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Doğanşehir’de Dünya Yaşlılar Günü Yürüyüş Yapılarak Kutlandı
Doğanşehir’de 1 Ekim Dünya Yaşlılar günü 

kapsamında yürüyüş çarşı merkezinde yürü-
yüş düzenlendi. Doğanşehir Halk Sağlığı mü-
dürü Dr. Mehmet Emin Murat yaptığı açıkla-
mada;

"Doğum oranlarının düşmesi ve teknolojik 
gelişmelerin sağlık hizmetlerinde etkili kul-
lanımı, bilinçli beslenme ve hareketli yaşam, 
ortalama yaşam beklentisinin uzamasına ve 
yaşlı nüfusun toplam nüfus içerisindeki payı-
nın artmasına olanak sağlamıştır. Yaşlı nüfus 
artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağ-
lığı konularında farkındalık yaratmak amacıy-
la tüm dünyada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü 
olarak anılmaktadır. Yaşlılarımızın toplumsal 
yaşama aktif olarak katılmalarını, sosyal, kül-
türel ve ekonomik haklara sahip ve kimseye 
muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, kişi, 

kurum ve devlet olarak öncelikli görevimizdir.
Nüfusun yaşlanması sağlıktan sosyal gü-

venliğe, çevreye, iş aklarına, sosyal kültürel 
faaliyetlere ve aile hayatına toplumun tüm 
yönlerini etkilemektedir. Bu öngörüden ha-
reketle Bakanlığımız çalışma planlarında yaş-
lılık ve sağlık hizmetlerinin düzenlenmesine 
özel önem verilmektedir. İnsanlarda görülen 
pek çok hastalığın ilerleyen yaşla birlikte art-
tığı bilinmektedir. Yaşlılıkta daha iyi ve kalite-
li bir yaşam için bu sağlık sorunlarından ko-
runmak gereklidir.

Kısaca sağlıklı yaşam ilkeleri olarak bili-
nen bu kurallara uyulması durumunda yaş-
lanma ile ortaya çıkabilecek önemli sağlık 
sorunlarından başarılı şekilde korunmak 
mümkündür.Her yeni güne yaşlanmak için 
değil sağlıklı yaşamak için Gençlikten Ömür 

Saklamak Hepimizin Elinde. Doğanşehir İlçe 
Halk Sağlığı Müdürlüğü olarak tüm yaşlıları-
mızın 1 Ekim Dünya Yaşlılar Gününü Kutluyo-
ruz. Dedi".

Yürüyüş Programına Doğanşehir  Kayma-

kam Vekili Turgay Gülenç,  Doğanşehir Beledi-
ye başkan yardımcısı Hakan Ürkmez, Doğan-
şehir Halk Sağlığı müdürü Dr. Mehmet Emin 
Murat, Sağlık personelleri ve kurum müdür-
leri katıldı.

Doğanşehir’de “Öncelik Hayatın,
Öncelik Yayanın” Etkinliği Düzenlendi

Doğanşe-
hir'de yaya 
geçitlerinde 
“yaya gü-
venliğinin 
bekçisiyiz” 
nöbeti ve 
“Öncelik 
Hayatın, 
Öncelik 

Yayanın” 
etkinliği 

düzenlen-
di.2’de

Haydar Karaduman’ın Adı Yeşilyurt’ta Yaşatılacak

Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan
Malatya Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vefat eden Gazeteciler Ce-
miyeti Başkanı Haydar Karaduman’ın adını Yeşilyurt bölgesinde yapılan bir parka verecekle-
rini açıkladı.3’TE

TGK Öncülüğünde Türkiye Genelinde Gerçekleşen Yoğun Girişimler Sonuç Veriyor

Yerel Basının Sorunları
Türkiye Gündeminde

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu öncülüğünde son 
15 günde başta Ankara olmak üzere ülke genelinde ger-

çekleştirilen görüşme ve ziyaretler sonucu yerel basının 
sorunları ülke gündemine taşındı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı 
Nuri Kolaylı, TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa Özdemir, 
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi Şevket Erzen ile 

Basın İlan Kurumu önceki dönem Yönetim Kurulu üye-
si ve Genel Kurul Üyesi Mustafa Arslan, Eylül ayı 

içerisinde Ankara’da TBMM Adalet Komisyonu 
Üyeleri’nin tamamına yerel basının talepleri-
ni içeren bir mektup ulaştırdı. Aynı dönem-
de, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na 
üye Anadolu genelindeki 90 gazeteciler ce-
miyeti başkanı, kendi illerindeki milletve-
killerine ve valilere “Basının sorunları ve 
çözüm önerileri” raporu verdi. 4’TE
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Küskünlüğüm Hayata değil, içindeki beş para etmez 
insanlara.
Bıkkınlığım ise, onların yüzüne bakmak zorunda 
kalmam aslında….
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Değişen Bir Şey Yok,
Fatura Yine Halka 
Kesilecek

Bu hafta başında Bakan Berat Albayrak 

“Yeni Ekonomi” programını “Değişim Baş-

lıyor” sloganıyla açıkladı. Bakanın yaptığı 

sunumda kullandığı ifadelere bakınca insan 

önce heyecanlanıyor: “Yeni”, “Değişim” “Baş-

langıç” vs. Bu sözcükleri duyduğunuzda ülke 

ekonomisini 17 yıldır yöneten iktidarın gitti-

ği, bunun yerine yeni bir ekonomik anlayışa 

sahip bir iktidarın geldiği hissine kapılıyorsu-

nuz. Çünkü vurgulanan sözcükler bunu çağ-

rıştırıyor.

