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Temmuz 2021 Tarihinden Itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi Almadan veya
Bildirimde Bulunmadan Tütün Ticaretinin Yapılmasına Yönelik Çıkartılacak Yasaya Dair Basın Açıklaması

Kendi Ürettiğimiz Tütün Nasıl Kaçak Oluyor?
Yaşadığımız bu topraklarda yetiş-
tirilip yerli olarak üretilen tütünün 
satımı ''kaçak ürün'' sınıfına giri-
yor diye yasaklanıyor ve sonucun-
da çiftçimize, satıcımıza 3 yıl hapis 
cezası getiren bir yasayla karşı kar-
şıya kalıyoruz. Doğanşehir ilçemiz 
dâhil olmak üzere Adıyaman'da ve 
çevre ilçeler ve köylerinde geçimi-
ni sağlamak için kısıtlı imkânlarla, 
artan ilaç ve gübre gibi girdi mali-
yetlerine rağmen çiftçilerimiz para 
kazanacağı, geçimini sağlayacağı 
başka bir ürün olmadığı için mec-
buren tütüne yönelmekte ve hayat 
mücadelesini devam ettirmeye ça-
lışmaktadır.2’DE

Başkan Zelyurt’ Bizim Tek Bir Gayemiz Var, Doğanşehirli Hemşerilerimize Hizmet Etmek’
Doğanşehir Belediye 
Başkanı Durali Zelyurt 
Karaterzi Mahallesinde 
yapımı devam eden Kilit 
Parke taşı ve Asfalt çalış-
malarını inceleyerek ma-
halle sakinleriyle bir ara-
ya geldi.3’TE

MGC. Başkanı Güner, TGK Yönetim Kuruluna Seçildi
Türkiye’nin en üst çatı basın meslek kurulu-
şu olan ve 8 gazeteciler federasyonu ile 86 
gazeteciler cemiyetinin üye olduğu Türkiye 
Gazeteciler Konfederasyonu’nun 3. Olağan 
Genel Kurul Toplantısı bugün Ankara’da ya-
pıldı. Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
genel başkanlığına, kongreye katılan dele-
gelerin tamamının oyunu alan Nuri Kolaylı 
yeniden seçilirken, Malatya Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Vahap Güner'de TGK Yöne-
tim Kuruluna seçildi.4’TE
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Malatya nüfus müdürlüğünden almış 
olduğum nüfus cüzdanımı 18.06.2021 tarihinde 
kaybettim. Hükümsüzdür.

Tülay GÜNAYDIN

Adıma kayıtlı olan B sınıfı ehliyetimi 
Kaybettim. Hükümsüzdür.

Tülay GÜNAYDIN

Adıma kayıtlı olan Pasaportumu Kaybettim. 
Hükümsüzdür.

Tülay GÜNAYDIN

KAYIP

Temmuz 2021 Tarihinden Itibaren Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan Yetki Belgesi Almadan veya
Bildirimde Bulunmadan Tütün Ticaretinin Yapılmasına Yönelik Çıkartılacak Yasaya Dair Basın Açıklaması

Yaşadığımız bu topraklar-
da yetiştirilip yerli olarak üre-
tilen tütünün satımı ''kaçak 
ürün'' sınıfına giriyor diye ya-
saklanıyor ve sonucunda çift-
çimize, satıcımıza 3 yıl hapis 
cezası getiren bir yasayla kar-
şı karşıya kalıyoruz. Doğanşe-
hir ilçemiz dâhil olmak üzere 
Adıyaman'da ve çevre ilçeler 
ve köylerinde geçimini sağ-
lamak için kısıtlı imkânlarla, 
artan ilaç ve gübre gibi girdi 
maliyetlerine rağmen çiftçi-
lerimiz para kazanacağı, ge-
çimini sağlayacağı başka bir 
ürün olmadığı için mecburen 
tütüne yönelmekte ve hayat 
mücadelesini devam ettirme-
ye çalışmaktadır. Devlet tütün 
için 5 sayfalık bir yönetmeliği 
çıkarmak için kendisine 3 yıl 
zaman tanırken, tütün üreti-
cilerimize kooperatif kurmak 
için birkaç ay zaman tanıyor. 
Pandemi dönemi olması sebe-
biyle zamanının çoğunu evin-
de sokağa çıkma yasakları 
kapsamında hiç bir faaliyette 
bulunmadan geçiren çiftçileri-
mize, her zamankinden daha 
çok destek sağlayacağımız bu 
günlerde çiftçilerimizi daha 
da zora sokacak çalışmaları 

