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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
DOĞANŞEHİR’DE ÇOŞKULU KUTLANDI
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
tüm yurtta olduğu gibi Doğan-
şehir dede düzenlenen tören ile 
coşkulu kutlandı. Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 96. Yıldönümün-
de Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim 
Pazartesi günü Hükümet Konağı 
önünden bulunan Atatürk Büstü-
ne çelenk konulması ve ardından 
saygı duruşu ve İstiklal Marşımı-
zın okunması ile başladı. 2’DE

Yeni 
Kaymakam 

Halil İbrahim 
Köroğlu 
Kimdir? SAYFA 3

HAKKÂRİ’DE CUMHURİYET
BAYRAMI KUTLANDI

Hakkâri’de 29 
Ekim Cumhuri-
yet Bayramı kut-
lamaları çerçe-
vesinde çelenk 
sunma töreni 
düzenlendi. 2’DE

AK Parti Milletvekilli Hakan Kahtalı; 

Malatya Gazeteciler Cemiyetinde...

Malatya Gazeteciler Cemiyetinde Başkan Vahap Güner ve Genel Sek-
reter Ali Aladağ tarafından karşılanan Milletvekili Hakan Kahtalı bir 
süre gazetecilerle sohbet etti.4’TE

KAYMAKAM KÖROĞLU TUBİTAK
BİLİM FUARINA KATILDI

Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Çok 
Programlı Anadolu Lisesi tarafından 
TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı etkinliği 
düzenlendi.2’DE
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“İnsanlara, onları size nankörlük yapmaya 
bırakacak kadar büyük iyiliklerde bulunmayın.”
Balzac
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29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
DOĞANŞEHİR’DE ÇOŞKULU KUTLANDI

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm yurt-
ta olduğu gibi Doğanşehir dede düzenlenen 
tören ile coşkulu kutlandı. Cumhuriyetimi-
zin kuruluşunun 96. Yıldönümünde Cum-
huriyet Bayramı 28 Ekim Pazartesi günü 
Hükümet Konağı önünden bulunan Atatürk 
Büstüne çelenk konulması ve ardından say-
gı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması 
ile başladı.

29 Ekim Salı sabah 09.30’da Doğanşehir 
Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu’nun ma-
kamında Cumhuriyet Bayramı tebriklerini 
kabul etmesinin ardından tören Doğanşehir 
Şehit Barış Aybek Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi Kapalı Spor Salonunda devam etti.

Doğanşehir Kaymakamı Halil İbrahim 
Köroğlu ve eşi Hanımefendi, Belediye Baş-
kanı Vahap Küçük, Cumhuriyet Başsavcısı 
Yılmaz Acar, kamu kurum ve kuruluşlarının 

amirleri, öğrenci ve öğretmenler ile Sivil 
toplum örgütleri temsilcileri ve vatandaş-
lar katıldı. Törende Doğanşehir Kaymakamı 
Halil İbrahim Köroğlu ve Doğanşehir Bele-
diye Başkanı Vahap Küçük tarafından hal-
kımız ve öğrencilerimizin Cumhuriyet Bay-
ramı kutlandı.

Müteakibinde saygı duruşu ve İstiklal 
Marşımızın okunmasının ardından Doğan-
şehir Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu ta-
rafından günün anlam ve öneminin belirtil-
diği konuşma yapıldı.

Cumhuriyet temalı şiirlerin okunması ve 
müzik dinletisi ile devam eden programda 
çeşitli spor dallarında dereceye giren öğ-
rencilerimize Doğanşehir Kaymakamı tara-
fından ödülleri verildi. Cumhuriyet Bayramı 
etkinlikleri yapılan halk oyunları gösterileri 
ile sona erdi.

HAKKÂRİ’DE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI KUTLANDI
Hakkâri’de 29 Ekim Cumhu-

riyet Bayramı kutlamaları çer-
çevesinde çelenk sunma töreni 
düzenlendi. 

Hakkari Valiliği önünde dü-
zenlenen törene Hakkari valisi ve 
Belediye Başkan Vekili. Hemşeri-
miz İdris Akbıyık, Dağ ve Koman-
do Tugay Komutan Vekili Piyade 
Komando Albay Hamdi Ünal Ak-
meşe, Cumhuriyet Başsavcısı İs-
met Çınar, Vali Yardımcıları İdris 
Koç ve Aziz Gölbaşı, İl Jandarma 
Komutanı Tuğgeneral Nuri Öz-

türk, İl Emniyet Müdürü Atanur 
Aydın, kurum müdürleri, siyasi 
parti temsilcileri, öğretmen, öğ-
renci ve vatandaşlar katıldı. 

