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10 Kasım
“ÖLÜMSÜZ BİR ÖLÜM, SONSUZ BİR YAS”
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü, 10 Kasım 

1938 günü saat 09.05’te yaşamını yitiren, Tür-
kiye’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Ulu 
Önder Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl 
tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsa-
yan Atatürk Haftası ise Atatürk’ün yurt gene-
linde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, 
radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi 
sesinden yayımlandığı, Atatürk’le ilgili filmle-
rin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına 
karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05’te çalan siren 
sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika 
süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna ge-
çilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Tür-
kiye’deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış 
temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi ola-
rak yarıya indirilir. Anıtkabir’de bulunan bay-
raklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya in-
dirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı 
yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha 
sonra da yarıya indirilir.[1][2]

Her yıl 10 Kasım günü saat 09.05’te siren-
lerin çalmasıyla birlikte ülke genelinde pek 
çok kişi, o sırada törende olmasa bile, bulun-
dukları noktada saygı duruşuna geçmektedir. 
O anda trafikte olan insanlar arabalarından 
inerek saygı duruşuna katılmakta ya da korna 
çalarak sirene eşlik etmektedir. Devlet kurum-
larının düzenlediği anma törenlerinin yanı sıra 
sivil toplum örgütleri de tören, gösteri veya 
yürüyüş gibi etkinlikler düzenlemekte ya da 
resmî kurumların düzenledikleri etkinliklere 
katılmaktadırlar. Dolmabahçe Sarayı’nda Ata-
türk’ün hayatını kaybettiği odada düzenlenen 
anma törenine katılmak isteyenler uzun kuy-
ruklar oluşturmakta, törenin ardından Ata-
türk’ün yatağına karanfiller bırakıp Saray’ı 
ziyaret etmektedir. 

Ayrıca Türkiye’nin pek çok yerinden yüz 
binlerce insan, her yıl Atatürk’ü mezarı başın-
da anmak için Anıtkabir’i ziyaret etmektedir 
“ÖLÜMSÜZ BİR ÖLÜM, SONSUZ BİR YAS”
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Belediye Binası İçin Kollar Sıvandı
Doğanşehir 
Belediye 
Başkanı Du-
rali Zelyurt 
Sürgü ma-
hallesinde 
uzun süre-
dir atıl hal-
de duran 
Belediye 
Hizmet Bi-
nası inşaatı 
için kolları 
sıvadı.2’DE

Açık Kapı Birimi Hizmet Vermeye Başladı
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Baş-
kanlığı tarafından, vatandaşlarımızla en 
üst düzeyde iletişimin kurulması, taleple-
rinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak ta-
kip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık 
Kapı” birimi 26 Ekim 2020 tarihi itiba-
riyle Doğanşehir Kaymakamlığı'nın giriş 
katında hizmet vermeye başladı. 3’TE

Doğanşehir, İzmir İçin Seferber Oldu

Doğanşehir Belediyesi tarafından “İzmir 
için her destek bir umut” mottosu ile yar-
dım kampanyası başlatıldı. 2’DE

Milli
Ağaçlandırma 
Günü Başlıyor

11 Kasımda başlayacak olan Milli Ağaç-
landırma Günü’nde ilimizdeki 13 ilçede 44 
ayrı alanda ağaç dikimi yapılacak. Konuyla 
ilgili olarak açıklama yapan Orman İşletme 
Müdürü Yakup Kalaylı, bütün vatandaşları 
etkinliğe katılarak ağaç dikim çalışmalarına 
destek vermeye davet etti. 3’TE
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Doğanşehir, İzmir
İçin Seferber Oldu

Doğanşehir Belediyesi tarafından “İzmir için her 
destek bir umut” mottosu ile yardım kampanyası 
başlatıldı. 

İzmir’de yaşanan depremin ardından tüm Türki-
ye tek yürek oldu. Doğanşehir İlçesinde başlatılan 
kampanya ile vatandaşlara yardım çağrısında bu-
lunuldu. İlçe Belediyesi tarafından yürütülen kam-
panyada 3 farklı boyutta yardım kolisi hazırlandı. 
Destek olmak isteyen vatandaşlar 100, 150 ve 250 
TL değerindeki kolileri satın alarak depremzedelere 
gönderebiliyor. 

Doğanşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler 
Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda kampan-
yaya destek olmak isteyen vatandaşların, Belediye 
hizmet binasına gelerek buradan yapabileceği veya 
Türkiye Halkbankası Doğanşehir Şubesindaki TR55 
0001 2001 4290 0007 0000 20 IBAN numarasına 
aktarım yapabilecekleri belirtildi. 

İş Garantili Eğitim Fırsatı
 “İŞGEM Mesleki Eğitimle 

Büyüyor” projesi kapsamın-
da yakın zamanda Malatya 
2. OSB’de inşasına başlana-
cak eğitim merkezinin mo-
del çalışmaları için Ankara 
ve Konya’da incelemelerde 
bulunan Malatya Ticaret ve 
Sanayi Odası (MTSO) Başkanı 
Oğuzhan Ata Sadıkoğlu; “Yeni 
eğitim merkezimiz nitelikli iş 
gücü fabrikası gibi çalışarak, 
gençlerimize iş garantili eği-
tim fırsatı sunacak” dedi

MTSO tarafından hazırla-
narak Fırat Kalkınma Ajan-
sı’na (FKA) sunulan yaklaşık 
13 Milyon TL değerindeki pro-
je Sanayi ve Teknoloji Bakan-
lığı’ndan 9 Milyon TL hibe al-
maya hak kazanmıştı. Başkan 
Sadıkoğlu, FKA Genel Sekrete-
ri Abdulvahap Yoğunlu ve FKA 
ekibi ile birlikte kısa süre için-
de inşaatına başlanacak mer-
kez için, Türkiye’nin bu alan-
daki iki önemli merkezi olan, 
Ankara Sanayi Odası Sürekli 
Eğitim Merkezi (ASOSEM) ve 
Konya Ticaret Odası Teknoloji 
ve Eğitim Kampüsü’nde ince-
lemelerde bulundu. İncele-
meler sonrası açıklamalarda 
bulunan Başkan Sadıkoğlu, 
“İŞGEM Mesleki Eğitimle Bü-
yüyor” projesi kapsamında 
kurulacak merkezde iş garan-
tili eğitim olanağını sunula-
cağını ve burada eğitimlerini 
tamamlayan vatandaşların 3 
ila 6 ay gibi kısa sürede iş bul-
ma fırsatı sağlanacağını söy-
ledi. Sadıkoğlu; “Üniversite / 
Meslek Lisesi mezunu olup iş 
bulamayan veya herhangi bir 
iş tecrübesi veya eğitimi bu-
lunmayan gençlerimize umut 
olacak proje ile, üretimin kal-
bi konumundaki OSB'mizde, 

pratiğe dayalı eğitimlerle sa-
nayi ve hizmet sektörü için 
nitelikli gençler yetiştirerek 
hem OSB'mizde hem de şehir 
merkezindeki işletmelerimiz-
de istihdam etmeyi hedefli-
yoruz. Bu sayede, üretime ka-
tacağımız profesyonel iş gücü 
ile şehrimiz sanayisini bölge-
deki diğer sanayi bölgeleri 
arasında daha rekabetçi bir 
konuma getirmeyi hedefliyo-
ruz” dedi.

Malatya TSO tarafından 
hazırlayıp, Fırat Kalkınma 
Ajansına sunulan ve bütçesi 
bakanlık tarafından onayla-
nan 13 milyon TL bedelli proje 
için 9 milyon TL gibi ciddi bir 
hibe almaya hak kazanıldığı-
nı hatırlatan Sadıkoğlu, pro-
je kapsamında inşa edilecek 
eğitim merkezinin yapımına 
kısa süre içerisinde başla-

