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BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’Ü 
YABANCI KONUKLAR ZİYARET ETTİ

Doğanşehir 
Dağ ve Doğa 
Sporları Kulü-
bü'nün Avrupa 
Birliği projesi 
kapsamında 
Doğanşehir de 
Polonya, İtalya 
ve İspanya'dan 
gelen konuk-
lar Belediye 
Başkanı Vahap 
Küçük'ü ziya-
ret etti. 3’TE

BİK Genel Müdürü Duran’dan Doğum Yapan Depremzede Gazeteciye Ziyaret
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, doğum ya-
pan depremzede gazeteciyi ziyaret ederek, hem geçmiş ol-
sun dileğinde bulundu hem de bebek için tebrik etti.
Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki depremin en çok hissedil-
diği Yeni Mahalle’de bulunan evlerindeki büyük hasar oluşan 
ve kullanılmaz hale gelen Elazığ Hakimiyet Gazetesi sayfa 
sekreteri Kübra Kabukçu ve gazetenin Spor Müdürü Hüseyin 
Kabukçu çifti hem üzüntüyü hem de sevinci bir arada yaşadı.

Doğanşehirli İşadamı Sevim’den Davet

Doğanşehirli Hemşerimiz İşadamı Kenan Sevim Elazığ Sivrice 
merkezli 6,8 şiddetinde meydana gelen depremden dolayı mağ-
dur olan ve barınma sorunu olan tüm Malatyalı, Elazığlı hem-
şehrilerini Diyarbakır Kervansaray Otelinde ücretsiz konakla-
maya davet etti. 2’DE

DOĞANŞEHİRDEN DE YUNAN MİLLETVEKİLİNE SERT TEPKİ
Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamen-
tosu Genel Kurulu'nda Rengini şehitlerimi-
zin al kanında alan Bayrağımız bizim onu-
rumuzdur, Şerefimizdir. 3’TE
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BİK Genel Müdürü Duran’dan Doğum 
Yapan Depremzede Gazeteciye Ziyaret

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü 
Rıdvan Duran, doğum yapan depremze-
de gazeteciyi ziyaret ederek, hem geç-
miş olsun dileğinde bulundu hem de be-
bek için tebrik etti.

Elazığ’da yaşanan 6,8 şiddetindeki 
depremin en çok hissedildiği Yeni Ma-
halle’de bulunan evlerindeki büyük ha-
sar oluşan ve kullanılmaz hale gelen 
Elazığ Hakimiyet Gazetesi sayfa sekrete-

ri Kübra Kabukçu ve gazetenin Spor Mü-
dürü Hüseyin Kabukçu çifti hem üzüntü-
yü hem de sevinci bir arada yaşadı.

Deprem gecesini Elazığ’daki AFAD 
çadırında geçiren Kabukçu çifti, ertesi 
gün Malatya’daki ailesinin yanına misa-
fir olarak geldi. Malatya Eğitim ve Araş-
tırma Hastanesinde erken doğum yapan 
Kabukçu, Zeynep isminde bir kız çocuğu 
dünyaya getirdi.

Elazığ ve Malatya’daki gazetecilere 
geçmiş olsun ziyaretleri yapan Basın 
İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Du-
ran, gazete ve cemiyetleri ziyaret ettik-
ten sonra Hüseyin ve Kübra çiftini, mi-
safir olarak kaldıkları Malatya’da ziyaret 
ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

HEM ACI HEM SEVİNÇ
Minik Zeynep’i kucağına alıp bir süre 

seven Genel Müdür Duran, deprem ne-
deniyle hem acı hem sevinci birlikte 
yaşayan gazeteci çifti ziyaret etmekten 
çok mutlu olduğunu söyledi.

