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GAZETECİLER GÜNÜ

Gazetecilik; bilgi, birikim ve yetene-

ğin harmanlandığı kutsal mesleklerin 

başında gelmektedir. 

Gelişen ve değişen dünyanın en bü-

yük ihtiyaçlarından olan iletişim, haber-

leşme ve toplumsal duyarlılığı yansıtan 

düşünceler, gazetecilerin eleğinden 

geçerek bizlere aktarılmaktadır. Halkın 

doğrudan bilgilendirilmesi ve bilinçlen-

dirilmesi adına büyük emekler sarf eden 

gazeteciler, kimi zaman oldukça riskli 

ve zor şartlar altında görevlerini icra 

etmektedirler. 

Kamu yararına yönelik hizmetlerini 

gerçekleştiren gazeteciler, yerelden 

genele sosyal, kültürel, ekonomik geli-

şime katkı sağlamak suretiyle ülkemizin 

büyümesine ve kalkınmasına doğrudan 

katkı sunmaktadırlar. Toplumun gözü 

kulağı, sesi olan; vatandaşlarımızın 

haber alma hakları adına cefakârca, 

fedakârca çalışan basın mensuplarımız 

aynı zamanda demokrasimizin ve ifade 

hürriyetinin vazgeçilmez bir unsurudur.  

Ancak bu özgürlüğün ülkemizin birliğine 

ve bütünlüğüne kastı kesinlikle olma-

malıdır. Gazeteci, kalemi ile toplumu 

kin ve tahrike sürüklememeli; düşünce 

özgürlüğü, kişilere yönelik ağır itham 

ve iftiralarda bulunmak anlamına asla 

ve kat’a gelmemelidir. Gerçek gazeteci, 

toplum yararını gözeten ve koruyandır. 

Bu duygu ve düşüncelerle; Malat-

ya’mızın ve Doğanşehir’imizin değerli 

basını başta olmak üzere, ülkemizin 

menfaatleri, milletimizin çıkarları 

doğrultusunda gerçeklerin peşinden 

koşarak, toplumu aydınlatan tüm ga-

zetecilerin 10 0cak çalışan Gazeteciler 

Bayramı’nı kutlar, kendilerine başarılı 

bir meslek hayatı dilerim. 

HÜSEYİN
KARAASLAN

“10 Ocak Gazetecilerin
Onurlu Direnişidir”

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyeleriyle birlikte 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler gününü tüm basın mensuplarını bir araya getirerek kutladı.2’DE

Malatya’da ‘Kooperatifçilik’ Konulu Resim Yarışması
Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik 
Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen resim yarış-
ması sonuçlandı.
Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda eğitim-öğ-
retim gören ortaokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerini 
kapsayan "Kooperatifçilik" konulu resim yarışması Ma-
latya ve Doğanşehir ilçesinde  de katılım olmuştu.4’TE

Manşetlerle Malatya Sergisi Açıldı
Malatya Bü-
yükşehir Be-
lediyesi kat-
kılarıyla 10 
Ocak Gazete-
ciler Gününde 
Malatya Park 
AVM'de Man-
şetlerle Ma-
latya sergisi 
açıldı. 3’TE



2 14 OCAK 2020HABER

Doğanşehir Nüfus Müdürlüğünden 
almış olduğum nüfus cüzdanımı kaybettim. 
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“10 Ocak Gazetecilerin Onurlu Direnişidir”
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt 

ve Battalgazi Belediyeleriyle birlikte 10 Ocak 
Çalışan Gazeteciler gününü tüm basın men-
suplarını bir araya getirerek kutladı.

‘10 OCAK ÇALIŞAN 
GAZETECİLER GÜNÜ’ 

KUTLANDI
Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yeşilyurt 

Belediyesi ve Battalgazi Belediyesi tarafın-
dan ortaklaşa Nikah Salonunda düzenlenen 
‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ kutlama 
programına; Malatya Büyükşehir Belediye 
Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşilyurt Beledi-
ye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Beledi-
ye Başkanı Osman Güder, AK Parti İl Başkanı 
İhsan Koca, ile ilimizde faaliyet gösteren Ce-
miyet ve Dernek Başkanlarının yanı sıra çok 
sayıda gazeteci katıldı.