Oysa bakanlığın internet sitesinde bulu-

nan “programı” ayrıntılı ve dikkatli bir şekilde 

okuduğunuzda yeni bir şey görmüyorsunuz. 

Yıllardır yaptıklarını yapmaya devam ederek 

farklı bir sonuca gideceklerine sizi ikna etme-

ye çalıştıklarını fark ediyorsunuz.

Program iddialı hedeflerle dolu, Ekonomi 

önümüzdeki yıldan itibaren sürekli yüzde 5 

büyüyecekmiş, enflasyon kalıcı olarak düşe-

cekmiş, işsizlik çok düşmese de azalacakmış 

filan. Kulağa hoş geliyor. Ama bütün bunlar 

nasıl olacak? Hangi politikalar uygulanarak 

bu sonuçlar ortaya çıkacak pek belli değil. 

Mesela büyüme neden yüzde 5 tahmin edildi? 

Bence yuvarlak bir sayı olduğu için.

Fakat programı okuduğumuzda açıkça 

gördüğümüz bir şey var: Uygulayacakları po-

litikalar geniş halk kesimlerine büyük fatura-

lar çıkaracak, onların daha da yoksullaşması-

na sebep olacak.

Ücret artışlarından başlayalım. Programa 

göre ücret artışları artık gerçekleşen enflas-

yona göre değil, “beklenen enflasyona” göre 

yapılacakmış. Kimin beklentisine göre? Tabii 

ki iktidarın. Yılsonuna doğru Asgari Ücret Tes-

pit Komisyonu toplanacak, buradan bir anlaş-

ma çıkmayacak; fakat iktidar asgari ücretin 

artış oranının, programda gördüğümüz üze-

re, 2020 yılı beklenen enflasyonu olan yüzde 

8,5 oranının altında kalmasını sağlayacak. 

2020 TL olan net asgari ücret, en çok 2200 

lira olacak. Hedef bu. Oysa 2019 yılı sonu için 

gerçekleşmesini bekledikleri enflasyon yüzde 

12. Açıklanan enflasyon oranı ile vatandaşın 

hayatında hissettiği enflasyon arasındaki far-

kı bir kenara koysak bile bu durum, ücret geli-

ri elde edenlerin reel olarak yoksullaşmasına 

yol açacak.

Ücret artışları “beklenen” enflasyona 

göre yapılırken kamunun kontrolünde olan 

fiyatlara yapılacak zamlarda bunun dikkate 

alınmayacağını da elektrik fiyatlarına yapılan 

yüzde 15’lik zamdan anlıyoruz. Zamlar iste-

dikleri gibi, ücret artışları ise sizi yoksullaştı-

racak şekilde olacak.

Bir taraftan ücret artışları sınırlanırken, 

diğer taraftan geniş halk kesimlerine daha 

fazla vergi yükleyeceklerini de söylüyorlar. 

Bunu nereden mi çıkarıyorum? Programda 

açıkça kurumlar vergisinin kademeli olarak 

düşürüleceği, verginin tabana yayılacağı ve 

toplam vergi gelirlerinin de buna bağlı olarak 

artacağını söylüyorlar. Sahi “tabanda” kim 

var?

Bunlarla birlikte, çalışanlara iş güvence-

si sağlayan pek çok düzenlemeyi de değişti-

receklerini anlıyoruz. “Esnek çalışma”, “Ta-

mamlayıcı Sosyal Güvenlik” gibi işlerle, başta 

kıdem tazminatı olmak üzere, çalışanların 

sahip oldukları pek çok güvenceyi ortadan 

kaldırmaya çalışacaklar.

Size ekonomik olarak fatura çıkarırken 

kamu harcamalarını ve buna bağlı olarak büt-

çe açıklarını da artırmaya devam edecekler. 

Yeni programda bütçe açıklarının milli gelire 

oranını yüzde 3’e çıkaracaklarını söylüyorlar. 

Geçen yıl açıkladıkları “birinci yeni” ekono-

mik programda bu oran yüzde 1,7 seviyesin-

deydi. Gördüğünüz gibi onlar harcayacak, 

sizler daha az gelir elde edecek ama buna 

karşılık daha fazla vergi ödeyeceksiniz. “Ol-

sun, hepimiz aynı gemide değil miyiz?” diye-

niniz var mı?

Bu arada, hatırlatmak isterim. Geniş halk 

kesimlerine fatura çıkacak olan bu düzen-

lemelerin yapılması geçen hafta açıklanan 

IMF’nin Türkiye raporunda da açıkça öneril-

miştir. Anlaşılan iktidar IMF ile anlaşmadan 

kısmi bir “IMF programını” hayata geçirecek.