Duran ‘Yaşanan deprem üzücüydü. 
Ben de Sakarya’da 17 Ağustos depremi-
ni yaşadım. Her depremde farklı acılarla 
birlikte farklı hikayeler yaşanıyor. Bu-
radaki gazeteci arkadaşlarımız doğum 
için gün sayarken, deprem oluyor ve 
doğacak yavruları için evlerinde özenle 
hazırladıkları bebek odasına dahi gire-
meyecek duruma geliyor. Geçmiş olsun 
diyor ve bebeğin ailesiyle birlikte sağlık-
lı ve mutlu bir ömür yaşamasını diliyo-
rum’ dedi.

Genel Müdür Duran’a ziyarette Koor-
dinasyon ve İdare Müdürü Mehmet Çelik 
ile Malatya Şube Müdürü Yaşar Kuru da 
eşlik etti.

Doğanşehirli İşadamı Sevim’den Davet
Doğanşehirli Hemşerimiz İşada-

mı Kenan Sevim Elazığ Sivrice mer-
kezli 6,8 şiddetinde meydana gelen 
depremden dolayı mağdur olan ve 
barınma sorunu olan tüm Malatya-
lı, Elazığlı hemşehrilerini Diyarba-
kır Kervansaray Otelinde ücretsiz 
konaklamaya davet etti.

İşadamı Kenan Sevim; Otelde 
depremden mağdur olan 30 aile-
yi misafir ettiklerini ve 40 aile için 
yerlerinin olduğunu belirtti. 

Doğanşehirli ı Hemşerimiz İşa-
damı Kenan Sevim yaptığı açıkla-
mada; " Öncelikle meydana gelen 
depremden dolayı vefat eden vatan-
daşlara Allah'tan rahmet yaralılara 
acil şifalar dilerim. Hemşerilerimize 
geçmiş olsun. Cüzdan zamanı değil 
vicdan zamanı deprem nedeniyle 
mağdur olan barınma sorunu yaşa-
yan tüm Malatyalı ve Elazığlı hem-
şerilerimizi Diyarbakır da kervan-
saray otelinde ücretsiz konaklama 
ya açmış bulunmaktayız." Dedi.

Uyuşturucu ve Hap Ele Geçirildi
Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlile-

rince 26 Ocak 2020 günü Emniyetin yapmış olduğu istihbarı çalış-
malarında; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK 188 (UYUŞTU-
RUCU VEYA UYARICI MADDE İMAL VE TİCARETİ) maddesi gereğince; 
3 Şüpheli şahsın araç ile Gaziantep ilinden Malatya iline uyuşturucu 
madde getireceği yönünde istihbari bilgiler elde edilmesi üzerine 
#Doğanşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak yapılan 
çalışmada 1 araç içerisinde 3 şahıs yakalandığı şahısların üzerin-
de ve araçta yapılan aramada (44,10 gr Metamfetamin ) ve 2 kutu 
halinde ( 42 Adet yeşil reçeteye tabi hap) ele geçirildiği belirtildi.

Konuyla ilgili (3) şüpheli gözaltına alındığı Emniyet Müdürlü-
ğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen (1) şahıs 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı, diğer iki şahıs serbest bırakıl-
dığı belirtildi. BÜLTEN

Trafik Kazası 3 Yaralı
Doğanşehir İlçemizde meydana gelen kaza-

da 3 hemşehrimiz yaralandı.
Alınan bilgiye göre meydana gelen trafik 

kazasında, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu 
Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. 
Plakası öğrenilemeyen araç Malatyadan Do-
ğanşehir istikametine gelirken şarampole dev-
rilerek takla attı.