“10 OCAK GAZETECİLERİN 
ONURLU DİRENİŞİDİR”

Programda Cemiyet, Dernek ve Gazete-
ciler adına konuşması istenen Malatya Ga-
zeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Gününün, öyle sıra-
dan bir gün olmadığını belirterek “10 Ocak 
1961’de Dünya Basın tarihinde bile örneği ol-
mayan onurlu bir direniş sergilenmiştir. 212 
Sayılı yasanın kabul edilmesiyle gazeteciler 
iş sözleşmesi, kdem tazminatı gibi iş güven-
cesi kazanınca, sağ ve sol kulvarda yayın ya-
pan 9 gazete sahibi hemen bir araya geldiler, 
bu yasayı kabul edemeyiz dediler. Hükümet 
geri adım atmayınca da 10 Ocak ta gazete 
çıkarmıyoruz diyerek boykota başladılar. 
İşte o gazetelerde çalışan gazeteciler bir 

araya gelerek BASIN Gazetesini engelleme-
lere rağmen bastılar. Bu kez dağıtımına izin 
vermediler gazeteciler kendileri gazete da-
ğıtmaya başladılar. Bu direniş üç gün sürdü 
ve 9 Gazete patronu gazetecilerin önünde diz 
çökmek zorunda kaldılar ve yayın hayatına 
yeniden başladılar. İşte bu direniş sayesinde 
gazeteciler güvenceye kavuştular. Bu neden-
le 10 Ocak Gazetecilerin direnişle elde ettiği 
hakların onay günüdür.  Bugünde günümüz 
koşullarında ne yazık ki birazda teknolojinin 
gelişmesiyle basın kuruluşlarımız sıkıntılar 
yaşamaya başladılar. Karasal televizyonlar 
yayınlarına son vermeye başladılar, uydu ya-
yınlarının da olağanüstü pahalı olması nede-
niyle sıkıntılar yaşamaya başladılar. Gazete-
ler resmi ilan sıkıntısı nedeniyle şu günlerde 
de zor anlar yaşıyorlar ama sosyal medya her 
şeyin önüne geçmek suretiyle basın hayatı 
devam ediyor. Bugün ki programa ev sahipli-
ği yapan Malatya Büyükşehir Belediyesi, Ye-
şilyurt Belediyesi ve Battalgazi Belediyesine 
teşekkürlerimi sunarım.” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZLA 
BİZLER ARASINDA 
KÖPRÜ VAZİFESİ 

YAPIYORSUNUZ, SİZİ 
ÖNEMSİYORUZ”

Basın mensuplarıyla bir araya gel-
mekten büyük bir memnuniyet duydu-
ğunu dile getiren Battalgazi Belediye 
Başkanı Osman Güder, “  ‘10 Ocak Ça-
lışan Gazeteciler Gününüzü öncelikle 
tebrik ediyorum. İnşallah Büyükşeh-
rimizin önderliğinde bundan sonra 
Malatya’mızda hem birlik ve beraber-
liği oluşturma hem de birbirimizden 
haberdar olma adına bu tür organi-
zasyonlara devam edeceğiz. Basın ku-
ruluşlarımızı ve gazetecilerimizi önem-
siyoruz. Gazetecilerimizle belki de en 
fazla muhatap olan Belediye Başkan-
larıdır. Basın mensuplarımızla sürekli 
karşı karşıya gelip muhabbet, sohbet 
ediyoruz.Basın mensuplarımızın ne tür 
sıkıntılar yaşadıklarını çok iyi biliyo-
ruz.Malatya basını elbette olmalı, bası-
nımıza Belediyeler olarak Malatyalılar 
olarak elbette sahip çıkmalıyız, onların 
sorunlarının bizim sorunlarımız olarak 
görüp ona göre davranmamız gereki-
yor.Çünkü basın mensuplarımız vatan-
daşlarımızla bizler arasında köprü va-
ziyeti görmektedir.Sizlerden isteğimiz 
bu köprünün sağlam ve sağlıklı olması, 
iletişimin iyi olması ve akabinde Ma-
latya’ya fayda sağlamak, hayırlı işlerin 
altına imza atmamız lazım.” diye ko-
nuştu.

