
KÜLTÜR TURUNA ÇIKTILAR

Avcılar’ın tarihini
gezerek öğrendiler

Avcılar Belediye Başkanı Av.
Turan Hançerli, sosyal med-

yadan yaptığı açıklamayla gerçek-
leştirdikleri kültür turuna ilişkin
bilgiler verdi. Kültür turlarından üc-
retsiz bir şekilde tüm Avcılar halkı-
nın faydalanacağını anlatan
Hançerli, “Komşularımızı Batho-
nea Antik Kentimizin tarihi mirası
ile buluşturuyoruz. Tarihi, kültürel
ve ekolojik turumuzdan tüm kom-
şularımız çok yakında ücretsiz ola-
rak faydalanabilecek” diye konuştu.
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Sapkın bir düşünce
İçişleri Bakanı Soylu, “Erdo-
ğan bir imzayla ormanlarda

yapılaşma yetkisini Turizm Baka-
nı’na verdi. Her yer yandı kül oldu,
derdi dağı taşı betonlaştırmak”
diyen CHP Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu’na yanıt verdi. Soylu
“Ormanlık alanlarda gezip selfie
çekmeyin. Arkadaşlarımızın mora-
lini bozuyor. Araya nifak sokup mil-
letin çalışma güdüsünü aşağıya
almayalım. Sayın Genel Başkan
‘hadsizler’ diyorsunuz. Neyin had-
sizliği var burada. Sosyal medyada

bu işi körüklemeye
çalışan yurt dışın-
dan yeni açılmış
hesap var. Halkı
korkutmak, nefret
yaratmak için or-
taya koyuyorlar.
Bunların ki sapkın
bir düşünce” dedi. 
I SAYFA 7
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Süleyman Soylu

CEHALET DEĞİLSE PİŞKİNLİK

İktidarı hayret
içinde izliyoruz

CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Seyit Torun, Tarım ve

Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin
orman yangınlarıyla ilgili belediye-
leri sorumlu tutan açıklamasına sert
tepki gösterdi. Torun “Orman yan-
gınlarıyla ilgili sorumluluğu beledi-
yelere atıp, beceriksiz yönetimi
gizlemeye çabalamak cehalet de-

ğilse, pişkinliktir.
Bu iktidarı gerçek-
ten hayretler içinde
izliyoruz”diyerek
Pakdemirli’nin ya-
pacağı tek hayırlı
açıklamanın istifa
açıklaması olaca-
ğını söyledi. 
I SAYFA 7
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Seyit Torun

15 TANE KADIKÖY BÜYÜKLÜĞÜNDE YER KÜL OLDu
Manavgat'ta 6, Marmaris'te 5 gündür devam
eden ve birkaç gündür de Bodrum, Milas,

Hozat gibi yerlerde devam eden yangınlara dün De-
nizli ve Isparta'daki orman yangınları da eklendi. Gi-
dişatın vahim olduğunu söyleyen uzmanlar, iklim
kriziyle ilgili uyarılarda bulundu. Damga'ya konuşan
Tarım Girişimcisi Hasan Turunçkapı, “Şu an Manav-
gat'ta yanan alan; 302 kilometrekare, Marmaris'te

yanan alan; 121 kilometrekare, Bodrum'da yanan
alan; 61 kilometrekare. Peki bu veriler ne anlama geli-
yor? İstanbul Kadıköy 25 kilometrekare. Yani şim-
diye kadar 15 tane Kadıköy büyüklüğünde yer
yanmış demektir” dedi. Kuraklığın ve yağış azlığının
orman yangınlarını tetiklediğini kaydeden Turunç-
kapı, yetkililerin şimdiye değin önlem almamış olma-
sının, büyük bir akıl tutulması olduğunu vurguladı.
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İSTANBuL Bu HAFTA CİDDİ DERECEDE ISINACAK
İstanbul içinde uyarılarda bulunan Turunçkapı,
“İstanbul'da da özellikle bu hafta oldukça

yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İstanbul'da tıpkı Ak-
deniz havzası gibi Nisan Mayıs aylarında yeterli
yağış almadı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde
burada da yüksek risk faktörü göze çarpıyor. Bu
anlattığım durum geçtiğimiz hafta Akdeniz hav-
zası için de geçerliydi. Şu an mesirelik ve orman-

lık yerlere giriş yasak fakat geçmişte bırakılmış çöpler
ciddi risk oluşturabilir. Orman yangınlarının yüzde
60'a yakını insan kaynaklı faktörlerden çıkıyor bu
faktörler içinde yüzde 12 'lik bir alan doğada bırakı-
lan atıklar nedeniyle gerçekleşiyor. Ayrıca İstan-
bul'un ormanlık alanları etrafında eskisinden çok
yerleşim var. Bu da sabotaj ihtimalini artıran bir fak-
tör olarak karşımıza çıkıyor” ifadelerini kullandı.
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Angola'dan Türkiye'ye
gelen yabancı uyruklu aile,

Sultangazi Esentepe Mahallesi'nde
iddiaya göre kiralık ev ararken do-
landırıldı. İddiaya göre 2 kişi, kira-
lık evlerinin olduğunu söyleyerek
yabancı uyruklu aileden 3 bin 500
lira aldı. Aileye bir de anahtar

veren dolandırıcılar ortadan kay-
boldu. Kiraladıkları eve giden aile
evin dolu olduğunu gördü. Verilen
anahtar da eve ait çıkmazken, ken-
dilerini dolandıranların da o evde
oturduğunu öğrenen aile bir hafta-
dır evin bulunduğu sokakta yaşa-
maya başladı. I SAYFA 8
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Türkiye'de günlük
koronavirüs vaka

sayılarındaki artış üzerine
İstanbul'da 6 ilçenin fırın-
cılar odası temsilcisi, yeni
bir karar aldı. Karara göre;
aşı yaptırmayanların ilçe-
lerindeki fırınlara artık gi-
remeyecek ve ekmek satın
alamayacak. Türkiye'nin
bir kapanmaya daha gücü

olmadığını söyleyen İstan-
bul Fırıncılar Odası Esen-
ler Temsilcisi Mustafa
Çiçek, “Vaka sayıları art-
maya başlayınca karar
almak zorunda kaldık. Şu
anda koronavirüs vaka sa-
yıları aşırı bir şekilde art-
maya başladı. Gidişatı iyi
görmüyoruz” diye 
konuştu. I SAYFA 9
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Unkapanı Kavşağı'nda inceleme-
lerde bulunan İBB Başkanı

Ekrem İmamoğlu, Ege, Akdeniz ve Tür-
kiye'nin çeşitli yerlerinde meydana gelen
yangınlara ilişkin konuştu. İmamoğlu,
“Bir de bu tür afetlere hazırlıklı olalım.
Biz de bir yandan buna çok yoğun çalı-
şıyoruz. Niye bir yandan itfaiye eri alı-
yoruz? Niye bir yandan zabıta alıyoruz?

Çünkü işte bu tür anlarda lazım olacak.
Allah korusun. Her türlü afete hazırlıklı
olmalıyız. Bir yandan bu eksikleri kapat-
malıyız. Bir yandan da şu anda yürüyen
yangınla ilgili süreçleri, bir an önce sön-
dürüp tamir etmeliyiz. Hayatını kaybe-
denlere başsağlığı diliyorum. İnşallah
bir an önce yangınları söndürürüz. O
afeti de bertaraf ederiz” dedi. I SAYFA 5
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SOKAKTA YATIP KALKIYORLAR

Damga adına
Hakan Son-

gur'un katıldığı basın
toplantısında gazeteci-
lerin sorularını yanıtla-
yan Galatasaray
Teknik Direktörü Fatih
Terim, gelecek sezona
ilişkin önemli değerlen-
dirmelerde bulundu.
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FATİH TERİm
geleceği anlattı

Manavgat, Marmaris, Bodrum, Milas gibi yerlerde devam eden yangınlara dün Isparta ve Deniz-
li'deki yangınlar da eklendi. Günlerdir alevlere karşı verilen amansız mücadele devam ederken
uzmanlar İstanbul için de yangın uyarısı yaptı. Damga'ya konuşan Tarım Girişimcisi Hasan 
Turunçkapı, “Mevsim normallerinin üzerinde bir sıcaklık ve beklenenden çok az bir yağış oldu. 
Kuraklık tehlikesi İstanbul için de geçerli. Önlem alınmazsa İstanbul'da da yangın çıkabilir” dedi

ISTANBUL ICIN DE
YANGIN UYARISI!

10 BİN KERE
TEŞEKKÜRLER

17 yıldan bu yana her geçen gün 
büyüyerek, güçlenerek yayınını 

sürdüren gazetemizi 10 bin tirajın 
üzerine çıkaran okurlarımıza teşekkür

ediyoruz. İstanbul'un 39 ilçesinde bayi-
lerde bulabileceğiniz gazeteniz Damga,

tarafsız yayıncılığı ile her
kesimden okurun sesi olmaya devam

ediyor. Bağımsız gazeteciliğin sorgulan-
dığı bu günlerde objektifliğini koruyarak

algıdan uzak yayın çizgisini sürdüren
Damga, her zaman olduğu gibi, hakika-

tin peşini sürmeye, sizin sorunlarınızı
gündeme getirmeye, sorunların çözümü

için kamuoyu baskısı oluşturmaya
devam edecek. Damga'ya www.gazete-
damga.com.tr adresinden de 24 saat

ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde gazete-
mize ulaşamadığınızda, şikayetlerinizi
info@gazetedamga.com.tr adresine
gönderebilirsiniz. Adresinizi gönderin,

size en yakın bayiye 
gazeteniz gelsin.

DAMGA'NIN SATILDIĞI 
BAYİLERİN LİSTESİ SAYFA 8'DE

Ne olur uçak
gönderin!

Yangının başladığı 28 Tem-
muz'dan bu yana Manavgat'ta ça-
lışmalara katılan Antalya Büyükşehir
Belediye Başkanı Muhittin Böcek,
alevlerin sardığı Gündoğmuş ilçe-
sine geçti. Yangının ilçe merkezine
yaklaşması üzerine 2 bin 100 nü-

fuslu Gündoğmuş'un
tahliye edilmesine
karar verildiğini belir-
ten Başkan Böcek,
yardım çağrısı yaptı.
Böcek, "Efendim
Gündoğmuş'tayız. Şu
anda arka tarafta
gördüğünüz gibi

yangın şehre indi. Ne olur buraya
uçak gönderin, helikopter gönde-
rin. Bütün yetkililere sesleniyorum.
Yanıyor insanlar" dedi.

Isparta'da da
yangın çıktı

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı
Yazılı Kanyon Milli Park alanında,
öğle saatlerinde başlayan orman
yangınının ilerlediği belirtildi. 2 yan-
gın söndürme helikopteri ve 2 uça-
ğın yanı sıra itfaiye araçları,
arazözler ile yangın söndürme tank-
larının kullandığı çalışmalara askeri
personel de destek veriyor. Yangın
nedeniyle Isparta- Antalya kara yolu
da ulaşıma kapatılarak, Ağlasun-
Bucak üzerinden geçişlere izin verili-
yor. Isparta'dan gıda ve su takviyesi
için bölgeye akın edenlerin araçları-
nın geçişine de izin verilmiyor. 

ANIL BODUÇ

ÖZEL HABER

AFETLERE KARSI
HAZIRLIK SART!

YANGINLAR BİR AN ÖNCE SÖNSÜN

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

AŞI YOKSA 6 İLÇEDE
FIRINA GİRİŞ YOK!

SAYFA 15

Sultangazi'de kiralık ev aradıkları sırada 3 bin 500 lira dolandırıldığını 
belirten yabancı uyruklu 2'si çocuk 7 kişilik aile bir haftadır sokakta yaşıyor

Esenyurt Belediyesi, Tem-
muz ayında da tüm bi-

rimleri ile hizmetlerini sürdürdü.
3 bin 282 adet gıda kolisi des-
teği ile ihtiyaç sahibi vatandaş-

lar ile dayanışmaya devam eden
Esenyurt Belediyesi, ilçe gene-
linde de bin 892 ton asfalt, 13
bin 892 metrekare parke ile 
yolları yeniledi. I SAYFA 10
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HAYVANLARI UNUTMADI

Herkes kaplara
su bırakmalı

Artan sıcak havanın etkisiyle
sokak hayvanlarının susuz

kaldığını hatırlatan Beylikdüzü Be-
lediye Başkanı Mehmet Murat
Çalık, bu anlamda herkesi duyarlı
davranmaya davet etti. Sosyal
medya hesabından açıklama yapan
Çalık, “Kıymetli komşularım, so-
kaktaki canlarımız susadıklarını
bize söyleyemiyorlar. Muhtelif
alanlara canlarımız için su kapları
yerleştiriyoruz. Sizlerden ricam ka-
pınızın önüne, boşsa yerleştirdiği-
miz kaplara su doldurmanız. El
birliğiyle sokaktaki dostlarımıza
sahip çıkalım” diye konuştu.
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SAYFA 5

SAYFA 3

Muhittin Böcek

İstanbulla ilgili yangın uyarısı yapan Turunçkapı, “İstanbul'da da
özellikle bu hafta oldukça yüksek sıcaklıklar bekleniyor. İstanbul'da
tıpkı Akdeniz havzası gibi Nisan Mayıs aylarında yeterli yağış al-
madı. Bütün bunlar bir araya geldiğinde burada da yüksek risk 
faktörü göze çarpıyor. Bu anlattığım durum geçtiğimiz hafta Akdeniz
havzası için de geçerliydi. Şu an mesirelik ve ormanlık yerlere giriş
yasak fakat geçmişte bırakılmış çöpler ciddi risk oluşturabilir” dedi.



D emir, kalsiyum, potasyum ve C,
B1, B2, B6 vitaminleri ile liften
zengin olan incir tam bir şifa de-

posu. Antioksidan kapasitesi yüksek bir
meyve olan ve sağlığımız üzerinde oldukça
önemli faydalar sağlayan incir aynı za-
manda düşük kaloriye de sahip. Öyle ki bir
adet incir sadece 30 kalori içeriyor. Acıba-
dem Üniversitesi Atakent Hastanesi Bes-
lenme ve Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu,
gün içerisinde tüketeceğiniz 2 adet incirin
günlük bir porsiyon meyve ihtiyacınızı kar-
şıladığını belirterek, “Ancak unutulmamalı
ki incir düşük kalorili olsa da yüksek mik-
tarda karbonhidrat içeriyor. Bu nedenle di-
yabet hastalarının kan şekerini kontrol
altında tutmaları için 1-2 adet incirin ya-
nında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem
tüketmeleri çok önemli” diyor. Beslenme ve
Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu incirin 8
önemli faydasını ve tüketirken nelere dikkat
etmemiz gerektiğini anlattı; önemli öneri-
lerde bulundu! 

Hafızayı güçlendiriyor

İncir B6 vitamininden zengin içeriği saye-
sinde beyin sağlığı üzerinde önemli rol oy-
nuyor. Araştırmalar incirin öğrenmeyi ve
hafızayı güçlendirici etkisi olduğunu or-
taya koyuyor. 

Kabızlığa iyi geliyor

Suyun az içilmesi ve yeterli lif tüketiminin
sağlanmaması sonucu kabızlık gelişebili-
yor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz
Uzunoğlu, incirin lifli yapısıyla kabızlık gibi

sindirim sistemi
problemlerinin çözümünde etkili olduğunu
belirterek, “İncirle birlikte 1-2 bardak su tü-
ketmek bağırsak faaliyetlerinin düzenlen-
mesine katkı sağlıyor” diyor. 

Kanser düşmanı bir besin 

İncir; lutein, zeaksantin, beta karoten, poli-

fenol ve antosiyaninler yönünden zengin
yapısıyla vücutta kanserli hücre oluşu-
munu önleyen yüksek antioksidan kapasi-
teye sahip. Özellikle rengi daha koyu olan
incirler bu fitokimyasallardan daha zen-
ginler. 

Kalp sağlığını destekliyor

“Potasyum, özellikle kalp sağlığı için
önemli bir mineraldir” diyen Beslenme ve
Diyet Uzmanı Deniz Uzunoğlu, şöyle
devam ediyor: “İncir, potasyumdan zengin
yapısıyla kan basıncı seviyesinin düzenlen-
mesinde rol oynuyor. Ayrıca sodyum, ko-
lesterol ve yağ içermeyen yapısı sayesinde
kalp sağlığını da destekliyor.” 

Cilt yapısını güçlendiriyor

İçeriğinde bulunan C vitamini, cilde elasti-
kiyeti sağlayan ve cildi yaşlanmaya karşı
koruyan kolajen üretimini destekliyor. Bu
sayede cilt elastikiyetini ve pürüzsüzlüğünü
koruyor. 

Kilo kontrolünde etkili oluyor 

İncir liften zengin içeriğiyle kilo kontrolüne
de yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uz-
manı Deniz Uzunoğlu, incirin lif içeriği sa-
yesinde daha uzun tokluk süresi
sağladığını vurgulayarak, “İncir düşük ka-
lorisi nedeniyle kilo yönetimini sağlamada
güzel bir ara öğün alternatifi oluyor. 
Tatlı tadı sayesinde tatlı isteğini de 
karşılayacaktır.” diyor. 

Bağırsak sağlığını koruyor

İncir, yüksek lif ve prebiyotik içeriğinin yanı
sıra C vitamininden zengin yapısıyla bağır-

sak sağlığını koruyucu etkiye sahip. Bu sa-
yede bağışıklık sistemimizde büyük rol oy-
nayan bağırsaklarımızda yaşayan
mikroorganizmaların çeşitliliği ve bütün-
lüğü sağlanmış oluyor.

Osteoporoz riskini azaltıyor

Kalsiyum, kemik yapısını oluşturan önemli
minerallerden. Kalsiyumdan zengin olan
incir, kemik sağlığını desteklemede ve os-
teoporoz riskini azaltmada önemli yere
sahip. 

Bunlara dikkat!

İnciri taze veya kuru incir olarak tüketebi-
lirsiniz. Fakat unutmayın ki incir kurutul-
duğunda glisemik yükü artıyor, bunun
sonucunda kan şekerinde ani dalgalanma-
lar görülebiliyor.
Düşük kalori fakat yüksek karbonhidrat iç-
eriği sebebiyle tükettiğiniz miktara dikkat
edin. Diyabetiniz varsa, 1-2 adet incirin ya-
nında 2 adet ceviz veya 10 adet çiğ badem
tüketmeniz, kan şeker kontrolünü sağla-
mada faydalı olacaktır. Akşam saatlerinde
veya öğünle birlikte tüketmek yağ depolan-
masına sebep olabiliyor. Bu nedenle inciri
öğle ve akşam yemeği arasında ara öğün
olarak tercih edin.Özellikle kabızlık prob-
lemi yaşıyorsanız bir porsiyon incirin ya-
nında mutlaka 1-2 bardak su tüketin.
Böylelikle bağırsak hareketleriniz hızlana-
caktır. İnciri satın alırken meyvenin kabu-
ğunun zarar görmemiş olmasına dikkat
edin, aksi halde oksijenle temas edeceğin-
den vitamin kaybına uğrayacaktır. Hızla
bozulabileceği için inciri satın aldıktan
sonra 1-2 gün içerisinde tüketin.

SEMANUR POLAT
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Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi
Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Turan, Covid-
19 aşısında 1, 2 ve hatırlatma dozunun öne-

mine ilişkin DHA'ya değerlendirmelerde bulundu. Prof.
Dr. Turan, aşı şemasına uyulması gerektiğini belirterek,
"Çünkü aşı yaptırdıktan sonra koruyuculuğunun hangi
sürelerde devam ettiğini ve hangi aralıklarla 2 doz aşının
yapılması gerektiğini dünya da biz de netleştirdik. O
yüzden aşı şeması tamamlanmamış bireylerin riski
devam eder. Sinovac aşısı ile aşılanmış bir birey 28 gün
sonra ikinci dozunu olmak zorunda. BioNTech ile aşı-
lanmış olan birey yine BioNTech ile ikinci dozunu
olmak zorunda. Çünkü tek doz aşılama sonrası da has-
talığı geçirme ihtimalleri var. O sürede yeterli koruyucu-
luk sağlanamamış olabilir. O nedenle aşılama mutlaka
aşı şemasına uyularak yapılmalı" dedi.

