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TÜRKİYE’DE
KADINLAR GÜNÜ

Türkiye’de 1921 tarihinde 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya 
başlandı. 1980 darbesi döneminde dört yıl 
kutlama yapılmadı. 1984’ten itibaren her ge-
çen gün daha da geniş kitlelerle kutlanmaya 
devam ediliyor.

KADINLAR GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI
8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York 

kentinde 40.000 dokuma işçisi daha iyi çalış-
ma koşulları istemiyle bir tekstil fabrikasında 
greve başladı. Ancak polisin işçilere saldırması 
ve işçilerin fabrikaya kilitlenmesi, arkasından 
da çıkan yangında işçilerin fabrika önünde 
kurulan barikatlardan kaçamaması sonucun-
da 120 kadın işçi can verdi. İşçilerin cenaze 
törenine 10.000’i aşkın kişi katıldı.

26-27 Ağustos 1910 tarihinde Danimar-
ka’nın Kopenhag kentinde 2. Enternasyonale 
bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası 
Sosyalist Kadınlar Konferansı) Almanya Sosyal 
Demokrat Partisi önderlerinden Clara Zet-
kin, 8 Mart 1857 tarihindeki tekstil fabrikası 
yangınında ölen kadın işçiler anısına 8 Mart’ın 
“Internationaler Frauentag” (International 
Women’s Day – Dünya Kadınlar Günü) olarak 
anılması önerisini getirdi ve öneri oybirliğiyle 
kabul edildi.

İlk yıllarda belli bir tarih saptanmamıştı 
fakat her zaman ilkbaharda anılıyordu. Tarihin 
8 Mart olarak saptanışı 1917 Bolşevik Devri-
mi’nin önderi ve Sovyetler Birliği’nin kurucusu 
Lenin’in önerisiyle 1921’de Moskova’da ger-
çekleştirilen 3. Uluslararası Kadınlar Konfe-
ransı’nda (3. Enternasyonal Komünist Partiler 
Toplantısı) gerçekleşti. Adı da “Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü” olarak belirlendi. Birinci ve 
İkinci Dünya Savaşı yılları arasında sosyaliz-
min yayılmasından çekinen bazı ülkelerde 
anılması yasaklanan Dünya Kadınlar Günü, 
1960’lı yılların sonunda Amerika Birleşik 
Devletleri’nde gerçekleşen çeşitli gösterilerde 
anılmaya başlanmasıyla Batı Bloku ülkelerin-
de daha güçlü bir şekilde gündeme geldi. Bir-
leşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 
tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” 
olarak anılmasını kabul etti.

HÜSEYİN
KARAASLAN

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI
SON AŞAMAYA GELDİ

AKSA Doğalgaz 
Malatya Bölge Mü-
dürü Güngör Ateş 
Doğanşehir Beledi-
ye Başkanı Vahap 
Küçük’ü makamın-
da ziyaret ederek 
Doğalgaz altyapısı 
ile alakalı bir bilgi-
lendirme toplantısı 
yapıldı. 3’TE

Başkan Vahap Küçük’ün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutladı
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.
Doğanşehir Belediye BaşkanıVahap Küçük, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Va-
hap Küçük mesajında;, kadınların toplumdaki yeri ve öne-
mine dikkat çekerek, “Dünya’da topraklarına Anadolu diyen 
bir milletin, kadına verdiği değer tartışılmazdır” dedi.  2’DE

Kurucaova Anasınıfının Protokolü İmzalandı
H a y ı r s e v e r 
ASELSAN Sosyal 
İnovasyon Lider-
leri Yardımlaşma 
Derneği (ASİL) 
tarafından Do-
ğanşehir İlçesi 
Kurucaova ma-
hallesine yaptırı-
lacak olan iki ek 
derslikli anasını-
fının protokolü 
Valilik Makamın-
da imzalandı.
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Başkan Vahap Küçük’ün 8 Mart
Dünya Kadınlar Günü Kutladı

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı.

Doğanşehir Belediye Baş-
kanıVahap Küçük, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü dolayısıyla 
bir mesaj yayınladı. Başkan 
Vahap Küçük mesajında;, ka-
dınların toplumdaki yeri ve 
önemine dikkat çekerek, “Dün-
ya’da topraklarına Anadolu di-
yen bir milletin, kadına verdiği 
değer tartışılmazdır” dedi. 