Hakkari Valisi ve Belediye 
Başkan Vekili.hemşerimiz  İd-
ris Akbıyık ile Dağ ve Komando 
Tugay Komutan Vekili Piyade 
Komando Albay Hamdi Ünal Ak-
meşe’nin Atatürk anıtına çelenk 
sunmasının ardından tören saygı 
duruşunda bulunulması ve İstik-
lal Marşı’nın okunmasıyla sona 
erdi.

KAYMAKAM KÖROĞLU TUBİTAK BİLİM FUARINA KATILDI
Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Çok Programlı 

Anadolu Lisesi tarafından TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı 
etkinliği düzenlendi.

Doğanşehir Şehit Serdal Toprak Çok Programlı Ana-
dolu Lisesi Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu pro-
jelerin sergilendiğe fuar etkinliğine Doğanşehir Kay-
makamı Halil İbrahim Köroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı 
Yılmaz Acar,  Milli Eğitim Mürü Caner Güler Doğanşehir 

Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Ürkmez, kurum 
amirleri ile beraber öğretmen ve öğrencilerimiz katıl-
dı.

Düzenlenen fuar etkinliğinde sergilenen tim proje 
stantlarını gezen Doğanşehir Kaymakamı Halil İbra-
him Köroğlu projeler hakkında öğrencilerimizden bilgi 
alarak emeği geçen herkese teşekkür etti.
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Soldan sağa
1. İstanbul iline bağlı ilçelerden biri... Aynı ülküye bağ-

lı olanlardan her biri... 2. Bir konutun, bir mülkün veya 

taşıt gibi herhangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, 

bir süre için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar... 

Oran... Yorgunluğu gidermek için duraklama... 3. Yararla-

nılan uygun şart veya durum, imkân... Bir olayın ortaya 

çıkma şartlarındaki sonsuz küçük bir değişikliğin etkisiy-

le herhangi bir anda yön değiştirebilen (kimyasal, fiziksel 

ve mekanik dönüşüm)... 4. Bir şeyi hatırlamak için yazı-

lan kısa yazı... Kusur, özür, bozukluk... Dil yardımıyla bir 

şeyin tadının nasıl olduğunu anlamak... 5. O gösterme sı-

fatı (eski)... Herhangi bir yiyecek ekşimek, fışlamak (halk 

ağzı)... Zehir... 6. Yas... Güzel kadın... Lityum elementinin 

simgesi... Alüminyum elementinin simgesi... 7. İnanç... 

Anıklamak işi... 8. Sokması büyük acı veren, iri, esmer, 

zehirli örümcek... Güneş doğmadan önceki alaca karan-

lık, fecir... Piyano, org vb. müzik aletleriyle daktilo, hesap 

makinesi, bilgisayar ve telefon gibi makinelerde parmak 

vurulan yerlerin adı... 9. Kelimenin sonuna geldiğinde 

birliktelik, beraberlik, araç, neden veya durum anlatan 

cümleler yapmaya yarayan bir söz... Eneme işi yapılmak, 

erkekliği giderilmek... 10. Servigillerden, yaprakları alma-

şık ve küçük pullar biçiminde, gövdesi düz olan, dipten 

dallanan bir süs bitkisi... Amipler takımından, vücudunun 

biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar 

üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda 

yaşayan bir hücreli canlı... Akma özelliği olan... 11. Brom 

elementinin simgesi... İçinde kepeği olan... Onay, tasdik, 

yapabilme izni... 12. Herhangi bir kuvvet alanında, belli 

bir düzlemin belli bir bölümünden geçtiği varsayılan güç 

çizgileri, seyelan... Müzikal ses dizilerinde mi ile sol ara-

sındaki ses... Da, de, dahi... Temiz, münezzeh... 13. Rehberi 

olan... Atomlarla ilgili olan, atomik... 14. Su üstünde yü-

zen, insan ve yük taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine... 

Bir ucunun bağlı bulunduğu bir nokta çevresinde dönen 

kol... 15. Onama işine konu olmak... Nine (eski)... Baryum 

elementinin simgesi...