nacağını söyledi. Sadıkoğlu; 
“Türkiye’nin bu alandaki öncü 
merkezlerinde incelemelerde 
bulunarak Malatya’mıza ka-
zandıracağımız eğitim mer-
kezi için en doğru planı oluş-
turma gayretindeyiz. Ulusal 
çapta nitelikli iş gücü sorunu-
na çözüm bulmak, yalın üre-
tim ile verimliliği arttırmak 
açısından oldukça gelişmiş bir 
eğitim merkezi olan ASOSEM, 
Malatya OSB’de kuracağımız 
eğitim merkezimiz için önem-
li bir model olacak. Üniversite 
ve sanayi iş birliğini oldukça 
sağlam bir temele oturtan 
Konya Ticaret Odası Teknolo-
ji ve Eğitim Kampüsü’nde de 
hayranlık veren çalışmalarla 
karşılaştık. MTSO yönetimi 
olarak bizler de geleceğe kalı-
cı eserler bırakmak istiyoruz. 
Bu ve benzer çalışmalardaki 

gözlemlerimiz ile OSB’mizde 
inşa edeceğimiz yeni eğitim 
merkezimizi bir nevi nitelik-
li iş gücü fabrikası şeklinde 
planlayıp inşa edeceğiz. Sa-
nayimizin ve hizmet sektörü-
nün hangi alanlarda personel 
açığı olduğunu iyi biliyoruz. 
Belirli bir strateji ile bu alan-
lara sürekli olarak alanında 
donanımlı personel sağlaya-
rak, insanlarımızın iş sahibi 
olmasını, iş verenimizin ise 
nitelikli personele ulaşması-
nı sağlayacağız. Günübirlik 
projeler değil geleceği olan 
ve şehrimiz insanının bütünü-
ne fayda sağlayacak projeler 
üretme gayretindeyiz. Sürekli 
gelişime açık olan ve önümüz-
deki yıllarda büyük bir akade-
mi hüviyetine bürünecek olan 
projemize büyük önem veri-
yoruz” dedi.

Belediye Binası İçin Kollar Sıvandı
Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zel-

yurt Sürgü mahallesinde uzun süredir atıl hal-
de duran Belediye Hizmet Binası inşaatı için 
kolları sıvadı.

Sürgüde 20 yılı aşkın süre önce başlanı-
lan ve bir takım nedenlerden dolayı devam 
ettirilemeyen Belediye Hizmet Binası makus 
talihinden kurtulacak. Doğanşehir Belediyesi 
tarafından hizmete kazandırılacak bina için ön 
çalışmalar başladı. 

Merhum Başkan Vahap Küçük ’ün vefatının 
ardından Belediye Meclisi tarafından seçilen 
Başkan Durali Zelyurt, Vahap Küçük’ün hiz-
met anlayışını sürdürüyor. Yıllar önce Sürgü 
mahallesinde yapımına başlanan ve kaba in-
şaat halindeyken kaderine terkedilen bina için 
Başkan Zelyurt kolları sıvadı. Atıl halde duran 
binanın hizmete kazandırılması için çalışma-
ların başlatılması talimatını verdi.  Başkan 
Durali Zelyurt inşaat ile ilgili yaptığı açıklama-
da şu sözlere yer verdi, "İlçemize bağlı Sürgü 
mahallemizde bulunan uzun süredir çalışma-
sı yapılmayan Belediye Hizmet Binası inşaatı 
kısa süre içerisinde ihaleye çıkarılarak kullanı-
ma hazır hale getirilecektir. AK Parti Malatya 
Milletvekilimiz ve MKYK üyemiz Öznur Çalık’ın 
girişimleri sonucunda inşaat tadilatı için iller 
bankasından ödenek sağlanmıştır. Kendisine 
Doğanşehir ilçemiz adına teşekkür ediyorum."
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Soldan sağa
1. Gürgengillerden, kerestelik bir ağaç cinsi... Kapı 

(eski)... Kaba ve hoyrat bir biçimde iterek, zorla... 2. Boğa 

güreşi, yarış, oyun vb. gösteriler yapılan alan... Orta dere-

cede, biraz uygun... 3. Kolombiyum elementinin simgesi... 