yapmak, çiftçimizin yanında 
olmayıp karşısında olmak ne 
kadar doğru? Ne kadar vic-
dana sığar? Tütünden elde 
edilen gelir yine çiftçilerimiz 
tarafından Doğanşehir ve çev-
resindeki yerleşim yerlerimiz-
de kendi yerli esnafımıza har-
canmakta. Kaçak değil yerli 
ürünümüz tütün için devlet-
ten beklentimiz çiftçilerimizin 
yanında olması ve bunun için 
gerekli adımları atmasıdır. 
Doğanşehir ilçemizde 2021 
yılı itibariyle ortalama 12.000 
dekar alan tütün yetiştiriciliği 
için kullanılmakta ve ortalama 
6.000 hane tütünden geçimini 
sağlamaktadır. Bu yasak kap-
samında mağdur olacak kesim 
bu insanlarımızdır. İktidarın 
vekilleri üreticilerimizin geçti-
ğimiz günlerde yapmış olduk-
ları eylemlerine çiftçilerimizin 
yoğun ısrarı sonucu katılım 
sağlamışlar ve çiftçilerimizin 
söz konusu yasa için itirazları-
nı, tarım bakanına ve iç işleri 
bakanına konuyu ilettiklerini 
ve çözüme kavuşturulacağı-
nı iletmişlerdir. Biz buradan 
sayın vekillere soruyoruz; Bu 
yasa tasarısı TBMM’de önünü-
ze geldiğinde neden evet de-

diniz? Doğanşehirli çiftçimizi, 
tütünden ekmek yiyen binler-
ce üreticiyi, işçiyi, tatilde tü-
tünde çalışıp okul döneminde 
harcamak için kendine okul 
harçlığı biriktiren öğrencileri-
mizi ve dahası birçok vatanda-
şımızı hiç düşünmediniz mi? 
Şayet düşünüp ve sonrasında 
bu yasanın kabulü için evet 
dedikten sonra çiftçilerimizin 
yanına gelip onların yanında 
olduğunuzu iletmeniz ne ka-
dar samimi? Doğanşehir DEVA 
Partisi olarak bizler çiftçileri-
mizin bu haklı mücadeleleri-
nin yanındayız. DEVA Partisi 
İstanbul milletvekilimiz Sayın 
Mustafa Yeneroğlu ile yaptı-
ğımız görüşmeler neticesin-
de, sayın vekilimizin yürürlü-
ğe giren tütün yasası ile ilgili 
DEVA Partisi olarak TBMM’ye 
soru önergesi vereceğini dile 
getirmiştir. Çiftçilerimizin 
haklarının korunarak gerekli 
düzenlemelerin yapılmasını, 
tütünden kazandığı parayla 
hayatını devam ettiren binler-
ce kişinin göz ardı edilmemesi 
ve bir takım çıkar hesaplarına 
girmeden bu sorunun çiftçi-
miz lehine çözüme kavuştu-
rulmasını talep ediyoruz.

Kendi Ürettiğimiz Tütün Nasıl Kaçak Oluyor?

(BASIN: 1405870  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. MALATYA
2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/210 Esas                                                                                            28/06/2021
Karar : 2021/280 
Açılan davanın KABULÜ ile Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Söğüt Mah. Cilt No:34, Hane No:42, BS-
N:85’de nüfusa kayıtlı TC Kimlik No:59824125512 olan, İsak ve Yurdagül’den olma 01.10.1982-Do-
ğanşehir doğumlu, Zemzem Dinçer’in nüfustaki adının Alvin Nihal olarak değiştirilmesine, nüfusa 
Alvin Nihal DİNÇER OLARAK KAYIT VE TESCİLİNE   karar verildiği  İLAN olunur.

(BASIN: 1406809  www.bik.gov.tr)

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

DOĞANŞEHİR BELEDİYESİ
TAŞINMAZ GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) KİRA İHALE İLANI

1-İHALE KONUSU
1-Malatya ili Doğanşehir  İlçesi Mülkiyete Belediyemize ait Gayrimenkuller  (,işyerleri) 2886                                     
sayılı Devlet İhale Kanunun 45,46,47,48,49 Maddelerine göre açık ihale usülü ayrı,ayrı 3(ÜÇ)yıllı-
ğına (kira)ihale edilecektir
2-DOĞANŞEHİR İLÇESİ KİRAYA VERİLECEK GAYRİMENKULLER(TAŞINMAZ)

Sıra 
No

İL/İLÇE Mahalle Ada 
No

Parsel 
No

Blk/Grş-Bağ.Böl.
No

Toplam 
Yaklaşık 
Maliyet

İHALE 
SAATİ

Geçici 
Teminat 
%3

1 MALATYA
/DOĞANŞEHİR

YENİ 42 13 Kültür merkezi 
no 2

3,000,00 14;00 90,00

2 MALATYA
/DOĞANŞEHİR

DOĞU 5 2 5 NOLU İŞYERİ 3.000,00 14;15 90.00

Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özellikleri, muhammen kiralama bedelleri ve geçici teminat mik-
tarları belirtilen Doğanşehir Belediyesine ait gayrimenkuller Doğanşehir Belediyesi Başkanlığınca 
26.07.2021 tarihinde PAZARTESİ  günü saat 14.00’de Doğanşehir Belediyesi Meclis  Toplantı Sa-
lonunda yapılacak ihale ile 3(ÜÇ) yıllığına kiraya verilecektir.İstekliler, ihaleye ilişkin Şartnameyi 
Doğanşehir Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden 100,00TL karşılığınada satın alabilirler( görebi-
lirler) 

MHP ve Ülkü Ocakları İstişare Toplantısı Yapıldı
Doğanşehir Ülkü Ocakları 

tarafından düzenlenen birlik ve 
beraberlik yemeğine Milliyetçi 
Hareket Partisi Doğanşehir İlçe 
Başkanı Saffet Yağcı, Ülkü Ocak-
ları Doğanşehir İlçe Başkanı Os-
man Doğan,Eski Doğanşehir Ülkü 
Ocakları Başkanı Koray Altuntaş, 
Parti ve Ocak Yönetimleri , Ma-
halle ve Belde Temsilcileri , Orta-
öğretim Teşkilatı , Birim Başkan-
ları ve çok sayıda davetli katıldı.