“GAZETECİLİK 
MESLEĞİ, ONURLU BİR 

MESLEKTİR”
Gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gaze-

teciler Gününü tebrik eden Yeşilyurt Belediye 
Başkanı Mehmet Çınar ise, “ Basın mensupla-
rımızla bu özel günde bir araya gelmekten ve 
sohbet etmekten büyük bir onur duyduğumu 
belirtmek isterim. Bütün basın emekçilerine 
sağlık, mutluluk, huzur ve başarı dolu yıllar 
dilerim. Hepinizi öncelikle yaptığımız bu ulvi 
görevden dolayı tebrik ediyorum. Biz hizmet 
için koşarken siz de bizimle beraber koşu-
yorsunuz, bizdeki gelişmeleri ve hizmetleri 
topluma anlatıyorsunuz, yaptığımız işleri de-
ğerlendirip bize yol gösteriyorsunuz. Sizlerin 
eleştiri ve tavsiyelerine her zaman değer ve-
riyoruz. Tabii ki yaptığınız iş kolay değil, özel-
likle sahada çalışan arkadaşların işleri olduk-
ça meşakkatli. Teknolojik gelişmeler kolaylık 
sağlasa da sizlerin dikkat, gayret ve fedakâr-
lığı olmadan ne bu yayınlar yapılabilir ne de 
gazeteler çıkar. Bizler beraber yol arkadaşı-
yız, her daim birlikteyiz, hem bizler hem de 
sizler 24 saat esaslı çalışıyoruz. Gazetecilik 
mesleği, onurlu bir meslektir. Bağımsız ve 
tarafsız bir şekilde; sosyal ve siyasî hayatta 
yaşanan gelişmeleri, en doğru ve hızlı bir şe-
kilde milletimize ve dünyaya duyurmaya çalı-
şıyorsunuz. Bu konuda yapılacak bir hatanın 
telâfisi çok zordur. Bir doktorun, tedavi sıra-
sında yapacağı yanlış işlem hastanın sağlığı 
için nelere sebep olursa, bir gazetecinin ha-
talı değerlendirmeleri de toplum için aynı so-
nuçları doğurur. Bunun tam tersi de ülkemizi 
ileriye taşır, huzur ve güven ortamı oluşturur. 
Sosyal medya trollerinin cirit attığı, aslı as-
tarı olmayan yalan yanlış değerlendirmelerin 
dakikalar içinde binlerce insana ulaştırıldığı; 
algı operasyonlarının ve toplum mühendisli-
ğinin doğru haberin önüne geçtiği bir ortam-
da, mesleğini seven gerçek gazetecilere bü-
yük sorumluluklar düşmektedir. Yaklaşık 60 
yıldır 10 Ocak’ta gerçekleşen bu tür kutlama 
programları büyük bir coşku ve güzelliklerle 
geçmektedir. Büyükşehir Belediyemiz ve Bat-
talgazi Belediyemizle birlikte bu birlikteliğe 
destek vermek, ön ayak olmak, birlik ve be-
raberliğimizi daha fazla güçlendirmek adına 
ortaklaşa düzenlediğimiz bu programda ba-
sın mensuplarımızla bir araya gelmekten bü-
yük bir onur duymaktayız. İnşallah bundan 
sonra bu birlikteliğimizi her türlü platformda 
beraber devam ettirmeyi, buradaki güzel or-
tamı işlerimize yansıtarak kentimize ve ülke-
mize daha güzel hizmetlerde bulunmayı arzu 
ediyoruz. Tabii ki bu birliktelikten halkımız 

kazanır, kentimiz kazanır, memleketimiz ka-
zanır ve hep birlikte el ele verirsek gelişiriz 
ve büyürüz. “ şeklinde konuştu.