Kaza sonucu, Şerif Canpolat, Selçuk Ürkmez 
ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralı-
lar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alandılar.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. 
Kazada yaralanan Doğanşehirli Hemşehri-

lerimize Geçmiş olsun. 
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Aşk Kokarsın

Sevdan benzer yar Nisana

Bahar kokar aşk kokarsın

Sen muradı verdin bana

Sevda kokar aşk kokarsın

Yıllardır hep sordum seni

Kaderime yazdım seni

Bu gönülde çözdüm seni

Sevda kokar aşk kokarsın

Savurdun yar sevdamızı

Yüreğime koydun sızı

Kimse bilmez aşkımızı

Sevda kokar aşk kokarsın

Yürekteki har sın cana

Benzemez ki kimse sana

Gülizar iç kana kana

Derman sende gül kokarsın

GÜLİZAR
ÖZGÜR 

Şair-Yazar

Soldan sağa
1. Ara sıra... Nobelyum elementinin simgesi... 2. Tanıtım 

gösterisi... İlgili... 3. Üye... İleri sürülerek savunulan düşün-

celerin en belli başlı olanı... Bal koymaya yarayan küçük 

tekne (halk ağzı)... 4. Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkar-

dığı ses... Eğilmiş olan, eğik... Söğütgillerden, sulak bölge-

lerde yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 metreye değin 

çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir ağaç... 5. 

İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... Sanatçı... 6. Eski Bulgar 

para birimi... Macun... İletme işi... 7. Derinden ve patlayı-

cı yankılı gürültü... Ne işi var?... 8. Ufuklar (eski)... Zaman 

zaman, ara sıra, tek tük (halk ağzı)... Toryum elementinin 

simgesi... 9. Şarap (eski)... Gülümsemesine yol açmak... 10. 

İri taneli bezelye... Kütahya iline bağlı ilçelerden biri... Ko-

nuşanın önündeki iki uzaklıktan kendisine daha yakın ola-

nı... 11. Doğaüstü varlıklarla ilişki kurma sanatı... Kişilere 

verilen ilk ad, küçük ad... Herhangi bir şeyin veya vücudun 

üzerinde oluşan, biriken pislik... 12. Hileci... “Ey, hey” an-

lamlarında bir seslenme sözü... Demir elementinin simge-

si... 13. Anlama işi, telakki... Usanç, bezginlik, tiksinti vb. 

duygular anlatan bir söz... İnme... 14. Ebegümecigillerden, 

sıcak ve ılıman yerlerde yetişen bir bitki... Dışarı çıkarma, 

dışarı atma (eski)... Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunma-

ya, sesleri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli or-

gan, tat alma organı... 15. Büyük, yetişkin, yaşlı, kart (halk 

ağzı)... Cimri... Olabilir ki, belki...

Yukarıdan aşağıya
1. Son derece kalabalık olmak... Özellikle Rumeli’de 

seslenmek ve dikkati çekmek için kullanılan bir söz (halk 

ağzı)... 2. Muhabbet çiçeğigillerden, 1,5 metre yüksekliğin-

de, tohumlarından kandil yağı, çiçeklerinden sarı boya çı-

karılan otsu bir bitki, rezede çiçeği... Klasik Türk müziğinde 

bir birleşik makam... 3. Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi bir-

birine bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin... Avlaya-

bilmek işi... 4. Gam dizisinde “si” ile “re” arasındaki ses... 

Gözde sarıya çalan kestane rengi... Atom numarası 50 olan, 

gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir ele-

ment (simgesi Sn)... 5. Geniş toprakları olan, sözü geçen, 

varlıklı kimse... Kaynama (eski)... 6. Çok sinirli... Herhangi 

bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümün-

den geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan... 7. Zamanın 

bölünemeyecek kadar kısa parçası, lahza... Bir tarafa yatır-

ma, eğme (eski)... Bir kimseye veya bir şeye karşı aşırı sev-

gi ve bağlılık duyan, vurgun, tutkun kimse... 8. Irkçı... Ur... 

Tellür elementinin simgesi... 9. İlgi... Adını belirterek, adını 

söyleyerek, adını vererek... Biçimleri yapılacak işe göre de-

ğişen, üzerinde maden dövülen, çelik yüzeyli, demir araç... 

10. Postu, kaplan postu gibi çizgili bir tür Afrika zebrası... 

Tahıl tanelerinden, mercimek, bezelye vb. bakla türleri 

veya patates gibi birtakım yumrulardan özel yöntemlerle 

çıkarılan una benzer bir madde... Müzikal ses dizilerinde 

mi ile sol arasındaki ses... 11. Kar, süt vb.nin rengi, beyaz... 