6 kat daha fazla

Prof. Dr. Turan, kişilerin aşı ile oluşabilecek yan etkilere
yönelik korkusuna ilişkin, "Oysa şöyle bir durum söz ko-
nusu; eğer hastalığı geçirirseniz hastalığa bağlı oluşacak
hasarların riski aşıya göre 6 kat daha fazla. O yüzden
son literatür bilgisi de aslında bu noktada bize ışık tutu-
yor. Özellikle hastalığı geçiren bireylerin yaşayacağı so-
runların, aşıya göre 6 kat daha fazla olduğu ifade
edilmiş durumda. Biz bunları yarar-zarar oranını çok iyi
düşünerek aslında öneriyoruz. Halkımız eminim bu ko-
nuda duyarlılık gösterecektir. Kendisine en uygun olanı
seçecektir, diye düşünüyorum. Tek doz aşılama, aşı şe-
masında yerini almış bir aşılama durumu değil. Tek doz
aşılama ile yeterli koruyuculuğu sağlamak da mümkün
değil. O nedenle aşı şemasına uyulmak zorunda. Hangi
aşı ile başlandıysa ikinci dozu yapılmalı. Biz bu konu-
daki net bilgileri zaten verdik, vermeye devam ediyoruz.
O nedenle de aşı şemasının tamamlanmasına vurgu
yapmak isterim" diye konuştu.

Tek doz aşı
korumuyor
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Sema Turan, tek doz aşılama ile yeterli koruyuculuğu
sağlamanın mümkün olmadığını söyledi. Turan, "Aşı
şemasına uyulmak zorunda. Aşı şeması
tamamlanmamış bireylerin riski devam eder" dedi.

Güneş gözlüğünüzü
İyİ seçİn

Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz 
Uzunoğlu incirin 8 önemli faydasını ve 
tüketirken nelere dikkat etmemiz gerektiğini
anlattı; önemli önerilerde bulundu

İncirin kabuk kısmı antioksidan olarak bi-
linen polifenoller ve antosiyaninlerden
zengindir. Bu bileşikler vücudumuzdaki
oksidan moleküllerini etkisiz hale getire-
rek kanserli hücre oluşumunu önleyebili-
yor, cilt yapısını güçlendirerek yaşlanma
karşıtı etki yaratıyor. Ayrıca kabuk kısmı
lif içerdiği için vücuttan fazla kolestero-
lün atılımını da sağlıyor. Bu önemli fay-

daları nedeniyle
inciri kabuğuyla
birlikte tüketin.
Ancak dikkat!
Tarım ilacı kalıntı-
larından ve maruz
kaldığı diğer dış
etkenler ile mik-
roplardan iyice
arındırmak için in-
cirin kabuğunu iyi
yıkamayı asla
ihmal etmeyin. 

Kabuğuyla 
birlikte tüketin

İNCİRİN 8 ÖNEMLİ
FAYDASI!

Mucize emzirmede
Prof. Dr. Nalan Karabayır, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında
annelere emzirme döneminde beslenme alışkanlıkları ile ilgili bilgiler verdi.

Anne sütünü artıracak mucizevi bir besin olmadığını söyleyen Karabayır
“Sütün artmasını sağlayan en önemli faktör bebeği özellikle ilk aylarda,

günde en az 8-12 kez, 15-20 dakika emzirmek” dedimedipol Mega Üniversite Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümün-
den Prof. Dr. Nalan Karabayır, 1-7

Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında
emziren annelere tavsiyelerde bulundu. Karaba-
yır, anne sütünün, her anne tarafından bebeğine
özel olarak üretilen mükemmel bir besin maddesi
olduğuna dikkat çekerek “Dünya Sağlık Örgütü
(DSÖ) ve UNICEF anne sütünün bebeklerin
sağlığı için en etkili beslenme ürünü olduğunu
belirtir. Aynı zamanda ilk 6 ay yalnızca anne sütü
olacak şekilde en az 2 yaşa kadar anne sütü alı-
mının önemini vurgular. Annelerin emzirme dö-
neminde sağlıklı ve dengeli beslenmeleri hem
bebek hem anne sağlığı için büyük öneme sahip-
tir. Bir annenin bebek büyümesini desteklemek
için yeterli miktarda ve kalitede süt üretme kap-
asitesi esnektir, beslenme eksikliğine karşı ol-
dukça dirençlidir” diye konuştu.

Anne protein almalı 

Yetersiz beslenen annelerin süt bileşimlerinde
olumsuzluk görülebileceğine değinen Karabayır
şöyle devam etti:“Emziren annenin günlük diyeti
en az 1800 kalori ve 65-75 gram protein içermeli-
dir. Emziren annenin beslenmesi dengeli ve çeşitli
olmalıdır. Sıra dışı ve abartılı beslenmeye gerek

yoktur. Annenin günde 2-3 su bardağı kadar yo-
ğurt, 2 kibrit kutusu kadar peynir, 3-4 porsiyon et,
tavuk ya da balık, 1 yumurta ya da kurubaklagil,
5-7 porsiyon taze sebze ve meyve, 4-6 dilim
ekmek, en fazla 2-3 porsiyon pirinç, bulgur ya da
makarna tüketmesi önerilir.”

İhtiyaç kadar su

Prof. Dr. Karabayır, anne sütünün artması için
bol miktarda sıvı tüketilmesi gerektiğine dair yay-
gın kanıyı ise şu şekilde değerlendirdi: “Fazla
miktarda özellikle günde 3 litreden fazla sıvı tüke-
timinin süt yapımı üzerine olumsuz etkisi de or-
taya çıkabilir. Bu nedenle emziren annelerin
susadıkça ihtiyaçlarını giderecek kadar su tüket-
meleri, meyve suyu, soda, çay-kahve, bitki çayı
tüketimlerinin sınırlı tutmaları önerilmelidir. Çay-
kahve içeriğindeki kafein nedeniyle bebekte ağla-
malara neden olmak dışında idrar söktürücü
etkisi ile annede sıvı kaybına yol açabilir. Günlük
çay kahve tüketimi 2 fincan kahve ya da 2 bardak
çay olarak sınırlandırılması önerilmelidir. Em-
zirme döneminde annelere ciddi bir gıda kısıtla-
ması önerilmezken süt ürünü olarak pastörize
edilmemiş gıdalar, çiğ et ve civa yükü yüksek ol-
duğu bilinen balıkların tüketilmemesi hatırlatıl-
malıdır. Ayrıca çikolata gibi kafein içeriği yüksek

besinlerin bebekte huzursuzluk yapma olasılığı
nedeniyle sınırlı tüketilmesi hatırlatılmalıdır.”

Mucizevi besin yok 

Anne sütünü arttıracak mucizevi bir besinin ol-
madığına dikkati çeken Prof. Dr. Karabayır,
“Havuç, dereotu, arpa, yulaf, incir, keten tohumu
gibi besinlerin sütü arttırdığı bildirilmekle beraber
anne sütünün artmasını sağlayan en önemli fak-
törün bebeği özellikle ilk aylarda, günde en az 8-
12 kez, 15-20 dakika emzirmek olduğu
unutulmamalıdır. Anne sütü yetersizliği çok nadir
görülen bir durum olup, emzirme tekniğindeki sı-
kıntı nedeniyle bebeğin memeyi tam olarak bo-
şaltamaması, bebeğin yeterli tartı almasını ve iyi
uyumasını engelleyeceği gibi annede meme başı
çatlağı, mastit gibi sorunlara yol açabileceği unu-
tulmamalıdır. Bu nedenle anne bebek çiftine me-
meyi iyi kavrama ve etkin emme konusunda
destek olunması, emzirmenin erken kesilmesini
engelleyecek en önemli müdahaledir. Sonuç ola-
rak mucizevi bir besin olan anne sütü bebeğin
sağlıklı bir yaşam sürmesi için en önemli faktör-
dür. En az 2 yaşına kadar anne sütü ile beslen-
menin sürdürülebilmesi için sağlık personelinin
desteği önemlidir” ifadelerini kullandı. 
NEŞE MERT

Numaralı gözlük ya da güneş gözlüğü alınır-
ken bir optisyen eşliğinde karar verilmesinin
gelecekte yaşanması muhtemel sorunların

önüne geçeceğini söyleyen İzmir Kavram Meslek Yük-
sekokulu Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Meh-
met Fidan, gözlüğün göz kusurlarını düzeltme ve güneşi
engellemenin yanı sıra kişinin yaşamında önemli bir ak-
sesuar olduğunu ifade etti. Fidan, özellikle yaz aylarında
kullanımı yoğunlaşan güneş gözlüğü kullanımı ile ilgili
açıklamalarda bulundu. Ultraviyole (UV) ışınların, göz
tarafından algılanamayan ve insan sağlığı için zarar teş-
kil eden ışınlar olduğunu belirten Mehmet Fidan, “Göz
sağlığı için öncelikle gözlük camı çok önemli” dedi.



3GÜNCEL 3 AĞUSTOS 2021 SALIwww.gazetedamga.com.tr

KüçüKçEKmEcE'dE bir kadının alışveriş
yapmak için kısa süreliğine yol kenarına
bıraktığı bebek arabası bir anda yokuş

aşağı hareket etti. İçinde çocuk olan arabayı mar-
kette bulunan bir kişi arkasından koşup yakaladı.
Faciadan dönülen olay güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Olay 31 Temmuz Cumartesi saat 18.40 sırala-
rında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Flaman
Caddesi'ndeki marketin önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre bir kadın, bebek arabası için-
deki çocuğuyla alışveriş yapmak için markete geldi.
Bebek arabasını cadde üzerinde bırakan kadın mar-
kete girdiği sırada bebek arabası bir anda hareket
etti. Arabanın caddede yokuş aşağı gittiğini gören
market çalışanı koşarak kayan bebek arabasını ya-
kaladı. Arabayı son anda yakalayan kişi, çocuğu
annesine getirdi. Olay sırasında caddede trafik akı-
şının olmaması faciayı önledi. Yaşanan anlar gü-
venlik kamerası tarafından kaydedildi. 

sultangazi'dE 7 katlı iş merke-
zinin elektrik panosunda çıkan
yangın korku ve paniğe neden

oldu. Duman nedeniyle çalışanlar kendilerini
dışarı atarken, itfaiyenin müdahalesiyle yan-

gın kısa sürede söndürüldü. Uğur Mumcu
Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi'nde 7
katlı iş merkezinin elektrik panosunda saat
11.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle
yangın çıktı. Panodan çıkan dumanlar iş

merkezine dolunca kısa süreli panik yaşandı.
Çalışanlar kendilerini dışarı atarken, ihbar
üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yan-
gına müdahale etti. İtfaiyenin müdahalesiyle
yangın kontrol altına alındı.

Olay saat 06.30 sıralarında
Ümraniye Yukarı Dudullu
Mahallesi NATO yolu cad-

desi üzerinde meydana geldi. Silah
fabrikası çalışanlarını taşıyan Erkan
Güner yönetimindeki 34 LKM 119
plakalı servis minibüsü, ara yoldan
çıkan Kürşat Şener yönetimindeki 34
CYA 096 plakalı ticari minibüse
çarptı. Servis minibüsü kazanın etki-
siyle devrilerek yaklaşık 25 metre sü-
rüklendi. Ticari minibüs ise
MOBESE direğine çarptı. Kazada 5
kişi yaralandı. İhbar üzerine olay ye-
rine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri servis minibüsünde bu-
lunan Eyüp Sönmez'in hayatını kay-
bettiğini belirledi. Yaralılar olay yerine
gelen ambulanslarla hastaneye sevk
edildi. Çalışma arkadaşlarının öldü-

ğünü öğrenen diğer yolcular gözyaş-
larına hakim olamadı. Sönmez'in ce-
nazesi adli tıp kurumuna sevk edildi.
Kazayı gören bir kişi, "Ben de bu gü-
zergahta servis alıyorum. Şuradan
araç geldi, hızlı bir şekilde karşıya geç-
mek istedi galiba. Devrilen araç da
düz gelince, herhangi bir ışık ihlali de
yoktu. Arka köşeden vurunca servis
arabası devrildi ve yan yatarak sürük-
lendi. Firmada çalışan bir yolcu vefat
etti." dedi.

Kaza anı kameralarda

Kaza anı ise güvenlik kameralarına
saniye saniye yansıdı. Görüntülerde
servis minibüsü, ara yoldan çıkan ti-
cari minibüse çarpıyor. Servis mini-
büsü kazanın etkisiyle devrilerek
yaklaşık 25 metre sürükleniyor. DHA

Servis minibüsünde
1 kişi can verdi

Bebek neredeyse
ölecekti

EsEnlEr TEM Otoyolu Bağlantı Yo-
lu'nda motosikletteki yolcu düştü. Yolcu-
nun düşme anı cep telefonu kamerasına

yansıdı. Olay, geçen cumartesi günü öğle saatle-
rinde TEM Otoyolu Bağlantı Yolu Esenler Mevkii
üzerinde meydana geldi. Motosikletle giden 2 kişi-
den arka kısımda oturan yolcu bir anda düştü. Düş-
menin etkisi ile sürüklenen kişiyi görenler olay yerine
sağlık ekiplerini çağırdı. Yapılan ilk müdahalenin ar-
dından yaralı kişi, hastaneye kaldırıldı. Yolcunun
düşme anı ise, cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Motosikletin 
üzerinden düştü

Eyüpsultan'da caddeden geçen kadın-
ların fotoğrafını çektiği iddia edilen ya-
bancı uyruklu kişi, fark edilince

çevredekiler tarafından darbedildi. Darp anları iş ye-
rinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün öğle sa-
atlerinde Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde
yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir kişi, cep
telefonu ile caddeden geçen kadınların fotoğrafını
çekti. Bunu fark eden bir iş yeri sahibi, yabancı uy-
ruklu kişiyi omzundan tutup dükkanının önüne ge-
tirdi. Çevredekiler, yabancı uyruklu kişinin cep
telefonunu kontrol etti. Telefonda fotoğrafları gören-
ler, bu kişiyi darbetti. Darp anları ile yaşananlar ise iş
yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Vatandaş
sapığı linç etti

Bağcılar'da bir esnaf caddede gördüğü
farenin ezilmemesi için elinden geleni
yaptı. Esnafın yön komutlarıyla caddeden

çıkarmaya çalıştığı fare, rögar kapağından kanalizas-
yona girdi. Fareyi ezmemek için manevra yapan
araçlar ile yolun karşısına geçmeye çalışırken fareyi
görünce zıplayan kişi kameralara yansıdı. Olay, 29
Temmuz Perşembe günü Bağcılar Yenimahalle Ma-
hallesi Mevlana Caddesi'nde yaşandı. Petshop dük-
kanı işleten Kenan Uyanık, caddede gördüğü farenin
yanına giderek ezilmemesi için yönlendirmeye çalıştı.
Fareye yön komutları vermeye çalışan Uyanık, o an-
ları da cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Cadde-
den geçen araçların altında ezilmekten son anda
kurtulan fare rögar kapağından kanalizasyona girdi.
Kenan Uyanık, "Her şeyden önce öldürmek bana ya-
kışmayacak bir hareket. Petshopcuyum ama her şey-
den önce insanım. Bundan dolayı öldürmeyip, kendi
doğalına bırakmayı tercih ederim. Güzel bir andı.
Gideceği yere gitsin, dedim. Ama o gün orada ezil-
seydi sebep olduğumu düşünebilirdim." dedi. 

Fare ortalığı
birbirine kattı

Sultangazi'de 7 katlı iş merkezinde yangın

ARNAVUTKOY’DE
FECI BIR KAZA

Ümraniye'de sabah saatlerinde servis minibüsü ile ticari
minibüs kaza yaptı. Olayda 5 kişi yaralanırken servis
minibüsünde bulunan bir yolcu hayatını kaybetti. Kaza
anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı

Arnavutköy'de iki
otomobil çarpıştı.
Kazada aynı oto-

mobildeki anne
ve 2 çocuğu yara-

landı. Kaza dün
akşam saatle-

rinde Arnavutköy
- Çilingir yolunda

meydana geldi

M uammer Koç yönetimindeki
34 AB 646 plakalı otomobil,
Eski Edirne Asfaltı Cadde-

si'nde seyir halindeyken, Dolmabahçe
Caddesi'nden gelen 41 ET 838 plakalı
otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etki-
siyle içerisinde karı-koca ve 2 çocuğun
olduğu otomobil yaklaşık 50 metre sü-
rüklenerek dururken, Muammer Koç
yönetimindeki otomobil ise yol kenarın-
daki ağaçlara çarparak durabildi.Kaza
sonrası 41 ET 838 plakalı otomobil içe-

risinde sıkışan ve hamile olduğu iddia
edilen kadının yardımına çevredekiler
koştu. 2 çocuğun hafif şekilde yaralan-
dığı kazada araç içinde sıkışan kadını
haber verilmesi üzerine kaza yerine
gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Sağlık ekip-
lerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yap-
tığı yaralı kadın, ambulansla Başakşehir
Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gö-
türüldü. Hafif şekilde yaralanan 2 çocuk
ise yine ambulanslarla çevredeki 
hastanelere götürüldü.

Yol aydınlatılsın
Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 AB
646 plakalı otomobil sürücüsü Muam-
mer Koç, Eski Edirne Asfaltı Cadde-
si'nde seyir halindeyken, kavşağa
kontrolsüz ve hızlı giren diğer otomobil
ile çarpıştıklarını söyledi. Çarpışmanın
etkisiyle yol kenarına savrulduklarını
söyleyen Koç, "Yol kenarındaki elektrik
direğine çarparak durabildik. Çarpma-
sak belki de takla atacaktık. Biz kazayı
ufak sıyrıklarla atlattık ancak diğer araç

taki hanımefendi araç içinde sıkıştı maa-
lesef. Burası kontrolsüz bir kavşak, sü-
rekli kazalar yaşanıyor burada. Bugün
de maalesef biz kaza yaptık. Işık yok, ay-
dınlatma yok. Yetkililerden bu caddeyi
aydınlatmalarını istiyoruz" dedi. Kaza
sonrası Arnavutköy - Çilingir yolunda
bir süre trafik kontrollü bir şekilde sağla-
nırken kazaya karışan otomobillerin çe-
kicilerle olay yerinden çekilmesinin
ardından trafik normal seyrine döndü.
DHA

Kartal'da ters istikamete giren kamyonet
ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Ka-
zada kamyonet ve otomobil içerisinde sıkışan

sürücüler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hasta-
neye kaldırıldı. Kaza saat 01.00 sıralarında Soğanlık
Mahallesi Balıkesir Caddesi'nde meydana geldi. İd-
diaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 45 ACU
950 plakalı açık kasa kamyonet ters yönde ilerlediği sı-
rada, 34 HU 2058 plakalı hafif ticari araç ile kafa ka-
faya çarpıştı. İki aracın sürücüsü de araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok
sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç-
larda sıkışan sürücüler İtfaiye ekipleri tarafından kurta-
rılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri
olay yerinde yapılan sürücüler ambulanslarla hasta-
neye kaldırıldı. Kazayı duyan sürücülerin yakınları olay
yerine akın etti. Sürücülerden birinin annesi olduğu öğ-
renilen kadını, itfaiye görevlisi teselli etti.  Yaralıların
sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Kazaya karı-
şan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı. DHA

Kafa kafaya çarpıştılar

5 KİŞİ
YARALANDI



U ysal, “Salgının ilk dönemlerinde
kaybettim annemi o zaman aşı çık-
mamıştı. Çıksaydı biz hemen ola-

caktık ama maalesef. Sevdiklerimi,
arkadaşlarımı, aşı olmayan, aşıya karşı olan-
ları alıp hastaneye getiriyorum. Bu işin şakası
yok, herkes aşısını koştura koştura gelip yap-
tırsın” dedi.
Ayakkabıcılık yapan 50 yaşındaki Necati
Uysal, Covid-19 nedeniyle geçtiğimiz kasım
ayında annesini kaybederek büyük üzüntü
yaşadı. Salgının acı yüzüyle annesini kaybe-
derek bir kez daha yüzleşen Uysal, kendisine
aşı hakkı gelince hemen aşısını vu-
ruldu. Çevresinde aşı kararsızlığı
yaşayan ve aşı olmayı düşün-
meyen arkadaşlarını da ikna
çalışmalarına başladı. Ya-
kınlarına annesinin kay-
bını ve birçok kişinin
genç olmasına rağ-
men yoğun bakıma
alınabildiğini anlatan
Uysal, birçok arka-
daşını da ikna ederek
Başakşehir Çam ve
Sakura Şehir Hasta-
nesi'ne aşıya getirdi.
Aşı karşıtlığına yönelik
ikna çalışması yaptığını
anlatan Uysal, aşının sal-
gında hayati önem taşıdı-
ğını ifade ederek, tüm
vatandaşları aşı olmaya davet
etti.