Yukarıdan aşağıya
1. Cezalandırmak amacıyla bir ülkeye ekonomik alanda 

yaptırım uygulama... 2. Silolamak işi... Kambriyumlardan 

önce oluşan en eski yer katı... 3. Er, onbaşı ve çavuşlara 

verilen genel ad... Kapalı bir biçimde, dolaylı olarak söz 

söyleme, taşlama (eski)... Ihmak işi... 4. Ekmek (eski)... Kö-

tülük, şer... Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sayı-

nın adı... 5. Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri... 

Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu... Yiğit, 

özellikle Batı Anadolu köy yiğidi, zeybek... 6. İnsan, hay-

van ve bitkilerin dişiyi dölleyecek cinsten olanı... Altın ele-

mentinin simgesi... Aparmak işi... 7. Radyum elementinin 

simgesi... Frenlemek işi... Uzak Doğu’da yetişen Amerika 

elmasından çıkan zamk... 8. Stoacılık yanlısı (kimse, görüş 

vb.)... İyimser (eski)... 9. Herhangi bir topluluğu oluşturan 

bireylerden her biri, aza... Okula giden kimse, öğrenci... Ya-

ban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk... 10. 

Ayakkabı kalıbının çapı... Ulan... Ekleme, ulama... 11. Sak-

lanmak işi... Etene (halk ağzı)... 12. Umut... İşaret... Sesin 

bir yere çarpıp geri dönmesi, yankılanması; yankı... Yürek-

lendirmeye yara-

yan bir seslenme 

sözü, yaşa... 13. 

Donmak işi... At-

kılamak işi... 14. 

İzmir iline bağlı 

ilçelerden biri... 

Mızrap ile çalınan 

iki veya üç teli 

olan halk sazı... 

15. Şarkılaştırmak 

durumu...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

HANİ?
Hatam varsa özür olur

Kötü gider, iyi kalır

İnsan olan,  insan bilir

Gelen gitti, kalan hani?

Yerde ocak, elde tava

Kuşlar döner, dalda yuva

Bir yudum su aksan suya

Alan aldı, kalan hani?

Biri gönül, biri sevgi

Biri seda, biri dengi

Gülde naz var çiçek rengi

Acı gitti, sevgi hani?

Yaram acır, olmaz derman

Sevgi olsa çıkmaz ferman

Yol giderim önde kervan

Seven gitti, kalan hani?

Sazın özü dut ağacı

Garip çalar, ağlar bacı

Yaşam zordur, kalmaz gücü

Canlar gitti, kalan hani?

MEHMET 
KAYABAŞI

Şair ve yazar

Senin

Çivi tutmaz dünya senin temelin

Ne sağın belidir ne solun senin

Kurt düşmüş tahtana kemirir seni

Ne sevenin beli ne sevmeyenin

Çakallar dadanmış senin yurduna

Sömürür götürür bakmaz ardına

Arda kalan garip düşmüş derdine

Ne düzenin beli ne yolun senin

Gülizarın sızlar derinde canı

Sülükler emdikçe içeriden kanı

Asalak parazit sarmış dört yanı

Ne doğrun belidir ne özün senin

GÜLİZAR ÖZGÜR 
Şair-Yazar

Yeni Kaymakam Halil
İbrahim Köroğlu Kimdir?

1993 Yılında Erzurum/Narman’da 
doğdu. İlköğrenimini Narman 18 Mart 
İlköğretim Okulu, ortaöğrenimi ise 
Narman Anadolu Lisesi’nde tamamla-
dı. 2011 yılında girdiği Gazi Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siya-
set Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümün-
den 2016 yılında mezun olmuştur. Aynı 
yıl 105. Dönem Kaymakamlık sınavını 
kazanarak Mülki İdare Amirliği mesle-
ğine intisap etti. Diyarbakır Valiliği’nde 
İl Stajı, Kars-Kağızman ve Ankara-Bey-
pazarı ilçelerinde Kaymakam Refikli-
ği’ni tamamlayan Köroğlu, Van ilinde 
ise Mülkiye Teftiş Stajını tamamladı. 
Kırıkkale ili Karakeçili İlçesinde  8 ay 
süreyle Kaymakam Vekilliği görevinde 

bulundu. Vekalet görevinin ardından 
Ankara’da İçişleri Bakanlığınca yapılan 
dil kursunu tamamladıktan sonra yurt 
dışı stajı için gönderildiği Birleşik Kral-
lık’ta 8 ay süreyle Liverpool Üniversite-
si’nde İngilizce dil eğitimi aldı. İngiltere 
Kamu Yönetimi üzerine çeşitli kamu 
kurumlarında incelemelerde bulundu. 
Aynı dönemde Londra Başkonsolos-
luğu’nda ve Londra Büyükelçiliği’nde 
Dış Temsilcilik stajını tamamladı. Yurt 
dışı dönüşünde katıldığı Kaymakamlık 
Kursunu başarılı bir şekilde tamamla-
yarak çektiği kura ile Doğanşehir İlçe-
mize  atanmıştır. “Kamu Yöneticiliği ve 
Etik İlkeler” adlı tez çalışmasını yazdı. 
Evlidir.
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EVLADINIZA
NE BIRAKMALISINIZ?...