“TOPLUMUN 
DUYU ORGANLARI 
GAZETECİLERDİR”

Gazeteciliğin fedakârlık ve özveri gerek-
tiren bir meslek dalı olduğunu söyleyen Ma-
latya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan, “ Hakikaten burada bir fedakârlık 
var, eğer bunun sonunda bir muhteremlik 
var ise sonucunda kazanılan 10 Ocak Çalı-
şan Gazeteciler günü mükâfatı vardır. Haki-
katen o dönem gazete patronlarının gazete 
çıkarmama kararı alması akabinde toplumun 
duyu organları olan çalışan gazetecilerimiz 
ise toplumsal manada kamusal görevini ye-
rine getirme noktasında sorumluluklarının 
olduğu idraki ile basın adı altında yeni bir 
gazete çıkarmışlardır. Gazeteler kapalı oldu-
ğu üç günlük süre içerisinde basın isminde ki 
gazete yayımlanmış ve toplumun haber alma 
hakkı da bu şekilde temin edilmiştir. Biz ga-
zetecilerimizi tarif ederken insan ve toplum-
la özdeşleştiriyoruz, insanın duyu organları 
vardır, bu organlar etrafındaki hadiseleri al-
gılar ve kişi kendi açısından bir yol ve rota 
oluşturur. Toplumun duyu organları da ga-
zetecilerdir, yazılı ve görsel basındır. Sizlerin 
toplumdaki hadiseleri objektif ve tarafsız bir 
şekilde kamuoyu ile paylaşmak gibi sorum-
luluklarınız vardır. Nasıl ki insanların duyu 
organlarında sorun olduğu zaman insanın 
rotasında yanlışlıklar çıkarsa basın mensup-
larımızın duyu organları sağlıklı çalışmazsa o 
zaman toplumda sağlıklı bir ortam oluştura-
mayız. Gazetecilerimizi kamu görevi yapıyor 
diye tarif etmekteyiz. Malatya’daki basın ger-
çekten birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu 
açısından önemli süreçlerden geçti, sergile-
nen güzel örneklerden dolayı tüm basın ku-
ruluşlarımızı ve gazetecilerimizi tebrik ediyo-
rum ve kutluyorum. Tabii ki eleştiri güzel bir 
şeydir, eleştireceksiniz ki biz kendi doğrula-
rımızı bulalım, eleştirilerde tabii ki karşılıklı 
mutabakatı esas almamız gerekmektedir. 
Bu hassasiyeti muhafaza ettiğine her zaman 
şahit olduğumuz Malatya basınına ayrıca te-
şekkürlerimi sunuyorum.” dedi. 

Kutlama programı, müzik dinletisi ile 
sona erdi.
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Selam Getirdim
Yolum düştü dostlar Hacı Bektaşa
Bir dilek diledim Delikli taşa 
Erenler elinden bacı kardaşa
Mahzuni Babadan selam getirdim

Ziyaret eyledim dua okudum
Dertlerimi sıra sıra dokudum
Dut yemiş bülbüldüm o an şakıdım
Mahzuni Babadan selam getirdim

Oturdum pirimin yanı başına
Derdimi anlattım oldum aşina
Yürekten sarıldım mezar taşına
Mahzuni Babadan selam getirdim

Kendimi adadım ben bu davaya
Gerçeklerin sözü gitmez havaya
Mazlumun diliyle koca deryada
Mahzuni Babadan selam getirdim

Gülizar ım der ki önceden kördüm
Sorun hele sorun ben neler gördüm
Desturunu alıp deryayi ördüm
Mahzuni Babadan selam getirdim...

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Deve dikeni... 2. Çocuğu olan kadın, anne... Kan için-

de bırakmak... 3. Özellik, hasiyet (eski)... Çok uzakta olma-
yan, elin ulaşabileceği uzaklık (halk ağzı)... 4. Farz edelim 
ki, güya... Olayların gidişinde olağan dışına yer vermeyen, 
değişmezlik ve mecburiyet gösteren kural... Aktinyum ele-
mentinin simgesi... 5. Dokuzar kişilik iki takım arasında bir 
top ve sopayla oynanan bir çeşit oyun... Kadın hükümdar 
(eski)... 6. İki kelime veya iki cümle arasına girerek arala-
rında bir bağ olduğunu anlatan bir söz... Seçmeli yemek... 
Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve başka besin 
maddeleri... 7. Çabucak... Türk alfabesinin yirmi dokuzun-
cu harfinin adı, okunuşu... Bazı ibadetler yerine getirilir-
ken dönülen Kâbe’nin bulunduğu yön... 8. Engel... Glikol... 
Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı... 9. Sinirli... Bir 
şeyin birdenbire hatırlandığını veya kavrandığını anlatan 