Yoğun bakımlar aşı olmayanlarla dolu

Salgınla mücadelede aşının çok önemli oldu-
ğunu belirten ve aşı karşıtlığı ya da kararsızlığı
olan arkadaşlarını ikna ederek aşı olmaya ge-
tirdiğini anlatan 50 yaşındaki Necati Uysal,
“Ben ısrarla aşı olacaksınız diyorum. Atlat-
maya kalktı 'ben hazır değilim' dedi, ben kolla-
rından tuttum buraya getirdim. Şu anda ilk
dozlarını oldular ben ikinci dozu oldum. Bay-
ramdan önce entübe olan aşı karşıtı arkada-
şım vardı, ölümden döndü. Ben annemi
Covid'den kaybettim, kesinlikle aşı olsunlar.
Ben sadece bu iki arkadaşım değil, bir sürü
arkadaşımı ikna ettim, getirdim. İş yerimiz de
yakın olduğu için kollarından tutup getiriyo-
rum. Canı gönülden tavsiye ediyorum. Salgı-
nın ilk dönemlerinde kaybettim annemi o
zaman aşı çıkmamıştı. Çıksaydı biz hemen
olacaktık ama maalesef. Sevdiklerimi arka-
daşlarımı, aşı olmayan, aşıya karşı olanları
hastaneye kendim bizzat alıp getiriyorum. Bu
işin şakası yok, aşı olmaya gideceğiz diyorum.
İnşallah olmayanları da ikna edeceğim. Bir an
evvel aşılarını olsunlar, yoğun bakımlar aşı ol-
mayanlarla dolu. Herkes aşısını koştura koş-
tura gelip yaptırsın” diye konuştu.

Doğum günü hediyesi aşı oldu

Aşıyla ilgili yapılan bazı olumsuz söylemler
nedeniyle önceden aşı olmayı düşünmediğini
ancak arkadaşının kendisini ikna ettiğini belir-

ten
49

yaşın-
daki Sinan

Yağcıoğlu, “Aşı
olmamamın sebebi;

kamuoyunda oluşan bu aşı karşıtı eylem-
ler, yapılan eleştiriler fakat arkadaşım
beni ikna etti. Ben de ilk aşımı oldum.
Benim gibi aşı olmayan arkadaşların
gelip aşılarını olmalarını tavsiye ediyo-
rum. Çünkü ciddi bir problem, insan-
lık zor durumda. Aşılanmaktan başka
çaremiz yok. Son çıkan delta varyantı
ölümlerin artması, sevdiklerimizi
kaybettik. Onların acısı zaten bizi
derinden üzdü. Bu işi gerçekten
ciddiye alıp herkesin aşılarını ol-
ması lazım. Benim can dostum,
çocukluk arkadaşım aynı za-
manda meslektaşım bizi tuttu,
‘hadi gidiyoruz' dedi. Özel ara-
basıyla buraya kadar getirdi.
Ne politik ne siyasi bir şey
insan sağlığı için bütün sağlık
çalışanları zaten zor durum-
dalar. İki arkadaşım da an-
nelerini kaybetti. O kadar
canlar verdik çok üzgü-
nüz. Bugün doğum
günüm 49 yaşına girdim.
Doğum günüm ve ilk
aşım, arkadaşımın
bana doğum günü he-
diyesi aşı oldu” dedi.
HABER MERKEZİ
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R üzgâr diye yaratana yalvarıyoruz. 
Sıcaklık 38 derece rüzgâr istiyorum.
Manavgat istemiyor ya, vaz geçtim. 

Katil cinayet mahalline ilk gelendir. 
Oturmuş karşısından izliyor mu? 
Ya da uyuşturucu aldığından ne yaptığını

biliyor mu?
Onun uşaklığını yaptıkları ne yapıyor? 

Ellerini mi ovuşturuyor keyiften?
Ya da sıradaki hedeflerinin planları mı 

yapıyor?  
Beynimin içinde ki bu yangın içimi

kavuruyor. Ürperiyorum. 
Onun arabası, diğerinin uçağı var. Vatanım

da öyle şehirler var ki, uçağı var, havalimanı
yok. Gar’ı var, Tren’i yok.  İnsanlar yanarak
can veriyor. Hayvanlar bağırarak telef oluyor.
Yangın uçağımız yok.  

İçim yanıyor, İçimmmm.!
Sebep olanlar, tedbirsizler, sorumlular.

Orman-lar cayır cayır yanarken içiniz 
soğudu mu? 

Dünya’nın hiçbir yerinde sıcaklar hava-
larda ormanlara girilmez. YASAKTIR. Biz de
neden serbest. Veya neden denetim az. 

Yasaklar delinmek içindir diyen zihniyet,
alın size delmek. Hani neredesiniz kanun kar-
şıtı delikanlılar. 

Manavgat, Marmaris, Bodrum, Milas,
Hozat ve Hatay’a tatile gidenler. Koşarak git-
tiğiniz bu yerlerden neden kaçıyorsunuz
neden? Canınız kıymetli değil mi? Pekii onla-
rın değil mi idi? 

Biz ülke olarak ne zaman bu kadar aciz
olduk? 

AB’ye “yollayın biz bakarız”, “Savaşın or-
tasına bırakamayız, zülüm görenlere duyarsız
kalamayız” diyen hükümetimiz, ne zaman
yurdumda bir afet olsa “bizim vatandaşımız
cömerttir” diyerek cebine göz dikiyor. Sizin
cebiniz de akrep mi var? 

Azerbaycan, Rusya, Moldovya gibi ülkeler
destek gönderdi. Ülke seferber oldu. Kızılay –
THK çuvaldı. Yas bile ilan edilmedi. Ya,
OHAL ne işe yarar?  

Anılara saygım var. Lakin telef olan o
kadar can, yanarak vefat eden o kadar insan
varken malı, mülkü hiç düşünmüyorum. 

İçim yanıyor.
Her afette neden böyle oluyor?

Neden öncesinde planlama
yapılmıyor?

Savunma eylem planı, Risk yönetimi, 
Araç gereç envanteri çıkartılmıyor?

Arızalı olanların onarımı neden 
yapılmıyor?

Her yere para varda, bunlara mı yok. Yap-
mayın efendiler, kıymayın canlara…

Biz Kızılay’ı hep yardım eden olarak bil-
dik, tanıdık. Lakin bizi yine yanılttı. 

Birileri çıkıp, “kahramanlarımızla gurur
duyuyoruz ” diyor. Benzer cümleyi hatırlıyo-
rum. ‘Alkışlamışlardı.’

Sonra, eylemci olup coplandılar, yerlerde
süründüler, mahkemelik oldular. 

Milyonlarca vergi alındığı halde, havalan-
dıracağımız bir uçağımız dahi yok. Karadan
taşıma suyu ile bu tür yangınlar sönmezz. 

Neymiş efendim, uçaklar bu konularda ‘el-
verişli’ değilmiş. Batsın sizin eliniz, verişiniz. 

Ülkeler her geçen gün Yangın Uçaklarını

artırıyor. Bizimkiler faydası yok diyor.
Madem yoktu. Neden çözüm bulunmadı. O
koltuklar da oturanlar sizin göreviniz çözüm
bulmak değil mi? 

İtibar lüks uçaklarla olmaz. Fakat Yangın
Uçağın varsa olur.  

Elverişli değil diyor, kiralamaları uçak ola-
rak yapıyoruz. Bu nasıl iştir. Aziz Nesin dedi-
ğimde kızıyorsunuz!  

Cumhurbaşkanlığımıza ait 20 Uçak var.
Eyvallah. Peki, beşer tane yangın uçağımız-
helikopterimiz olsa fena mı olurdu?

Diğer devletlere karşı ezik kalmak beni
rencide ediyor. Siz olmuyor musunuz?  Vicda-
nınız sızlamıyor mu? 

Acaba nasıl istiyoruz? “Komşu bizde yan-
gın çıktı, ucuz tarafından birkaç uçak gönde-
rir misiniz?” mi diyoruz. 

Bakınız, Rusya’nın 49, İtalya2nın 32, 
İspanya’nın 19 olmak üzere, beş ülkenin uçak
sayılarının toplamı 148 adet, kiralıkları hariç.
Bizde sıfır. İtibarlı olmak tam da böyle bir 
durumdur. 

İçim yanıyor. 
Madem, Uçak elverişli değil. Neden uçak

kiralıyoruz? So-ru-yo-rum neden? 
THK’nun uçakları arızalı imiş. Bakımları

için 4 milyon bin dolar gerekli imiş. Matema-

tiğim iyi değildir. İşin içinden çıkamadım.
Yaklaşık 10 uçak kiralandı. Bu ilk kiralama
değil, son da olmayacak. Hesabı siz yapar mı-
sınız? Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. 

Canlılar ölürken Cihan devleti! Unvanını
istemiyorum.  

Çaresizlik için can haykırışlarıyla bağıran
hayvanların seslerini duymak istemiyorum.

Yanarak ağlayan ağaçları görmek 
istemiyorum. 

Bunları kim yaptı ise bulunmasını
istiyorum. 

Anayasanın 169. Maddesinin uygulanma-
sını istiyorum. Daha fazla içim-iz yansın
istemiyorum.

Resmi gazetede 7334 sayıyla, “Turizmi
Teşvik Kanunu ile bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun”,tam da orman yan-
gınlarının başladığı 28 Temmuz 2021’de ya-
yınlandı. Kanunun 1’inci maddesi “d”
fıkrasına göre, “Kültür ve Turizm gelişme
Bölgeleri dışında kalsa bile” orman arazileri
“kamu yararı” kapsamına alınarak turizm
yatırımcılarına açılabilecek. “Yeri, mevkii ve
sınırları Cumhurbaşkanı kararıyla tespit ve
ilan” edilecek bu alanlardaki bütün devlet ta-
şınmazları da turizm kapsamına alınabilecek.

Kor-ku-yo-rum! 

İçim-iz yanıyor, korkuyorum!
Erol Sırrı YOLCU
YOLCU'NUN YORUMLARI

erolyolcu3434@gmail.com

Covid-19 nedeniyle annesini
kaybederek büyük üzüntü
yaşayan 50 yaşındaki Necati
Uysal, aşı karşıtı olan ya da
kararsızlık yaşayan
arkadaşlarını ikna ederek
aşıya götürüyor

ARKADASLARINI
ASIYA GOTURUYOR

Aşı olmakla ilgili endişe taşıdığını söyleyen, arkadaşının
açıklamalarıyla aşı olmaya karar verdiğini belirten Serkan

Bilecan, “Nasıl yan etki verecek diye açıkçası biraz beklemek
istedim. Olacaksak Türk aşısı olayım dedim. Bu sıralar vaka sa-
yıları arttığı için, çevremizde çok vefat eden arkadaşlarımız, ya-

kınlarımız oldu. Hiç ummadığım sapasağlam insanları genç
yaşta kaybettik. Yine gelmeyecektim, bir ağabeyimiz vesile

oldu. İlk başta milletin düşündüğü gibi düşündüm. Dünya nü-
fusu sanki çok çoğaldı şu an değil ama 5-10 sene sonra
toplu bir ölüm gibi planlanmış bir senaryo mu diye dü-

şündük. O yüzden hep geri çekildik, bekledik. Ko-
lumdan tuttu getirdi, sağ olsun yaklaşık bir

10-15 kişi getirmiş” şeklinde 
konuştu.

Senaryo mu
diye düşündük

Kadıköy yardım
kampanyası başlattı
Kadıköy Belediyesi’nin yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye
destek vermek için afet noktalarına giden uzman ekibi gece gündüz, aralıksız çalışmalarını
sürdürüyor. İkinci ekibi, ekipmanlarla birlikte afet noktalarına göndermeye hazırlanan
belediye, bölgeden gelen talepler doğrultusunda afet yardım kampanyası başlattı

KadıKöy Belediyesi’nin
olası afetlere karşı ön
hazırlık, zarar azaltma,

afet sırasında ve sonrasında müda-
hale ve iyileştirme konularında eği-

timli ekibi BAK Kadıköy (Kadıköy
Belediyesi Arama Kurtarma Takımı),

ülkenin birçok noktasında çıkan orman
yangınlarına müdahale etmek için yan-

gın noktalarına gitti. BAK Kadıköy eki-
biyle birlikte belediyenin Veterinerlik,

Sağlık, Sosyal Destek ve Destek Hizmet-
leri müdürlüğünden de ekipler gittikleri afet

noktalarında çalışmalarını canla başla sür-
dürüyor. Belediye, sahada olan ekiplerden

gelen ihtiyaç listesi doğrultusunda “Kadıköy
Yanınızda” sloganıyla afet yardım kampan-

yası başlattı. Listede yer alan malzemeler, Ka-
dıköy Belediyesi’nin

Hasanpaşa’daki başkanlık bina-
sına teslim edilebilir.

Ağaçlar için 
mücadele edeceğiz

Alanda olan ekiplerden an be an
bilgi alan Kadıköy Belediye Başkanı

Şerdil Dara Odabaşı da belediyenin
tüm imkânlarını seferber ediyor ve

ekiple sürekli iletişim halinde kalarak
moral desteğinde bulunuyor. Odabaşı

“Afet noktalarından anlık bilgiler alıyo-
rum ve acil ihtiyaç ve talepler doğrultu-

sunda Kadıköy’den o noktalara ulaşarak, yaraları sarıyo-
ruz. Bugün de afet yardım kampanyamızı başlattık. Kam-
panyamızı Kadıköylülerin de desteğiyle, hızlıca
tamamlayıp, acil afet noktalarına ulaştıracağız. Mücade-
lemizi, bütün canlılar için zararı yok etmek üzerine sürdü-
rüyoruz. Yok olan ağaçların tekrar yerini alması için de
aynı mücadeleyi sürdüreceğiz.” dedi.

İhtiyaç listesinde yer alan malzemeler

İhtiyaç listesinde: Maske (N95, FFP3, FFP2), kafa feneri,
el feneri, tansiyon aleti, nefes açıcı sprey (etken maddesi
salbutamol), lokal anestezik, yara ve yanık kremi, suni
göz yaşı, göz damlası, gazlı bez, boğaz pastili, batikon,
ağrı kesici, baret, şapka, yanmaz eldiven, yanmaz tulum,
yanmaz ayakkabı, yanmaz bot, uzun kollu ince tisört, sırt
çantası, termal uzun çorap, taşınabilir şarj aleti yer alıyor.
Listede yer alan ilaçlar, sahada görevli doktorlara teslim
edilecek. ÖMER FARUK ARPACIK

Rus öğrenci 
İstanbul'da
kayboldu
Tatil için Türkiye'ye geldiği düşünülen Rus öğrenci
Makar Fedorovich Raginden'den 3 gündür haber
alınamazken, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi
Ragbinden'in annesi Türkiye'ye gelerek, güvenlik
birimlerine ‘kayıp' başvurusu yaptı. 20 yaşındaki
Raginden'in İstanbul Fatih'te en son bir otelde
kaldığı ve kaldığı otelden çıktığı anların
güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
EdinilEn bilgiye göre, Varşova'daki Polonya-Japon
Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enformatik Fakülte-
sinde öğrenim gören Makar Fedorovich Raginden
adlı bir öğrenci, iddiaya göre ‘kalıcı ikamet izniyle' ya-
şadığı Litvanya'nın başkenti Vilnius'tan 15 Temmuz'u
16 Temmuz'a bağlayan gece havayolu üzerinden
‘Türkiye'ye tatile gidiyorum' diye ayrıldı. 16 Temmuz
sabahı Vilnius'tan İstanbul'a gelen ve Türkiye'de
müze ve ören gibi tarihi varlıklarda vakit geçiren Rus
kökenli öğrenci, geçirdiği sürenin sonunda yaşadığı
Litvanya'ya geri dönmeyince ailesi telaşa kapıldı.

Geri dönüş uçağına binmedi

Ragbinden'in, 29 Temmuz'da akşam yerel saatle
17.00'de İstanbul-Vilnius arası sefer yapan THY'ye
ait tarifeli uçakla Litvanya'ya dönüş bileti aldığı
ancak uçağa binmediği ortaya çıktı. Varşova'daki Po-
lonya-Japon Bilgisayar Bilimleri Akademisi Enfor-
matik Fakültesi üçüncü sınıf öğrencisi Makar
Fedorovich Raginden, Vilnius'a giden tarifeli uçağa
binmeyince bu kez gencin ailesi telaşla Türkiye'ye
geldi. Önceki gün İstanbul'a gelen Raginden'in an-
nesi, oğlunun konaklamak için rezervasyon yaptırdığı
Fatih'teki otelle iletişime geçti. Otel yetkilileri tarafın-
dan gencin annesine Makar Fedorovich Raginden'in
eşyalarının otel odasında olduğu, belgelerinin ve bil-
gisayarının kilitli kasada saklandığı bilgisi verildi.

Adalar'a gezme fikrini paylaşmış

Gencin 28 Temmuz sabahı otelden çıkarak geceyi ge-
çirmek için de otele bir daha dönmediği bilgisi akta-
rıldı. 28 Temmuz'da Adalar'a gitmek ve tarihi yerleri
gezme fikrini ailesi ile paylaştığı öğrenilen Ragin-
den'ın hayatından endişelenen annesi Anna Zhid-
kikh, önceki gün iz sürmek için geldiği İstanbul'da
oğlunun bulunması için harekete geçti. Zhidkikh, İs-
tanbul Emniyetine giderek polise oğlu için ‘kayıp'
başvurusunda bulundu. Litvanya'da yaşayan Rusya
vatandaşı Raginden'in bulunması için devreye giren
polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Gen-
cin kaldığı otelin güvenlik kamera görüntüleri başta
olmak üzere, gezip dolaşabileceği güzergahta bulu-
nan güvenlik kamera görüntülerini incelemeye alan
emniyet ekipleri, 20 yaşındaki Makar Fedorovich Ra-
ginden'in temas halinde olabileceği kişiler hakkında
bilgi topladı.