Ocak Başkanı Osman Doğan  
"Emaneti aldığımız bu sancağın 
sorumluluğu ile Başbuğumuzun 
ifade ettiği Türklük Onur ve Şuu-
ru İslam Ahlak ve Fazileti üzerine 
hareket edeceğiz Allah birliğimi-
zi ve beraberliğimizi daim kılsın” 
dedi.

Programa Katılan MHP İlçe 
Başkanı Saffet Yağcı yaptığı Sos-
yal Medya Paylaşımında “Ülkü 
Ocakları Doğanşehir İlçe Başkanı 
Osman Doğan’ın daveti üzerine 
parti yönetimi olarak ocağımızın 
genişletilmiş istişare toplantısına 
katıldık İlim irfan sahibi olan ve 
Türk Milletine hizmet etmek için 
mücadele eden Ülkü Ocaklı genç-
lerimiz ile hasbıhal ettik .Beklen-
tilerini görüşlerini ve fikirlerini 
aldık. Davamıza gönül vermiş her 
bir kardeşimiz ve vefakâr ülkü-
daşlarımızla haraket ederek gü-
cümüze güç katacağız. Bu gecede 
emeği geçen başta Ocak Başkanı-
mıza ve Yönetim kuruluna teşek-
kür ederim Allah birliğimizi ve 
beraberliğimizi daim kılsın” dedi.

Haber Merkezi
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Soldan sağa
1. Devlet kuşu... Çeşitli renk ve büyüklükteki kare-

lerden oluşan (desen veya kumaş)... 2. Yazı ile bildirme 

(eski)... Etoloji ile ilgili... 3. Ayakların yürürken çıkardığı 

ses... Unutma (eski)... Pokerde, bir oyuncunun önündeki 

paranın tümü... 4. Kaba gülünçlüklerden, tuhaf ve olma-

yacak şakalaşmalardan yararlanan, karşıt görüntüleri, 

bağdaşmaz durumları şaşırtıcı biçimde birleştiren gül-

dürü biçimi... Bir tür dans (eski)... Titan elementinin sim-

gesi... 5. Kamu... Kar fırtınası... Taşlı tarla (halk ağzı)... 6. 

“Hayır” anlamında bir söz... Bir işi yapma, yerine getirme 

(eski)... Etkilemek işi, tesir... 7. Nine olma durumu, büyük 

annelik... Etken, etmen, sebep, faktör... 8. Orman tavuğu-

gillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, 

dağ tavuğu... Sıkıştırılacak parça ile somun arasına konan 

ve bu somunun parça üzerine uyguladığı kuvveti iletmeye 

ve dağıtmaya yarayan küçük delikli pul... “İyilik edeyim 

derken kimseyi memnun edemedi” anlamındaki “...’yı 

küstürdü, Muhammed’i memnun edemedi” sözünde ge-

çer... 9. Birdenbire duyulan acı, ağrı, şaşırma, ürkme veya 

sevinç anlatan bir söz... Kalça kemiği (halk ağzı)... Telli 

balıkçıl... 10. Nakarat... Somut... 11. Mantık (halk ağzı)... 

Bir şey veya yer sular altında kalmak, her yanı suyla dol-

mak... 12. Lütesyum elementinin simgesi... Düğüm, yum-

ru (eski)... Elma bahçesi... 13. Gerçekleştirilmesi zamana 

bağlı istek... Utanmak durumu, teeddüp... Büyük, yetiş-

kin, yaşlı, kart (halk ağzı)... 14. Muğla iline bağlı ilçelerden 

biri... Sese verilen tona göre şaşma, beğenme, acı, üzüntü 

vb. duygular anlatan söz... 15. Yıkıntı, döküntü, çöküntü... 

Göçebe kızların işledikleri süslü çeyizlik kilim...

Yukarıdan aşağıya
1. Toygar... Çekelemek işi veya durumu... 2. İki veya 

daha çok sesin aynı anda kulağa hoş gelecek bir biçimdeki 

uyumu, harmoni... Gök (eski)... 3. Yağ uru... Ekleme, ula-

ma... Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar... 4. Bir sonuç 

elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç har-

cayarak yapılan etkinlik, çalışma... Çayda bulunan ve ka-

fein niteliğinde olan etkili madde... Yumulmak işi... 5. Ev, 

konut... Parlaklık, aydınlık... Şüphe (eski)... Nicelik, nitelik, 

güç, süre, sayı bakımından eksik... 6. Billursu... “Biraz za-

man geçsin” anlamıyla cümlelerin başına gelen bir söz... 7. 