bir söz... Simge (eski)... 10. Türk alfabesinin yirmi sekizinci 
harfinin adı, okunuşu... Adacyo ile andantino arası, yarı 
yavaş bir biçimde (çalınmak)... Nikel elementinin simge-
si... 11. İlik açan kimse... Malta adası halkından veya bu 
halkın soyundan olan kimse, Maltız... 12. Gam dizisinde 
“sol” ile “si” arasındaki ses... Sesleri kaydetmek ve kay-
dedilen sesleri yeniden pikap veya gramofonda dinlemek 
amacıyla hazırlanan plastik daire biçiminde yaprak... Ira-
mak işi... 13. Her zaman görülen, olağan... Bir toplulukta, 
üyelerin belli bir olayı, kişiyi veya değeri ayırt edip sem-
bolleştirmesi, bunların anlam ve öneminin güçlendirilme-
si amaçlarıyla düzenlenen hareket dizisi, merasim... 14. 
Moritanya halkından olan kimse... Baş, kafa (eski)... 15. 
Öğretmen yetiştirmek için kurulmuş yükseköğretim kuru-
mu...

Yukarıdan aşağıya
1. Güneş’e olan uzaklığı, yerin Güneş’e olan uzaklığın-

dan daha çok olan dış gezegenlerin ilki olan kızıl gezegen, 
Merih... Günü gününe yazılmış olayları içine alan eser, kro-
nik (eski)... 2. Bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki 
uzaklık, genişlik... Alfabetik... Yollarda, toprak damlarda 
yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdiri-
len taş silindir (halk ağzı)... 3. Gedik (eski)... Verme, ödeme 
(eski)... Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, geri 
karşıtı... 4. Güneyden esen rüzgâr, lodos (halk ağzı)... For-
maldehit ile bir fenolün yoğunlaşması sonucu elde edilen 
yapay reçine... 5. Eki olmayan... Edinilen şey veya şeyler, 
müktesebat... Gelecek (eski)... 6. Emme, emerek içine çek-
me, soğurma (eski)... Kurucu (kimse)... Hapishane (halk 
ağzı)... 7. Küçük yolların kendisine açıldığı büyük yol, cad-
de... İşte (halk ağzı)... Damarlarda dolaşan kanla, doku 

ögeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve len-
fositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak kan, lenfa... 
8. Sodyum elementinin simgesi... Alazlanmak işi... “Ey, 
hey” anlamlarında bir seslenme sözü... 9. Gereksiz, yersiz, 
boş... Ana maddeleri yumurta, un ve şeker olan, içerisi-
ne kuru üzüm, kakao, fındık vb. konularak fırında pişiri-
len tatlı çörek... Vurma, çarpma sırasında çıkan ses... 10. 
Tırnak yöresindeki yumuşak bölümlerin, bazen de kemiğin 
iltihaplanmasından ileri gelen ağrılı şiş... Yolcu ve turistle-
re geceleme imkânı sağlamak, bunun yanında yemek, eğ-
lence vb. hizmetleri sunmak amacıyla kurulmuş işletme... 
Hayatı sona ermiş olan, artık yaşamıyor olan, morto, diri 
karşıtı... 11. Kendisinin olan bir şeyi, yasaya uygun olarak 
dilediği gibi kullanabilen kimse, sahip... Erki olan, nüfuzlu, 
muktedir, kadir... Çıplak ve zayıf... 12. Uzaklık ve karanlık 
sebebiyle kim veya ne olduğu seçilemeyen, belli belirsiz, 
koyu renkli biçim, silüet... Dalgalı parıltılar verilmiş olan 
bir tür kumaş, kareli kumaş... 13. Emme işini yapan (kim-
se veya şey)... En 
kalın erkek sesi... 
Önceleme... 14. 
Ad... Kullanma, 
yararlanma, ta-
sarruf... Notada 
duraklama zama-
nı ve bunu göste-
ren işaretin adı... 
15. Çatladığında 
kabuğu iki çenete 
ayrılan (meyve)... 
Çağdaş (eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