Polis titizlikle takip ediyor

Raginden'in iki hafta boyunca nerelerde gezdiği, kim-
lerle görüştüğü ve irtibatlı olduğu kişilerin bilgisine
başvuran polis, gencin bulunması için çalışmalarını
aralıksız sürdürürken, polis, illegal örgütlere katılım
şüphesi de dahil Raginden'in Adalar'a gitme fikrini
paylaştığı kaybolduğu günden itibaren oluşabilecek
her şüpheli durumu tek tek inceliyor. 20 yaşındaki
üniversite öğrencisinin üzerinde taşıdığı cep telefonu-
nun kapalı olduğu ifade edilen ve 28 Temmuz'da or-
tadan kaybolan Raginden'in, arama geçmişi, konum
geçmişi ve Google hesabındaki telefon numarasına
ait verilerin takip edilmesi için de girişimlerde bulu-
nulabileceği düşünülüyor.



Osman KÖSE
info@gazetedamga.com.tr
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Ciğeriniz yansın!

Y aktınız, yıktınız, binlerce hayvan, binlerce ağaç,
binlerce bitki yandı bitti kül oldu. Cinslerine göre
12 veya 20 yıl süreçten sonra yetişen ağaçlara,

doğanın gerçek sahibi hayvanlara nasıl kıydınız? Yitiri-
len canların yok ettiğiniz doğanın yaktığınız hanelerin
hesabını hangi dünyada ödeyeceksiniz? Bu dünyada çek-
tirdiğini çekmeden ölmez hiç kimse. Rabbim kimseye sa-
dece bir kul olduğunu unutturmasın. Ciğeriniz yansın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, THK’nın yangın söndürme
uçakları için, "THK'nın uçakları bu tür yangınları söndü-
recek kapasitede falan değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli. "Biz ihale sistemi
ile alım yapıyoruz yani envanterimizde yangın söndürme
uçağımız yok, envanterimizde yangın söndürme helikop-
terimiz yok. Şu anda yangın söndürmede kullanmakta
olduğumuz Beriev BE-200 tipi uçağın da tedarikçisi
THK'dir" dedi

THK'nın eski Denetleme Kurulu Başkanı Bayram
Duman, açıklama yaptı;

"THK yangın uçakları son 3 yıldır devre dışı bırakılı-
yor. Ormanlar yanıyor. THK kayyum heyeti ile Tarım ve
Orman Bakanlığı'nın vicdanı rahat mı? THK uçaklarımız
inatla niçin bekletiliyor? THK uçaklarının su kapasitesi
4900 litre. Bakanlık ihaleye 5000 litre üzerinden çıka-
rak, 100 litre fark yüzünden uçaklarımızı devre dışı bı-
raktı."

Devamını da ben yazayım, ihaleyi adrese teslim, 3
uçağı bulunan Rus firmasına verdiler. Yangın söndür-
meye katılan uçaklar da onlar.  

Ayrıca sayın bakanımız; “Tarım ve Orman bakanlığın
envanterinde yangın söndürme uçağı ve helikopteri olmadı-
ğını, ancak Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla bu yıl içerisinde
envantere uçak alımının tamamlanacağını söyledi”

Günaydın sayın bakanım.
Ne acıdır ki; saraylar yapan, kilo metrelerce oto yol-

lar yapan, iki kıtayı birleştiren köprülere imza atan, de-
vasal şehir hastaneleri yapan devletimin, orman
yangınında kullanacağı uçağı ve helikopteri yok. Ne
acıdır ki; elimizde olanlar da çürümeye terkedilmiş 
durumda.

“Türk’ün Türk’ten başka dostu yoktur.” Sözü birkez
daha tescillenmiş durumda. Ülkemin dört bir yanı yan-
gın yeriyken hangi ülke yardımımımıza koştu. Yurdumun
her bir köşesi mülteci kampına çevirilmiş durumda. Bes-
ledik, iş verdik, aş verdik, maaş bağladık. Sınavsız üni-
versitelere aldık. Düşünün; Hatay’daki Suriyeliler
Hatay’da Afganları istemiyoruz diye miting bile yapıyor.
Bugün ev sahipliği yaptığı 3,6 milyon civarındaki sığın-
macı ile dünya birincisi Türkiye. Sığınmacıların ülkeme
gerçek maliyeti 80 milyon dolar. Her milletten 3,6 mil-
yon insana bakıyoruz  ormanlarımızı kurtaracak yangın
uçağı  yangın helikopteri alamıyoruz. Yazık!

Neyzen Tevfik ne güzel özetlemiş;
"Geldikleri gibi gitmediler,
kimi itini bıraktı, kimi bitini.
Kimi de piçini bıraktı.
Yoksa bu kadar şerefsizin bizden olması mümkün değil.."
Sağlıcakla… 

İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, söz veril-
diği tarih olan 31 Temmuz’da ta-

mamlanan Unkapanı Kavşağı
Köprüsü’nde incelemelerde bulundu.
İmamoğlu, tamamlanan ve devam eden
çalışmalarla ilgili olarak İBB Genel Se-
kreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, Fen
İşleri Daire Başkanı Recep Korkut ve
İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ta-
rafından bilgilendirildi. İmamoğlu, ince-
leme gezisiyle ilgili değerlendirmesini de
yenilenen köprü üzerinde yürürken ger-
çekleştirdi. Tarihi yarımadanın girişi ko-
numunda bulunan Unkapanı Kavşağı
Köprüsü’nün yıllardır ihmal edilmiş bir
alan olduğuna dikkat çeken İmamoğlu,
şunları söyledi:  “Buradan bir Eminönü-
Alibeyköy tramvay hattımızın geçişi var.
Zor bir işti. Ama arkadaşlarım, buradaki
emekçiler, yüklenici firmamız güzel bir iş

çıkarttı. Söylediği tarihte bitirdi. 31 Tem-
muz'da burası hizmete girdi. Bugün onu
tespite geldik. Fakat konu bitmedi henüz.
Burada epey bir işimiz var. Şimdi bu
tramvayın geçişinin sağlanacağı tünel
devam ediyor. Buradaki yağmur suları-
nın deplaseleri devam ediyor. Bütün bu
işler kademeli, birbirini takip eden sis-
temde devam ediyor. 90 güne yakın İS-
Kİ’nin işi var. Aynı anda Fen İşleri’miz
yoluna devam edecek. Tramvay hattımı-
zın rayları döşenmeye başlandı. Pırıl pırıl
bir hale geldiği dönem, yaklaşık olarak
Temmuz 2022. Ama şu an trafik aksamı-
yor. Bir miktar içinde bu farklı farklı işler
yapılırken, yine ufak tefek bağlantı yolla-
rında yol kesilecek, tekrar açılacak. Ama
Temmuz 2022’de, on yıllarca İstanbul'a
hizmet eden bu kavşak tümden hizmete
girmiş olacak.”

Kalıcı sanat eserleri gelecek

Kavşağın beton görüntülerinin olduğu

noktaları kalıcı sanat eserleriyle değer-
lendirmek istediklerini dile getiren İma-
moğlu, “Bu tarihi izi, burada en güzel
şekliyle yıllara yaygın bir biçimde bir iz
olarak bırakmak istiyoruz. Buna da ay-
rıca arkadaşlarım çalışacaklar. Güzel bir
emek verildi. Özellikle tramvayın bura-
daki geçişinin olacağı bölüm devam edi-
yor. O çok önemli. Bir an önce Cibali'ye
kadar getirdiğimiz bu çalışma, bir an
önce Eminönü Meydanı'na ulaşsın isti-
yoruz. Güzel bir meydanla İstanbul'u
buluşturalım çabası içindeyiz. Bu yö-
nüyle arkadaşlarım, emeğini devam etti-
riyor, ben de keyifle izliyorum.
İstanbulluya da böyle bir bilgi verdik
güzel pazar gününde. İstanbul’a hayırlı
olsun” ifadelerini kullandı.

Yangınlar tahmin edilemez değil

Ülke olarak zor günlerden geçtiğimize
vurgu yapan İmamoğlu, sözlerini şu me-
sajlarla noktaladı: “İklim değişikliği, küre-

sel ısınma, yangınlar… Bunların hepsi tah-
min edilmez, sürpriz işler değil. Bütün
bunlar aslında yangının ne zaman, ne şe-
kilde olabileceği riski, ülkeler tarafından bi-
liniyor. O bakımdan doğayla güreş
yapmamak, doğayla boğuşmamak, doğayı
tahrip etmemek çok kıymetli bir şey. Bunu
niye ucuna ekledim? Şehirlerin ihtiyacı var,
kırsalın ihtiyacı var. Gerçek ihtiyaçlardan,
insani talepler üzerinden yürüyelim ama
memleketi harap edecek işler yapmayalım
Bir de bu tür afetlere hazırlıklı olalım. Biz
de bir yandan buna çok yoğun çalışıyoruz.
Niye bir yandan itfaiye eri alıyoruz? Niye
bir yandan zabıta alıyoruz? Çünkü işte bu
tür anlarda lazım olacak. Allah korusun.
Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız. Bir yan-
dan bu eksikleri kapatmalıyız. Bir yandan
da şu anda yürüyen yangınla ilgili süreçleri,
bir an önce söndürüp tamir etmeliyiz. Ha-
yatını kaybedenlere başsağlığı diliyorum.
İnşallah bir an önce yangınları söndürü-
rüz. O afeti de bertaraf ederiz.”

YanGın felaketiyle sarsılan Türkiye için
belediyeler de seferberlik ilan etti. Sarı-
yer Belediyesi personelleri Antalya'nın
Manavgat ilçesinde yangını söndürme
ve arama kurtarma çalışmalarına destek
veriyor. 6 sivil savunma personeli, 1 ve-
teriner hekim, 1 veteriner teknikeri, 2
sivil savunma aracı ile bölgeye giden
ekipler orman yangının devam ettiği An-
talya'nın Manavgat ilçesinde çalışmala-
rını sürdürüyor. Afet yönetim merkezine
katılarak getirilen 6.600 şişe su, 6 ekiptik
yangın alanı müdahale ekipmanı, 6 adet
oksijen tüpü, yangın tüpleri,  ilaç, yanık
kremi, pansuman bezi, sargı bezi, yan-
gın battaniyesi, hayvanlar için ilaç, de-
zenfektan, maske, çay, çay makinesi, el
sabunu gibi malzemeleri teslim eden

ekipler, AFAD’ın belirlediği görev bölge-
sinde orman ve itfaiye personeline erzak
temini ve anlık gelişmelerde kurtarma ve
tahliye görevini üstleniyor. Veteriner per-
sonelleri ise yangında zarar görmüş
hayvanları tedavi etmek için canla başla
çalışmaya devam ediyor.

Üzerimize düşeni yaparız

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de
sosyal medya hesabından, “ Güzel ülke-
mizin dört bir yanında çıkan yangınlar
yüreğimizi dağlıyor. Geçmişten miras,
geleceğimiz için emanet olan doğamıza
tüm gücümüzle sahip çıkmak için üzeri-
mize düşeni yerine getirmeye hazırız”
diyerek desteğini iletti. 
HACER KÖSE

Ülke genelinde peş peşe
çıkan orman yangınlarına
İBB’nin güçlü ekibi müda-
hale çalışmalarını sürdürü-
yor. İBB Acil Durum ve
Afet Müdahale Planı’nda
görevli birimlerden kurulan
ekipler; 265 personel, 42
araç ve ekipmanla yangın
bölgelerine 3 gün önce gön-
derildi. Ayrıca, yarın sabah
saatlerinde yangın bölgele-
rine; Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü’nden 6 veteri-
ner hekim beraberinde, ilaç
ile kedi ve köpek maması
götürecek. İstanbul Büyük-
şehir Belediyesi’ne (İBB)
bağlı Afet Koordinasyon
Merkezi (AKOM), yurt ge-
nelinde ardı ardına çıkan
yangınlara müdahale ede-
bilmek için ekiplerini yangın
bölgelerine gönderdi. Antal-
ya’nın Manavgat ilçesi ile
Muğla’nın Marmaris ve
Bodrum ilçelerinde başla-
yan ve rüzgârın da etkisiyle
yayılan orman yangınlarına
müdahale eden ekipler; İBB

Acil Durum ve Afet Müda-
hale Planı’nda görevli bi-
rimlerinden kuruldu.
İBB’nin ekipleri; toplamda
265 personel, 42 araç ile
bölgedeki söndürme çalış-
malarına en etkin şekilde
katılıyor. Yangın yerlerinde,
yurttaşlarla birlikte mağdur
olan can dostlarımız için de
yarın sabah saatlerinde böl-
gelere Veteriner Hizmetleri
Müdürlüğü’nden 6 veteri-
ner hekim beraberinde, ilaç
ile kedi ve köpek maması
götürecek.

SEFA KARA

Sarıyer Belediyesi, ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman
yangınlarıyla mücadele etmek için için seferber oldu. Belediyeye
bağlı 8 personel ve 2 araçla Antalya’nın Manavgat ilçesine
giderek AFAD’ın belirlediği görev bölgesinde çalışmaya başlayan
ekipler, zarar gören hayvanların tedavisini de üstleniyor

Sarıyer yara sarmaya gitti

Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle
düzenlenemeyen mezuniyet tören-
leri, bu yıl kontrollü normalleşme
döneminde sağlık tedbirlerine
uygun olarak açık hava programla-
rıyla gerçekleştiriliyor. 2019-2020
ve 2020-2021 akademik yılında Al-
tınbaş Üniversitesi’nden mezun
olan 2 bin 500 öğrenci, keplerini
havaya fırlatarak yorucu geçen 2
yılın ardından mezuniyet coşku-
sunu yaşadı. Bağcılar Kaymakamı
Mustafa Eldivan ve Bağcılar Bele-
diye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın
bulunduğu mezuniyet törenine Al-
tınbaş Üniversitesi Mütevelli Heyet
Başkanı Ali Altınbaş, Mütevelli

Heyet Üyesi İmam Altınbaş, Rek-
tör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör
Yardımcıları Gıyaseddin Baydaş ve
Prof.Dr. Ahmet Kasım Han’ın yanı
sıra fakülte dekanları, akademis-
yenler ve öğrenciler katıldı. Sağlık
önlemleri kapsamında hızlandırıl-
mış bir akışla sürdürülen törende,
saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın
okunmasının ardından protokol
konuşmalarına geçildi. Törende
yaptığı konuşmada üniversite eğiti-
minin gençlerin 18-22 yaş arasın-
daki bir zaman dilimine denk
geldiğini belirten Altınbaş Üniver-
sitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali
Altınbaş, bu dönemin gençlerin

kampus hayatında arkadaşlarıyla,
idol gördüğü hocalarıyla iletişimde
olmaları açısından çok önemli ol-
duğunu vurguladı. Mezun öğrenci-
lere seslenerek, "Altınbaş
Üniversitesinin sizlere ne kadar
önemli bir donanım kazandırdığını
iş hayatında ilerledikçe göreceksi-
niz" diyen Ali Altınbaş, şunları söy-
ledi: “Mezun olmaya hak
kazanmış siz gençlerimiz, bu top-
lumun çok değerli birer bireyisiniz.
Sizlere, sadece kendinize faydalı
olmayı değil ailenize, çevrenize,
memleketinize ve bütün insanlığa
faydalı olmayı, bulunduğunuz or-
tamda önder olmayı öğretiyoruz.”

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, söz verilen

tarih olan 31 Tem-
muz’da tamamlanan
ve hizmet vermeye
başlayan Unkapanı

Kavşağı Köprüsü’nde
incelemelerde bulundu

Unkapanı
ıncelemesı

Kepler coşkuyla atıldı

İBB alevlerle savaş içinde
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G eçtiğimiz ay 18 sektör ihracatını
artırırken, 2 milyar dolarlık ihra-
catla otomotiv sektörü ilk sı-

rada yer aldı. En dikkat çekici artışın
gerçekleştiği sektör ise geçtiğimiz yıla
göre ihracatını 709 milyon dolar artıran
çelik oldu. Türk bayrağını 213 ülke ve
bölgede dalgalandıran ihracatçılar, 128
ülkeye ihracatını artırma başarısı gös-
terdi. Aralarında Yunanistan ve Porte-
kiz’in de bulunduğu 7 ülkede, aylık
ihracat rekoruna imza atıldı. Otomotiv
sektörü, İngiltere’ye ihracatını yüzde 63
yükseltti.  Çelik sektörü, İtalya’ya ihraca-
tını 3’e katladı. İstanbul’un Yunanistan’a
Kimyevi Maddeler sektörü ihracatı 7 ka-
tına çıkarak 80 milyon dolara ulaştı. 52 il
ihracatını artırdı; Türk lirası ile açılan be-
yannamelere göre, 173 ülkeye toplam 4,6
milyar TL’lik ihracat gerçekleştirildi. Yıl-
başından bu yana ilk defa ihracat yapan
firma sayısı da 10 bin 598 oldu.

2022 hedefini aştık

TİM Başkanı İsmail Gülle "Son 14 yıldır
100 milyar dolar seviyelerinde olan ihra-
catımızda ilk defa 12 ayda 200 milyar
doları geçtik. Böylece sadece 2021 yılı
hedefimiz olan 184 milyar doları değil,
2022 hedefi olan 198 milyar doları da aş-
mayı başardık. Şimdi gözümüzü 2023
hedefine diktik. Mevcut yükseliş ivmemiz
gösteriyor ki, en fazla 5 sene içerisinde
300 milyar dolarlık ihracata hep beraber
ulaşacağız. Bunu başaracak altyapı ve
tecrübeye fazlasıyla sahibiz. Bu anlamda
bugün, Türk ihracatı için kritik bir eşiğin
aşılmasıdır. Bugün Türk ihracatında,
önemli bir dönüm noktasıdır. İhracatı-
mızdaki güçlü artış, hem 2. çeyrekte ülke-

mizi güçlü bir büyüme rakamına ulaştı-
racak hem de cari açığın daha da azal-
masını sağlayacak” dedi.

201 milyar 46 milyon ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Tica-
ret Bakanı Mehmet Muş’un katılımıyla
temmuz ayına ait dış ticaret verilerini, An-
kara’da düzenlediği toplantıyla açıkladı.
Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre tem-
muz ayında ihracat, bayram ve hafta
sonu tatillerinin iş günü sayısını düşürme-
sine rağmen bir önceki yılın aynı ayı baz
alındığında yüzde 10,2 artışla, 16 milyar
413 milyon dolara ulaşarak tüm zaman-
ların temmuz ayı ihracat rekoru kırdı. İh-
racat ailesi, son 12 aylık rakamlara göre
de ilk kez 200 milyar doları geçti; 201 mil-
yar 46 milyon dolarla tarih yazdı.

İhracatımızın dönüm noktasındayız

Konuşmasının devamında temmuz ra-
kamlarını değerlendiren Gülle, “İhracat
ailemiz, rekorlarla kapattığı ilk 6 aydan
sonra geçtiğimiz ay da tarihi bir perfor-
mans gösterdi. Son 14 yıldır, 100 milyar
dolar seviyelerinde olan ihracatımız, ta-
rihte ilk kez 12 ayda 200 milyar doları
aştı. Küresel ticarette "Güvenilir tedarikçi
liman" konumunda bulunan ülkemiz,
pandemi sürecinin sonlanması ve tedarik
zincirlerinde yaşanan dönüşümle bera-
ber yükseliş ivmesini sürdürmeye devam
edecek. Mevcut yükseliş ivmemiz göste-
riyor ki, en fazla 5 sene içerisinde 300
milyar dolarlık ihracata hep beraber ula-
şacağız. Bunu başaracak altyapı ve tec-
rübeye fazlasıyla sahibiz. Bu anlamda
bugün, Türk ihracatı için kritik bir eşiğin
aşılmasıdır. Bugün, pandemi dönemi ve

öncesinde başarıyla tamamladığımız
projelerin meyvesini toplama günüdür.
Gün, en zorlu dönemlerde dahi bu ülke
için üreten, dünyada ayak basmadık tek
bir ülke, tek bir bölge bırakmayan ihra-
catçının günüdür. Temmuz ayında ihra-
catımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre;
yüzde 10,2 artışla 16 milyar 413 milyon
dolar oldu. Yılın ilk 7 ayında ihracatımız,
yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon
dolara ulaştı” diye konuştu.