Kayak... Yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri 

kovuk... Sirkeyle ilgili, sirkeyle aynı özellikleri taşıyan... 8. 
Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yerine kullanılan, 
belirsiz anlamda bir söz... Selüloz çeperleri değişik kalın-
lıkta hücrelerden oluşan, dalların dik durmasını sağlayan 
doku... Afiş... 9. Merkür... İlaç, merhem (halk ağzı)... Çoğu 
doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya ka-
bartı... 10. O zamirinin yönelme durumu eki almış biçimi... 
Bir şey veya durum karşısında şaşırmak... 11. Kolun bilek-
ten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya ve iş yapmaya 
yarayan bölümü... Soğuk veya sıcak hava vererek kapa-
lı bir yerin havasını değiştiren elektrikli araç, iklimleme 
cihazı... Osmanlılarla ilgili... 12. Korsesi olan... Onmak işi 
veya durumu... Alüminyum elementinin simgesi... 13. Tür-
lü renklerde tırnak cilası... Her türlü metal, tahta ve taşları 
kesme, oyma ve yontma işlerinde çekiçle vurarak kullanı-
lan, çelikten yapılmış, keskin uçlu alet... 14. Düzen... Aşa-
ğı doğru uzanmış 
veya uzanmış, 
sarkmış, sölpük, 
salpa, gevşek... 
15. Her yiyeceği 
canı çeken (halk 
ağzı)... Belirti, 
iz, ipucu (eski)... 
Köpek dişleri iyi 
gelişmiş, kasları 
çevik ve kuvvetli 
evcil, küçük me-
meli hayvan, pi-
sik...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HAKK’I
GÖRDÜM
Toprak tozu zerre zerre,
Gökte uçar yüz bin kere,
Gözüm ağlar akar dere,
Hakk’ı gördüm bu topraktan.

Duman sarmış o dağları,
Kucak açmış dost kolları,
Mevla’m sorar o kulları,
Hakk’ı gördüm bu topraktan.

Yıllar geçer ömür biter,
Nice zaman damar atar,
Bu gönlüme fikir akar,
Hakk’ı gördüm bu topraktan.

Hayal meyal yolu aldım,
Gülüm solmuş öksüz kaldım,
Turna ile haber saldım,
Hakk’ı gördüm bu topraktan.

Özü yazdım al kalemi,
Gurbet gurbet gez âlemi,
Neler çektim gör çilemi,
Hakk’ı gördüm bu topraktan.

Garip gider toprak kalsın,
Dostlar dosta haber salsın,
Söz yazanlar nefes alsın,
Hakk’ı gördüm bu topraktan.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

BİR İSMET
GÜZEL VARDI
28 Mart 2004 Mahalli İdareler 

Genel Seçimlilerinde Doğanşehir 
Polat kasabası Belediye Başkanı 
seçilen bir İsmet Güzel vardı.

Seçildiği güden itibaren Polat 
Kasabasının kalkınması, gelişme-
si, güzelleşmesi yönünde yaptığı 
çalışmalarla kısa zamanda bölge 
halkının gönlünde taht kuran bir 
Belediye Başkanı olmuştu.

Döneminde yaptığı işlerle 
genç yaşına rağmen adından söz 
ettiren başkan İsmet Güzel, gö-
reve geldiğinde ilk işi önceki baş-
kanlardan seçim nedeniyle yarım 
kalan işleri tamamlamak oldu.

İlk döneminde önemli çalış-
malara da imza attı. Hatta Polat 
Kültürünün tanıtılması için rah-
metli beni bile çalıştırdı. Polat 
Türkülerinden oluşan mahalli sa-
natçıların okuduğu 1-2 CD yap-
tırdı.

Polat Mahalli Halkoyunlarını 
derleyerek, benim de başında 
olduğum ekiple Ankara’da dü-
zenlenen Bölgeler arası yöresel 
oyunlar yarışmasına gönderdi. 
Oradan derece alarak madalya 
ve plaketle döndük.

Başkan olmadan önce de be-
nim oturduğum apartmanda alt 
kat komşumdu. Yeri geldiğinde 
çok beyefendi, yeri geldiğinde 
gözü kara bir yiğitti İsmet başkan.

Doğru bildiği sözü esirgemez, 
korkusuz, yiğit delikanlı birisiydi 
İsmet başkan.

Bir keresinde Polat’a gittim. Yol 
yapılıyor.  Temmuzun ortası. Ba-
şında hasır şapka. Güneşten yan-
mış bir halde Polat yokuşunda 
ekiplerin başında duruyor. Bu ne 
iş başkan dedim. Komşu başında 
durmazsan bu işler yapılmaz diye 
serzenişte bulundu. Haklıydı da.

Zaman zaman hem komşu 
olarak hem de meslek gereği kar-
şılaşır sohbetleşirdik.

Bir gün Polat’ta bir vatandaşın 
ayağı slaç makinesine kapılmış. 
Haber alıp gittim. Çocuk can acı-
sı çekiyor. Ustalar ellerinde spiral 
makinesi ile silaj makinasını par-
çalamaya çalışıyorlar. Yer karanlık.  
Ben de kameranın ışığını açarak 
ortamı aydınlatmaya çalışıyorum.

Üstüne vazife olmayan birisi 
artistlik yapacak ya. Herkesin ha-
line senin keyfine. Ne çekiyorsun 
lan  diye bana çıkışmaz mı. Ben 
de mecburen kamerayı kapattım.  
Ortam zindan gibi oldu.

Arkadan. Hangi densiz Kaygu-
suz’a laf söyleyen hele çıksın kar-
şıma diye bir ses duydum. Sesin 
sahibi Merhum İsmet Başkandı.