DOST GİBİ
Kuzu meler dağ çobanın
Kar yağmurla gök dumanın
Ter toprakta gül alanın
Sarıl bana bir dost gibi

Bahar günü gecem ayaz
Neden ağlar bakan o naz
Yakın gördüm yaklaş biraz
Sarıl bana bir dost gibi

Divaneyim yol ver bana
Hep ağladım sor cihana
Gönül verdim koş bu cana
Sarıl bana bir dost gibi

Yüze baktım gök yağmurla
Ayak çıplak yer çamurla
Güzel döner el hamurla
Sarıl bana bir dost gibi

Gönül yürü var dostuna
Nehir ol da dol testine
Hasret bitsin koş sesine
Sarıl bana bir dost gibi

Garip ağlar akar ırmak
Ilgıt ılgıt süzer toprak
Gülüm kokar yaprak yaprak
Sarıl bana bir dost gibi

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Manşetlerle Malatya Sergisi Açıldı
Malatya Büyükşehir Beledi-

yesi katkılarıyla 10 Ocak Gaze-
teciler Gününde Malatya Park 
AVM'de Manşetlerle Malatya 
sergisi açıldı.

Açılışa Vali Aydın Baruş, Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Sela-
hattin Gürkan, İl Emniyet Müdü-
rü Ercan Dağdeviren, İl Kültür 
ve Turizm Müdürü Çetin Şişman, 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Vahap Güner, Malatya Gazeteci-
ler ve Televizyoncular Cemiyeti 
Başkanı Fatih Avcı ile birlikte 
çok sayıda gazeteci, televizyon-
cu ve Malatya protokolü katıldı.

Malatya'da ilk gazetenin 
yayınlandığı 1923 yılından gü-
nümüze kadar olan zaman içe-
risinde Malatya'da meydana 
gelen önemli olayların gazete 
manşetleri sergide yer alıyor. 
Araştırmacı Yazar Nezir Kızıl-
kaya'nın arşivinde bulunan Ma-
latya'da yayınlanmış 200 bin 
yerel gazete içerisinden seçilen 
ve Cumhuriyet tarihini anlatan 
44 eserin sergilendiği sergi, 12 
Ocak Pazar gününe kadar ziya-
ret edilebilecek.

Sergi açılışı öncesi selamla-
ma konuşması yapan Malatya 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Vahap Güner; “Malatya Gaze-
teciler Cemiyeti olarak, Büyük-
şehir Belediyesine bu sergi için 
teşekkür ediyoruz. Malatya'da 
yayınlanmış 200 binden fazla 
gazetenin tek tek taranarak di-
jital ortama aktarılarak 44 adet 
manşetin yer aldığı serginin 
açılışındayız. Herkese teşekkür 
ediyoruz” dedi.

Malatya Gazeteciler ve Te-

levizyoncular Cemiyeti Başkanı 
Fatih Avcı ise “10 Ocak Çalışan 
Gazeteciler Günü vesilesiyle bu 
sergiyi açan ve emeği geçen 
herkese teşekkür ediyorum. 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 
öyle özel ve güzel bir günkü, 
bizler burada bu sergi açılışı için 
beklerken karşımızda basın or-
dusu hala görevlerini yapmaya 
çalışıyorlar. Dolayısıyla onların 
vermiş oldukları bugünkü ha-
berlere attıkları imzaları burada 
tekrar görmek mutluluk gurur 
verici. 10 Ocak Çalışan Gazeteci-
ler gününü kutluyorum” ifadele-
rine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan sergi açılışı 
sırasında yaptığı konuşmada, 10 
Ocak Çalışan Gazeteciler Günü-
nün tarihine değinerek “1960 
yılında bazı gazeteler yayınla-
rını belli süreliğine durduruyor. 
Bu süre zarfında ise basın isimli 
bir gazete çıkarıyorlar. Çalışan 
Gazeteciler Günü bu olayların 
sonucunda ortaya çıkmıştır” 
dedi.