Huysuz, yaşlı kadın... “Daha söze başlanırken ne denmek 

istenildiğini çabucak anlamak” anlamındaki “....demeden 

leblebiyi anlamak” deyiminde geçen bir söz... Radyum ele-

mentinin simgesi... 4. İki düzlemin ara kesiti... Gösteriş, 

çalım, caka... Bir işi yapma, yerine getirme (eski)... 5. Bazı 

yabancı dillerde kökün önüne gelerek kelimeye belirli bir 

anlam katan ek: anormal, biçare, nadan gibi... Lahos... 6. 

Bir sıvının içinde eriyerek onu doyma durumuna getiren 

(madde)... “İnat etmek, ayak diremek” anlamındaki “... 

deyip, peygamber dememek” ve “çok eski, çoktan moda-

sı geçmiş, köhnemiş” anlamındaki “... Nebi’den kalma” 

deyimlerinde geçen bir söz... 7. Gamzesi olan... Ordu iline 

bağlı ilçelerden biri... 8. Herhangi bir topluluğu oluşturan 

bireylerden her biri, aza... Tutkallanmak durumu... 9. Sayı-

ları göstermek için kullanılan işaretlerden her biri... Min-

tan giymemiş... 10. Krom elementinin simgesi... Borcunu 

ödemeyenin veya verdiği sözü yerine getirmeyenin bütün 

sorumluluğunu üzerine alan kimse... Çelişkili ve tutarsız iki 

cümleyi birbirine bağlamaya yarayan bir söz, amma, la-

kin... 11. Aşama.. Uygun, akıllıca, makul... 12. Sırımak işi... 

İtici güç, ilham verici... Akdeniz, Marmara ve Karadeniz’de 

yaşayan tekirlerin irisi... 13. Gemilerde türlü işlerde kulla-

nılan bir tür demir halka... Terim (eski)... 14. Bitki (eski)... 

Bir ırmağın çatallanarak denize veya göle kavuştuğu yer-

de oluşan üçgen biçimli ova, çatal ağız... Karışık renkli, 

çok renkli, alaca... 15. Elle sürülen taş, toprak vb. taşımaya 

yarayan, tek tekerlekli ve iki kollu, küçük araba... Yıkılmış 

olan, harap, viran...

Yukarıdan aşağıya
1. Genellikle tek tanrılı dinlerde kutsal olarak tanınan 

yerlerin, o dinden olanlarca yılın belli aylarında ziyaret 

edilmesi... Özgürce... 2. Çöl Arapları (eski)... Baştan çıkar-

ma... Kolun bilekten parmak uçlarına kadar olan, tutmaya 

ve iş yapmaya yarayan bölümü... 3. Türk alfabesinin yirmi 

üçüncü harfinin adı, okunuşu... Çekerek peşinden götür-

mek, yedeğinde götürmek (halk ağzı)... Tekerlekli, motorlu 

veya motorsuz her türlü kara taşıtı... 4. İlaçla yapay olarak 

sağlanan ve vücutta bir veya birkaç görevin azalmasına yol 

açan uyku durumu... Kırşehir iline bağlı ilçelerden biri... 5. 

Kız kardeş (halk ağzı)... Yetmek işi... Mal, ticaret malı... 6. 

Muzaffer... Çok çalışan, çalışkan, canlı, hareketli, aktif... 7. 

Resim ve fotoğrafta duruş... Ritimli olmayan, düzensiz... 

Davranış, tavır... 8. Bir hükümdarın yönetimi altındaki halk 

(eski)... İçinde kil bulunan... Notada duraklama zamanı ve 

bunu gösteren işaretin adı... 9. Köpek... Konuşması çok iyi 

anlaşılmayan (kimse) (halk ağzı)... Atılmış, ertelenmiş, te-

hirli... 10. Şans... Altayistik ile uğraşan kimse... 11. Büyük, ye-

tişkin, yaşlı, kart (halk ağzı)... Altlamak işi.. Üç yaşına kadar 

olan at yavrusu... 12. Küçük, özel bölme... Güzel sanatların 

herhangi bir dalında yaratıcılığı olan, eser veren kimse, sa-

nat adamı, sanat eri, sanatkâr... 13. Utanma, utanç duyma... 