 2009 yılı 29 Mart 2009 Ma-
halli İdareler Genel Seçiminde 
Doğanşehir ilçesine bağlı Polat 
beldesinde Adalet ve Kalkınma 
Partisinden Belediye başkanı ola-
rak seçime giren ve Cumhuriyet 
Halk Partisi,  Saadet Partisi,  Ba-
ğımsız Türkiye Partisi adaylarını 
geride bırakarak kazanmıştı.

17 Temmuz 2010 tarihinde 
menfur bir saldırı sonucu yaşamı-
nı yitiren Merhum Başkan   İsmet 
Güzel’i saygı ve rahmetle anıyo-
rum.

A.Vahap
KAYGUSUZ

Başkan Zelyurt’ Bizim Tek Bir 
Gayemiz Var, Doğanşehirli 

Hemşerilerimize Hizmet Etmek’

Doğanşehir Belediye Başkanı 
Durali Zelyurt Karaterzi Mahalle-
sinde yapımı devam eden Kilit Par-
ke taşı ve Asfalt çalışmalarını in-
celeyerek mahalle sakinleriyle bir 
araya geldi.

 Göreve geldiği günden beri ça-
lışmalarını aralıksız sürdüren ve 
Doğanşehir halkının takdirini ka-
zanan “ Bizim Tek Bir Gayemiz Var, 
Doğanşehirli Hemşerilerimize Hiz-
met Etmek” diyen Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Durali Zelyurt berabe-
rinde AK Parti Malatya Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi Hasan Kaplan 
ile birlikte Karaterzi mahallesinde 

çalışmaları yerinde inceledi. 
 Doğanşehir Belediye Başkanı 

Durali Zelyurt” Karaterzi mahal-
lemizde Kilit Parke Taşı ve Asfalt 
çalışmalarını AK Parti BŞB Meclis 
üyemiz Hasan Kaplan, AK Parti İlçe 
Yönetim Kurulundan Mustafa Ka-
radağ ile incelemelerde bulunduk. 
Mahalle sakinlerimiz ile sohbet et-
tik.

Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sn. Selahattin Gürkan 'a ve Yol 
Daire ekibine çalışmalarından do-
layı teşekkür ederiz. Mahallemize 
hayırlı olsun” dedi
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MGC. Başkanı Güner, TGK Yönetim Kuruluna Seçildi
Türkiye’nin en üst çatı basın mes-

lek kuruluşu olan ve 8 gazeteciler fe-
derasyonu ile 86 gazeteciler cemiye-
tinin üye olduğu Türkiye Gazeteciler 
Konfederasyonu’nun 3. Olağan Genel 
Kurul Toplantısı bugün Ankara’da ya-
pıldı. Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu genel başkanlığına, kongreye 
katılan delegelerin tamamının oyunu 
alan Nuri Kolaylı yeniden seçilirken, 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başka-
nı Vahap Güner'de TGK Yönetim Ku-
ruluna seçildi.

Genel Kurulda Divan Başkanlı-
ğı’na Nazmi Bilgin, Başkan Yardım-
cılıklarına Mevlüt Yeni, Şevket Erzen, 
Yazmanlığa da Sinan Tunç oy birliği 
ile seçildi. Kongrede delegelere hita-
ben konuşma yapan TGK Genel Baş-
kanı Nuri Kolaylı, son dönemde gün-
deme gelen siyaset-mafya-medya 
üçgenindeki çarpık ilişkilere dikkat 
çekti. Kolaylı şunları söyledi:

“Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonumuzun saygıdeğer delege-
leri; Büyük özveri ve fedakârlıklarla 
kurduğumuz, örnek bir dayanışma 
içinde Türkiye’nin en üst çatı basın 
meslek kuruluşu haline getirdiğimiz 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu-
muzun 2017 – 2021 çalışma dönemini 
geride bırakıyoruz.

İlk defa “pandemi” gerçeği ile 
yüzleştiğimiz bu süreç, aynı zamanda 
siyaset-mafya-medya üçgenindeki 
çirkin ilişkilerin su yüzüne çıktığı bir 
dönem oldu. Sektörümüzde “adına 
gazeteci” diyen ama gazetecilik de-
ğil, kirli çıkar ilişkilerinin odağı olan 
insanların mesleğimizi kirletmesine 
üzülerek tanık olduk ve maalesef ol-
maya devam ediyoruz. Bu durum he-
pimizi derinden yaralıyor.

Basınımızın özgür, objektif ve ta-
rafsız çalışma olanağı bulması için 
ilk koşulun, gazetecilik mesleğini ve 
bu mesleği kimlerin yapabileceğini 
düzenleyen ‘Gazetecilik Meslek Yasa-
sı’nın çıkartılması olduğunu yıllardır 
her fırsatta dile getiriyoruz.

Böyle bir yasa olmayınca ülke-
mizde dileyen herkes; eğitimine ve 
bilgi birikimine bakılmaksızın, gaze-
tecilik ahlakından yoksun, şantaj ve 
tehditle kişisel çıkar peşinde koşarak, 
“gazeteci” kimliği altında meslekte 
boy gösteriyor.