Gazeteciler Cemiyet Başkanı 
Rahmetli Haydar Karaduman'ı 
da anan Gürkan, “Rahmetli Hay-

dar Karaduman, "Gazetecilerin 
sorunları vardır, ancak sorunlar-
dan önce sorumluluklarımız ge-
lir' derdi. Gazeteciler çok kutsal 
bir görev ifa etmektedir. Görev-
lerini yaparken objektif nesnel 
bir habercilik örneği gösterme-
leri bizim için çok önemlidir. İn-
san için beş duyu organı neyse 
biz idareciler içinde basın ay-
nıdır. Basın kuruluşları yapmış 
oldukları yayınlarda, tarafsız, il-
keli ve ahlaki değerler içerisinde 
yapmış olduğu yayınları takdir-
le karşılıyoruz. Büyük zorluklar 
içerisinde bundan yıllar önce 
gazetecilerin gösterdiği özve-
ri bugün '10 Ocak Gazeteciler 
Günü' olarak kutluyoruz. Bu ser-
ginin düzenlenmesinde emeği 
geçenlere teşekkür ediyorum” 
şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ar-
dından açılışa katılan birlikte 
sergiyi gezerek manşetleri in-
celediler. Öte yandan Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Selahattin 
Gürkan 10 Ocak Çalışan Gazete-
ciler Günü dolayısıyla kendisini 
sürekli sahada yalnız bırakma-
yan basın mensuplarının fotoğ-
raflarını çekti.
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TSO’DAN, MGC’NE 10 OCAK GÜNÜ ZİYARETİ
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata 

Sadıkoğlu, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısiyle Malatya 
Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

TSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya basını-
nın her zaman Malatya' yı sahiplendiğini belirterek "Ba-
sınımızın önemli kuruluşu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret 
ederek Basın bayramlarını kutluyoruz. Tüm basın kuru-
luşlarımızı ziyaret ediyoruz. TSO olarak Malatya'yı en iyi 
şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Malatya'ya yeni yatı-
rımcıları getirerek binlerce istihdam yarattık. Çalışmala-
rımıza bu anlayışla devam ediyoruz" dedi.

"10 OCAK BİR GAZETECİ 
DİRENİŞİDİR"

MGC Başkanı Vahap Güner, TSO'nun çalışmalarını tak-
dirle izlediklerini belirterek "Sayın Başkanımıza teşekkür 
ediyoruz. Her zaman bizlerin yanında olduğunu görüyo-
ruz. 10 Ocak Gazeteciler Bayramı bir gazeteciler direni-
şidir. Bu direnişle kazanılan 212 sayılı yasa gazetecilerin 
güvencesi olmuştur. Gazeteciler Cemiyeti olarak 10 Ocak-
gununu hep sahiplendik ve bu günümüzü etkinliklerle 
kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Malatya’da ‘Kooperatifçilik’
Konulu Resim Yarışması

Ticaret Bakanlığı Esnaf, 
Sanatkarlar ve Kooperatif-
çilik Genel Müdürlüğü ta-
rafından düzenlenen resim 
yarışması sonuçlandı.

Türkiye genelindeki 
resmi ve özel okullarda 
eğitim-öğretim gören or-
taokul 5, 6, 7 ve 8’inci sınıf 
öğrencilerini kapsayan "Ko-
operatifçilik" konulu resim 
yarışması Malatya ve Do-
ğanşehir ilçesinde  de katı-
lım olmuştu.

Yarışma sonucuna gö-
re;Malatya’da 1.olan Bironi 
İlköğretim okulu öğrencisi 
Şeyma Çelik, Doğanşehir 
ilçesinde dereceye girerek 
2.ve 3. olan Doğanşehir Ata-
türk  Ortaokulu öğrencileri 
Müberra Çelebi ve Mihrişah 
Arpacı olmuştur.