Para, mal... Başın her iki yanında bulunan işitme organı... 

14. Sakarya iline 

bağlı ilçelerden 

biri... Mızıkası 

olan... 15. İki şeyi 

birbirinden ayı-

ran uzaklık, açık-

lık, aralık, boşluk, 

mesafe... Kazan-

ma, elde etme, 

erişme (eski)... 

Haksız, gereksiz 

(eski)...

HAFTALIK KARE BULMACA

ÖNCEKİ SAYININ ÇÖZÜMÜ

Açık Kapı Birimi Hizmet Vermeye Başladı
İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından, vatandaşlarımızla 

en üst düzeyde iletişimin kurulması, taleplerinin etkin ve hızlı bir şekilde alınarak 
takip edilmesi hedefiyle oluşturulan “Açık Kapı” birimi 26 Ekim 2020 tarihi itibariy-
le Doğanşehir Kaymakamlığı'nın giriş katında hizmet vermeye başladı. 

Birim görevlileri tarafından, vatandaşlarımıza Hükümet Konağı ve diğer kamu 
kurumlarında müracaat edeceği birimler ve hangi prosedürleri takip edileceği nok-
tasında gerekli bilgilendirme yapılarak, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazilerimize 
buradaki görevli personel tarafından nezaret edilerek mihmandarlık yapılacaktır.

“Açık Kapı” birimine sadece Hükümet Konağından değil, akıllı telefon uygula-
ması yüklendikten sonra, TC kimlik numarası ile giriş yapılabilmektedir. Her türlü 
talepler, kısıtlama olmadan “Açık Kapı” birimine iletilebilecektir. Vatandaşlarımızın 
talebi, ilgili kuruma yönlendirildikten sonra, yapılan araştırma ve talebin değer-
lendirilmesine müteakip sonuca ilişkin bilgilendirme vatandaşlarımıza iletilecektir. 

Ayrıca, uygulamanın yanı sıra https://www.acikkapi.gov.tr web sayfalarından 
da müracaat edilebilecek, Devletin kurumsal çerçevesi içerisinde tüm vatandaşla-
rımızın dilek ve temennileri alınacaktır.

Milli Ağaçlandırma Günü Başlıyor
11 Kasımda başlayacak olan Milli Ağaçlandır-

ma Günü’nde ilimizdeki 13 ilçede 44 ayrı alanda 
ağaç dikimi yapılacak. Konuyla ilgili olarak açık-
lama yapan Orman İşletme Müdürü Yakup Ka-
laylı, bütün vatandaşları etkinliğe katılarak ağaç 
dikim çalışmalarına destek vermeye davet etti

Kalaylı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu 
ifadelere yer verdi; “Türkiye’de 2019 yılında 7 
Kasım tarihinde resmi gazetede yayınlanan bir 
kararname ile Bundan böyle 11 Kasım günü Türki-
ye'de Milli Ağaçlandırma günü olarak Sayın Cum-
hurbaşkanımızın takdirleriyle kabul görmüştür. 
Geçen yıl 11 Kasım tarihinde yine ağaçlandırma 
günü kapsamında 44 ayrı lokasyonda dikim et-
kinliği gerçekleştirilmiştik. Malatya genelinde 
muhteşem bir katılım olmuştu. Bu konuda başta 
Sayın Valimiz olmak üzere,  kurum müdürlerine 
ve hemşerilerimize teşekkür ediyorum.