Basın kuruluşları, hatta hiçbir 
kaydı olmayan internet haber site-
leri, bu insanları istihdam edebili-
yor. Bu durum, mesleğimizi her tür-
lü istismara açık hale getiriyor. En 
üzücüsü habercilik, tehdit ve şantaj 
aracı olarak kullanılıyor, siyaset-maf-
ya-medya üçgeninde bu gün tanık ol-
duğumuz kirlenme yaşanıyor.

Yıllardır her fırsatta tekrarladı-
ğım çağrımı bir kez daha yinelemek 
istiyorum; yaşamakta olduğumuz 
bu çarpık sürece son vermek için, 
gazetecilik mesleğini ve bu mesleği 
kimlerin yapabileceğini düzenleyen 
“Gazetecilik Meslek Yasası”, tekno-
lojik gelişmeler dikkate alınarak ya-
zılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve 
elektronik medyayı da kapsayacak 
şekilde günümüz koşullarına uygun 
olarak mutlaka çıkarılmalıdır.

Böyle bir düzenleme fikir özgür-
lüğünü kısıtlayıcı değil, tam tersine 
haber alma özgürlüğünü gerçek an-
lamda hayata geçirmeyi sağlayıcı ni-
telikte olacaktır.”

Konuşmasında, Türk Ceza Kanu-
nu’nda ve Terörle Mücadele Yasası’n-
da yer alan ve darbe dönemlerinden 
bu yana değişmeyen basın özgürlü-
ğünü kısıtlayıcı maddelere değinen 
TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “İfa-
de ve basın özgürlüğü demokrasinin 
olmazsa olmazıdır ve Türkiye’de de-
mokratik yaşamın temel sorunu ne 
yazık ki basın ve ifade özgürlüğünün 
gerçek anlamda olmamasıdır. Halkın 
haber alma hürriyetinin işlerliği için, 
basın ve ifade özgürlüğü temel gerek-
liliktir. Avrupa Birliği uyum süreciyle 
başlayan yargı reformu kapsamın-
da, hukuk ve ceza alanındaki temel 
kanunlarda bazı değişiklikler yapılsa 
da, ifade ve basın özgürlüğü alanını 
kapsayan değişiklikler dilediğimiz 
düzeyde olmamıştır. İfade ve basın 
özgürlüğü konusunda hala mevzu-
attan ve uygulamadan kaynaklanan 
sorunlar yaşanmaktadır” dedi.

Gazetecilerin yazdıkları yazılar ve 
haberler nedeniyle tutuklanabildiği-
ne, mahkemelerde ağır ceza tehdidi 
ile karşı karşıya kaldığına dikkat çe-
ken TGK Başkanı Kolaylı, konuşması-
nı şöyle sürdürdü:

“Kamunun haber alma özgürlüğü 
adına görev yapan basın mensupları-
nın, yine kamu görevi yapan güvenlik 
güçlerince engellenmesi, mesleğimiz 
açısından asla kabul edilemez.

Basın çalışanları tarihin her döne-
minde çeşitli baskı ve saldırılara uğ-
ramış, suikastlerde öldürülmüş, ama 
boyun eğmemiş, doğru ve tarafsız 
habercilikten vazgeçmemiştir. Mes-
lektaşlarımız, bu dönemde de haksız 
baskı, engelleme ve gözaltılardan yıl-
mayacak, görevlerini yapacaklardır.

Türkiye’de insanımıza herhangi 
bir baskı ve müdahaleye maruz kal-
madan, kendini meşru bir şekilde 
ifade edebilme hakkının evrensel öl-
çülerde tanınması ve sorunsuz bir şe-
kilde uygulanması, toplumsal barış, 
hoşgörü, uzlaşı, ifade ve basın özgür-
lüğünün sorun olmaktan çıkması en 
büyük dileğimizdir.

Sektörümüzde, yasal düzenleme 
eksiklerinden kaynaklanan sorunla-
rın yanında, çalışma koşullarının ne-
den olduğu olumsuzluklar da yaşan-
maktadır.

5953 Sayılı Basın Mesleğinde Ça-
lışanlarla Çalıştıranlar Arasındaki 
Münasebetlerin Tanzimi Hakkında 
Kanun, kısa adı ile Basın İş Kanunu 
olarak da bilinir. Basın işkolunda “ga-
zeteci” olarak çalışan kişiler ve işve-
renleri arasındaki ilişkiler ve çalışma 
koşulları Basın İş Kanunu ile düzen-
lenmiştir.

Yaklaşık 70 yıl önce, 20 Haziran 
1952'de yayımlanarak yürürlüğe gi-
ren 5953 sayılı kanunda, 1961 yılın-
da kapsamlı bir değişikliğe gidilerek 
meslektaşlarımıza önemli kazanım-
lar sağlanmıştır. Yıpranma hakkın-
dan yıllık izinlere, tazminat hakkın-
dan fazla mesaiye kadar geniş bir 
yelpazedeki bu kazanımlar, zamanla 
bir bir değiştirilmiş ve birçoğu geri 
alınmıştır.

Bu yasanın günümüz koşullarına 
uygun olarak yeniden düzenlenmesi 
sadece biz gazetecilerin değil, toplu-
mumuzun bir ihtiyacı haline gelmiş-
tir.