Doğanşehir Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü dolayısıyla 
yayınladığı mesajında, “Yaşa-
mımızın, doğumdan ölüme ka-
dar ve her anında varlıklarıyla 
onurlandığımız, ihtiyacımız 
olduğunda desteklerini esirge-
meyen, eğiten, yetiştiren, bizi 
biz yapma yolunda yüreklerin-
deki sevgi ve şefkati karşılık-
sız veren fedakâr kadınlarımız 

toplumun temel taşıdır. Cum-
huriyetimizin odak noktasında 
yer alan kadınlarımız, modern 
ve çağdaş günlere gelmemizde 
önemli görevler başarmışlar-
dır. Cephede mermi taşıyan, 
orduya asker gönderen, evde 
anne, baba yükünü omuzlayan 
destanların ortağıdır kadın-
larımız. Dünya’da toprakları-
na Anadolu diyen bir milletin, 
kadına verdiği değer tartışıl-
mazdır. Tarihinde mabetlerine, 
kümbetlerine, saraylarına ka-
dın adını veren kadim bir kül-
türden gelen bizler, bu mirasın 
koruyucusu olmak yetmez, bu 
mirasa yenilerini eklemek du-
rumundayız. Gelişmiş Avrupa 
ülkelerinden çok önce kadına 
seçme ve seçilme hakkı ta-
nıyan ülkemiz, 1921 yılında 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
kutlanmaya başlamıştır. Dün-
ya ise 1977 yılında Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulu kararı 

ile bizden tam 56 yıl sonra be-
nimsemiştir. İşte bu vesile ile 
Cumhuriyeti ve onun kurucusu 
Gazi Mustafa Kemal’i bir kez 
daha iyi anlıyor, şükranla yad 
ediyoruz.  Doğumdan ölüme 

kadar  hayatın her anında var-
lıklarını hissettiğimiz, bizi biz 
yapan değerli kadınlarımızın 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü’nü 
yürekten kutluyor, saygılarımı 
sunuyorum.” Dedi.

KAYMAKAM KİTAP OKUMA SÖYLEŞİLERİNE KATILDI
Doğanşehir Anadolu Lisesi edebiyat zümresinin 

öğrencilerle birlikte geleneksel olarak sürdürdüğü 
’’ Kitap Okuma ve Değerlendirme Söyleşileri ’’ nin 
bu ayki kitabı; Montaigne’nin Denemeler isimli ki-
tabı ile devam etti.

Yapılan etkinliğe Doğanşehir Kaymakamı Halil 
İbrahim Köroğlu, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü 
Caner Güler, Okul Müdürü İbrahim Başaran, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.

Programda Montaigne’nin Denemeler isim-
li eseri başlıklar halinde tahlil edilerek tartışıldı. 
Program süresince  Doğanşehir  Kaymakamı  Halil 
İbrahim Köroğlu, yer yer öğrencilerle birlikte söyle-
şiye katkı sunarak; bu tür etkinliklerin öğrencilerin 
kitap okuma alışkanlığını kazanmasını sağlamakla 
birlikte aynı zamanda öğrencilerin eleştirel düşü-
nebilme becerilerini de geliştirdiğini ifade ederek 
bu çalışmaları yapan okul idarecilerine, öğretmen-
lerine ve öğrencilerine teşekkür ediyorum. Dedi.

İdlip Şehitleri İçin Program Düzenlendi
Doğanşehir Şehit Subitay Sükut AİHL Tarafından 

İdlip Şehitleri İçin Program Düzenlendi.
Doğanşehir İlçesi Şehit Subitay Sükut Anadolu 