YALÇIN
KARATEPE 

Doğanşehir’de “Öncelik Hayatın,
Öncelik Yayanın” Etkinliği Düzenlendi

Doğanşehir'de yaya 
geçitlerinde “yaya güven-
liğinin bekçisiyiz” nöbeti 
ve “Öncelik Hayatın, Ön-
celik Yayanın” etkinliği 
düzenlendi

Doğanşehir İlçesinde 
İçişleri Bakanlığı tara-
fından 'Öncelik hayatın 
öncelik yayanın' sloga-
nıyla 2019 yılı yaya ön-
celikli trafik yılı ilan et-
mesinin ardından, bu kez 
yaya güvenliğine dikkat 
çekmek amacıyla 'Yaya 
güvenliğinin bekçisiyiz' 
etkinliği gerçekleştirdi. 

Okulların önündeki yaya 
geçitlerinde düzenlenen 
etkinliklerde sürücüler 
Öğrenciler ve polis ekip-
leri tarafından trafikte 
yaya önceliği noktasında 
uyarıldı.

Kampanya Hakkında 
Bilgilendirme yapan Do-
ğanşehir  emniyet müdür 
vekili Alparslan Güven; 
İçişleri Bakanlığımız tara-
fından "Yaya Güvenliği’nin 
Nöbetçisiyiz" sloganı ile 
2019 yılı; Yaya Öncelik-
li Trafik Yılı ilan edilerek 
Ülke genelinde farkında-

lık oluşturmak amacıyla 
yıl boyu devam edecek 
bir kampanya yapılması 
kararlaştırıldığından, bu 
kapsamda da bugün Ülke 
genelinde olduğu gibi 
Doğanşehir İlçemizde de 
sürücülere bu kampanya 
hakkında bilgi vermek, 
farkındalığı oluşturmak, 
Ülkemizde meydana ge-
len Ölümlü-yaralamalı ve 
maddi hasarlı trafik ka-
zalarının önüne geçmek 
üzere burada kampanya-
mızı sürdürüyoruz" ifade-
lerine yer verdi.
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Soldan sağa
1. Karşı koyan birini boyun eğmek zorunda bırakmak, 

zor durumda bırakmak... 2. Bir kişiden ötekine... Acı, sızı 

duyulduğunda veya sıkıntılı bir durumda söylenen bir 

söz... 3. Birinin buyruğu altında olan görevli, madun... Göz-

de sarıya çalan kestane rengi... Doğru olarak kabul edilen 

iki yargıdan üçüncü bir yargı çıkarma temeline dayanan 

bir uslamlama yolu, kıyas... 4. İki kelime veya iki cümle 

arasına girerek aralarında bir bağ olduğunu anlatan bir 

söz... Kadın gibi giyinip süslenen eşcinsel... Asklı mantar-

lara özgü üreme organı... 5. Geniş toprakları olan, sözü ge-

çen, varlıklı kimse... Yelin esişi (halk ağzı)... Arkası olan... 

6. Ateşli silahlarda hedefin uzaklığına ve bulunduğu yerin 

yüksekliğine göre namluya gereken yükseliş açısını veren, 

silahı bu hedefe doğrultmaya yarayan alet... Yaşlı, ağır-

başlı, iyi yürekli, olgun adam... 7. Stronsiyum elementinin 

simgesi... Bölme ile ayrılmış... Mum, balmumu (eski)... 8. 

Hindistan’da, İran’da yetişen, piştiğinde güzel bir koku 

veren, iri ve uzun taneli bir tür pirinç.. Et, ekmek, peynir 

vb.nde parça, lokma, dilim (halk ağzı)... Su (eski)... 9. Baş-

kan... Ekmek işi... İlgi... 10. Tanrı’yı veya kutsal bilinen bir 

kişiyi, bir şeyi tanık göstererek bir olayı doğrulama, ye-

min... Yahudilik karşıtı olan... 11. İlk önce (halk ağzı)... Plü-

tonyum elementinin simgesi... Çelişkili ve tutarsız iki cüm-

leyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... 

12. Saydam tabaka ile göz merceği arasında bulunan, ince, 

kasılabilen bir zardan oluşan, gözün renkli bölümü... Sali-

silik asidin tuzu... 13. Tropikal bölgelere yakın fakat daha 

yüksek bir enlemde olan... Ölü gömülen yer, gömüt, mezar, 

kabir, metfen, makber (eski)... 14. Yarı(eski)... “Söz dinle-

mez, söz anlamaz, taş gibi kafa” anlamlarındaki “... kafa, 

... mermer” deyiminde geçen bir söz... Ray üzerinde işle-

yen motorlu taşıma aracı... 15. Metal olmayan element... 

Gür ve uzun (bıyık)... Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. 

işlere yarayan, uzun saplı yayvan kap...