Basın İş Kanunu yeniden ele alı-
narak, elektronik medyayı da kap-

sayacak şekilde düzenlenmelidir. Bu 
kapsamda istihdam sağlayan, gerçek 
anlamda habercilik yapan ve kurum-
sallaşan internet haber siteleri des-
teklenmeli, bu kurumlarda habercilik 
yapan meslektaşlarımız yeni düzen-
leme yapılarak gazeteci sayılmalıdır. 
Kanun; yıpranma hakkından yıllık 
izinlere, tazminat hakkından fazla 
mesaiye kadar geniş bir yelpazede 
ele alınarak, elektronik medyayı da 
kapsayacak şekilde güncellenmelidir.

Son olarak, “yıpranmada basın 
kartı sahibi olma şartı” mutlaka kal-
dırılmalıdır. Gazetecilik mesleği basın 
kartı sahibi koşuluna bağlı olmadan 
yapılan ağır ve tehlikeli bir iş olarak 
kabul edilmeli, gazetecilere basın 
kartı sahibi olsun veya olmasın ana-
yasal sosyal güvenlik hakkının sonu-
cu olan fiili hizmet süresi zammı geri 
verilmelidir.”

Türkiye Gazeteciler Konfederas-
yonu’nun 3. Olağan Genel Kurul Top-
lantısında, konfederasyonun 3 yıllık 
çalışmaları hakkında da bilgi veren 
Genel Başkan Nuri Kolaylı, öncelikle, 
pandeminin olumsuz etkilerini gider-
mek için yoğun çaba harcadıklarını 
söyledi. Kolaylı çalışmalarını şöyle 
özetledi:

“Başkanlar kurulu toplantıları-
mızı yüz yüze yapamadık, kucakla-
şamadık, kongrelerimizi ertelemek 
zorunda kaldık. Bu dönemde Başkan-
lar Kurulu toplantılarımızı bilgisayar 
ortamında gerçekleştirdik ve sorun-
larımıza çözüm önerileri ürettik.

Meslektaşlarımızın aşılamada 
öncelikli meslek grubuna alınması 
için Sağlık Bakanlığı’na başvurduk ve 
başvurumuz olumlu bulunarak aşı-
lanmanın gerçekleşmesini sağladık.

Basın kuruluşlarının kısa çalışma 
ödeneğinden yararlanması, yerel 
gazetelerin haftanın belirli günleri 
dönüşümlü yayınlaması, süreli yayın-
ların mevzuat gereği yerine getirmek 
zorunda olduğu fiili satış sayıları, 
teslim yükümlülüğü, kadro sayısı ve 
benzeri şartların iyileştirilmesi için 
Basın İlan Kurumu’nda lobi çalışması 
yaptık. Gerekli kararların alınmasın-
da etkili olduk.

Çalışma dönemimizde; Yerel ba-
sının sorunlarının ve çözüm öneri-
lerimizin, bütün Türkiye’de aynı gün 
‘Cumhurbaşkanı’na mektup’ başlığı 
altında haber olmasını sağladık. Tür-
kiye genelinde yüzlerce yerel gazete 
‘Yerel Basın Destek Bekliyor’ ortak 
manşetiyle basılırken, radyo ve tele-
vizyonlarda konuya ilişkin haberler 
yapıldı, internet siteleri mektubun 
tam metnini yayınladı.

‘Yerel basının sorunları ve çözüm 
önerileri raporu’nu daha sonra siyasi 
parti liderlerine, milletvekillerine, il-
gili üst düzen bürokratlara ulaştırdık.

Özetle, 2017 – 2021 döneminde 
dayanışma içinde çalışarak basın ku-
ruluşlarımız ve meslektaşlarımız için 
elimizden gelenin fazlasını yapmaya 
gayret gösterdik.

Son olarak önceki gün açıklanan 
‘Basın ve yayın giderlerine düzenle-
me’ konusuna da değinmek istiyo-
rum.

Tasarruf tedbirleri başlığı altında 
alınan karar şöyle; ‘Kamu kurum ve 
kuruluşlarının basını izleme ile ilgili 
birimleri ve kütüphane dokümantas-
yon merkezleri hariç hiçbir şekilde 

günlük gazete alımı yapılmayacak, 
görev alanı ile ilgili olmayan yayınla-
ra abone olunmayacak.’

Bu karar, zaten zor durumda olan 
Anadolu Basınına vurulan yeni bir 
darbedir. Büyük fedakârlıklarla ve 
düşük bütçelerle halkın haber alma 
özgürlüğü adına görev yapan yerel 
basın kuruluşlarımız, bu kararla tiraj 
kaybedecek ve ekonomik anlamda 
daha da zor bir döneme girecektir. 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu 
olarak kararın yeniden gözden geçi-
rilmesini istiyoruz.

Konuşmamı sonlandırırken, 2017-
2021 döneminde aramızdan ayrılan, 
Konfederasyonumuza ve basınımıza 
değer katan rahmetli üyelerimizi an-
mak istiyorum.

Değerli üyelerimiz; Karadeniz 
Gazeteciler Federasyonu ve Trabzon 
Gazeteciler Cemiyeti eski başkanı 
Turgut Özdemir, Güneydoğu Anadolu 
Gazeteciler Federasyonu ve Şanlıurfa 
Gazeteciler Birliği eski Başkanı Meh-
met Talat Akay ile Kırklareli Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanı Selim Tiran ve 
Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başka-
nı Haydar Karaduman bu dönemde 
aramızdan ayrıldı. Yaşamını yitiren 
meslektaşlarımıza Allah’tan rahmet, 
ailelerine, yakınlarına ve basın cami-
amıza başsağlığı diliyorum.”