İmam-Hatip Lisesi tarafından 27.02.2020 tarihinde 
İdlip savunmasında şehit düşen askerler için okul öğ-
rencileri ve öğretmenleri tarafından okunmuş olan 
38 adet  hatim için program düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile baş-
layan programa İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğ-
lu, Belediye Başkanı Vahap Küçük, kurum amirleri, 
okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Şehitler için Kur’an-ı Kerim tilaveti, okul müdürü-
nün açılış konuşması ve hatim duası ile devam eden 
programda İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu da 
yaptığı konuşmada ’’ Sınır güvenliğimizin sağlanması 
ve her zaman olduğu gibi kadim memleketimizin sı-
nırları içerisinde mazlumlara umut olmak için yaptığı 
kutsal görev esnasında İdlip’de düzenlenen hain sal-
dırı sonucu şehit olan Kahraman Mehmetçiklerimiz’e 
Allah’tan rahmet dileyen Kaymakamımız, şehitlik 
mertebesinin öneminden bahsederek programın ha-
zırlanmasında ve hatimlerin okunmasında emeği ge-
çen herkese Şehit Aileleri adına teşekkür etti.’’

Hazırlanan program slayt eşliğinde şehit askerle-
rimizin isimlerinin okunması ile sona erdi. 

Kurucaova
Anasınıfının
Protokolü
İmzalandı

Hayırsever ASELSAN Sosyal İnovasyon Li-
derleri Yardımlaşma Derneği (ASİL) tarafın-
dan Doğanşehir İlçesi Kurucaova mahallesine 
yaptırılacak olan iki ek derslikli anasınıfının 
protokolü Valilik Makamında imzalandı.

Malatya Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlü-
ğü ve ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri 
Yardımlaşma Derneği tarafından imzalanan 
protokolde, ASİL Derneği tarafından, Eğitime 
% 100 Destek kampanyası çerçevesinde Do-
ğanşehir İlçesi Kurucaova Mahallesine 2 ek 
derslikli Anasınıfı inşa edilecek olup, ‘Aselsan 
Anaokulu’ isminin verileceği belirtilmiştir.

Hayırsever ASİL Derneği adına ASİL Der-
neği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları 
Seda Nalbant, Betül Deveci ve İl Milli Eğitim 
Müdürü Ali Tatlı ile Protokolün imzalanması-
nın ardından Vali Aydın Baruş, “ Bu destekler 
bizim için çok önemli. Depremin vermiş oldu-
ğu psikolojik sıkıntıyı atma açısından ASEL-
SAN gibi Türkiye’nin gözbebeği kurumların-
dan birisinin özellikle kırsal bölgede buna 
çok ihtiyacı olan çocuklarımıza bu imkânı 
sağlaması bizleri gururlandırdı. Sizin nezri-
nizde ASELSAN ailesine çok teşekkür ediyo-
rum” dedi.
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Yar Yaramı

Hasretini ver rüzgâra

Yar gelip de sar yaramı

Özlemin yürekten yara

Yar gelip de sar yaramı

Buradan gittin gideli

Gönlüm eser deli deli

Zülfündeki siyah teli

Yar gelip de sar yaramı

Engel mi koydum yoluna

Yârim yapma bunu bana

Dayanamam ki ben sana

Yar gelip de sar yaramı

Gülizar ım hep gözledim

Gelmeyince çok özledim

Yüreğimi de közledim

Yar gelip de sar yaramı 

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar... Çalgı perdele-

rine parmak alıştırmak... 2. Her vakit, sürekli olarak... Seve-
cen bir biçimde... 3. İnsanlarda, hayvanlarda deri ile kemik 
arasındaki kas ve yağdan oluşan tabaka... Fikir, sanat ve 
endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan, 
medeni... Beyazla az miktarda siyah karışmasından oluşan 
renk... İridyum elementinin simgesi... 4. Halı, kilim dokunan 
tezgâh (halk ağzı)... Kişi (eski)... Roma imparatorunun danış-
man olarak seçtiği kimse... 5. Öpmek işi... Atanabilmek işi... 
6. Herkese... Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti altında 
bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların bütünü... 7. Aynı 
amacı güden kimseler arasındaki çekişme, yarışma, yarış... 
Sanmak işi, zannetme, zanneyleme... 8. Hitit... Boğagiller-
den, tropikal Güney Amerika’da yaşayan, 8-10 metre uzun-