Avrupa’nın payı %57,1 

Avrupa Birliği’ne (AB-27) ihracatın
yüzde 13 artışla 7 milyar dolarlık bir
hacme çıktığını belirten Gülle, “AB hari-
cindeki diğer Avrupa ülkelerini de topla-
dığımızda, Avrupa kıtasının temmuz ayı
ihracatımızdaki payı, yüzde 57,1... Diğer
ülke gruplarında, yakın ve Orta Doğu ül-
kelerine 2,6 milyar dolar, Afrika kıtasının
tamamına 1,4 milyar dolar, Uzak Do-
ğu’ya 1,3 milyar dolar ve Kuzey Ame-
rika’ya 1,2 milyar dolarlık ihracat

gerçekleştirdik” açıklamasında bulundu.

Türk Lirası ile ihracat 

Türk lirası ile açılan beyannamelere göre,
173 ülkeye toplam 4,6 milyar TL tuta-
rında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 463
firma, ihracat işlemlerinde Türk lirasını
tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para
birimlerinin kullanılmasını desteklemeye
devam edecek.  Yine temmuzda, miktar
bazında ihracatımız, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 9,7 artarak, 14,2 mil-
yon ton şeklinde gerçekleşti. İlk 7 ayda
ise, yüzde 17,4 artışla 99 milyon tonu
aşkın ihracat yapıldı. 2020 yılı ikinci yarı-
sından bu yana artış eğiliminde olan
Euro/dolar paritesi, ihracata bu ay da
pozitif yansıdı. Temmuz ayında parite-
deki artışın pozitif etkisinin 208 milyon
dolar; yılın ilk yedi ayında ise 3,9 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Euro/dolar pari-
tesindeki pozitif görünümün, önümüz-
deki aylarda da sürmesi öngörülüyor.
DHA

Karanlık bitiyor

Kekik rekoltesi düştü

enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, "Son za-
manlarda hava sıcaklıklarının mevsim nor-
mallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle

elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintile-
rin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk mü-
dahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde
kesintiler sonlandırılmıştır" açıklaması yapıldı. Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, bazı kentlerde meydana
gelen elektrik kesintileriyle ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, son zamanlarda hava sıcaklıklarının mev-
sim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle elektrik
talebinde aşırı bir artış meydana geldiği vurgulanarak,
"Artan talep nedeniyle son birkaç haftada elektrik tüketi-
minde Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine ulaşılmış-
tır. Ulusal elektrik altyapımız artan taleplerin
karşılanması için maksimum seviyede üretime devam et-
mektedir. Ancak son zamanlarda hava sıcaklıklarının
mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle
elektrik tedarikinde kısmi kesintiler yaşanmıştır. Kesintile-
rin yaşandığı bölgelere acil müdahale ekipleriyle ilk mü-
dahaleler yapılmış olup, an itibariyle ülke genelinde
kesintiler sonlandırılmıştır" denildi.

DeniZli'nin Güney ilçesine bağlı Eziler Ma-
hallesinde üretilen kekik rekoltesi, geçen yıla
oranla yarı yarıya azaldı. Üreticiler, rekolte dü-

şüklüğünü kekiğin tam boy atma zamanı olan Nisan ve
Mayıs aylarında yağan yağış miktarının azlığına bağlıyor.
Kekik üretimi hakkında açıklamalarda bulunan kekik üre-
ticisi İsmail Toraman, kekik dikimine Eylül -Ekim ayı gibi
başladıklarını belirterek; “Kış ayı boyunca kekik ile uğraşı-
yoruz. Mart Nisan ayları içerisinde ise tarladan söküp ba-
ğına dikiyoruz. Sonra bir iki ay sonra çapasına başlıyoruz.
Daha sonra hasat zamanı geliyor. Hasat zamanında bi-
çimi yapılıyor. Buradan da çuvallara koyup fabrikaya gön-
deriyoruz. Bu sene üretim geçen seneye göre yüzde elli
düşük. Geçen yıl bir tarladan 2 bin 300 kilo ürün almış-
tım. Bu sene bin 700 kilo ancak alırız. En az 700 - 800 yüz
kilo hava şartlarından dolayı yağış olmadığı için kayıp var.
Sadece bizde değil bu bölgede kayıp çok. Mart, Nisan ve
Mayıs aylarında yağış yağmadığı zaman rekolte düşüyor.
O aylar kekiğin sürüm zamanı. Yağış olmayınca uzamı-
yor. Geçen sene boyu 60-70 santim ise bu sene ancak 40
santim oldu” dedi. Kekiğin kullanım alanları hakkında da
açıklamalarda bulunan Toraman, “Kekik genelde ilaç sa-
nayinde kullanılıyor. Kekik yağı, kekik suyu oluyor. Yemek-
lerde de kullanılıyor. Çay olarak içmede de kullanılıyor.
Özellikle korona virüs salgınına karşı çok etkili olduğunu
biliyoruz. Duyduğumuz kadarıyla kekik, virüslere karşı
çok etkili. Belki bu yüzden midir bilmiyorum ama bizim
burada bu salgından çok az kişi etkilendi. Çok fazlada da
ağır geçiren olmadı. Olanlar da hafif atlattılar” dedi.

M erhaba,
Çalışanlarımıza kişisel verileri
koruma ile ilgili periyodik eğitim

vermeyi unutmamalıyız.
Çalışanlarımıza işe girişte kişisel verileri

koruma genel eğitimi verdikten sonra, işle-
nen kişisel verinin niteliği ve çalışanların
durumuna göre 6 aylık veya yıllık periyot-
larla farkındalık eğitimi düzenlenmeliyiz.
Kişisel veri güvenliğine ilişkin politika ve

prosedürlerde önemli değişiklikler yapıl-
ması, kişisel veri ihlali yaşanması halinde de
özel eğitim verilmeliyiz. Periyodik eğitim-
lerle çalışanların, kişisel veri güvenliğine
ilişkin tehditler hakkındaki bilgilerini güncel
tutmalıyız.  

KVKK farkındalık eğitim içeriğinde, kişi-
sel verilere ilişkin temel kavramlar, veri gü-
venliği, ihlal ve cezalar hakkında genel
bilgilendirmeler yapılmalı, şirket içerisinde

alınan idari ve teknik önlem-
ler bildirilmeli, bu konuda çalışanların
görev ve sorumlulukları hatırlatılmalı,
görev ve sorumluluklarını yerine getirme-
yenlere uygulanacak işlemler kolay, anlaşılır
ve örneklerle açıklamalıyız.

Pandemi nedeniyle eğitimleri internet üze-

rinden uzaktan verilmeli, eğitim verildiğimize
ilişkin imzalı belge düzenlemeliyiz.

Kişisel veri ihlallerine karşı, çalışanlara
eğitim verilmesi, farkındalık oluşturulması
büyük önem taşımaktadır. Siber güvenlik sal-
dırıları yanısıra, kişisel verilerin hukuka ay-
kırı açıklanması ya da paylaşılması başlıca
kişisel veri güvenliği ihlalleridir. Kötü amaçlı
yazılım içeren e posta eki açılarak veya yanlış
alıcıya e posta gönderilerek ihlale neden olu-
nabilmektedir.

Çalışanların kişisel veri güvenliğine ilişkin
rol ve sorumlulukları görev tanımlarında be-

lirlemeliyiz; Üstlendikleri sorumluluklar peri-
yodik eğitimlerimizle hatırlatmalıyız. Kişisel
verileri işlenirken “Yasaklanmadıkça Her Şey
Serbesttir” prensibine göre değil, “İzin Veril-
medikçe Her Şey Yasaktır” prensibine uygun
hareket etmeliyiz.

Öte yandan, çalışanların işe alınma süreç-
lerinin bir parçası olarak gizlilik anlaşmala-
rını imzalamalarını istemeliyiz. Çalışanların
güvenlik politika ve prosedürlerine uymaması
durumunda devreye girecek bir disiplin süreci
de mutlaka işletmeliyiz.

Saygılarımla...

KVKK farkındalık eğitimlerini unutmayalım
Ömer MEŞE

omermese@gmail.com

KONUK YAZAR

TZOB Genel Başkanı Şemsi
Bayraktar, Temmuz ayında
üretici ve market arasındaki

fiyat farkının en fazla yüzde 259 ile pat-
lıcanda yaşandığını söyledi. Fiyat farkı-
nın salatalıkta yüzde 216, kabakta
yüzde 206, nohutta ve maydanozda
yüzde 200 olduğunu belirten Bayraktar,
“Bu rakamlara baktığımızda patlıcan
3,6 kat, salatalık 3,2 kat, kabak 3,1 kat,
nohut ve maydanoz 3 kat fazlaya tüke-
ticiye satıldığı görüldü. Üreticide 1 lira
22 kuruş olan patlıcan markette 4 lira
38 kuruşa, 1 lira 40 kuruş olan salatalık
4 lira 43 kuruşa, 1 lira 41 kuruş olan
kabak 4 lira 31 kuruşa, 4 lira 35 kuruş
olan nohut 13 lira 7 kuruşa ve 60 kuruş
olan maydanoz 1 lira 80 kuruşa satıldı.
Temmuz ayında markette 26, üreticide
17 üründe fiyat artışı; markette 9, üreti-
cide 9 üründe fiyat düşüşü yaşandı.
Markette ve üreticide ise, 7 üründe fiyat
değişmedi. Fiyatı en fazla artan ürün
markette karpuz, üreticide kuru soğan,
fiyatı en fazla düşen ürün markette
çilek ve üreticide patates oldu” diye ko-
nuştu. Temmuz ayında markette en

fazla fiyat artışının yüzde 57 ile kar-
puzda görüldüğünü kaydeden Bayrak-
tar, şunları söyledi: “Karpuzdaki fiyat
artışını yüzde 47 ile kuru soğan, yüzde
27 ile salatalık, yüzde 21 ile taze fa-
sulye, yüzde 20 ile şeftali, yüzde 16 ile
domates, nohut, kırmızı mercimek ve
yüzde 15 ile patates takip etti. Market-
teki en fazla fiyat düşüşü yüzde 17 ile
çilekte yaşandı. Çilekteki fiyat düşü-
şünü yüzde 16 ile kiraz, yüzde 8 ile
marul, yüzde 4 ile patlıcan, yüzde 3 ile
yeşil soğan, yüzde 2 ile pirinç ve zeytin-
yağı izledi. Temmuz ayında markette
kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, fın-
dık içi, Antep fıstığı, yumurta ve toz
şeker fiyatında ise bir değişim meydana
gelmedi. 

Patates düştükçe düştü

Temmuz ayında üreticide en fazla fiyat
düşüşü yüzde 33 ile patateste yaşandı.
Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 12 ile
maydanoz, yüzde 7 ile şeftali ve kuru
kayısı, yüzde 4 ile havuç ve yumurta,
yüzde 2 ile patlıcan izledi. Patates,
maydanoz, şeftalide fiyat düşüşünün

nedeni hasadın yoğunlaşmasından kay-
naklanıyor. Temmuz ayında fiyatı en
fazla artan ürün kuru soğan oldu, bu
fiyat yeni sezona aittir. Fiyat artışı
sezon sonu olmasından, kuraklıktan
dolayı yeterli ürün olmamasından ve
talepteki artıştan kaynaklanmaktadır.
Karpuzda ise Adana ve bazı bölgelerde
hasadın bitmesi nedeniyle arzdaki ya-
vaşlama ve yaz aylarındaki talep artışı
etkili olmuştur. Limonda ihracattaki
artış ve depolardaki ürünün azalması
fiyat artışına yol açtı. Sivri biber, taze
soğan, salatalık, çilek ve domateste
fiyat artışı ihracat ve yurtiçi talep artı-
şından meydana geldi. Kırmızı merci-

mek ve yeşil mercimekte kuraklıktan
dolayı ürün arzının düşmesi fiyat artı-
şında rol oynadı.”

Kuraklığa dikkat çekti 

Bayraktar ayrıca, Dünya’da ve Tür-
kiye’de kuraklık riskine karşı bilimsel,
ciddi ve kalıcı önlemlerin alınmaması
halinde kısa zamanda gıda güvencesin-
den bahsedilemez duruma gelinebilece-
ğini söyledi. Bayraktar, üretici
ülkelerden ucuz buğday, et, süt ve diğer
ürünleri temin etme imkânının bir süre
sonra kalmayacağını ya da yüksek ma-
liyetlere almak zorunda kalınacağını
belirtti. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Temmuz ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
Açıklanan verilere göre, Temmuz’da Türkiye’nin ihracatı, bayram tatilinin iş
günü sayısını düşürmesine rağmen geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde
10,2 artışla 16 milyar 413 milyon dolara ulaştı. Bu rakamın aynı zamanda
Cumhuriyet tarihinin en yüksek Temmuz ayı ihracatı olduğunu söyleyen
TİM Başkanı İsmail Gülle “İhracat da 2022 hedefimizi aştık” dedi

IHRACAT
HEDEFIMIZI
ASTIK

IHRACAT
HEDEFIMIZI
ASTIK

IHRACAT
HEDEFIMIZI
ASTIK

IHRACAT
HEDEFIMIZI
ASTIK

IHRACAT
HEDEFIMIZI
ASTIK

IHRACAT
HEDEFIMIZI
ASTIK

52 il ihracatını artırdı 
Açıklanan bilgilere göre, temmuzda 52 şehrimiz

ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 ilimiz
sırasıyla; 6,8 milyar dolarla İstanbul, 1,3 milyar dolarla
Kocaeli ve 940 milyon dolarla İzmir oldu. En dikkat çe-
kici artışlar; İstanbul (786 milyon dolar), Kocaeli (408

milyon dolar), Hatay, (91 milyon dolar) İzmir (69 milyon
dolar) ve Çorum’da (62 milyon dolar) yaşandı.

Patlıcan rekor kırdı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Temmuz ayında markette 26,
üreticide 17 üründe fiyat artışı yaşandığını, markette 9 üreticide 9 üründe ise fiyat düşüşü olduğunu
bildirdi. Temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkı rekorunu ise patlıcan kırdı
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T arım ve Orman Bakanı Bekir Pak-
demirli, İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ve Kültür Turizm Bakanı

Mehmet Ersoy, Antalya’da kurulan Yangın
Koordinasyon Merkezi’nde bir basın top-
lantısı düzenledi. İçişleri Bakanı Soylu,
“Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapı-
laşma yetkisini Turizm Bakanı’na verdi.
Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı be-
tonlaştırmak. Tek bir tuğla dahi koymaya
kalkarsanız, önce ekskavatörle beni çiğne-
meniz gerekecek. Ormanlarımıza dokuna-
mayacaksınız. Hadsizler!” diyen CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na
yanıt verdi: “İç İşleri Bakanı Süleyman
Soylu devletin bütün kurumlarının, tüm
yangınların bir an önce söndürülebilmesi
ve normale dönebilmek için büyük bir
çaba sarf ettiklerini söyledi. Soylu sosyal
medyada yalan haberlerin paylaşıldığına
vurgu yaparak muhalefeti suçladı: Bir eksik
hata olsun da nereye yazarsak kazançlı çı-
karız, rant elde ederiz düşüncesi sapkın bir

düşüncedir. Ana muhalefet partisi genel
başkanından bir istirhamımız var. Biz “Şe-
hirler belediyelerin görev alanındadır” diye
bir şey söylemedik. Eğer siz dönüp bizim
ormanları rant için yaktığımızı söylerseniz,
bu yanlıştır. Şu anda sosyal medyanın
yüzde 90’ı tezvirat ve yalandır. Sosyal med-
yada bu işi körüklemeye çalışıyorlar.”

Yüzlerce hesap var

Uyarılarda bulunan Soylu, “Ormanlık
alanlarda gezip selfie çekmeyin. Arkadaş-
larımızın moralini bozuyor. Araya nifak
sokup milletin çalışma güdüsünü aşağıya
almayalım. Sayın Genel Başkan ‘hadsizler’
diyorsunuz. Neyin hadsizliği var burada.
Sosyal medyada bu işi körüklemeye çalı-
şan yurt dışından yeni açılmış hesap var.
Halkı korkutmak, nefret yaratmak için or-
taya koyuyorlar. Gereğini yapıyoruz. Yüz-
lercesini tespit ettik.” şeklinde konuştu.

Provokasyon uyarısı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
ise 132 yangından 124’inin kontrol altına

alındığını ve yine 78 kırsal alanda çıkan
yangınlarada müdahale edildiğini söyledi.
Bakan Pakdemirli yangın esnasında mü-
dahale ettikleri ilk alanların mecburi olarak
yerleşim yerleri olduğunu söyledi. Söndü-
rülen ve devam eden yangınlar hakkında
detayları aktaran Pakdemirli de provakas-
yon uyarısı yaparak şunları kaydetti:  İlk
yağmurlarla dikime başlıyoruz. Anayasa-
nın 169. maddesi asla ve asla orman alan-
ları daraltılamaz diyor, bunun istisnaları

var. Bu istisnaların içinde rahmetli
Özal’dan beri 40 yıldan beri olan konu, tu-
rizm alanı tahsis edilecekse edilir. Kurum-
lardan görüş alınır, turizm alanı ilan
edilecekse edilir. Bunun için ormanların
yakılması gibi spekülasyonların yapılması
yanlıştır. Bir genel başkanın söylemesi üzü-
cüdür. Ormanları kimse yakamaz, böyle
hainler varsa cezasını adli merciler verecek-
tir. Provokasyonlara dikkat etmemiz
lazım.”

İçişleri Bakanı Soylu, "Ormanlarımıza
dokunamayacaksınız. Hadsizler!" diyen
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi.
Bakan Soylu “Bir eksik hata olsun da 
nereye yazarsak kazançlı çıkarız, rant elde
ederiz düşüncesi sapkın bir düşüncedir.
Araya nifak sokup milletin çalışma
güdüsünü aşağıya almayalım.” dedi
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Seferbirlik
ilan edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz,
"Afet bölgelerine yakın belediyelerimizin
yangınların ortaya çıktığı anda başlattığı
yardım kampanyası, Genel Başkanımız Sayın
Devlet Bahçeli'nin talimatıyla tüm belediyeler-
imizi kapsayacak şekilde genişletilmiş, 
afetzedelerin yaralarının sarılması için adeta
seferberlik ilan edilmiştir" dedi

mHP'lİ Durmaz, yaptığı yazılı açıkla-
mada, ülkenin birçok ilinde çıkan orman
yangınlarının kendilerini üzdüğünü, son

3 gün içinde 125 yangının kontrol altına alındığını
kaydetti. Kontrol altına alınan orman yangınlarının
nedenlerinin adli ve idari birimler tarafından araştı-
rıldığını belirten Durmaz, "Eğer bir sabotaj veya
terör eylemi varsa Türk adaleti üzerine düşeni ya-
pacak ve failler hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.
Beklentimiz, bunun bir an önce olmasıdır. Aynı
anda onlarca noktada çıkan orman yangınlarını
kontrol altına alınma, söndürme ve soğutma çalış-
maları, devletimizin ilgili ekiplerinin olağanüstü
gayretleri ve cansiperane mücadeleleriyle devam et-
mekte, vatandaşlarımızın fedakarca desteği sürmek-
tedir. Hepsine şükranlarımızı sunuyor, takdir ve
teşekkürlerimizi iletiyoruz" dedi.