Yukarıdan aşağıya
1. Ana yollarda kervanların konaklaması için yapılan 

büyük han (eski)... Çocuğu olan kadın, anne... 2. İplik eğir-

meye yarar araç, kirmen... Ad... 3. Deniz veya göl suları ile 

çevrilmiş küçük kara parçası, cezire... Yemek... Bitirtmek 

işi... 4. Sarhoş... Gereksiz, yersiz, boş... Kaynağı mitolojik 

çağlara dayanan kirişli bir çalgı... 5. Çalıştırıcı... Vurgun has-

talığına karşı uygulanan emniyet durakları.. 6. Hangi şey... 

Hekimlikte ve koku yapımında kullanılan aselbent ağacın-

dan gövdesi çizilerek elde edilen bir tür reçine... Bir cins 

güvercin... 7. Hz. Ali’ye bağlı olan kimse... Tutumlu (eski)... 

8. Koyun yatağı (halk ağzı)... Gölge balığı... 9. İskambil kâ-

ğıtlarında birli... Prens ve prenseslere verilen şeref unva-

nı... Gam dizisinde “sol” ile “si” arasındaki ses... 10. Tuh... 

Doğada olan, doğada bulunan... Son söz... 11. Bir kimseye 

kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara çalma, bühtan... Sözlük 

(eski)... 12. Kaşesi olan... Kırmızı, acı biber (halk ağzı)... 13. 

İzin, icazet, ruhsat... Üzerinde çıkarıldığı yılın tarihi bulu-

nan, 7 gram ağırlığında, cumhuriyet altınına göre daha 

yayvan ve iri olan altın sikke... 14. Islatmak... Balkanlardan 

göç etmiş, ge-

nellikle Marmara 

bölgesinde ya-

şayan bir toplu-

luk... 15. Ağır ağır 

konuşan (kimse) 

(halk ağzı)... Orta 

Çağda, üç bentten 

oluşan bir Batı şii-

ri türü... “Ey, hey” 

anlamlarında bir 

seslenme sözü...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

BİR OKULDUR

Bir okuldur o

Şarkısı,  oyunu var

Bir çocuktur o

Koşanı, bağıranı var

Bir yayladır o

Uçanı, konanı var

Bir ovadır o

Güleni, seveni var

Bir izcidir o

Çiçek ile dalı var

Bir gözcüdür o

Okuyanı, göreni var

Bir yolcudur o 

Gecesi, gündüzü var

Bir sevgidir o

Gurbeti, çilesi var

Bir güneştir o

Aşkla, garibi var

Bir ışıktır o

Ay’la Güneş’i var

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Haydar Karaduman’ın Adı Yeşilyurt’ta Yaşatılacak

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 
vefat eden Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Haydar Karaduman’ın 
adını Yeşilyurt bölgesinde yapı-
lan bir parka vereceklerini açık-
ladı.

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt 
Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 
vefat eden Gazeteciler Cemiyeti 
Başkanı Haydar Karaduman'ın 
adını Yeşilyurt bölgesinde yapı-
lan bir parka vereceklerini açık-
ladı.

Vefat Başkan Haydar Kara-

duman için Malatya Gazeteciler 
Cemiyetine taziye ziyaretinde 
bulunan ve yeni göreve seçilen 
MGC Başkanı Vahap Güner'e 
hayırlı olsun dileğinde bulunan 
Yeşilyurt Belediye Başkanı Meh-
met Çınar “Malatya'mızın yetiş-
tirdiği duayen gazeteci Haydar 
Karaduman'ın kaybına üzüldük. 
Bu değerimizin adını yaşatmak 
için Yeşilyurt bölgesinde birkaç 
park belirledik ve çalışıyoruz. 
Bunları Cemiyetimize önerece-
ğiz ve kararımızı da vereceğiz. 
Bu nedenle bir kez daha başınız 

sağolsun. Bu arada yeniş göreve 
göreve getirilen Başkanımız Va-
hap Güner ve arkadaşlarına da 
başarılar diliyorum. Yıllarını bu 
mesleğe vermiz gazeteci arka-
daşlarımızın başarılı olması için 
bizlerde destek olacağız. Cemi-
yetimizin faaliyetlerine destek 
vermeye devam edeceğiz. Ye-
şilyurt Belediyesi olarak bizler 
basınımızın yanında olmayı bir 
görev olarak biliyoruz” dedi.

Bir soru üzerine Yeşilyurt Be-
lediyespor'u ligde bırakmak için 
gerekli tüm radikal kararları ala-

caklarını söyleyen Başkan Çınar, 
kongre kararı aldıklarını belir-
terek, yeni yönetim, yeni teknik 
kadro konusunda çalıştıklarını, 
ayrıca gerekli transferleri de ya-
pacaklarını söyledi.

MGC Başkanı Vahap Güner 
ise vefat eden Başkan Haydar 
Karaduman'ın adını yaşatmak 
için karar alan Yeşilyurt Beledi-
ye Başkanı Mehmet Çınar'a bir 
kez daha teşekkür ederek “Ye-
şilyurt Belediyemizin bu girişimi 
bizleri gururlandırmıştır” ifade-
lerini kullandı.