luğunda, avını sararak ve sıkarak öldüren bir tür yılan... 
İşaret... 9. Tanıdık (kimse veya yer)... Anlayış... 10. İlaç, mer-
hem (halk ağzı)... Çingene... Onamak işi... 11. Yapı... Açık-
lamasını sağlamak... 12. Sütünü ve süt ürünlerini satmak 
için inek besleyen kimse... Alın veya boynuzla vuruş... Sabit 
manevralarda ve gemileri bağlamada kullanılan, üç veya 
dört kollu halat... 13. Beddua, kargış... Savaşçı... 14. Top-
rak altına, üstüne veya suyun içine yerleştirilen, doğrudan 
doğruya çarpma veya basınç etkisiyle patlayarak zarara yol 
açan patlayıcı madde... Özen... İran’dan geçerek Kuzey Hin-
distan’a yerleşen halk veya bu halktan olan kimse... 15. Eti-
ket yapmaya yarayan kap... Canlının, bir nesne veya olayın 
varlığına ilişkin bilgili ve bilinçli duruma gelmesi, vukuf...

Yukarıdan aşağıya
1. Büyük erkek kardeş, ağabey (halk ağzı)... Öğretebil-

mek işi... 2. Yaş, nemli (eski)... Pamuk, keten veya ipekten, 
seyrek dokunmuş delikli bir tür kumaş... Binme, yük çekme, 
taşıma vb. hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan... 3. 
Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine 
bağlayan bir söz... Özel günlerde erkeklerin giydiği önü açık, 
ceketi genellikle ipek yakalı takım giysi... Mutluluk ve beğen-
me anlatan bir söz... 4. Özenilmiş, özenle yapılmış (eski)... 
Uzaklık... 5. Ayakkabının yumuşak olan üst bölümü... Gemiyi 
baştan veya kıçtan halatla karaya bağlama... Canlılarda baş 
bölümünde yer alan, kemik veya kıkırdak ile desteklenen, 
altlı üstlü dişleri taşıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sapla-
yan kasları üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad... 6. 
Çöküntü hendeği... Eşkenar dörtgen (eski)... 7. Bazı ülkeler-
de, hükümdarların, mareşallerin, din adamlarının güç sem-

bolü olarak törenlerde taşıdıkları bir tür ağaç veya metal-

den değnek... Telgraf veya elektrik direklerine rahat çıkmayı 

sağlayan ve ayağa takılan mahmuzlu araç... Orman tavuğu-

gillerden, eti için avlanan, ormanlarda yaşayan bir kuş, dağ 

tavuğu... 8. Titrek (eski)... Bir şeyin doğruluğu, gerçekliği 

konusunda kanaat verici belge, delil, iz, argüman... Titan 

elementinin simgesi... 9. Karada, denizde, gölde veya akar-

sularda evcil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi... 

Maydanozgillerden, kokulu tohumu hamur işlerinde ve rakı 

yapımında kullanılan bir bitki... Gülme duygusu uyandıran, 

güldürücü, gülünç... 10. Tek, eşsiz (eski)... Bir işin yapılma-

sına veya yapılmamasına niyet edildiğinde söylenilen söz... 

11. Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, tatlı karşıtı... 

Başı değişik biçimlerde bağlamak amacıyla kullanılan büyük 

mendil... Uyku (eski)... 12. Tatlı su levreği... Türkiye’nin Doğu 

Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri... 13. Manganez 

elementinin sim-

gesi... Olmak işi... 

Töretanımaz. . . 

14. Acınmak du-

rumu... Ödemeye 

yetkili kimse... 15. 

Kerte kerte, azar 

azar ilerleme du-

rumu, tedriç... 

“Anladın mı?” an-

lamında kullanı-

lan bir söz...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GİTMEZ BOŞA

Söz söylerim gitmez boşa,
Konuk oldum dağa taşa,
Kucak açtım uçan kuşa,
Gözyaşlarım sana ağlar.

Hak beklerim adaletten,
Rızık akar o kısmetten,
Bir söz aldım o melekten,
Gözyaşlarım sana ağlar.

Yaram derin, verir acı,
Tabip ol da ver ilacı,
Acım durmaz, ağlar bacı,
Gözyaşlarım sana ağlar.