Yine aynı heyecanla inşallah 13 ilçemizde Mil-
li Ağaçlandırma günü kapsamında 11 Kasım saat 

11.11 de dikim etkinliği gerçekleştireceğiz. Bu yıl 
meydana gelen pandemi den dolayı o konuda 
biraz daha dikkatli ve özenli çalışma götürece-
ğiz. Sayın valimizin de bu konuda talimatları var. 
Hem Fidan dikeceğiz hem de vatandaşımızı riske 
etmeyeceğiz. Bu yıl tören alanımız, Malatya araç 
muayene istasyonu yanında 13 Ağustos tarihin-
de meydana gelen yangında yanan alanda yapı-
lacak. Bu yanan yeri daha önce de belirttiğimiz 
gibi 2020 yılı içerisinde yeniden ağaçlandıraca-
ğız. Dolayısıyla burada Hem bir anlam ifade et-
mesi için, hem de yanık sahanın hızlı bir şekilde 
ağaçlandırılmasının gösterilmesi açısından, hem 
de farkındalığı artırmak amacıyla bu alanı, ana 
tören alanı olarak belirledik. Burada başta Sayın 
valimizin ve diğer kurum kuruluşların temsilci-
leri ile öğrencilerimizin katılımı ile burada güzel 
bir etkinlik yapacağız. 11 Kasım Saat 10.30 da 
başlayacak etkinliğimize tüm vatandaşlarımıza 
davet ediyoruz.” A.Vahap Kaygusuz



4 10 KASIM 2020

Meyve Fidanı Dikim Mevsimi Başladı

Güz dönemi fidan dikimlerinin başladığı 
bu günlerde, Tarım Orman İl Müdürlüğü tara-
fından çiftçilere uyarı geldi. İl Müdürü Tahir 
Macit tarafından yapılan açıklama ile yetişti-
riciler, fidan seçimi, yer seçimi, dikim şartları 
gibi konularda uyarıldı. Dikilecek fidanların 
ise sertifikalı olması konusu hatırlatıldı. 

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Ta-
rım Orman İl Müdürü Tahir Macit şu bilgileri 
paylaştı. “Dikim yapılacak Meyve fidanının 
yeşermesi, gelişmesi meyveye yatması yıllar 

içinde istenilen ürünü vermesi, dikimi yapı-
lan çeşidin özelliklerini göstermesi önemli 
bir konudur. Meyve bahçesi tesisinde tür ve 
çeşitler iklim istekleri açısından farklılıklar 
gösterir. İklimsel olaylara müdahale şansı 
çok az olduğundan seçimi yapılan çeşidin di-
kim yapılacak bölgenin iklimsel faktörlerin, 
uyması gerekmektedir. Dikilecek meyve bah-
çesinde fidanın tutması, gelişmesi, meyveye 
yatması, her yıl düzenli ürün vermesi, çeşit 
özelliklerini göstermesi, başarılı bir meyveci-

lik için temel faktörlerdir. Bu faktörler iklim, 
yer -yöney ve topraktır. Meyvecilikte ilkba-
harda meydana gelen geç donların, kış ay-
larında meydana gelen en düşük sıcaklıklar 
ve sureleri, yaz aylarında meydana gelen en 
yüksek sıcaklıklar ve sureleri, yıllık sıcaklık 
ortalamaları, yıllık yağış toplamı ve yağışla-
rın mevsimlere göre dağılımı önemlidir. 

SERTİFİKALI FİDANLAR 
TERCİH EDİLMELİ

Dikilecek meyve fidanında aranan özellik-
lerin başında, dikilecek fidanın İsmine doğru 
olması, uygun anaç üzerine aşılı olması, fida-
nın bir yaşında olması gelir. Çeşidin ve anacın 
gerektirdiği boyda ve kalınlıkta olması, göv-
de düzgün ve pişkin, gözler sağlam ve can-
lı olmalı, aşı yeri çeşit ile uyumlu olmalı ve 
kapanmış olmalı, bol saçak köklü ve kökten' 
her yöne dağılımı iyi olmalı, hastalık ve za-
rarlılardan ari olmalı, Bakanlığın yetkilendi-
rilmiş olduğu sertifikalı fidan olmalıdır.  Mey-
ve bahçesi kurulacak yer yeni bir arazi ise 
taban suyu durumuna ve toprak derinliğine 
bakılmalı, yetiştirilecek tür ve çeşidin kök de-
rinliğine uygun profilde olmalıdır. Bölgenin 
su kaynakları bilinmeli ağacımızın ileriki yıl-
larda su ihtiyacını karşılayacak kaynakların 
mevcut durumun iyi incelenmelidir. Eski bir 

meyve bahçesi ise üzerindeki eski bitki örtü-
süne bakılarak 2-3 yıl toprak dinlendirilmeli, 
tarla bitkileri ekilmeli ve 3. Yıl meyvecilikte 
kullanılmalıdır. 