Toplantıya gideceğim. Baktım geç kalma ihtimalim var, 
bindim bir taksiye, muhabbetçi bir arkadaş. O anlatıyor ben 
dinliyorum. Tam işyerinin önüne geldik. Ankara’da Bakanlıklar. 
Diyelim ki, taksi parası 9.75 TL tuttu, ben 10 TL uzattım. Hani 
hepimizin yaşadığı sahne vardır ya, taksici üstünü arıyormuş 
gibi yapar, siz de para üstünü alabilmek için bir ayak dışarıda, 
inmemek için debelenirsiniz. Tam o sahne olacak. Şoför, para 
üstü var mı diye aranmaya başladı.

- Üstü kalsın kardeşim” dedim.
Döndü bana doğru:
- Vaktin var mı ağabey ?” dedi.
- Evet” dedim (tek ayağım hala dışarıda)
Dörtlülere bastı, trafik dört şerit akıyor, indi araçtan. Önde 

bir büfe var. Gitti oraya, bir şeyler konuşup geldi. Bana 25 krş 
uzattı. Belli ki para bozdurmuş.

- Birader” dedim,”9.75 değil,10.50 yazsa ister miydin 50 
kuruş benden?”

- “Ne alacağım ağabey 50 kuruşu!”
- Peki, niye gittin 25 kuruş için o kadar uğraştın. Üstü kalsın 

demiştim.”
Döndü bana, attı kolunu arkaya:
- “Vaktin var mı ağabey?”
- “Var.”
- Çek kapıyı o zaman.”
5 dakika konuştuk.:
- “Ağabey biz Keçiören’de 5 kardeşiz. Babam rençberdi, gün-

lük yevmiyeye giderdi; artık inşaat falan bulursa çalışır gelir, o 
gün iş bulamamışsa, biz eve gelişinden, yüzünden anlardık.”

“Durumumuz hiç iyi olmadı. Akşam yer sofrasında yemek 
yerdik. Yemek bitince babam bize” Durun kalkmayın” derdi. 
Önce dua ederdik sonra babam bize sofrada konuşma yapardı.”

“Aha” dedim, “Bizim meslekten”, seminerci.
- “Ne anlatırdı baban ?”
- “Hayatta nasıl başarılı olunur ?”
” O gün inşaata çağırmazlarsa eve para getiremiyor, sonra 

çocuklara hayatta başarı teknikleri anlatıyor.”
- Babam işe gidince büyük ağabeyimiz onu taklit ederdi, 

delik bir çorapla pantolonun ceplerini çıkarır, dört kardeşi 
karşısına alıp “Dürüst olun, evinize haram lokma sokmayın” 
diye anlatırken, biz de gülerdik. Annem kızardı,”Babanızla alay 
etmeyin. O, hem dürüst hem de çalışkandır” derdi. Yan evde iki 
kardeş var, onların babası zengin. Babaları birahane işletiyor, 
ama adamda her numara vardı, kumar falan oynatırdı. Bizim 
yeni hiç bir şeyimiz olmadı, hep o ikisinin eskilerini kullandık. O 
amca mahalleden geçerken biz 5 kardeş ayağa kalkardık, çünkü 
bize bahşiş verirdi. Babam eve gelince ayağa kalkmazdık. Çün-
kü hediye, para falan hak getire. Ağabey biz babamı kaybettik. 
Altı ay içinde yandaki baba da öldü. Yandaki baba iki çocuğa 5 
katlı bir apartman, işleyen birahane, dövizler ve araziler bırak-
tı. Bizim baba ne bıraktı biliyor musunuz?”