Belediye Başkanı Mehmet Çınar’dan
Malatya Gazeteciler Cemiyetine Ziyaret
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Endüstriyel Kenevir
ile Ne Üretilebilir?

Her derde deva bir bitki olarak kabul edilen 
kenevir, sayısız faydasıyla ve geçmiş yıllarda eko-
nomi üzerindeki dominasyonu ile gündemden 
düşmüyor. 2019 yılı Ocak ayında Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı açıklamalarla 
yeniden ele alınan milli kenevir üretimi Türkiye 
ekonomisinin canlanmasını sağlayacak itici güç-
lerden biri olarak dikkat çekiyor.

Yapılan bilimsel araştırmalar kenevirden elde 
edilen yağın, kenevir yapraklarının ve kenevir to-
humunun insan sağlığı için de birçok faydası oldu-
ğunu ortaya koyuyor. Endüstriyel kenevir ile üre-
tilebilecek ürünlerin yanı sıra bu bitkinin çevreye 
sağladığı katkılar da görmezden gelinemiyor; ke-
nevir bataklıkları kurutuyor, çok hızlı büyüyor ve 
ormanlarla yarışır seviyede oksijen üretiyor.

Mayıs ayı içerisinde Kenevir Yetiştiriciliğini 
Geliştirme Projesi dahilinde 59 çiftçiye 450 dekar-
lık arazi için 12 ton gübre dağıtımı yapılınca da bu 
yazıyı yazmamız kaçınılmaz hale geliyor.

Endüstriyel kenevir, esrar yapımında kullanı-
lan THC oranı yüksek kenevir bitkisi ile karıştırıl-
mamalıdır. Endüstriyel kenevir bitkisinde uyuştu-
rucu madde yapımında kullanılan THC maddesi 
bulunmaz, böylece bitki ekiminin olası kötü so-
nuçları engellenmiş olur. Kenevirin ıslah edilmesi 
ile üretilen endüstriyel kenevir yetiştiriciliği için 
Türkiye’de yerli tohum çalışmaları hızlandırılmış-
tır. Yaklaşık 3000 farklı ürünün üretiminde de-
ğerlendirilebilen endüstriyel kenevir Türkiye’nin 
2023 hedefleri açısından önemli bir tetikleyici 
faktör olarak değerlendirilmektedir.

Endüstriyel Kenevir ile Neler Üretilebilir?
Geldik tartışmaların başlangıç noktasına, ke-

nevirin üretiminde kullanılabileceği ürün grup-
larına… Az önce de belirttiğimiz gibi endüstriyel 
kenevir 3000 kadar ürünün üretiminde kullanıla-
biliyor. İlaç yapımından yakıt yapımına, otomotiv 
sektöründen sabun yapımına, kağıt üretiminden 
kumaş yapımına kadar birçok önemli üretim süre-
cinde kenevir bitkisinden yararlanılabiliyor. Üste-
lik bu hammaddenin yenilenebilir olması ve süreç 
olarak kısa zamanda temin edilebilmesi endüstri-
yel kenevirin sunduğu faydaları arttırıyor.

Kenevirden üretilenlerin tamamını bu yazıya 
sığdırmamız mümkün değil, ancak örnek verme-
miz gerekirse “Endüstriyel kenevir ile ne üreti-
lir?” sorusuna şu şekilde yanıt verebiliriz:

Çadır Bezi
Dikiş İpliği
Bağlama İpleri
Yangın Musluğu Hortumu
Yelken Bezi
Bina Yalıtım Malzemeleri
Otomobil Kaportası
Biyo Yakıt
Sabun
Vücut Losyonu
Şampuan
El Kremi
Besin Takviyeleri
Dondurma
Protein Tozu
Ayakkabı
Kanvas Kumaşlar
Kağıt, Hayvan Yemi
İnşaat Tuğlası, Kumaş
Doğal Çimento
Ve Asıl Önemli Olan Plastikten Üretilen Ürün-

lerin Tamamı Kenevirden Elde Edilebilmektedir.
Bu konuda çalıştay yapılmalı. Bu çalıştay, ta-

rım il müdürlüğü organizyonunda, il ve ilçeler bil-
gilendirilmeli. Teşvik edilmeli.

Durali
ZELYURT

TGK Öncülüğünde Türkiye Genelinde Gerçekleşen Yoğun Girişimler Sonuç Veriyor

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu öncülü-
ğünde son 15 günde başta Ankara olmak üzere ülke 
genelinde gerçekleştirilen görüşme ve ziyaretler 
sonucu yerel basının sorunları ülke gündemine ta-
şındı.

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baş-
kanı Nuri Kolaylı, TGK Genel Başkan Yardımcısı Sefa 
Özdemir, Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu üyesi 
Şevket Erzen ile Basın İlan Kurumu önceki dönem 
Yönetim Kurulu üyesi ve Genel Kurul Üyesi Mustafa 
Arslan, Eylül ayı içerisinde Ankara’da TBMM Adalet 
Komisyonu Üyeleri’nin tamamına yerel basının ta-
leplerini içeren bir mektup ulaştırdı. Aynı dönemde, 
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu’na üye Ana-
dolu genelindeki 90 gazeteciler cemiyeti başkanı, 
kendi illerindeki milletvekillerine ve valilere “Bası-
nın sorunları ve çözüm önerileri” raporu verdi.