TOPRAK HAZIR HALE 
GETİRİLMELİ

Sulama, toprak işleme, gübreleme, mü-
cadele ve hasat işlemlerinin daha kolay ya-
pılabilmesi için dikim öncesi iyi bir tesviye 
yapılmalıdır. Arazi istenilen şekle sokulduk-
tan sonra dikim işlerine geçilmelidir. Dikim 
İşlemleri, Düz arazilerde genellikle kare, 
dörtgen, santranç meyilli arazilerde üçgen, 
teraslı yerlerde ise paralel ve kontur dikim 
kullanılır. Fidan Yerlerinin İşaretlenmesi 
ve Fidan Çukurunun Açılması ise dikimden 
önce fidanların geleceği yerler kazık yardı-
mı ile işaretlenir, sıra arası ve sıra üzeri me-
safeler dikkatli bir şekilde belirlenir, fidan 
dikim tahtası ile dikimler yapılır. Dikimden 
bir hafta önce Fidan çukurlarını açmak ge-
rekir. Fidan çukuru açılırken üstten çıkarılan 
işlenmiş toprak çukurun bir yanına alttan 
çıkarılan toprak ise karşı yanına konulur. 
Fidan çukurları genellikle 50cm genişli-
ğinde ve 50 cm derinliğinde açılmaktadır.” 
A.Vahap Kaygusuz

Yeni Malatyaspor Evinde Üst Üste 3 Galibiyet Kazandı
Süper Lig'in 8. haftasında Yeni Malat-

yaspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u ko-
nuk etti. Yeni Malatyaspor Kulüp tarihinde 
ilke kez iç sahada üst üste 3 karşılaşmayı ka-
zandı. 

Karşılaşmanın ilk yarısı çekişmeli geçti. 7 
ve 17’inci dakikalarda Kubilay Kanatsızkuş ve 
Acquah’ın golleri Malatya ekibine büyük bir 
avantaj sağladı. İkinci yarının ilk dakikaların-
da misafir takım Denizlispor baskısını hisset-
tirirken, Yeni Malatyaspor ’un oyun kontrolü 
ile ikinci yarı Sarı-Siyahlı ekibin üstünlüğü ile 
sona erdi. 

1’ Yeni Malatyaspor maça ciddi bir baskıy-
la başladı. Sağ kanattan gelişen atak sonrası 
kale alanında yaşanan karambolden sonuç 
çıkaramadı.

7’ GOL! Sağ kanattan gelişen Yeni Malat-
yaspor akınında Lukoki'nin ortasına penaltı 
noktası üzerinde iyi yükselen Kubilay Ka-
natsızkuş yere doğru bir kafa vuruşu yaptı, 
kaleci Pantilimon hemen önünde seken topu 
çıkaramadı: 1-0 Kanatsızkuş, Denizlispor de-
fansındaki açığı kullandı ve cezayı kesti. 

13’ Denizlispor beraberliği yakalamak için 
ataklarını sürdürüyor. Yeni Malatyaspor de-
fansının etkili, Denizli temsilcisine fırsat ver-
miyor. Denizlispor bu anlarda oyunun kont-
rolünü eline almaya çalışıyor.

17’ GOL! Denizlispor'da Recep Niyaz'ın 
kendi sahasında kaptırdığı topu Tetteh he-
men yanındaki Acquah'a gönderdi. Acquah 
da ceza alanına girer girmez kaleci ile karşı 
karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara yolla-
dı: 2-0

20’ Semih Kaya'da topu çalan Mesano-
vic'in pasına ceza alanı ön çizgisindeki Recep 
Niyaz gelişine vurdu, top yandan auta çıktı.