Bülbül oldum, dinle beni,
Sesin aldım daha yeni,
Hayal ile gördüm seni,
Gözyaşlarım sana ağlar.

Garip bekler, gelmez o yar,
Gönül gezer diyar diyar,
Saça yağar beyaz bir kar,
Gözyaşlarım sana ağlar.

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

DOĞALGAZ ÇALIŞMALARI
SON AŞAMAYA GELDİ

AKSA Doğalgaz Malatya Böl-
ge Müdürü Güngör Ateş Doğan-
şehir Belediye Başkanı Vahap 
Küçük’ü makamında ziyaret ede-
rek Doğalgaz altyapısı ile alakalı 
bir bilgilendirme toplantısı ya-
pıldı. Toplantıya Doğanşehir Be-
lediye Başkan yardımcısı Hakan 
Ürkmez, Doğalgaz Doğanşehir 
Müdürü Burak Şahin katıldılar. 
Doğalgaz Malatya Bölge Müdürü 
Güngör Ateş yaptığı açıklama-
da; Uzun süreli bir toplantı ger-
çekleştirdik. Biz aksa doğalgaz 
olarak Doğanşehir’e çok önem 
veriyoruz. Doğanşehir Belediye 
Başkanımız Vahap Küçük beye-
fendinin yardımları ile Doğanşe-
hir de 2020 yılında Doğanşehir 
ilçemizde imarlı alanlarda % 98 

oranında doğal gaz vermiş ola-
cağız. Dedi.

Doğanşehir Belediye Başkanı 
vahap Küçük yaptığı açıklamada; 
“AKSA Doğalgaz Malatya Bölge 
Müdürü Güngör Ateş ziyaretimi-

ze gelmişler kendilerine çok te-
şekkür ediyorum. Doğanşehir’e 
Doğal Gazın Müsait olan her eve 
ve iş yerine vermeleri bizi de son 
derece mutlu eder. İnşallah ver-
dikleri hedefe ulaşırlar.” dedi.

BAŞKAN VAHAP KÜÇÜK’ÜN KATKILARIYA İKİ ATÖLYE AÇILDI
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023 eğitim vizyonu kap-

samında okullarda kurmayı planladığı beceri ve tasa-
rım atölyelerinden LC Waikiki ve hayırsever işadamı 
Vahap Küçük’ün katkılarıyla Doğanşehir de kurulması 
planlanan  aştı atölyeden iki tanesi bugün açıldı. 

Doğanşehir Atatürk Ortaokulu’na FETEM (Fen, 
Teknoloji, Matematik ve Mühendislik), Anadolu Lise-
si'ne ise müzik atölyesi kuruldu. Atölyelerin açılışına 
Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Do-
ğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük,  Doğanşehir 
Emniyet Müdürü Alparslan Güven,  Doğanşehir Jan-
darma Bölük Komutanı Tolga Coşku,  Doğanşehir Milli 
Eğitim Müdürü Caner Güler, okul yöneticileri, öğret-
menler ve öğrenciler katıldı.
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MALATYA 1 PUANA RAZI OLDU
Süper Lig’in 25. haftasında Yeni Malat-

yaspor sahasında karşılaştığı Konyaspor ile 
1-1 berabere kaldı 

MAÇTAN DAKİKALAR 
2. dakikada sol kanattan gelişen ceza sa-

hasına yapılan ortada Bajic’in kafa vuruşunda 
kaleci Farnolle son anda topu kornere çeldi.

20. dakikada Milosevic’in kullandığı ser-
best vuruşta ceza sahası içinde Uğur’un kafa 
vuruşunda top direkten döndü.

29. dakikada Yeni Malatyaspor’un gelişen 
atağında ceza sahası dışında topla buluşan 
Fofana’nın sert vuruşunda kaleci Serkan par-
maklarının ucuyla son anda meşin yuvarlağı 
kornere çeldi.

45. dakikada Chebake’nin, Bajic’e ceza 
alanı içinde yaptığı müdahale sonrasında ha-
kem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. 
Penaltı atışını kullanan Bajic topu ağlara gön-
derdi.