Bu çalışma kapsamında AKP Genel Başkan Yar-
dımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AKP Grup Baş-
kanvekili Mehmet Muş, TBMM Adalet Komisyonu 
Sözcüsü AKP Milletvekili Gülay Samancı, MHP Grup 
Başkan Vekili Erkan Akçay, Adalet Komisyonu Üyesi 
CHP Milletvekili Tufan Köse, Komisyon Üyeleri Ba-
lıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Bursa Milletvekili 
Emine Yavuz Gözgeç, Ulaştırma Haberleşme Komis-
yon Başkanı Tahir Akyürek, Cumhurbaşkanı Baş-
danışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Komisyonu 
Üyesi Mustafa Akış, dönemin BİK Yönetim Kurulu 
Başkanı Adnan Ertem, BİK Yönetim Kurulu Üyesi 
ve AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ve HAKİŞ Kon-
federasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan ziyaret 
edilerek yüz yüze görüşmeler yapıldı, raporlar su-
nuldu. Bu kapsamda gazeteci kökenli milletvekilleri 
BİK Genel Kurul Eski üyesi Yeniçağ Gazetesi Sahibi 
İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, AK PARTİ Millet-
vekili Yelda Gökcan, CHP Milletvekili Utku Çakıröze-
ri de bilgilendirildi.

Bu yoğun temaslar sonucu; CHP Tekirdağ Mil-
letvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, meclis araştırma 
önergesi, İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bah-
şi, TBBM’ye soru önergesi verdi. Ayrıca MHP Grup 
Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Denizli Millet-
vekili Yasin Öztürk ile CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. 
İlhami Özcan TBMM’de konuşma yaparak sorunları-
mıza dikkat çekti.

Basının sorunlarının ülke gündemine gelmesi-
nin, gazetecilik mesleğinin geleceği açısından önem 
taşıdığına dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Kon-
federasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, “Verilen 
önerge TBMM’de kabul edilmese de, önümüzdeki 
dönemde yeniden gündeme geleceğine ve mesle-
ki sorunlarımızın çözümü yolunda önemli adımlar 
atılacağına inanıyorum. Bu süreçte bizlere destek 
olan tüm siyasetçilere, milletvekillerine, valilere, 
akademisyenlere, bürokratlara, Basın İlan Kurumu 
Genel Kurul üyelerine, Türkiye Gazeteciler Konfede-
rasyonu üyesi federasyon ve cemiyet başkanlarına, 
değerli meslektaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyo-
rum. Örnek bir güç birliği yaptık ve sorunlarımızı 
ülke gündemine taşımayı başardık” dedi.

TBMM’de görüşülerek ülke gündemine gelen 
çalışmalara ilişkin haberler ise basına şöyle yansıdı:

YEREL BASIN TBMM GÜNDEMİNDE
TBMM Genel Kurulunda, CHP'nin "basının mali 

sorunları"na ilişkin grup önerisi ele alındı.
Önergeye ilişkin konuşma yapan CHP Tekirdağ 

Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun, AK Parti hükü-
meti döneminde yandaş medya oluşturulduğunu, 
muhalif tüm seslere ise "cadı avı" yapıldığını öne 
sürdü. Aygun, "Bugün muhalif birçok gazeteci ceza-
evinde bulunmaktadır. Basın hiçbir zaman bu kadar 
kötü duruma düşmemişti. Birçok gazeteci kardeşi-
miz ekonomik nedenler dolayısıyla işsiz kalmıştır. 
Sektör önemli bir istihdam kapısıdır. Ekonomik 
durgunluk sebebiyle resmi kurumlar ilana çıkamaz 

hale gelmiş, medya can çekişmektedir. Basını kur-
tarmak için acil destek paketi hazırlamak zorunda-
yız. Çalışan gazetecilerin koşulları iyileştirilmelidir" 
diye konuştu.

İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk de 
demokrasinin 4. kuvveti olan basın sektörünün ol-
dukça zor durumda bulunduğunu ifade etti. Konuş-
masında TGK’nın hazırladığı rapor kaynak gösteren 
ve basının can damarının, reklam ve ilan gelirleri 
olduğunun altını çizen Öztürk, "Ulusal basının ya-
nında yerel basın da zor günler geçirmektedir. Yerel 
medya biz siyasetçilerin yerelde sözcüsüdür. Onlar 
için el ele vererek bir araştırma komisyonu kurul-
ması önemlidir." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da maddi 
sıkıntı yaşayan yerel basın için gerekli desteğin ve-
rilmesini istedi.

HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ise 
basın sektörünün dar boğaza girmesinde iktidarın 
sorumluluğunun büyük olduğunu öne sürdü. Sek-
törde çalışanların koşullarının iyileştirilmesi gerek-
tiğini dile getiren Kerestecioğlu, "Genellikle yapılan 
teşvikler çalışanların maaşlarına yansımaz, işlet-
menin sahibini desteklemektedir. Basının toplum 
yararına denetim görevini yerine getirebilmesi için 
acil yardım paketine ihtiyaç vardır." dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey 
ise yazılı basının girdilerinde yaşanan artış karşısın-
da AK Parti Hükümetinin yerel basının gelirlerinin 
artırılması yönünde attığı adımların takdire şayan 
olduğunu söyledi.

Basın sektörüne destek olunması adına resmi 
ilan fiyatlarına yapılan zamların ortada olduğunu 
vurgulayan Canbey, "Ayrıca vergi ve sigorta prim-
lerinin yatırılmasında tüm sektörlerde olduğu gibi 
basın sektörü de yararlanmıştır. Hükümetimiz dö-
neminde milyonlarca liralık kaynak gazetelere ak-
tarılmıştır. Bu zamana kadar olduğu gibi bundan 
sonra da medyanın özgür düşüncesini kamuoyuna 
yansıtmaya devam edeceğine inanıyorum." ifadele-
rini kullandı.

Görüşmelerin ardından CHP'nin grup önerisi 
kabul edilmedi.

CHP’NİN ÖNERİSİ
CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Ay-

gun’un önergesinde; erken emeklilik, SGK primleri 
ve vergi ödemelerinde kolaylık, ucuz kağıt tedariki, 
resmi ilanlarda eşitlik ve reklam tarifelerinde artış 
gibi öneriler yer alıyordu.

Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygun 
TGK’nın yerel basın raporundaki verilere dayanarak 
sunduğu önergesinde şu görüşlere yer verdi;

“Demokrasimizin dördüncü gücü olan medya, 
bugün hem ekonomik hem fikir-düşünce özgürlüğü 
açısından büyük bir darboğazda bulunmaktadır. 
Basın kurumları, giderek küçülmektedir. Şu anda 
10 binin üzerinde gazeteci işsiz kalmıştır.

Türkiye, kâğıdın yanı sıra, boya, kalıp gibi diğer 
gazete girdilerinde de dışa bağımlı hale gelmiştir. 
Ekonomik durgunluk nedeni ile işletmeler, reklam 
harcamalarını kısmış, bu da gazetelerin reklam ve 
satış gelirlerini büyük ölçüde düşürmüştür.

Resmi ilan tarifelerinde iki yıla aşkın süredir ar-
tış yapılmaması, basının mağduriyetini arttırmıştır. 
İcra ilanlarının gazetelerde yayınlanma zorunlulu-
ğunun kaldırılması yönünde düzenleme yapılacağı 
yönündeki duyumlar, endişe yaratmaktadır. Böyle 
bir düzenleme, yerel ve ulusal tüm gazetelerin can 
suyunu kesecektir.

Basının başta mali olmak üzere yaşadığı sıkın-
tıların tüm boyutları ile incelenerek, Acil Destek Pa-
keti geliştirilmesi için İçtüzüğün 104. ve 105. mad-
deleri gereğince Araştırma Komisyonu kurularak 
konunun araştırılmasını istiyoruz.”

İYİ PARTİ’NİN ÖNERGESİ
İYİ Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, 

TBMM’ye verdiği soru önergesinde, “Yerel basının 
gelişmiş olması ve güçlenmesi, yerel iletişimi art-
tırmakta, bu iletişim yerel yönetimi etkilemekte, bu 
da yerel demokrasinin, yerel demokratik yönetimin 
güçlenmesine ve halk tarafından benimsenmesine 
yardımcı olmaktadır” dedi.

Bahşi, soru önergesinde şu ifadelere yer verdi:
“Türkiye’de yerel basının sorunları, yaygın ba-

sının sorunlarına, birçok yönde benzer özellikler 
göstermektedir. Gazete okuma oranının düşük ol-
ması, halkın isteklerine cevap verilmemesi, yetersiz 
tirajlar, teknolojilerden akılcı bir biçimde yararlanı-
lamaması, niteliksiz işçi çalıştırılması, çalışanların 
eğitimine önem verilmemesi, satışı arttırmak için 
içerik iyileştirmesi yerine magazin haberlerinden 

ve promosyon kampanyalarından medet umulması, 
günümüzde yerel basının da gelişmesini, iyileşme-
sini önleyen temel etkenlerdir. Buna devlet

kurum ve kuruluşlarının yerel basına yönelik 
ilgi eksikliği eklenince, yerel basın yıllardır, kendisi-
ne değer verilmeyen, ciddiye alınmayan, sorunları-
na çözüm üretilmeyen bir konumda kalmıştır.

Buna göre;
1- Yerel basınımız ayakta, hatta hayatta kal-

ma mücadelesi vermektedir. Hükümet olarak yerel 
basınımızın problemlerini çözmeye yönelik ne gibi 
tedbirler almaktasınız?

2-Yerel yazılı ve görsel basın, imkânsızlıklar 
sebebiyle teknik alandaki gelişmelere ayak uydura-
mamaktadırlar. Çünkü son derece kısıtlı, kendi im-
kânlarıyla yayınlarını sürdürme gayreti içindedirler. 
Basın için Acil Destek Paketi çıkarmayı düşünüyor 
musunuz?