27’ Denizlispor baskı kuruyor. Denizli eki-
bi maçta ilk golünü bulmak istese de, Yeni 
Malatyaspor tüm hatları ile yarı sahasına ka-
pandı. 

35’ Zeki Yavru için sedye geldi. Tecrübeli 
futbolcu oyuna devam edemedi.. Murat Akça 
oyuna girdi. İkinci değişikliğini yapan Hamza 
Hamzaoğlu, Cueva’yı oyundan çıkardı. Cueva 

’nın yerine Youssouf Ndayishimiye oyuna gir-
di. 

42’ Denizlispor ilk yarının son bölümle-
rinde üst üste kazandığı serbest vuruşlar 
sonrası etkili pozisyonlar üretemedi.

45+2’ MÜTHİŞ KURTARIŞ! Denizlispor gole 
çok yaklaştı. Sol kanattan Aissati'nin ortası-
na penaltı noktası üzerinden Mesanovic kafa-
yı vurdu, kaleci Abdulsamed adeta uzayarak 
topu kornere çıkardı.

45+4 Adem Büyük, Lukoki ’ye pasını ver-
di. Denizlispor ceza sahasında adeta topla 
dans eden Lukoki ’nin şutu kalecide kaldı. 

45+5’ ilk yarı sona erdi. Tabelada skor 2:0 
46’ Yeni Malatyaspor, Y. Denizlispor karşı-

sında oyuna  2-0'lık üstünlükle başlıyor.
48’ Konuk takım ikinci yarıya etkili baş-

ladı. Yeni Malatyaspor tüm hatları kendi yarı 
sahasına kapandı. Oyunun kontrolü tama-
men Denizlispor'da.

58’ Denizlispor'da sakatlanan Oğuz Yıl-
maz yerini Radoslaw Murawski'ye bıraktı.

61’ Yeni Malatyaspor savunmasının arka-
sına gönderilen topla Rodallega ceza alanına 
sokuldu, sağ çaprazdan şutunda Karim Ha-
fez'e çarpan top kornere çıktı.

66’ Yeni Malatyaspor'da Adem Büyük ve 
Jody Lukoki  oyundan çıktı.  Olcay Şahan ve 
Jetmir Topalli oyuna girdi.

73’ Her iki takımda tempo düştü. Bu daki-
kalarda pozisyon pek fazla çıkmazken, oyun-
cuların sinir katsayıları yükselmeye başladı. 

77’ Yeni Malatyaspor, Tetteh, Murat Akça 
ve Topalli ile rakip yarı sahasına hücuma 
kalktı. Topalli’nin vuruşu kalecide kaldı. Ev 
sahibi ekip bu anlarda rakip yarı alanda daha 
fazla görünmeye başladı.

83’ Yeni Malatyaspor'da Olcay Şahan ha-
fif bir sakatlık yaşadı ancak tedaviye ihtiyaç 
duymadan ayağa kalktı. Oyunun bu dakikala-

rında her iki takımda topa sahip olamadı. Ku-
bilay Kanatsızkuş oyundan çıktı, Ahmet Ildız 
oyuna girdi. 

87’ Son bölümde yoğun bir Denizlispor 
baskısı var. Oyun tamamen Yeni Malatyaspor 
ceza alanı çevresine yıkıldı.

90+1’ Yeni Malatyasporlu oyuncular za-
manı eritmeye çalışıyor.

90+4 Mete Kalkavan maçın bitiş düdüğü-
nü çaldı. 

Yeni Malatyaspor'un ilk 11'i: Abdulsamed, 
Zeki, Semih, Hadebe, Hafez, Acquah, Cueva, 
Kubilay, Lukoki, Adem, Tetteh, Murat Akça 
(35) , Youssouf Ndayishimiye (35) , Ahmed Il-
dız (66 ), Olcay Şahan (66)

Denizlispor'un ilk 11'i: Pantilimon, Le-
ismann, Subotic, Oğuz, Lopes, Mesanovic, 
Bakalorz, Sagal, Recep, Aissati, Rodallega , 
Federico Varela (74), Mathieu Dossevi (74), 
Özer Özdemir (66), Radoslaw Murawski (58)