51. dakikada Guilherme’nin pasıyla ceza 
alanında topla buluşan Bajic’in vuruşunda 
defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

62. dakikada Fofana’nın ara pasında ceza 
alanında topla buluşan Bifouma’nın kaleciyle 
karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşunda 
kaleci Serkan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

69. dakikada Ömer Ali’nin sol kanattan 
ortasında Skubic’in arka direkte yaptığı kafa 
vuruşunda top auta çıktı.

80. dakikada Gökhan Töre’nin sol kanat-
tan kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan 
Kırıntılı’nın uzaklaştırdığı topu Murat Yıldırım 

ağlarla buluşturdu. 1-1
87. dakikada Yeni Malatyaspor kontrata-

ğında kaleci Serkan Kırıntılı ceza sahası dışın-
da topa elle müdahale edince kırmızı kartla 
oyun dışı kaldı.

Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Du-

ran xx, Tarık Ongun xx
Yeni Malatyaspor: Farnolle xx, Chebake x, 

Robin xx, Mustafa xx, Karim Hafez xx, Acquah 
xx, Murat xx, Gökhan xx, Donald xx (Vidar dk. 
68 x), Fofana xx (Chaaleli dk. 90 ?), Umut x 
(Bifouma dk. 56 x)

Yedekler: Ufuk Ceylan, Sakıb Aytaç, Yiğit-
han Güveli, Özer Özdemir, Youssouf Ndayishi-
miye, Erkan Kaş

Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Konyaspor: Serkan xx, Skubic xx, Selim 

xx, Uğur xx, Guilherme xx, Shengelia xx, Jons-
son xx, Hadziahmetovic xx (Paolo dk. 72 x), 
Milosevic xx, Ömer Ali xx (Mahmut dk. 89 ?), 
Riad Bajic xxx (Rosario dk 77 ?)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Ata-
lay, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Alper Uludağ, 
Ali Karakaya, Marko Jevtovic, Volkan Fındıklı, 
Thuram

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Murat (dk. 80) (Y. Malatyaspor), 

Bajic (dk. 45 pen.) (Konyaspor)
Kırmızı kartlar: Chebake (dk. 45) (Y. Ma-

latyaspor), Serkan (dk. 80) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Mustafa (Y. Malatayspor), 

Shengelia, Skubic (Konyaspor)

Doğanşehirde Ortaokullar
Arası Kros Yarışması 

Doğanşehir İlçesinde Ortaokullar Ara-
sı Kros Yarışması Düzenlendi.  Doğanşehir 
Kaymakamlığı İlçe Gençlik Ve Spor Müdür-
lüğü ile Atletizm İl Temsilciliğimizin 2020 
yılı faaliyet programında yer alan Atletizm 
Geliştirme Projesi İl ve İlçe Seçme Yarışma-
ları kapsamında İlçemizde 2006-2007 ve 
2008-2009 yılları doğumlu kız-erkek yaş 
kategorilerinde 1500 metre ve 2000 metre 
ortaokullar arası kros yarışması düzenlen-
di.

Yarışmanın startını da veren Doğanşe-
hir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, 
dereceye giren öğrencilere ödüllerini vere-
rek, yapılan yarışmalara katılan tüm öğren-
cilerimizi tebrik etti.

Adil Gevrek’e Destek Ziyareti
Şehrin ileri gelenleri zor bir dönem ge-

çiren Yeni Malatyaspor’a moral ziyaretin-
de bulundu. Vali Aydın Baruş, Yeni Malat-
yaspor’un Malatya’nın markası, gözbebeği 
olduğuna vurgu yaparken, Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Selahattin Gürkan da, “Malatya 
insanı zor zamanda hep takımının yanında 
olmuştur. Artık şimdi eleştiri zamanı değil. 
Hepimiz Malatyaspor’un yanında duracağız 
ve dirilişini hep birlikte tribünlerde alkışla-
yacağız” dedi

Orduzu Pınarbaşı Tesisleri'ndeki antren-
man öncesi sarı-siyahlı takımı ziyaret eden 
Vali Baruş ve Başkan Gürkan’a; AK Parti 
Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti 
Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Yeşilyurt Be-
lediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Be-
lediye Başkanı Osman Güder ve taraftarlar 
eşlik etti.  