Nitelik... Disprosyum elementinin simgesi... Holmiyum 

elementinin simgesi... 12. Cüzzamlı (halk ağzı)... Terbiyum 

elementinin simgesi... Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı 

bağışlama... 13. 

Çağırmak... Dav-

ranış, tavır... 14. 

Kuramsal (eski)... 

Herif olma duru-

mu, herife yakışır 

davranışta bulun-

ma... 15. Orakla 

ekin biçme... Bir-

leşiminde kireç 

olan veya kireci 

çok olan...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

GÖZELER
Duygu aldım uzak elden
Satır satır akar telden
Her hünerin dağla gülden
Göze Munzur Baba derler

Yazı gördüm, dil çobanın
Çok genişmiş senin hanın
Doğru karar o divanın
Göze Munzur Baba derler

Helal emek, toprak nazlı
Bir sır var ki sanki gizli
İçi dışı temiz sözlü
Göze Munzur Baba derler

Ben koşarım ocağına
Nefes verdin gül bağına
Yağmur yağar göz dağına 
Göze Munzur Baba derler

Yuvalar var saçak saçak
Kuşlar öter dilleri pak
Damla damla suları ak
Göze Munzur Baba derler

Sofra yerde tas tavası
Sevinci var gül sefası
Gülle durur dağ havası
Göze Munzur Baba derler

Garip Mehmet gözyaşıyla
Beyaz sular dağ taşıyla
Gözler terler göz kaşıyla
Göze Munzur Baba derler

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

BELEDİYE BAŞKANI VAHAP KÜÇÜK’Ü 
YABANCI KONUKLAR ZİYARET ETTİ

Doğanşehir Dağ ve Doğa 
Sporları Kulübü'nün Avrupa 
Birliği projesi kapsamında Do-
ğanşehir de Polonya, İtalya ve 
İspanya'dan gelen konuklar Be-
lediye Başkanı Vahap Küçük'ü 
ziyaret etti.

Doğanşehir Dağ ve Doğa 
Sporları Kulübü'nün "Spor koç-
larının mentor becerilerini ge-
liştirmek" adlı Avrupa Birliği 

projesi kapsamında Polonya, 
İtalya ve İspanya'dan gelen ko-
nuklar, Belediye Başkanı Sn. Va-
hap Küçük'ü makamında ziyaret 
ederek bir süre görüştü.

Belediye Başkanı Vahap 
Küçük, ziyarette yaptığı konuş-
mada konukları ilçede ağırla-
maktan dolayı mutlu olduğunu 
belirtti.

Misafirlere ilçe hakkında bil-

gi veren Vahap Küçük, konukları 
turist olarak tekrar ilçede gör-
mek istediklerini söyledi.

İtalyalı Andrea Ciantar ise 
Malatya'da bulunmaktan dola-
yı mutlu olduklarını anlatarak, 
"Doğanşehir gerçekten çok gü-
zel. Buradan edindiğimiz bilgile-
ri değerlendireceğiz. Gösterilen 
misafirperverlik için teşekkür 
ediyoruz." dedi.

DOĞANŞEHİRDEN DE YUNAN MİLLETVEKİLİNE SERT TEPKİ
Brüksel'de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Genel 

Kurulu'nda Rengini şehitlerimizin al kanında alan Bayra-
ğımız bizim onurumuzdur, Şerefimizdir. Türk bayrağımızı 
yırtma küstahlığını gösteren ırkçı Yunan milletvekilline 
Tüm Türkiye de olduğu gibi Doğanşehir Belediye Başkanı 
ve Belediye Meclis üyelerin den ve vatandaşlardan sert 
tepki geldi. Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük, 
“Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize 
nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir” dedi.
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ÖLDÜREN DEPREM Mİ

YOKSA KAÇAK YAPILAN

ÇÜRÜK BİNALAR MI ?