Derceye giren öğrencile-

re hediyelerini Esnaf ve Sa-
natkarlar Kredi ve Kefalet 
Kooperatifleri (ESKKK) 21. 
Bölge Malatya Bölge Birliği 
Başkanı İsmet Bayram ve 
Malatya Ticaret İl Müdü-
rü Ahmet Demirbağ verdi. 
Esnaf ve Sanatkarlar Kredi 
ve Kefalet Kooperatifleri 
(ESKKK) 21. Bölge Malatya 
Bölge Birliği Başkanı İsmet 
Bayram yaptığı konuşma-
da;  Resim yarışmasında 2 
ve 3. Olarak deceye gien öğ-
rencilerimizin memleketim 
olan Doğanşehir ilçemizden 
çıkmış olması gurur verici.
Öğrencilerimizin bu başa-
rısının diğer öğrencilerimi-
zi motive edecektir. Ayrıca 
öğretmenlerimizin de ba-
şarıdaki katkısı sayesinde 
bütün öğretmenlerimizle 
gurur duyuyorum.Dedi.

Hayırsever Kadınlar İdlib İçin Bir Araya Geldi
Büyükşehir Belediyesi arkasında dü-

zenlenen yardım gönderme törenine, 
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Se-
lahattin Gürkan, AK Parti Malatya Millet-
vekili Bülent Tüfenkci, İHH Malatya Şube 
Başkanı Ömer Derin, Ak Parti Kadın Kolla-
rı Başkanı Aynur Oğuzhan, MTTB İl Başka-
nı Mehmet Sağdıç. Memur-sen İl Başkanı 
Hüseyin Söylemez, kadınlar ve öğrenciler 
katıldı.

Düzenlenen törende yapılan yardım 
çalışmaları hakkında bilgi veren İHH Şub 
Başkanı Ömer Derin, yapılan yardım kam-
panyasının Valilik izniyle gerçekleştiğini 
kaydetti. Derin şu an için 4 tır civarında 
içinde ilaç ve yaşam malzemelerinin yer 
aldığını hatırlatarak: “Suriye'de yaklaşık 
8-9 yıldır Suriye'de devam eden insanlık 
dışı zulüm ve savaşın son halkasında yak-

laşık 1 hafta önce Malatya'daki kadınlar 
destek vermeye başladılar. Kadınlarımızın 
hareketlendirmesi ile Malatya Valiliği izni 
ile yardım kampanyası başlatmış bulun-
maktayız. Gerçi sıkıntılara çözüm olma-
yacaktır ama Cansu'yu niyetinde ile bu 
malzemeleri kardeşlerimize ulaştırmaya 
çalışıyorlar. 108 bin lira civarında maddi 
destek sunacağız. Büyükşehir belediyemiz 
tarafından da 140 koli 400 bin lira değe-
rinde ilaç göndereceğiz. 

Malatya Büyükşehir Belediye Başka-
nı Selahattin Gürkan ise konuşmasında 
gönderilen 4 TIR malzemenin devamında 
ise Malatya’ya yakışan 44 Tır’a ulaşması-
dır Diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü. 
“Kadınlarımızın Suriye'deki kardeşlerimi-
ze yönelik böyle bir program düzenlemesi 
gönderilmesi gerçekten takdire şayan bir 

hadisedir. Bu Hadise'yi gerçekleştirme ba-
şarısı gösteren kadınlarımıza  çok teşek-
kür ediyorum. Ayrıca buraya katkı sunan 
tüm hayırsever insanımızı da tebrik edi-
yorum. Sınırlarımızın yüreğinde büyük bir 
dram yaşanıyor.    Bu dramın yaşanmama-
sı için herkes aynı şekilde birlik ve bera-
berlik içinde devam etmesi gerekir. İşte bu 
ülkenin güçlü ve dimdik durmasının temel 
esprisi de İşte buradaki görünün fotoğraf-
ta saklıdır. İşte yaşadığımız bütün sıkıntı-
lara rağmen, sınırlarımızın kenarına gel-
miş sivilleri de mağdur etmemek adına, 
Kadın sivil toplum kuruluşlarımızın yap-
mış olduğu yardım kampanyasıyla 4 TIR 
malzemeleri temin edip sınırındaki mül-
teci kardeşlerimize göndermesi hakikaten 
takdire şayan bir hadisedir. Emeği geçen 
tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum”