Kutuplaştırmanın derdine düştüler

MHP'li Durmaz, yangınlar nedeniyle herkesin yüre-
ğinin yandığını belirterek, şunları kaydetti:"Devleti-
mizin ve milletimizin büyük bir dayanışma içinde
atlatacağı ve yaraların sarılacağı böylesi zaman-
larda milli şuurdan nasibini almamış, toplumsal
acılardan, felaketlerden siyasi rant çıkarmanın der-
dinde olanlar da hemen 'mal bulmuş mağribi' gibi
kirli ellerini ovuşturarak sahneye çıkmışlardır. Özel-
likle, yalanın doğrudan daha fazla alıcı bulduğu
sosyal medyada, algı yöneticiliğine soyunmuşlar,
etki ajanlarını devreye sokmuşlardır. Bu siyaset be-
zirganları, milletimizi ayrıştırmanın, kutuplaştırma-
nın derdine düşmüştür. Siyasi kin ve nefret gözlerini
öyle bürümüş ki, muhalefet etmek uğruna istismar
etmeyecekleri değer kalmamıştır. Siyasi çıkar uğ-
runa neredeyse memleketin yakılıp yıkılmasına ses
çıkarmayacak alçaklığa düşmüşlerdir. Muhalefetin
sesi bir sözde gazeteci zaten bunu açıkça beyan et-
miştir. Aziz Türk Milleti, acılarına ortak olmayıp,
siyaseti, insaniyetin önüne geçiren bu devlet ve mil-
let düşmanlarını ferasetiyle görmekte ve not 
etmektedir."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy yanan orman arazilerinin her-
hangi bir sebeple yapılaşmaya veya
başka amaçla tahsisinin mümkün olma-
yacağını söyledi. Bakan Ersoy kanuni
zorunluluk gereği ilk önce ağaçlandırma
çalışması yapacaklarını söyledi ve şu
açıklamada bulundu: Yasal değişiklikle
ilgili kanun maddesi 39 yıldır olan, mev-

cut yetkilerin sınırlandırılmasıyla ilgili
düzenlemedir. Önemli olan sahadaki
mücadele. Sahadaki mücadele tweetle
olmuyor. Maddi hasarların hespinin tela-
fisi mümkün. Önceliğimiz bir kaç gün
içinde bu yangını sonuçlandıracağız.
Rüzgar da izin verirse en kısa sürede
yangını kontrol altına alınırız diye 
düşünüyoruz.”

Yapılaşma mümkün değil!

SAPKIN BIR
DUSUNCE

Cehalet değilse pişkinlik!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Tarım ve Orman Bakanı Bekir
Pakdemirli’nin orman yangınlarıyla ilgili belediyeleri sorumlu tutan açıklamasına
sert tepki gösterdi. Torun “Orman yangınlarıyla ilgili sorumluluğu belediyelere atıp,
beceriksiz yönetimi gizlemeye çabalamak cehalet değilse, pişkinliktir”diyerek
Pakdemirli’nin yapacağı tek hayırlı açıklamanın istifa açıklaması olacağını söyledi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun,
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakde-

mirli'nin, “Orman teşkilatı yerleşim yerlerini koru-
maktan, birinci derecede aslında sorumluluk
belediyelerdedir” sözlerine tepki gösterdi. Torun,
yazılı basın açıklamasında şu değerlendirmelerde
bulundu:

İbretle takip ettik

“Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin
dün yaptığı açıklamaları ülkemiz adına ibretle
takip ettik. Orman yangınlarıyla ilgili sorumluluğu
belediyelere atıp, beceriksiz yönetimi gizlemeye
çabalamak cehalet değilse, pişkinliktir. Belediyele-
rin tüm yetkilerini merkezde toplamaya çalışanla-
rın, gelirlerini kesenlerin, bağış toplamalarına dahi
izin vermeyenlerin, sıkışınca belediyelere sorumlu-
luk yüklemeye heveslenmesi milletin aklıyla alay
etmektir. Orman alanlarının korunması, ıslahı ve
bakımı Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkisinde-
dir. Orman yangınlarının çıkmasına ve yayılma-
sına mani olmak için her türlü fiziki ve beşeri
tedbiri almak da Bakanlığın görevidir. Ancak
maalesef, ülkemizin Tarım ve Orman Bakanlığı,
görev ve sorumluluklarından bihaber olan bir
atanmış tarafından yönetilmektedir.”

Had bilmezliktir

“Sayın Bakan'ın açıklamaları, siyasi iktidarın ülke
yönetiminde düştüğü acziyeti açıkça ortaya koy-

muştur. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyele-
rimiz, yangın haberini alır almaz tüm imkânlarıyla
yardıma koşmuştur. Bizim belediyelerimiz yüz-
lerce araç ve personelle canını dişine takarak, sizin
mani olamadığınız yangınlarla mücadele etmekte-
dir. Bizim belediye başkanlarımız yangın alanla-
rında gece gündüz gözyaşları içinde didinirken
atanmış bir bakanın çıkıp bu çabaları itibarsızlaş-
tırmaya niyet etmesi tek kelimeyle had bilmezliktir.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak tek bir personeli-
mizin mücadelesini, atanmış bir bakanın hezeyan-
larına yedirmeyiz.”

Pakdemirli’ye istifa çağrısı 

Torun Bakan Pakdemirli’yi ‘atanmış’ olarak nite-
lendirdi ve istifa çağrısını yineleyerek şunları ak-
tardı: “Sayın Bakan önce; belediyeler mücadele
ederken, orman yangınlarını uçaktan izleyenlere,
itfaiye araçlarını trafikte bekletenlere, bu halde
dahi milletin kafasına çay fırlatmaktan çekinme-
yenlere bakmalıdır. Sayın Bakan samimiyse, ken-
dine 8 uçak alıp bir yangın söndürme uçağı
almayanlara, Türk Hava Kurumu'nun uçaklarını
çürümeye terk edenlere laf söylemelidir. Sayın
Bakan bu açıklamalarıyla, ülke yangın yeriyken
sorumluluktan kaçmak için yan çizen bir atanmış
olarak hatırlanacaktır. Skandallarla gündemden
düşmeyen, tek mahareti tavuk etini çamaşır su-
yuna basıp sahtelik testi yapmak olan bu atanmış
bakanın artık yapacağı tek hayırlı açıklama istifa
açıklaması olacaktır.”

Aciz göstermek istiyorlar
İletİşİm Başkanı Fahrettin Altun,
orman yangınlarıyla ilgili sosyal med-
yada yapılan paylaşımlara ilişkin açıkla-

mada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı
açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türki-
ye'yi aciz göstermeyi amaçladığını açıkladı. Türki-
ye'nin güçlü olduğuna işaret eden Fahrettin Altun,
şu açıklamada bulundu: "Ülkemizi etkisi altına alan
orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları se-
ferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35
ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır.
Türkiyemiz güçlüdür. İyi niyetli her yardım ve katkı
milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam iti-

bariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edi-
len sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle,
devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliği-
mizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz
güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhur-
başkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında
bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu
ateşi söndüreceğiz." Sosyal medyada, mesaj grupla-
rında ve forumlarda yayılan bilgilerin pek çoğunun
yalan olduğunu kaydeden Altun, "Bugün böyle bir
doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları ya-
yanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi merci-
lerin açıklamalarına itimat edelim" dedi.

CHP Genel 
Başkan Yardımcısı

Seyit Torun

MHP Genel
Başkan 

Yardımcısı
Sadir Durmaz
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A ngola'dan Türkiye'ye gelen yabancı
uyruklu aile, Sultangazi Esentepe
Mahallesi'nde iddiaya göre kiralık ev

ararken dolandırıldı. İddiaya göre 2 kişi, kira-

lık evlerinin olduğunu söyleyerek yabancı uy-
ruklu aileden 3 bin 500 lira aldı. Aileye bir de
anahtar veren dolandırıcılar ortadan kay-
boldu. Kiraladıkları eve giden aile evin dolu

olduğunu gördü. Verilen anahtar da eve ait
çıkmazken, kendilerini dolandıranların da o
evde oturduğunu öğrenen aile bir haftadır
evin bulunduğu sokakta yaşamaya başladı.

Angola'da biriktirdiğimiz paraydı

Biri bebek, biri çocuk toplam 7 kişilik aile
sokak sakinlerinin yardımıyla hayatta kal-
maya çalışıyor. Aile adına konuşan Alberto
Francesco Domingo, "7 aylık bebekle 1 haf-
tadır dışarıda kalıyoruz. Bebek ateşleniyor.
Biz para ödedik ama dolandırıldık. Adaletin
yerini bulmasını istiyoruz. Angola'da çalışıp
biriktirdiğimiz paraydı. Ya paramızı ya da ya-
şamak için bir ev istiyoruz. Gidip hırsızlık ya-
pamayız, nerede uyuyacağız biz? Bu
dolandırıcılar burada olduğu sürece biz de
buradayız. Biz bu adamla tanıştığımızda
kimse dolandırıcı olduğunu söylemedi, gü-
vendik ve parayı teslim ettik" dedi.

Yerlerde yatıyorlar

Sokakta yaşayan aileye yardımcı olan ma-
halle sakini Ömer Çelik, "Mehmet diye biri
var, sürekli adamları dolandırıyor. Sesi çıkan-
ları da korkutuyor. Dün akşam polisler geli-
yor olaya müdahale ediyor. 
Dil bilmedikleri için dertlerini anlatamamış-
lar. Ekmeği, suyu yok. Yerde yatıyorlar. Yazık,
günah. Devletimizin bir çözüm bulması
lazım. Bunların sesini çıkarmasının sebebi
ceplerinde son kuruşlarının da gitmesidir.
Bunlar gibi binlerce insan dolandırılıp mağ-
duriyet yaşıyor. Adam ev sahibi olmadığı
halde ev sahibi gibi davranıp evini kiralatıyor-
muş" diye konuştu. DHA
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BEYLİKDÜZÜ BÖLGESİ

ATRİUM TEKEL VE ŞARKÜTER BEYLİKDÜZÜ MERKEZ BÜYÜKŞEHİR ATRIUM AVM NO 40/26
ADIGÜZEL KIRTASİYE MUSTAFA KEMAL PAŞA MH. BEYOGLUCD.No:43 AVCILAR
AKSEM MARKET ÖRNEK MH. SİVAS KONGRE CD 1531 SK. ESENYURT
BATU BÜFE BAHÇEŞEHİR 2. KISIM ŞELALE CD.209 ADA 3 PARSELNO 123 B.ŞEHİR
BATU BÜFE RAMMAR İHLAS MARMARA NO:6/44 B.DÜZÜ
EFE ŞARKÜTERİ VE KURUYEMİŞ FIRUZKOY MH.INONU CD NO:6/1 AVCILAR
EKINCILER YAKUPLU MH.HAKİMİYER CD.NO:38/1 B.DÜZÜ
ER-EN ADNAN KAHVECİ MH. YAVUZ SULTAN SELİM CD NO:1B.DÜZÜ
GULER KURUYEMIŞ CUMHURİYET MH.EMEK  CD   KAVAKLI EMEKEVLER ÇARŞISI B.DÜZÜ
HOZAT GIDA TEKEL MUSTAFA KEMAL PASA MH.ORHAN GAZICD.NO:57 AVCILAR
KLAS MARKET MARMARA CD 1.KISIM ADAMEVKİ KAPALI ÇARŞI NO 1 KAVAKLI
KÖŞEM K YEMİŞ VE TEKEL UNIVERSITE MH.URAN CD NO:23 AVCILAR
MEYDAN BUFE CUMHURİYET MH 19 MAYIS BULVARI 2/A ESENYURT
MUNZUR K.YEMİŞ BUYUKŞEHIR ATRIUM KARŞISI 19 MAYIS CD. B.DÜZÜ
ŞAHBAZLAR MARKET CUMHURİYET MH. GELİNCİK CD. IMAMOĞLU 1 SITESI E 20 B.DÜZÜ

PENDİK BÖLGESİ

AGES TURİZMAGES TURİZMAGES TURİZM BAĞLARBAŞI ATATÜRK CAD. 46 MALTEPE
AKÇAY GIDAAKÇAY GIDAAKÇAY GIDA CEVİZLİ SELANİK CAD. 24/1 KARTAL
AKKUŞLAR GIDA 622.AKKUŞLAR GIDA 
622.AKKUŞLAR GIDA 622. HÜRRİYET mah AYAZMA CAD. 25 kartal
ALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAKALİ DURAN PARLAK BAŞKAN SK. BAŞKOMUTAN CD.NO:1/A kartal
BARAN MARKETBARAN MARKETBARAN MARKET KARLIKTEPE mah İTFAİYE SK. 16 kartal
BEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDABEKTAŞ GIDA YALI MAH MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. 67 KARTAL
BİNBİR GIDABİNBİR GIDABİNBİR GIDA CEVİZLİ MAH ORHAN GAZİ CAD. 2 KARTAL
BİZİM MARKETBİZİM MARKETBİZİM MARKET FEVZİ ÇAKMAK MALAZGİRT CAD. 1/1 PENDİK
CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA.CANDAN GIDA VE ŞA. KUMLAR CAD. 43/A KARTAL
CANSU YAMANCANSU YAMANCANSU YAMAN ÇINARDERE97 56 450 KONUTLAR CAD. NO 15/A PENDİK
DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE.DALKILIÇLAR MARKE. PETROLİŞ mah PETROL İŞ CAD. 25 kartal
DAMLA GIDADAMLA GIDADAMLA GIDA ORHANTEPE BANKALAR CAD. TOKİ EVLERİ A BLOK NO:28 KARTAL
EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010EREN TEKEL 3010 ATALAR MAH BEYAZ KÖŞK CAD. 2/B KARTAL
FİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZFİKRİ BOĞAZ BAYINDIR SK. 6 KARTAL
HAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDAHAS YAREN GIDA ESENTEPE mah YILDIZ CAD. 17/A kartal
İKİZLER GIDAİKİZLER GIDAİKİZLER GIDA PETROLİŞ MAH BAHÇELER SK. 18/A KARTAL
İSMAİL KIVRAKİSMAİL KIVRAK FEVZİ ÇAKMAK ANİBAL SK. 9/E PENDİK
KOPUZ TEKEL SHOPKOPUZ TEKEL SHOP KARLIKTEPE mah İNÖNÜ CAD.kartal
LİDER GIDALİDER GIDA YALI MAH TİMURHAN SK. 7 KARTAL
MEHMET RESUL VURALMEHMET RESUL VURAL CEVİZLİ KARABÜK CAD. 25/2 KARTAL
METİN BİKİMMETİN BİKİM KORDONBOYU MAH TEKEL CAD. 42 KARTAL
METİN YURTMETİN YURT ÇAVUŞOĞLU mah NEŞELİ SK. 11 kartal
OKY GIDA İNŞ.TUR.OKY GIDA İNŞ.TUR. ORHANTEPE ENGİN SK. 6/B KARTAL
OLİMPİYAT ET GID.OLİMPİYAT ET GID. YENİ mah.ORKİDE SK.kartal
OSMAN OKUROSMAN OKUR GÜLLÜ BAĞLAR TANDOĞAN CAD. 6 PENDİK
OYPAŞ MARKETOYPAŞ MARKET ÇAVUŞOĞLU mah PORTAKAL SK. 12 kartal
PINAR MARKET CEVİZLİ GİRESUN SK. 31/D KARTAL
SEYHAN ÖZTÜRKSEYHAN ÖZTÜRK SARAYLAR CAD. 71/A KARTAL
SUNA KULSUNA KUL KARLIKTEPE mah.FAHRİ KORUTÜRK CAD. 22/1A kartal
ŞENEL DURSUNŞENEL DURSUN VELİBABA YAKACIK CAD. NO:82 A PENDİK
TEMELLER GIDA İHT.TEMELLER GIDA İHT. ÇINARDERE AYAZMA CAD. 22 PENDİK
ÜNVER KURUYEMİŞÜNVER KURUYEMİŞ YUKARI MAH KIZILAY BULVARI NO:18 KARTAL
YAŞAR BAYRAKTAR 6. DENİZ CAD. 14 pendik

ATAŞEHİR BÖLGESİ

SS.KODU  MEKAN KODU MEKAN ADI ADRES
161922 70215 AVŞAR TEKEL BÜFE KAYIŞDAĞI AKYAZI CAD. NO:25/D ATAŞEHİR
161857 57 AYDIN GIDA 104 KÜÇÜKBAKKALKÖY ŞERİFALİ CAD. 27 ATAŞEHİR
161863 91 BERK MARKET ATATÜRK MAH. MERİÇ CAD. NO 15 BOTANİK ÇARŞISI ATAŞEHİR   
161858 63498 BERRA GIDA KÜÇÜKBAKKALKÖY YENİDOťAN CAD. NO:6/A ATAŞEHİR
161859 60 CEBİROĞLU GIDA 105 İÇERENKÖY MEZARLIK YOLU SK. 22 ATAŞEHİR
161880 223 ÇAYLAN GIDA İÇERENKÖY MAH. KARAMAN ÇİFTLİĞİ YOLU NO:45/N ATAŞEHİR
161867 160 DOĞU MARKET 121 YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 ATAŞEHİR
161932 75709 DOSTLAR BÜFE KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 255 ATAŞEHİR
161873 69082 ECESER KÜÇÜKBAKKALKÖY BAĞLIK SK. NO:6/A   ATAŞEHİR
161926 57649 ELİF TEKSTİL MEVLANA MAH. ALBAYRAK CD. NO:6 ATAŞEHİR
161853 280 FERİDUN KILIÇ ( KARDEŞLER BÜFE ) KÜÇÜKBAKKALKÖY MAH. KOCACEVİZ CAD. NO:1A ATAŞEHİR
161869 131 GENÇ BÜFE 118 ATATÜRK MAH. TURGUT ÖZAL BULVARI GARDENYA ATAŞEHİR
161921 319 GÜNAY GIDA 153 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 47 ATAŞEHİR
161865 100230 GÜNGÖR MARKET ATAÜRK MAH. KAMELYA 1 BLOKLARI KAPI NO 9T D:2 ATAŞEHİR
161868 167 HİLAL GIDA (PİYAM) YENİŞEHİR BARAJ YOLU NO:10 ATAŞEHİR
190023 111652 İBRAHİM GÜNCÜ MEVLANA MAH. ANADOLU SK. NO:33 İÇ KAPI NO :7 ATAŞEHİR
161896 136 KERVAN GIDA 310 YENİSAHRA YAVUZLAR  CAD   NO:32/F ATAŞEHİR
161931 58663 KÖŞEM MARKET KAYIŞDAĞI AŞIK VEYSEL SK. NO:60 
161906 354 NURCAN MARKET 249 İÇERENKÖY MAH. MESKENLER GİRİŞİ NO:201/A ATAŞEHİR
189334 111215 OYA BİLGİR BARBAROS MAH.AÇELYA SK. D2 1 BLOK NO: 2 A İÇ KAPI NO : 1 ATAŞEHİR
161933 315 ÖZTEM-AKTAŞ GIDA 152 KAYIŞDAĞI KAYIŞDAĞI CAD. 73 ATAŞEHİR
161866 147 PİYA UNLU MAMULLERİ İNŞ.