Türkiye,geçen hafta bir kez daha “deprem gerçe-

ği” ile yüz yüze geldi. 

Elazığ ve Malatya, da 42 vatandaşımız hayatını 

kaybetti, 1480 yaralımız var.

Yüzlerce ev ve işyeri yıkıldı, bölge insanı 

zor günler geçiriyor. 

Her depremden sonra yine bildik siyasetçilerin 

demeçleri; Millet olarak seferberiz..

Tek yüregiz, kısa zamanda yaraları saracağız. 

Yıkılan binaları süratla inşa

edeceğiz. Kalbimiz sizinle..vs...vs...

Arşifleri açın bakın biz depreme hep “kader” 

olarak bakar, alın yazısı, mukadderat deriz...Her 

depremden

sonra aynı şeyi yaşıyoruz.

Aaa bu bina çürükmüş...

Aaa bu inşaatta düşük kaliteli beton kullanılmış...

Aaa kolonlarda dere kumu çıktı..

Aaa demirler ince ve düzmüş..

Aaa bu binada kaçak katlar varmış..

İyi de bu binalar yapılırken ne kadarı 

kaçak ve çürük ne kadarı sağlam diye konrol eden 

bir makam yok mu? 

Bu binaların yapıldığı semtte ki 

Belediyenin ilgili birimleri ne iş yapıyor ?. İnşaat 

mühendisleri,mimarlar,teknikerler

Ve Beldiye başkanları ne iş yapıyor ?.

Yazık değil mi bu kadar cana ?

Yazık değil mi yok olan kaynaklara ?.

Suç var, deprem olana kadar ortada 

suçlu yok ! Ortalık güllük gülistanlık...

Deprem oluyor ama biz yine suçlu aramıyoruz, 

“kader” deyip dosyayı kapatıyoruz. 

Ölen öldüğüyle kalıyor. 

KUDRET
ERDEM

Depremzede Esnafa Borç Müjdesi
Depremden zarar gören 

esnafların 2020 yılı borç ve 
faizlerini, Türkiye Esnaf ve Sa-
natkârlar Kredi ve Kefalet Koo-
peratifleri Birlikleri Merkez Bir-
liği (TESKOMB) ödeyecek.

TESKOMB Genel Başkan Ve-
kili ve Kayseri 19. Bölge Başkanı 
Mustafa Alan, bölgedeki birlik 
başkanları ile birlikte Malat-
ya’ya geldi. Malatya Esnaf ve 
Sanatkârlar Kredi Kefalet Koo-
peratiflerini ziyaret eden Mus-
tafa Alan, yaptığı açıklamada, 
depremde zarar gören esnaf-
ların 2020 yılı borç ve faizlerin 

birliğin ödeyeceğini müjdele-
yerek, "Ticaret Bakanımızın, 
Genel Başkanımız Abdulkadir 
Akgül ile istişaresi sonucunda, 
Malatya ve Elazığ’da, esnaf ve 
sanatkârlar kredi ve kefalet ko-

operatiflerinden kredi kullanan 
esnafın 2020 yılı borç ve faiz-
lerini merkez birliği olarak biz 
ödeyeceğiz. Tüm esnafların de-
ğil, zarar görenlerinkini biz üst-
leneceğiz” ifadelerini kullandı.

Birlik başkanlarına geçmiş 
olsun temennisinde bulunan 
Alan, “ Acıları paylaşıyoruz. Acı-
lar paylaştıkça azalır, sevinçler 
paylaştıkça çoğalır” şeklinde 
konuştu.

Yeni Malatyaspor Deplasmanda 3 Puan Bıraktı
Süper Lig’in 20. hafta ma-

çında deplasmanda Aytemiz 
Alanyaspor ile karşılaşan 
Yeni Malatyaspor mücadele-
den 2-1’lik yenilgiyle ayrıldı. 