Takıma destek çağrısında bulunan Vali 
Aydın Baruş, "Bu süreçte Malatya'nın bütün 
insanıyla beraber olması lazım. Çünkü Ma-
latyaspor, Malatya'nın markası, göz bebeği-
dir. Bu göz bebeğine bütün Malatyalılar ola-
rak sahip çıkmalıyız. Biz de bu sahip çıkmayı 
ifade etmek için bu ziyareti gerçekleştirdik." 
dedi. Takımın oynayacağı Konya ve Trabzon 
maçlarının önemine dikkat çeken Baruş; 
"Bu iki maçtan da en iyi sonuçla çıkıp, Malat-
yaspor'un rahatlamasını temenni ediyoruz. 
Takımın başına Hikmet Karaman getirildi. 
Hikmet Karaman, hırslı bir hoca, kendisine 
güveniyoruz. İnşallah kendisiyle takımımız 
yeni bir hava bulur ve önümüzdeki süreç-
ten Malatyaspor'un güçlenerek çıktığını gö-
rürüz. Çünkü şehir olarak buna ihtiyacımız 
var. 24 Ocak'ta bir depremin ardından da 
artçı sarsıntılar yaşadık, vatandaşlarımız da 
olumsuz etkilendi. Malatyaspor'un başarılı 
olması hem bu olumsuz havadan çıkmamızı 
hem de yeni bir ivme ve sevinç kazandırıl-

ması açısından son derece önemli." İfadele-
rini kullandı.

Ak Parti Malatya Milletvekili Ahmet Ça-
kır ise, “Çok zor şartlar altından el birliğiyle 
bugünlere getirdiğimiz Yeni Malatyaspor’u-
muz bizi son yıllarda aldığı başarılarla faz-
lasıyla mutlu etti. Tabi aslında bu sezona da 
iyi başladık ancak futbolun bir parçası olan 
kötü sonuçlar bir türlü yakamızı bırakmıyor. 
Bu anlamda bundan önce olduğu gibi bun-
dan sonra da Adil Başkanımıza her türlü 
desteği sunup, bu noktadan kurtulacağımı-
za inanıyorum. Bu takım buralara kola gel-
medi. Gerçekten Adil başkan ve ekibi güzel 
işler başardılar. Yeni gelen hocamızla birlik-
te yeni bir hava yakalayıp iyi duruma gele-
ceğimizi düşünüyorum. Burada şehrimize 
de büyük görev düşüyor. Yarın gelip takım-
larını desteklesinler" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan ise yeni teknik patron Karaman’ın 
heyecanının takıma yansımasıyla başarının 
geleceğini ifade ederek,  "Yeni bir sayfayı, 
yeni teknik direktörümüzle açacağız. Hoca-

mızdaki o heyecanı gördüm. O heyecanımız 
inşallah futbolcularımıza ve sahaya yansı-
yacak, seyircilerimiz de futbolcularımızın 
arkasında dimdik duracak ve takımı 90 da-
kika boyunca yılmadan, bıkmadan destekle-
yecek. Bu yeni sayfayla Malatya yeni bir di-
rilişin içerisinde yeni, güzel spor destanları 
yazacak." şeklinde konuştu.

Takımın kötü bir süreçten geçtiğini ancak 
camia içerisindeki dayanışma ile bu durum-
dan çıkılacağını vurgulayan Başkan Gevrek; 
"Bu kötü gidişatlar futbolun içerisinde var. 
Bu biraz uzun sürdü. İnşallah hep birlikte 
bunun içerisinden çıkacağız. Konyaspor ile 
önemli bir maçımız var, bu maç öncesi bu 
ziyaretin çok anlamlı ve önemli olduğunu 
biliyoruz. Yönetimimiz, teknik heyetimiz, 
futbolcu kardeşlerimizin hepsi bu sorumlu-
luğun farkında. Bu şehir birlikte çok büyük 
başarılara imza attı. İkinci yarı çok sıkıntılı 
başladı ama inanıyorum ki bu sıkıntıyı ta-
raftarlarımız ve camiamızla beraber atlata-
cağız. Konyaspor maçını kazanıp, yolumuza 
devam etmek istiyoruz." Şeklinde konuştu.