- “Ne bıraktı?”
- “Bakkal veresiyesi ve konuşmalarını bıraktı : “Evladım 

işinizi dürüst yapın, hakkınız olmayan parayı almayın.” Falan 
filan…

“Ağabey, aradan 15 yıl geçti…”
“Diğer babanın 2 oğlu şu anda cezaevindeler, ne ev kaldı ne 

birahane. Ailesi dağıldı.”
“Biz 5 kardeş, beşimizin Keçiören de taksi durağında birer 

taksisi var. Hepimizin birer ailesi, çoluk çocuğu, hepimizin birer 
dairesi var.”

“Geçenlerde büyük ağabeyimiz bizi topladı ve dedi ki :
- “Asıl mirası bizim baba bırakmış.”
“Hepimiz ağladık. 5 kardeş taksiciliğe başladığımızdan beri, 

taksimetrenin yazmadığı 10 kuruşu evimize sokmadık. Her 
şeyimiz var Allah’a şükür.”

Çok duygulandım, veda ettim. Tam ineceğim:
- “Dur ağabey, asıl bomba şimdi!”
- Nedir bomban ?”
- Nerede oturuyoruz biliyor musun? O iki kardeşin oturduğu 

5 katlı apartmanı biz aldık. 5 kardeş orada oturuyoruz.”
Evladınıza ne araba bırakırsınız, ne ev, ne de başka bir mi-

ras. Evlada sadece değer kavramları bırakırsınız. Bakın iki baba 
da evlatlarına değer kavramları bırakmışlar.

HÜSEYİN
KARAASLAN

AK Parti Milletvekilli Hakan Kahtalı; 

Malatya Gazeteciler Cemiyetinde 
Başkan Vahap Güner ve Genel Sekre-
ter Ali Aladağ tarafından karşılanan 
Milletvekili Hakan Kahtalı bir süre 
gazetecilerle sohbet etti.

Milletvekili Kahtalı’nın ziyaretti 
nedeni ile ilgili konuşan MGC Başkanı 
Vahap Güner, Milletvekili Hakan Kah-
talı'nın her zaman yanlarında olduk-
larını dile getirip şunları söyledi:

“Sayın Milletvekilimiz görevde 
olduğu müddetçe Malatya Gazete-
ciler Cemiyeti'ne her konuda destek 
olmuştur. Malatya'yı temsil konusun-
da elinden gelen gayreti sarf ediyor. 
Bizim kendilerinden, Malatya'ya olan 
uçak seferlerinin bir an önce Malat-
ya'ya yakışır ihtiyaçlarına cevap veri-
lir şekilde kış tarifesinde de bir takım 
çalışmalar yapmasını bekliyoruz.

AK Parti Milletvekili Hakan Kah-
talı, Cemiyette göreve yeni gelen Gü-
ner'e ve yönetimine başarılar dileye-
rek  şunları söyledi:

“Yıllardır burada başkanlık ya-
pan Haydar abimize de Allah rahmet 
etsin. Çok değerli hizmetleri olmuş-
tu. Kişiliği ile o babacan tavrı ile her-
kesi kucaklamasıyla hepimizin sevgi-
sini kazanmış bir abimizdi. İnşallah 
bundan sonraki süreçte deneyimi 
bilgi birikimi ile Malatya'daki yapıl-

ması gerekenleri vizyonel bakış açı-
sının çok önemli olduğu Vahap abi-
min de inşallah Malatya'mıza katma 
değer üreteceğinden hiçbir şüphem 
yoktur.”

AK Parti Malatya Milletvekili Ha-
kan Kahtalı Gazeteciler Cemiyetini 
ziyaretinde şu açıklamalarda bulun-
du:

 “Malatya'mızın bugün ki kaza-
nımları yanı sıra daha iyi bir noktaya 
getirebilmek için gayret içerisinde 
olacağız. Bu gayretlerimiz öncelikle 
Malatya'nın çevresinin düzenlenme-
si büyümesi gelişmesi doğu ve batı 
aksamında büyüyen bir Malatya ye-
rine daha genişlemiş ve daha yaşa-
nılabilir bir Malatya için gayret gös-
tereceğiz. Bununla beraber huzurun 
hissedilmesi konsun da önemli bir 
gayret göstermemiz gerekiyor. Bu-
rada emniyetimize, jandarmamıza 
önemli görev düşüyor. Oradaki ar-
kadaşlarımızda gerçekten büyük bir 
özveri ile çalışıyorlar.

2019 yılında Sağlık Bakanlığı'nın 
yaptığı yatırımlar içerisinde 4 has-
tane yatırımı var. Bunun bir tanesini 
Malatya'daki eski devlet hastane-
sinin alanına yapılacak 300 yataklı 
yeni hastanemiz. Yine ulaşımda da 
önemli noktaya geldik. 