Maçta Alanyaspor'un gol-
lerini 45. dakikada Tasos 
Bakasetas ve 38. dakikada 
Papiss Cisse kaydedederken 
Yeni Malatyaspor’un tek golü, 
90+4. dakikada sol kanattan 
içeri koşu yapan Gökhan Tö-
re’nin ortasını iyi değerlendi-
ren Chebake’den geldi.

6. dakikada Yeni Malat-
yaspor'un sol taraftan kazan-
dığı köşe vuruşunda topun 
başına Gökhan Töre geçti. Bu 
futbolcunun ortasında Alan-
yaspor savunması topu taca 
göndererek tehlikeyi uzaklaş-
tırdı.

9. dakikada gelişen Ayte-
miz Alanyaspor atağını sa-
vunma savuşturmaya çalıştı-
ğı sırada Siopis’in ceza sahası 
içerisinde kayarak müdaha-
lesiyle top yine Alanyaspor’a 
geçti. Son çizgiye kadar topu 
taşıyan Siopis’in ön kale dire-
ğine yükselttiği topa Cisse’nin 
uzanarak yaptığı kafa vuruşu 
az farkla dışarı gitti.

16. dakikada ani gelişen 
Alanyaspor atağında savun-
ma arkasına atılan topa hare-
ketlenen Cisse sağ çaprazdan 
şutunu gönderdi ancak kaleci 
Farnolle meşin yuvarlağı kor-
nere tokatladı.

21. dakikada gelişen Alan-
yaspor atağında sağ kanattan 
Salih Uçan'ın sert ortasına 
kale önünde Djalma Campos 
dokundu ancak top az farkla 
auta gitti.

31. dakikada Alanyaspor 
atağında Junior Fernandes'in 
ara pasıyla topla buluşan Cis-
se açısını düzeltemeyince ra-
kip savunmasına takıldı. Po-
zisyonun devamında yapılan 
ortaya bu kez Campos kafayla 
yükseldi ancak yan hakem of-
sayt bayrağını kaldırdı.

42. dakikada sağ köşeden 
direğinden Gökhan Töre’nin 
kale önüne yaptığı ortaya 
yükselen Chebake’nin kafa 
vuruşunu gol çizgisinde N’Sa-
kala karşıladı. Seken topu ise 
Marafona kornere çeldi.

45+1. dakikada sağdan 
gelişen Alanyaspor kontrata-
ğında korner çizgisine yakın 
bir alanda topla buluşan Cis-
se kontrol ederek topu ceza 
sahasına yükseltti. Geriden 
ceza alanına giren Bakasetas 
penaltı noktasında uçarak 
yaptığı kafa vuruşu ile ağları 
havalandırdı. 1-0

46. dakikada sağ kanattan 
gelişen Alanyaspor atağında 
Onur’un ortaladığı top Yeni 
Malatyaspor savunma oyun-
cusunun müdahalesinde Ha-
debe’nin eline çarptı. Hakem 
penaltı noktasını gösterdi. 
Topun başına geçen Cisse’nin 
penaltı vuruşu fileleri hava-
landırdı. 2-0 

60. dakikada gelişen Yeni 
Malatyaspor kontra atağın-
da hızla rakip sahaya soku-
lan Bifouma’ya ceza sahası 
önünde N’Sakala’nın müda-
halesi ardından oyuncu yerde 
kaldı. Karşılaşmanın hakemi 
Mete Kalkavan ise müdaha-
lenin faul olduğunu belirte-
rek N’Sakala’yı kırmızı kartla 
oyun dışında bıraktı. 

69. dakikada gelişen Alan-
yaspor atağında sol kanatta 
topla buluşan Cisse rakiple-
rini çalımlayarak topu çizgiye 

kadar götürdü. Korner köşe-
sine yakın bir noktadan topu 
yükselten Cisse’nin ortasında 
kale önünde topa yükselen 
Campos’un kafa vuruşu sağ 
direğin yanından auta çıktı. 