GIDA SAN TİC.LTD ŞTİ YENİŞEHİR BARAJ YOLU CAD. 2 BLOK ATAŞEHİR
161878 106 UMUT GIDA İÇERENKÖY MAH. ESKİ ÜSKÜDAR YOLU CD. NO:20/3 ATAŞEHİR
161899 100235 YILDIZ AKKUŞ ( GÜVEN GIDA ) BARBAROS MAH. MİMAR SİNAN CD. NO:104/B ATAŞEHİR
161877 217 YILMAZ GIDA  PAZ.201 İÇERENKÖY MAH. SUCULLU SK. KÜÇÜKBAKKALKÖY YOLU ATAŞEHİR

KÜÇÜKÇEKMECE BÖLGESİ

189043 1848 ABDUL MALEK HAROUN 235
189132 1759 ADALI ÖZŞAHİN 415
189242 1691 ALİ GÜNEŞ 138
189228 2932 ALİ MARKET 618
189080 2135 ALKOÇLAR MARKET 226
189233 65301 BAHADIR GIDA 621
189223 2955 BIZIM BUFE 678
188993 1773 ECEM BUFE  506
189042 1838 EDA ERYILMAZ 236
189214 2797 EKO MİNİ BAKKAL 624
189126 68810 EKONOMİ MARKET 445
189090 1568 ELFİDE TOPÇU 399
189073 1614 EMRE ŞARKÜTERİ 156
189217 2723 ERDAL ÜNVERDİ GIDA 635
189011 82297 GÖKDELENLER ATAKÖY
189201 2947 GÖNEN MARKET 551
189202 62509 GÖNEN-2 MARKET 503
189129 1904 GÖZDE GIDA 408
189040 1796 GÜLTEN USUL 238
189216 2779 GÜVEN GIDA 631
189208 3028 HALK MARKET 542
189041 1805 HANİFE  ERDÖNMEZ 237

189243 1697 HASAN ÖZSOY 137
189189 2713 İMREN GIDA 504
189232 59543 KARDES KURUYEMIS 665
189120 2310 KARDESLER MARKET 331
189127 68731 KÖŞEM BÜFE   444
189220 2988 KUMRU GIDA 636
189194 2804 MAGİİ MARKET  2
188999 1790 MELIKE BUFE  508
189062 2516 ONUR GAZETE 462
189013 55490 ÖRNEK MARKET 710
189121 2449 RIZAOĞULLARI 435
189231 2877 SEÇKİN AGDEMİR 688
189171 2809 SEDAT ERDEM 747
188994 1763 SEVIMLI GIDA  505
189016 3092 STAR GAZETE TEKEL BAYİİ 753
189192 2701 ŞAHİN KURUYEMİŞ 511
189179 2168 ŞENCAN GIDA 315
189227 2936 ŞEREF MİNİ MARKET 666
189119 2322 VİLLA MARKET 213
189207 65117 YUNUS MARKET  508
189193 2736 YÜKSEL GIDA 547

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

MEKAN ADI  01.07.2021-
04.07.2021 NET ŞATŞ/NET İADE

MEKAN
KODU

SS.
KODU

DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

Ev kiralayacaklardı
sokakta kaldılar!
Sultangazi'de kiralık ev aradıkları sırada 3 bin 500 lira dolandırıldığını belirten yabancı uyruklu 2'si çocuk 7 kişilik aile bir haftadır
sokakta yaşıyor. Ailenin zor durumda olduğunu söyleyen mahalle sakini Ömer Çelik, "Ekmeği, suyu yok. Yerde yatıyorlar. Yazık,
günah. Devletimizin bir çözüm bulması lazım. Bunların sesini çıkarmasının sebebi ceplerinde son kuruşlarının da gitmesidir" dedi

EKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOKEKMEKLERİ

BİLE YOK

İBB veteriner
gönderecek
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),
orman yangınlarından etkilenen 
hayvanlar için bölgeye veteriner, hayvan
yemi ve tıbbi malzeme gönderiyor

İBB, Orman yangınlarından etkilenen,
zarar gören hayvanlara yardım etmek
amacıyla Antalya ve Muğla'ya; 2 araç, 5

veteriner hekim ve 1 veteriner teknikeri gönderiyor.
İBB ayrıca, 1 ton kedi - köpek maması, yara bandı,
serum, oksijen tüpü, oksijen maskesi, dezenfektan,
olmak üzere farklı türlerde 35 kalem tıbbi malzeme
ve antibiyotik, ağrı kesici, ateş düşürücü, yanık teda-
visinde kullanılmak üzere 25 kalem ilaç gönderece-
ğini açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal
medya hesabından yaptığı paylaşımda, "265 perso-
nelimiz ve 42 araçla Manavgat, Marmaris ve Bod-
rum'daki yangınlara müdahale ediyoruz. Veteriner
hekimlerimiz ve yardım tırlarımız da yola çıkıyor.
Gece gündüz çalışan tüm ekiplerden Allah razı
olsun" ifadelerini kullandı.
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Duygu ORUÇ

“ Bir an için görünsün diye Akdeniz,Toros-
larda ağaçlar hep çocuk kalır."
Ne güzel de dökülüvermişti Sunay Akın'ın

kalbinden, şimdilerde aklıma geldikçe içimi pa-
ramparça eden bu dizeler.

Ağaçlar,  bir an için görünsün diye Akdeniz
hiç büyümezken kanlı eller bir çırpıda yok etti
onları! 

Hem de içlerinde gözü hiç doymayan insanoğ-
lunun onlara barınacak hiçbir yer bırakmadığı
onlarca canı beraberinde kül ederek!

Çamla sedirin; ladinle ardıçın; köknarla zeyti-
nin; tilkiyle keçinin, ayıyla kirpinin, kediyle köpe-
ğin iç içe, kardeş kardeşe, bir arada yaşadığı
alanlara böylesine düşman olacak kadar hangi
kin bürümüş olabilir gözlerinizi?

Aklım almıyor hatta her yeni güne "Bugün bu
memlekette ne olacak acaba?" diye uyanırken
her geçen gün biraz daha aklımı kaybettiğimi ça-
resizce izliyorum. Tıpkı bu çaresizliğin içinde bo-
ğulduğum gibi...

Hayvanlar ölüyor,  ağaçlar ölüyor, çiçekler
ölüyor, insanlar ölüyor! Bu sadece can kaybı
değil; bu cinayet, bu vahşet, memleketin bir daha
asla nakli yapılamayacak kan kaybı!

"İnsan" sıfatında olmaktan her gün biraz daha
utanıyorum ve "Keşke bu olanları çaresizce izle-
yebilmek yerine, o lanet kaderi yaşayan bir hay-
van ya da bitki olarak gelseydim yeryüzüne!"
diyorum.

Bir de "Bu yangınlara el olanların, ellerini
uzattıkları her şey harlı bir ateş olsun!"

Avcılar’da elektrik sıkıntısı var

ZAYİ İLANLARI
Nar Eczanesi adına kayıtlı INGENİO Marka Model  
JI 20033895 Sicil numaralı Yazarkasa Ruhsatı
kaybolmuştur. Hükümsüzdür. V.D. Beylikdüzü

No:22871017154

Geçici koruma kimlik kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Ramez Helal.

T ürkiye'de günlük koronavirüs
vaka sayılarındaki artış üzerine
İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar

odası temsilcisi, yeni bir karar aldı. Ka-
rara göre; aşı yaptırmayanların ilçelerin-
deki fırınlara artık giremeyecek ve ekmek
satın alamayacak. Türkiye'nin bir kapan-
maya daha gücü olmadığını söyleyen İs-
tanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi
Mustafa Çiçek, "Vaka sayıları artmaya
başlayınca karar almak zorunda kaldık.
Şu anda koronavirüs vaka sayıları aşırı
bir şekilde artmaya başladı. Gidişatı iyi

görmüyoruz. Bizler de fırıncılar olarak
üzerimize düşeni yapmaya çalıştık. O
yüzden fırına gelen vatandaşların aşıları-
nın olup olmadığını kontrol edeceğiz.
Aşısı olmayana ekmek satışı yapmayaca-
ğız. Şu anda 6 ilçede bu kararı aldık. Bu
ilçeler ise Bakırköy, Güngören, Bağcılar,
Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler.
Ancak bu kararın en kısa zamanda 39 il-
çeye yayılacağını düşünüyorum. Hatta
bu kararın tüm Türkiye'ye yayılmasını is-
tiyoruz. Bu şekilde en azından insanları
uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye'nin bir

kapanmaya daha gücü yok" dedi. 

Aşı yoksa ekmek de yok

Çiçek, "Biz de vatandaş olarak üzerimize
düşen görevi yapmak zorundayız. Fırın-
cılar Odası olarak aldığımız kararın
doğru olduğuna inanıyoruz ve kararı uy-
gulayacağız. Gelen vatandaşların hepsi
akıllı telefon kullanıyor. Telefonlarında
aşı olup olmadıkları belli. Aşısı yoksa
ekmek satışı yapmayacağız. Belki biz
pandemi döneminde kapanmadık ama
binlerce küçük esnafımız kapandı ve

mağduriyet yaşandı. Benim kimseyi mağ-
dur etmeye hakkım yok. Bu uygulamayı
önümüzdeki hafta itibariyle başlatacağız"
diye konuştu. Uygulamayı doğru bulan
Hakan İpek, "Ben sağlık çalışanıyım,
zaten 3 doz aşımı oldum. Herkesin aşı
olmasını tavsiye ediyorum. Bu uygulama
bizim iş yükümüzü de azaltmış olur. Uy-
gulama gayet mantıklı" dedi. Eyüp Yıldız
ise, "Aşı olmayı hiç düşünmüyorum. Bir
şey olacaksa zaten olur. Aşıya gerek yok.
Hem aşı olmaya ihtiyacım yok" ifadele-
rini kullandı. DHA

SivaS'ta ailesiyle yaşa-
yan 2 çocuk annesi, 35
yaşındaki Halime Duman

hastanede temizlik görevlisi olarak
çalışıyordu. 2018 yılında yaşadığı
işitme kaybının ardından doktora
gitti. Yapılan tetkiklerin ardından
kadının beyninde tümör olduğu be-
lirlendi ve Nörofibromatosis Tip 2
(NF2) teşhisi konuldu. Nisan
2018'de Adana'da bulunan Çuku-
rova Üniversitesi Balcalı Hastanesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi'nde ameliyat olan Duman,
takılan tüplerde kayma yaşanması
nedeniyle Adana'da ikinci ameliya-
tını oldu. Bunun üzerine Halime
Duman denge kaybı yaşamaya baş-
ladı ve görme yetisinde bozulmalar
meydana geldi. 2020 yılında tekrar
Adana'ya gelen Duman, beynindeki
tümörün büyümesinin ardından ta-
kılan tüplerin çıkarılması için 3'üncü
kez ameliyat geçirdi. Durumu git
gide kötüleşen Duman, son olarak

İstanbul Kadıköy'de bulunan özel
bir hastaneye getirildi ve burada
beynindeki tümör alındı. Emrah
Duman, eşi Halime Duman'ın
işitme ve görme yetisinin geri gel-
mesi için oldukça masraflı olan
beyin sapı implantı ameliyatını An-
kara Hacettepe Hastanesi'nde ol-
ması gerektiğini söyleyerek
hayırseverlerden yardım istedi. Ha-
lime Duman'ın tedavi masraflarının
cihaz ile toplam 110 bin lira olduğu
öğrenildi.

Dokunarak iletişim kuruyor

Emrah Duman, hastanede tedavi
gören eşinin yanından bir an olsun
ayrılmazken, görme ve işitme yetisi
kaybolan Halime Duman, sadece
eşinin bedeni üzerine dokunarak
yazdığı harfler sayesinde iletişim
kurabiliyor. Eşiyle bu şekilde konu-
şan kadın, bir an önce iyileşerek 
eskisi gibi görüp, duymayı 
istediğini söyledi. 

Sağlığı için yardım bekliyor

Avcılar'da sokaktaki elektrik direkleri arasında 3 gün
peş peşe görülen patlama ve yanmaların ardından
akımların gitmesi bölgede korku ve endişeye neden
oldu. Esnaf ürünlerini çöpe atmaktan, evlerde oturanlar
buzdolaplarındaki ürünlerin bozulmasından yakındı

Cihangir Mahallesi Kahraman So-
kak'ta bulunan elektrik direklerinde 3
gün boyunca aralıklarla şiddetli pat-

lamalar oldu, kablolar yandı. Dün öğle saatle-
rindeki son patlamanın ardından esnaf ellerine
aldıkları yangın söndürme tüpleri ile kopan
alevler içerisindeki hatları söndürdü. Patlama-
ların ardından bölgeye elektrik uzun süre veri-
lemezken, elektrik kurumu görevlilerinin
müdahale çalışmalarının ardından yine patla-
malar oldu. Sokakta kasap olan Enver Bay-
kara, 3 gün boyunca elektriklerin kesildiğini,
akşam verilen akımların gündüz cihaz ve kli-
maların açılması ile kesildiğini belirtirken,
"Dükkanımdaki etlerin büyük bölümünü başka
bir yerdeki yedek bir soğutucuya taşıyarak kur-
tardık. Raflarım şu an boş. 2-3 kilo etim bo-
zuldu, çöpe attık. Son çıkan büyük patlama
ardından yangını bizzat söndürdük. Çözüm

bekliyoruz" dedi. Börekçi İbrahim Gediz ise iş
yerindeki salon tentesinin zarar gördüğünü, iki
günde pişirilmek üzere hazırladığı soğutucuda
sakladığı en az 80 tepsi börek veya simidi çöpe
attığını söyledi. Gediz, zararının 2 bin lirayı
bulduğunu, satış yapamaz, müşteri kabul ede-
mez hale geldiğini belirtti.
Dükkan yanacak korkusu yaşıyorum

Çiğköfteci Habip Özdemir de ürünlerini sakla-
yamaz olduğunu, son olayda direklerin altında
park edilen otomobilin yanmasını yangın tüpü
ile önlediklerini söyledi. Evlerde oturanlar etle-
rinin bozulduğunu ifade ederken, kuru gıda
satan Refika Yeter, "Dükkanım yanacak diye
çok korkuyorum" dedi. Bölgeye sevk edilen iki
araçtaki işçiler direklerdeki hatları değiştirmeye
başlarken, hatlardan birisini böleceklerini böy-
lece sorunun ortadan kalkacağını söyledi. 

Ağaçlar hep çocuk kalır
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Koronavirüs vaka sayılarının artması üzerine İstanbul'da 6 ilçenin fırıncılar odası 
temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satışı yapmama kararı aldıklarını açıkladı

Sivas'ta yaşayan 2 çocuk annesi Halime Duman 3 yıl önce beyninde oluşan tümör nedeniyle duyma ve denge kaybı
yaşadı, görme yetisini kaybetti, yürüyemedi. Geçirdiği bir dizi ameliyatın ardından İstanbul'a gelen Duman'ın eski
sağlığına kavuşabilmesi için doktorlar tekrar beyin sapı implant ameliyatı olması gerektiğini söyledi. 

Devlet sanatçısı
için tören

Devlet sanatçısı, oyuncu, yönetmen ve
yazar Nedret Güvenç, Harbiye Muh-
sin Ertuğrul Sahnesi’nde düzenlenen

törenle son yolculuğuna uğurlandı. Devlet sa-
natçısı, oyuncu, yönetmen ve yazar Nedret Gü-
venç geçen cumartesi 91 yaşında hayatını
kaybetti. Güvenç için bugün Harbiye Muhsin
Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törene,
sanatçının kızı Müjde Bilgütay, yeğeni Ece Uslu,
Dilek Türker, Türkan Kafadar, Nedim Saban,
Gökçe Biçer, Uğurtan Atakan, Şahin Sekman ve
Nergis Çorakçı İBB Kültür Daire Başkanlığı
Koordinatörü Figen Ayhan Karakelle, Şehir Ti-
yatroları Müdürü Ceyhun Ünlü, Sahne Direk-
törü Ayşegül İşsever, Müdür Yardımcıları
Mehmet Karaosman, Oytun Askeroğlu, sanat-
çılar Suna Keskin, Göksel Kortay, Ulvi Alaca-
kaptan, Çiçek Dilligil, Bora Öztoprak, Sevinç
Erbulak, Aslı İçözü ve Süeda Çil’in aralarında
olduğu çok sayıda kişi katıldı.

Asansörde kaldılar!

Silivri'de 3 kişilik asan-
söre binen 6 kişi, mahsur
kaldı. Mahsur kalanları it-

faiye ekipleri kurtardı. Olay, dün saat
21.00 sıralarında Alibey Mahalle-
si'nde bulunan 6 katlı binada yaşandı.
3'ü çocuk 6 kişi, 3 kişilik asansöre bi-
nerek zemin kata kadar geldi. Burada
duran asansörün kapısı açılmayınca
mahsur kalan 6 kişi, bağırarak sesle-
rini duyurmaya çalıştı. Sesi duyarak
gelen komşuları asansör kapısını
açmak için uğraştı. Sonuç alama-
yınca da itfaiyeye haber verdiler. Olay
yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sü-
rede asansör kapısını açtı. İtfaiye eri,
mahsur kalanları 3 kişilik asansöre 6
kişi binmemeleri yönünde uyardı. 

orucduygu@yahoo.com

info@gazetedamga.com.tr
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İstanbul’un 39 ilçesine ilişkin en özel
ve en güzel haberleri bulabileceğiniz

gazetedamga.com.tr Türkiye’nin
siyaset, ekonomi, kültür sanat ve

spor gündemine ilişkin birçok içeriği
bünyesinde barındırıyor. Zengin

haber seçenekleri ve tarafsız 
habercilik anlayışıyla hizmet veren

web sitemize ulaşarak gerçeklerden
haberdar olabilirsiniz.

gazetedamga gazetedamga damgaweb

E senyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri
Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi ailelere 3 bin
282 adet gıda kolisi dağıttı. Esenyurt Bele-

diyesi, yine dar gelirli vatandaşlara 8 bin 389 porsi-
yon ‘Sıcak Yemek’ desteği, 5 bin 382 paket
‘Kahvaltılık’ yardımı, 6 bin 552 adet ‘Alışveriş
Kartı’, ‘Bebek Bezi’ ve ‘Mama’ desteği ile ‘Nakit
Eskart’ yardımında bulundu. Esenyurt Belediyesi
Sağlık İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde 505 vatan-
daşı ‘Hasta Nakil Ambulansı’, bin 382 kişiyi de
‘Toplu Taşıma ve Asansörlü Araç’ hizmeti ile sağlık
kuruluşlarına ulaştırdı. Ekipler, bin 69 vatandaşa
‘Evde Sağlık’, 16 kişiye düzenli olarak 73 seans
‘Evde Fizik Tedavi’ hizmeti vererek vatandaşların
sağlıklı olmasına destek oldu.  Esenyurt Belediyesi,
Özel Eğitim Merkezi’nde 51 çocuğa 173 saat ‘Dil
ve Konuşma Terapisi’ eğitimi, 54 çocuğa 185 seans
‘Bireysel Eğitim’, 9 çocuğa 31 saat ‘Oyun Terapi-
leri’ ve 18 aileye ise 32 seans ‘Psikolojik Danışman-
lık’ hizmeti verdi. 
Esenyurt Belediyesi, Engelliler Koordinasyon Mer-
kezi ise engelli ve 65 yaş üzeri 43 vatandaşa ‘Evde
Temizlik’, 50 vatandaşa ‘Kişisel Bakım’ hizmeti ve-
rirken 148 vatandaşa da ‘Sağlıklı Beslenme’ ve
‘Diyet’ programı uyguladı. Öte yandan 45 engelli
vatandaş Engelli Koordinasyon Merkezi’nde veri-
len El Sanatları, Müzik ve Folklor kurslarından
faydalandı.  

ESBİM umut veriyor

İş arayanlar ile işveren firmaları buluşturarak va-
tandaşların istihdam edilmesini sağlayan Esenyurt
Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Temmuz

ayı içerisinde bin 169 kişinin işe yerleştirilmesini
sağladı.

Hayvanlar unutulmuyor

Veteriner İşleri Müdürlüğü, ilçede bulunan sokak
hayvanlarını sıcak havalarda su ve mama desteği
ile yalnız bırakmadı. İlçe genelinde sokak hayvan-
larına 18 bin 355 kilogram mama dağıtımı yapan
ekipler, aynı zamanda can dostlarımızın sağlıklı ya-
şamaları için de destek verdi. Temmuz ayında 587
hayvanın tedavisini yapan ekipler, 748 hayvanın
aşılamasını, 39 hayvanın ameliyatını, 71 kedi ve kö-

peğin de kısırlaştırma işlemini gerçekleştirdi. 