Bu Kuzey çevre yolu çok önem-
li orada 54 Km'lik bir yol ülkemizin 
ekonomisinde ufak bir dalgalanma 
olması ile biraz ertelendi ama şuan 
çok şükür ekonomimiz çok iyi bir 
seviyede ve bunun neticesinde de-
vam edeceğiz. Ulaşım noktasında en 
önemli ulaşımdan bir tanesi hava yo-
ludur. Bu hava yollarındaki hem uçak 
seferinin artırılması hem de saatle-
rin düzenlenmesi gerekiyor. Bu an-
lamda şuan da 20 tane uçak kızağa 
çekilmiş durumda. İnşallah bunların 
aşılması içinde tüm arkadaşlarımız 
ile beraber birlikte inşallah gayret 
edeceğiz.”

Milletvekili Hakan Kahtalı,  Cemi-
yet ziyaretinde sözlerini şöyle devam 
ettirdi:

“Oradaki vatandaşlarımızın imar 
problemlerinden tutunda kat yük-
sekliğine kadar oradaki yolların açıl-
ması altyapının yapılması güvenli-
ğinin sağlanması konusunda daha 
önemli olduğunu düşünüyorum. Bu 
anlamda o bölgede önemli çalışma 
yapılmasını düşünüyorum. Özellikle 
Yeşiltepe, Kaynarca, Taştepe, Dilek, 
Sütlüce Şahnahan, Orduzu, Elmasu-
yu, Hançukuru, Hanımıçiftliği gibi o 
böğleler de inşallah biraz daha etkili 
çalışmayı düşünüyoruz.”

Malatya Gazeteciler Cemiyetinde...

İSTANBUL’DA KAZANAN ÇIKMADI
Süper Lig’in 10. Haftasında dep-

lasmanda karşılaştığı Kasımpaşa 
ile 2-2 berabere kalan Yeni Malat-
yaspor, evine 1 puan ile döndü. 

MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Aytaç’n pasında sa-

vunma arkasına sarkan Donald’ın 
şutunu Ramazan kontrol etti.

13. dakikada sol kanattan Qua-
resma’nın ortasını Malatya savun-
ması uzaklaştırdı. Dönen topun sahi-
bi olan Koita, penaltı noktasına yakın 
bir yerden yaptığı vuruşla meşin yu-
varlağı filelerle buluşturdu. 1-0

40. dakikada sağ kanattan geli-
şen Malatya atağında Mustafa Ak-
baş’ın kafa vuruşu direkten döndü. 
Dönen topa Jahovic müdahale etmek 
istedi ancak ofsayt bayrağı kalktı.

45+1. dakikada Popov'un sağ ka-
nattan ortasında Mustafa Pektemek 
hamle yaptı ancak kaleci Farnolle 
gole izin vermedi.

55. dakikada Guilherme’nin ara 
pasında defansın arkasına sarkan 
Jahovic’in ceza sahası içinde yaptığı 
vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ra-
mazan’da kaldı.

61. dakikada Guilherme’nin sağ 
taraftan ceza sahası içine girip son 

çizgide içeriye yerden verdiği pasta 
ön direkte bulunan Jahovic’in vuru-
şunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 
1-1

68. dakikada Gökhan’ın sağ ka-
nattan yaptığı ortada ceza sahası 
içinde Guilherme’yi aşan topa Vey-
sel’in ters vuruşunda meşin yuvar-
lak ağlarla buluştu. 1-2

77. dakikada Robin Yalçın, orta 
sahada Mustafa Pektemek’e yaptığı 
faul sonrasında ikinci sarı karttan 
kırmızı kart gördü.

85. dakikada itirazlarından dola-
yı hakem Halis Özkahya tarafından 

ilk olarak sarı kart gören Yeni Malat-
yaspor Teknik Direktörü Sergen Yal-
çın, itirazlarını sürdürmeye devam 
edince kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

90. dakikada sağ kanattan Po-
pov'un ortasında ceza sahası içinde 
iyi yükselen Khalili'nin kafa vuru-
şunda kaleci Farnolle meşin yuvarla-
ğı kornere çeldi.

90+3. dakikada İlhan Depe'nin 
sol kanattan ortasında ceza saha-
sı içinde Koita topu indirdi. Penaltı 
noktası üzerinde topu alan Khali-
li'nin yerden vuruşunda meşin yu-
varlak ağlara gitti. 2-2