Kongrede konuşan Divan Başka-
nı, Türkiye Gazeteciler Konfederasyo-
nu Onursal Genel Başkanı ve Ankara 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi 
Bilgin de şunları söyledi:

“Türkiye zor bir dönemden ge-
çiyor. Bunu görmezden gelemeyiz. 
Türkiye’nin, siyasi görüşlerin bir yana 
bırakılarak birliğe ihtiyacı var. Kutsal 
bir emanet olan ülkemize işbirliği 
içinde sahip çıkmalıyız. Konfederas-
yonumuz gerçekten çok büyük önem 
arz eden, Türkiye’nin düze çıkma-
sında yol gösterici role sahip. Siyasi 
düşüncelerimiz için birbirimizi kır-
madan, ‘yurt sevgisi’ ile tek bir gö-
rüş etrafında toplanmalıyız. Ciddi bir 
çürüme ile karşı karşıyayız. Basın hiç 
bir dönmemde bu kadar paranın ve 
iktidarın emrinde olmamıştı. Gazete-
ciler Cemiyeti Başkanıyım demekten, 
gazeteciyim demekten utanıyorum. 
Çünkü bizi, gazeteci etiketiyle ekran-
lara çıkan, perde arkasında kirli çıkar 
ilişkileri kuran insanlarla aynı kefeye 
koyuyorlar.”

TGK Genel Kurulunda, 2017 – 2021 
dönemi Yönetim Kurulu ve Denetim 
Kurulu raporları ile bilanço, gelir gi-
der tablosu ile tahmini bütçe de ele 
alındı. Kongrede okunan raporlar 
ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Rapor-

lar, toplantıya katılan bütün üyelerin 
oy birliği ile kabul edildi. Daha sonra 
seçimlere geçildi.

Genel Kurulda tek liste ile gidilen 
seçimlerin açık oylama ile yapılma-
sı oy birliği ile kabul edildi ve Nuri 
Kolaylı Genel Başkanlığı’ndaki liste 
okundu. Üyelerin tamamının oyu ile 
2021- 2024 dönemi için seçilen liste-
de şu isimler yer aldı:

Genel Başkan: Mehmet Nuri Ko-
laylı,

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri; Ab-
dullah Temizyürek, Adem Alemdar, 
Vahap Güner, Ali Cihangir, Atilla Du-
rak, Cem Kaytan, Erdoğan Erişen, Er-
gun Ata, Erkan Sağlam, F. Fazıl Özsoy, 
Gaye Coşkun, M. Erkan Yılmaz, Meh-
met Çelik, Mehmet Ergun, Osman H. 
Kiracı, Osman Koca, Ramazan Demir, 
Sefa Özdemir, 

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri: Ali 
Filizkan, Arif Kurt, Bekir Bayram, De-
niz Başlı, Derya Sarılarlı, Kürşat Tun-
cel, M. Emin Turpçu, Sezai Köprülü

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri: 
Ahmet Yenigün, Seda Köktener, Tahir 
Gülebak

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri: 
Zeki Dışkaya, Halis Olcay, Hatice Tür-
kan

Onur Kurulu Üyeleri: Başkan: 
Nazmi Bilgin, Üyeler: Adnan Taraşlı, 
Alaettin Arslan, Ali Er, Ayhan Polat, 
Aydın Deniz, Aytekin Polater, Bülent 
Velioğlu, Cengiz Demirel, Ercüment 
Taşdelen, Ercan Atay, Güngör Yavu-
zaslan, Hafize Akıncı, İhsan Uluözlü, 
İhsan Tunçoğlu, Metin Kaya, Mustafa 
Bayrak, Sezer Küçükkurt

Basın Etik Kurulu: Abdülkadir Ka-
lender, Alparslan Düzgün, Birol Be-
bek, Cengiz Selci, Cem Ulucan, Cihan 
Okur, Emrullah Özbey, Ersen Küçük, 
Hacı Bulut, Hüseyin Oğuz, Müjdat Çe-
tin, Osman Baykuş, Rızkullah Terbi-
yeli, Semih Erdem, T. Fikret Sönmez, 
Tolga Gül

Yüksek İstişare Kurulu: Abdul-
lah Alpdağ, Aslan Deveboynu, Bilal 
Bölükbaşı, Cengiz Uçar, Elif Şentürk, 
Fatih Sevinç, İdris Mir, İhsan Özdemir, 
İsmail Aras, Levent Silistre, Mahmut 
Arda, Muhammet Karaçay, Murat 
Okutmuş, Mustafa Emen, Muzaffer 
Koşan, Orhan Üngör, Şeref Yaşar

Öte yandan, kongrede yapılan 
oylama ile Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu’nun Dış İlişkiler Genel 
Koordinatörlüğüne Mevlüt Yeni, Tür-
kiye Gazeteciler Konfederasyonu Ge-
nel Koordinatörlük görevine de Sinan 
Tunç oybirliği ile seçildi.