3-Türk Ceza Kanunu’nda ve bazı kanun ile yö-
netmeliklerde yer alan basın özgürlüğünü kısıtlayı-
cı maddeleri günümüz koşulları göz önüne alınarak 
değiştirmek için bir çalışmanız var mıdır?

4-Yazılı basın, radyo televizyonlar ile internet 
mecrasını bir bütün olarak ele alan, Düzenleme-De-
netleme-Destekleme ayaklarını içeren bir sistem 
kurmak için bir çalışmanız var mıdır?

5-Basın Kartları Yönetmeliği’nin aksayan yön-
lerini, sektörün de görüşleri alınmak sureti ile gi-
dermeyi düşünüyor musunuz?

6- Bir yılı aşkın süredir basın kartı alma hakkı-
na sahip oldukları halde alamayan meslek üyeleri-
nin haklarının iadesini sağlamak için bir çalışmanız 
var mıdır?"

MHP’Lİ AKÇAY’IN KONUŞMASI
Basın sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili ola-

rak TBMM Genel Kurulunda konuşan MHP Grup 
Başkan Vekili Erkan Akçay, “Resmi ilan alan gaze-
telere “borcu yoktur.” yazısı alma şartı getirilmiş-
tir. Bu nedenle çok sayıda yerel gazete resmi ilan 
alamamaktadır. Buna yönelik yeni bir düzenleme 
yapılmalıdır.” dedi.

Yargı ilanlarının gazetelerde yayınlanmaya 
devam etmesi gerektiğini söyleyen MHP’li Akçay, 
“ Gazetelere resmî ilan dağıtan Basın İlan Kuru-
munun gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’ı yargı ilanla-
rından oluşmaktadır. Yargı ilanlarının gazetelerde 
yayınlanmamasına yönelik düzenleme yapılması 
gündemdedir. Bu yönde bir düzenleme yapılması 
Basın İlan Kurumunun ve resmî ilan alan yüzlerce 
gazetenin kapanmasına ve binlerce gazetecinin iş-
siz kalmasına yol açacaktır.” dedi.

Basın sektöründe yaşanan sorunlarla ilgili 
TBMM Genel Kurulunda konuşma yapan MHP Grup 
Başkan Vekili Erkan Akçay, “Başta yerel basın ol-
mak üzere basın sektörü zor günler geçirmektedir. 
Basın İlan Kurumu’ndan resmi ilan 1.075 gazete var-
dır. Bunların sadece 36’sı ulusal gazetedir. Bu gaze-
telerin asgari kadrolarında hâlen 7.593’ü fikir işçisi 
olmak üzere

Dağıtım, baskı, büro işçileriyle birlikte yaklaşık 
15 binden fazla kişi istihdam edilmektedir.” dedi.

Gazetelerin en önemli gelir kaynaklarının res-
mi ilanlar olduğunu söyleyen MHP’li Akçay “Gaze-
telerin en önemli gelir kaynakları resmî ilanlardır. 
Gazetelerin resmî ilan alabilmesi için yaklaşık iki yıl 
önce “borcu yoktur.” yazısı alması şartı getirilmişti. 
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bu uygulama 
genelgeyle 2 kez ertelenmiştir. Ancak 1 Temmuz 
2019 tarihi itibarıyla bu süre dolmuş ve yeni bir 
erteleme yapılmamıştır. Erteleme yapılmaması ne-
deniyle başta yerel gazeteler olmak üzere yüzlerce 
gazete resmî ilan alamamaktadır. Buna yönelik yeni 
bir düzenleme yapılması gerekmektedir.” dedi.

Basın İlan Kurumunun en önemli gelirlerinden 
birinin yargı ilanları olduğunu söyleyen MHP’li Ak-
çay “Gazetelere resmî ilan dağıtan Basın İlan Kuru-
mu’nun gelirlerinin yaklaşık yüzde 60’ı başta icra 
ilanları olmak üzere yargı ilanlarından oluşmakta-
dır. Yargı ilanlarının gazetelerde yayınlanmamasına 
yönelik bir düzenleme yapılması Basın İlan Kuru-
mu’nun ve resmî ilan alan yüzlerce gazetenin ka-
panmasına ve binlerce gazetecinin işsiz kalmasına 
yol açacaktır.” dedi.

Maddi sıkıntılar yaşayan yerel basının sorun-
larının çözülmesi gerektiğini söyleyen MHP’li Ak-
çay, “Maddi sıkıntılar yaşayan yerel yazılı basın 
için enerji tarifelerinde düzenlemeler yapılmalıdır. 
Kâğıt, kalıp, boya gibi sarf malzemesi desteği artı-
rılmalıdır. Telif ücretleri konusunda gerekli düzen-
lemeler yapılmalıdır. Ayrıca, gazetelerin resmî ilan 
alma şartları hafifletilmeli ve yargı ilanları gazete-
lerde yayımlanmaya devam edilmelidir.” dedi.

Yerel Basının Sorunları
Türkiye Gündeminde