73. dakikada gelişen Yeni 
Malatyaspor atağında Gök-
han Töre'nin sağ kanattan 
yaptığı ortasına Mustafa Ak-
baş kafayı vurdu ancak şutu 
direk dibinden auta çıktı. 

90+4. dakikada gelişen 
Yeni Malatyaspor kontrata-
ğında sol kanattan içeri koşu 
yapan Gökhan Töre’nin arka 
direğe yaptığı sert ortaya 
Chebake’nin kayarak vuruşu 
ağlarla buluştu. 2-1

Stat: Bahçeşehir Okulları 
Hakemler: Mete Kalkavan 

x, Ceyhun Sesigüzel x, Esat 
Sancaktar x 

Aytemiz Alanyaspor: Ma-
rafona xx, Fabrice N'Sakala 
xx, Welinton Silva xx (Giorgos 
Tzavellas dk. 56 x), Onur Bu-
lut xx, Steven Caulker xx, Ma-
nolis Siopis xxx, Anastasios 
Bakasetas xx, Junior Fernan-
des xxx, Djalma Campos xx 
(Efecan Karaca dk. 85 ?), xx 
Salih Uçan xx (Ceyhun Gülse-
lam dk. 71 x), Papiss Cisse xx 

Yedekler Eray Birniçan, 

Kaan Kanak, Emircan Altın-
taş, Umut Güneş, Musa Çağı-
ran, Mustafa Pektemek, Yaci-
ne Bammou 

Teknik Direktör: Erol Bu-
lut 

Yeni Malatyaspor: Fabien 
Farnolle xx, Sakıb Aytaç xx, 
Teenage Hadebe xx (Mustafa 
Akbaş dk. 72 x), Arturo Mina 
xx, Issam Chebake xx, Thievy 
Bifouma xx, Mitchell Donald 
xx (Remi Walter dk. 64 x), 
Ghaylen Chaaleli xx, Murat 
Yıldırım xx, Gökhan Töre xx, 
Umut Bulut x (Vidar Kjartans-
son dk. 56 ?) 

Yedekler: Abdulsamed 
Damlu, Özer Özdemir, Karim 
Hafez, Ahmed Ildiz, Youssouf 
Ndayishimiye, Erkan Kaş, 

Teknik Direktör: Kemal 
Özdeş 

Goller: Anastasios Baka-
setas (dk. 46 pen.) (Aytemiz 
Alanyaspor), Issam Chebake 
(dk. 90+4) (Yeni Malatyaspor) 

Kırmızı kart: Fabrice N'Sa-
kala (dk. 60) (Aytemiz Alan-
yaspor) 

Sarı kartlar: Welinton Sil-
va, Junior Fernandes (Ayte-
miz Alanyaspor), Teenage Ha-
debe, Murat Yıldırım, Arturo 
Mina (Yeni Malatyaspor)

1.DG SİVASSPOR 20 12 5 3 41

2.M BAŞAKŞEHİR FK 20 11 6 3 39

3.TRABZONSPOR A.Ş. 19 11 5 3 38

4.A ALANYASPOR 20 11 5 4 38

5.FENERBAHÇE A.Ş. 20 11 4 5 37

6.GALATASARAY A.Ş. 20 10 6 4 36

7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 20 10 3 7 33

8.GÖZTEPE A.Ş. 19 8 5 6 29

9.GAZİANTEP FK A.Ş. 20 7 6 7 27

10.BTCT YENİ MALATYA 19 6 6 7 24

11.Ç RİZESPOR A.Ş. 20 7 3 10 24

12.Y DENİZLİSPOR 19 6 4 9 22

13.GENÇLERBİRLİĞİ 20 5 6 9 21

14.İH KONYASPOR 20 4 7 9 19

15.ANTALYASPOR A.Ş. 20 4 6 10 18

16.KASIMPAŞA A.Ş. 20 4 4 12 16

17.MKE ANKARAGÜCÜ 20 2 8 10 14

18.HK KAYSERİSPOR 20 2 5 13 11

PUAN DURUMU