İlçe güzelleşiyor

Yol ve kaldırımları yenileyerek vatandaşların daha
rahat bir ulaşım sağlaması için çalışmalarını sür-
düren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde
bin 892 ton asfalt, 13 bin 892 metrekare parke yol
ve tamiratı yaptı. Daha yeşil bir Esenyurt için çalı-
şan Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçe genelinde
450 ağaç, 26 bin 92 çalı dikimi ve 5 bin metrekare
çim serimi yaparak Esenyurt’u yeşillendirmeye
devam etti.

ESENYURT ICIN
DURMAK YOK
Esenyurt Belediyesi, Temmuz ayında da tüm birimleri ile hizmetlerini sürdürdü. 3 bin 282 adet
gıda kolisi desteği ile ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile dayanışmaya devam eden Esenyurt Belediyesi,
ilçe genelinde de bin 892 ton asfalt, 13 bin 892 metrekare parke ile yolları yeniledi

BARIŞ KIŞ
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Yeni düzenlemesiyle İstanbul’un en güzel sahili olan Beykoz Sahili yaz akşamlarıyla
birlikte renkli görüntülere ev sahipliği yapıyor. Her yaştan Beykozlu vatandaşların
akşam vakitlerini geçirmek için geldiği sahilden sokak müzisyenlerinin sesi yükseliyor

Beykozluların günün her
saatinde gezinti için geldiği,
yeşil alan düzenlemeleri, yürü-

yüş yolları, spor, sergi ve konser alanlarıyla
sosyal hayatın merkezi haline gelen Bey-
koz Sahili kademeli normalleşme döne-
miyle birlikte yaz akşamlarının gözde
mekânı oldu. Beykoz Belediyesi tarafın-
dan yaz başında yapılan sahil düzenle-
mesi sonrasında kültür-sanat
etkinlikleriyle canlanan alan, şimdi de
sokak müzisyenlerinin adresi oldu.

Sahilde mistik ezgiler

İstanbul’un en güzel sahil manzarasının
eşlik ettiği sokak müzisyenlerinin resitalleri

her yaştan ilçe sakini tarafından ilgi ve be-
ğeniyle izlendi. Yaz başında ilçenin mey-
dan ve sokaklarında konser veren
müzisyenler, sahil amfi alanında verdikleri
konserle de alkış aldı. Boğaz kıyısında ge-
zinti yapmak için sahile gelen vatandaşlar,
sokak müzisyenlerinin enstrünmanların-
dan yükselen özgün ve otantik eserleri din-
leme fırsatı buldu. Sokak müzisyenlerinin
kullandığı enstrümanlar içinde enerjisiyle
vatandaşları horona davet eden kemençe
de vardı. Kanlıca ve Paşabahçe Mey-
danı’nda Türk Halk Müziği’nden Karade-
niz Müziğine uzanan geniş bir yelpazede
yeteneklerini sergilen müzisyenler, sokak
ve meydanları müzikle doldurdu.

Beyoğlu Manavgat'ta
Beyoğlu Belediyesi, An-
talya'nın Manavgat ilçesine
gönderdiği yangın sön-

dürme araçları, su tankerleri, arama
kurtarma araçları ve 15 personeli ile
yangın söndürme çalışmalarına destek
veriyor. Türkiye'de 28 Temmuz'da An-
talya'nın Manavgat ilçesinde başlayan
ve Türkiye'nin farklı şehirlerinde or-
taya çıkan yangınlar devam ediyor.
Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın-
ların kontrol altına alınması için tüm
Türkiye seferber oldu. Beyoğlu Beledi-
yesi de yangınlarla mücadeleye destek
vermek için harekete geçti. Beyoğlu
Belediyesi yangın söndürme araçları,
su tankerleri, arama kurtarma araçları
ve 15 personelini Antalya'nın Manav-
gat ilçesine gönderildi. Yangın bölge-
sine ulaşan ekipler zaman
kaybetmeksizin gerekli hazırlıklarını

yaparak çalışmalara katıldı.

Ekipler destek veriyor

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali
Yıldız, yangınla mücadele için belediye
olarak tüm imkanlarını seferber ettikle-
rini belirterek, “Türkiye'nin farklı şehir-
lerinde yaşanan ve içimize ateş gibi
düşen orman yangınlarının kontrol al-
tına alınması için gece gündüz deme-
den hummalı bir çalışma yürütülüyor.
Gerek hükümetimiz, gerek kamu ku-
rumlarımız ve vatandaşlarımız seferber
olmuş durumda. Biz de Beyoğlu Bele-
diyesi olarak tüm imkanlarımızı sefer-
ber ettik. Yangınla mücadeleye destek
ekiplerimiz ve araçlarımız Manavgat'a
ulaştı. Canla başla bu mücadeleye des-
tek veriyorlar. Bugüne kadar olduğu
gibi yine birlik ve beraberliğimizle her
şeyin üstesinden geleceğiz” dedi.

Beykoz
sahilinde
müzik var
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İngiltere'nin saygın
gazetelerinden The 

Guardian, Avrupa'nın 
mültecilere kapılarını

kapatması ile ilgili çok sert bir
başyazı yayınladı. İngiltere’nin

köklü gazetelerinden The
Guardian, son dönemde Avru-
pa’da sağcılığın yükselmesi ve
sınırlara mülteci akınına karşı
çok sıkı önlemler alınmasına
sert bir dille karşılık vererek

“Avrupa Kalesi: Bir kıta ahlaki
pusulasını kaybediyor”

başlığını kullandı

The Guardian’da ya-
yınlanan başyazıda,
son dönemde Av-

rupa’da uygulanan mülteci ve
göçmen karşıtı politikaların 1951
mülteci sözleşmesine aykırı ol-
duğu belirtildi. Makalede, “Bir-
leşmiş Milletler nezdinde
imzalanan sözleşmede mültecile-
rin hakları sağlandı ve ülkelerin
onları korumasının önü açıldı.
Avrupa bu sözleşmenin temel
prensiplerini ortadan kaldırıyor
gibi görünüyor. Şu ana kadar
yaklaşık 1000 mülteci Akdeniz’i
geçerken yaşamını yitirdi. Bu sayı
2020’nin aynı döneminin yaklaşık
4 katı daha fazla” ifadesi kulla-

nıldı. Makalede, “Avrupa umur-
samıyormuş gibi görünüyor.
Bunların hepsi düzensiz göçmen.
Dolayısıyla hepsi zalimlik strateji-
siyle uzak tutuluyor” ifadesi kul-
lanılırken Yunanistan’ın
Türkiye’den gelen göçmenlere
karşı uyguladığı politikalar da
mercek altına alındı.

Trump dönemini 
hatırlatıyor

The Guardian’da yayınlanan ya-
zıda, “AB ülkeleri arasında bir
kota ya da bu krizi sonlandıracak
bir anlaşma görülmüyor. Yuna-
nistan, Türkiye ile olan sınıra ses
topu yerleştirdi. Türkiye’den

gelen mültecileri uzaklaştırmak
için bu yöntemin yanı sıra Trump
dönemini anımsatan çelik duvar-
lar dikildi. Bu duvarın bir sonraki
görevi Taliban’dan kaçan ve Tür-
kiye’ye giriş yapan binlerce Af-
gan’ı durdurmak”
denildi.Mültecileri geri gönderme
politikasının AB içerisindeki bir-
çok ülkede uygulandığına dikkat
çekilirken, “Etik olmayan bir şe-
kilde Avrupa zalim bir kale inşa
ediyor. Fakat mülteciler AB nüfu-
sunun sadece yüzde 0.6’sına
denk geliyor. Etkili bir liderlik ve
ülkeler arasındaki birlik ruhuyla
bu karmaşık soruna insani bir
yaklaşım sunmak mümkün.

A BD’li kaynakların Reuters’a verdiği
bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanlı-
ğı’nın Priority Two adlı mülteci prog-

ramını bugün açıklaması bekleniyor. ABD
Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili sorulara
henüz yanıt vermedi.ABD’nin Afganistan’dan
tüm askeri birliklerini çekeceği 31 Ağustos’a sa-
yılı günler kala, Taliban Afganistan’daki önemli
eyaletlerin merkezlerini ele geçirmeye ça-
lışıyor.ABD’nin Afganistan’daki 20 yıllık
savaşı sırasında kendisine destek sağla-
mış Afganların Taliban’ın hedefi haline
gelmesinden dolayı, ABD’de Kongre
üyeleri ve müdafaa grupları risk altın-
daki Afganlara yardım edilmesi için Baş-
kan Biden’a baskı yapıyor.

Yeni kritirler var

ABD’li idari yetkili, yeni mülteci progra-
mının ABD’nin fonladığı projeler, ABD
merkezli devlet dışı kurumlar ve medya
kuruluşları için çalışmış olan Afganları
kapsayacağını belirtti.Yeni mülteci prog-

ramı kapsamındaki Afganlar, ABD hükümeti
için çalışmış tercümanların ve onların aileleri-
nin dahil olduğu Özel Göç Vizesi (SIV) prog-
ramına girmeyi başaramamış kişilerden
oluşuyor.Operation Allies Refuge görevi kap-
samında SIV programı dahilindeki 50 bin ve
daha fazla Afgan mültecinin ABD’ye getiril-
mesi planlanıyor.

Ahlaki pusulası şaştı!
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ABD'de Biden hükümeti, Afganistan'daki askerlerin çekilmesinin ardından Afganların 
ABD'ye mülteci olarak kabul edilmeleri için yeni bir program başlatacak. Kritlere uyan 
50 bin ve daha fazla Afgan mültecinin ABD’ye getirilmesi planlanıyor.

İngiltere ve ABD, 30 Temmuz'da Umman kıyılarında İsrail'e ait bir petrol tankerine düzenlenen ve
2 gemi mürettebatının hayatını kaybettiği saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu. Her iki ülkenin Dış İşleri
Bakanları benzer açıklamalar yaparak İran’ın kasıtlı, hedefli olarak saldırıyı gerçekleştirdiğini vurguladı. 

Umman açıklarında İsrailli iş adamı Eyal
Ofer'in Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine
ait Mercer Street adlı petrol tankeri 30 Tem-

muz’da saldırıya uğramıştı. Tanzanya'dan Birleşik Arap
Emirlikleri’ne (BAE) hareket halindeyken saldırıya uğra-
yan gemide mürettebattan İngiliz ve Romanya uyruklu 2
kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.Saldırıdan İran'ı
sorumlu tutan İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Tahran
yönetimine en sert şekilde karşılık verileceğini söylemişti.
İran, İsrail’in suçlamalarını reddederken, İngiltere ve
hemen arkasından ABD, Umman’da petrol tankerine
düzenlenen saldırıdan İran’ı sorumlu tuttu.

Kasıtlı ve hedefli

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, İngiltere’nin
olaya ilişkin değerlendirmelerinde İran’ın “yasadışı ve
katı” saldırıyı gerçekleştirmek için bir veya daha fazla
drone kullanmış olma ihtimalinin yüksek olduğu sonu-
cuna vardığını duyurdu. Raab, “Bu saldırının kasıtlı, he-

defli ve İran tarafından uluslararası hukukun açık bir ih-
lali olduğuna inanıyoruz. İngiltere, bu kabul edilemez
saldırıya karşı ortak bir yanıt üzerinde uluslararası ortak-
larımızla birlikte çalışıyor” ifadelerini kullandı.

İran olduğuna eminiz

İngiltere’nin hemen ardından ABD Dışişleri Bakanı An-
tony Blinken yaptığı basın açıklamasında, “mevcut bilgi-
lere” değinerek ABD’nin 30 Temmuz’da Umman
kıyılarındaki Mercer Street petrol tankerine düzenlenen
saldırının arkasında İran’ın olduğundan emin olduğu-
nun altını çizdi. Açıklamasında, ABD’nin ayrıntılara gir-
meden olaya yönelik “uygun bir yanıt” vereceğine ilişkin
söz veren Blinken, “Eldeki bilgiler incelendiğinde, 2
masum insanın hayatını kaybetmesine neden olan bu
saldırıyı İran’ın, bölgede giderek artan bir şekilde kullan-
dığı ölümcül bir güç olan tek yönlü patlayıcı İnsansız
Hava Araçları (İHA) kullanarak düzenlediğinden emi-
niz” ifadelerini kullan

iran’ı 
sorumlu
tuttular

Bin Ladin’in
evi satışa çıktı
Eski El-Kaide lideri Usame Bin Ladin'in kardeşi
İbrahim'in ABD'de sahibi olduğu ancak 11 Eylül
saldırılarından bu yana adımını atmadığı ev satışa
çıktı. 8 bin metrekarelik bir arazi içindeki yedi yatak
odalı, beş banyolu ev için 236 milyon TL isteniyor

Terör örgütü El-Kaide’nin öldürülen eski
lideri Usame Bin Ladin'in kardeşi İbrahim
Bin Ladin’in, ABD’nin Los Angeles ken-

tinde bulunan Bel Air malikanesi satışa çıktı. New York
Post’un haberine göre 1931’de yapılan ev, 1983 yılında
İbrahim Bin Ladin tarafından 1.6 milyon dolara satın
alındı. 38 yıldır Bin Ladin ailesinin sahibi olduğu ev
son 20 yıldır terk edilmiş durumda. ABD’yi kana bula-
yan 11 Eylül saldırılarından sonra İbrahim Bin Ladin
eve bir daha adımını atmadı. 659 metrekare kapalı
alana sahip ev, 8 bin metrekarelik bir arazi içinde. Bah-
çesinde palmiye ağaçları ve büyük bir havuzu da olan
evin yedi yatak odası ve beş banyosu bulunuyor. iste fi-
yatı olarak 28 milyon dolar (236 milyon TL) belirlenen
ev için, “Yenilemeye açık ve ev sahibi 20 senedir bu-
rada değil” notu düşülmesi dikkat çekiyor.

AB’den Türkiye’ye yangın yardımı
Avrupa Komisyonu, Türkiye’de devam eden orman yangınlarının ardından yangınlarla müdahaleye destek amacı ile
Hırvatistan'dan 1 Canadair uçağı ve İspanya'dan ise 2 Canadair uçağının Türkiye’ye gönderilmesi için harekete geçti

Türkiye'de devam
eden orman yangınla-
rının ardından Türki-

ye'nin AB Sivil Koruma
Mekanizmasını harekete geçirdiği
aktarıldı. Avrupa Komisyonu tara-
fından yapılan yazılı açıklamada,
“Türkiye, AB Sivil Koruma Meka-
nizmasını harekete geçirdi. Avrupa
Komisyonu anında yanıt olarak,

Hırvatistan’dan 1 Canadair uçağı
ve İspanya’dan 2 Canadair uçağı-
nın harekete geçirilmesine yardımcı
oldu” denildi.Söz konusu yangın
söndürme uçaklarının Avrupa sivil
koruma varlıkları rescEU’nun bir
parçası olduğu aktarılan açıkla-
mada, Avrupa Birliği’nin 7/24 Acil
Müdahale Koordinasyon Merke-
zi'nin Türk makamlarıyla düzenli

temas halinde olduğu ifade edildi.

Daha fazlasına hazırız

Kriz Yönetiminden Sorumlu Ko-
misyon Üyesi Janez Lenarcic yap-
tığı açıklamada, “AB, bu çok zor
zamanda Türkiye ile tam daya-
nışma içinde. Yardım sunan tüm
ülkelere teşekkür ediyorum” şek-
linde konuştu.
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Kanlı Tabya’ya ziyaretçi akını
Osmanlı Devleti tarafından doğu sınırlarının korunması için Kars'ta yapılan ve adı
Osmanlı-Rus Savaşı sırasında 1 tabur askerin şehit olması nedeniyle 'Kanlı Tabya'
olarak anılan Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi, son 1 ayda 3 bin 529 kişiyi ağırladı

Türkiye’nin 3’üncü inte-
raktif müzesi olma özelli-
ğini taşıyan Kafkas

Cephesi Harp Tarihi Müzesi, Covid-
19 kısıtlamalarının kaldırılmasıyla
kente gelen yerli ve yabancı turistle-
rin uğrak yeri oldu. 19’uncu yüz-
yılda, Rus ordularının istilasına karşı
şehrin savunmasında önemli rol oy-
nayan ve 1828’deki Rus saldırısının
püskürtülmesi, 1855’teki Kars Zafe-
ri’nin kazanılması, 1877-1878 Os-
manlı-Rus Savaşı sırasında
savunma amaçlı kullanılan 'Kanlı
Tabya', 2018 yılında Kafkas Cephesi
Harp Tarihi Müzesi’ne dönüştürül-
mesinin ardından turistlerin ilgi
odağı olmaya devam ediyor. Mü-
zede canlandırılan, Sarıkamış Hare-
katı'nda donan askerlerin buğulu
camdan gösterilmesi ve şehit olan

askerlerin çarıkları ise ziyaretçileri
duygulandırıyor. Kafkas Cephesi
Harp Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden
yerli ve yabancı turistler, 8 ana sa-
londa 1828 yılından Cumhuriyet'in
ilanına kadar bazı önemli olayları in-
teraktif olarak görebiliyor.

Çok etkilendik

Müzeyi gezerken tüylerinin ürperdi-
ğini söyleyen Ünver Kilik, "Ülke
kolay kazanılmadı. Bunları gördükçe
insanın milli duyguları daha da ka-
barıyor, gurur duyuyor, mutlu olu-
yor. Beni bu müzede Sarıkamış ile
ilgili slayt gösterisinin yapıldığı oda
çok etkiledi. Askerlerin o halini gör-
dükçe insan diyor ki 'Ülkemizin kıy-
metini, değerini bilmemiz gerekiyor.'
İnsanlar bizim bugünlere gelebilme-
miz için neler yapmış, ülkemiz için

vatanımız için nelerden geçmiş. İster
istemez bastığın toprağın ne kadar
değerli olduğunu anlıyorsun. Vatanı-
mızı, milletimizi, devletimizi olabildi-
ğince korumamız, sevmemiz
gerektiğini düşünüyorsun. Çok güzel
bir yer. Bu tür yerleri gezmemiz gör-
memiz gerekiyor" diye konuştu. Kaf-
kas Cephesi Harp Tarihi Müzesi’ni
ziyaret ettiğinde çok duygulandığını
söyleyen Zahide Ünlü ise "Ameliyat-
haneye girdim ve yaralıların duru-
munu görünce sanki gerçek gibi
tüylerim diken diken oldu. Mani-
sa’ya dönünce burada çektiğim fo-
toğrafları yakınlarıma göstereceğim.
Ayrıca müzedeki askerlerin çarıkla-
rını gördüm ve çok etkilendim. Mü-
zedeki sesler de çok etkileyici sanki o
yıllardaki karın içinden giden askerler
bizmişiz gibi hissettim" dedi.

T ekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçe-
sinde 2600 yıllık Perinthos Antik
Kenti'ndeki tiyatro alanı kazılarla

gün yüzünü çıkmaya hazırlanıyor.
Mimar Sinan Üniversitesi adına Fen
Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğ-
retim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Koçel
Erdem tarafından başlatılacak kazı çalış-
malarında, arkeologların yanı sıra ala-
nında uzman kişiler de görev yapacak. İl
Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacı-
oğlu, antik kentte daha önce yapılan ka-
zılarda Perinthos Bazilikası'nın ortaya
çıkarıldığını hatırlattı.Bu yıl da bölgede
önemli çalışmaların yapılacağını ifade
eden Hacıoğlu, "Bu kazılarda en büyük
amacımız antik kentte bulunan Trak-
ya'nın en büyük tiyatro alanının ortaya
çıkarılması. Bununla beraber akropolde
yapılacak kazılarla da bir tarih canlana-
cak" dedi.

Antik tiyatro merkezi

Hacıoğlu, kazılarla birlikte Marmarae-
reğlisi ilçesinin Tekirdağ'ın en önemli
tarih ve kültür destinasyonu olacağını
belirtti.Kazıların adeta iğneyle kuyu
kazmaya benzediğini anlatan Hacıoğlu,
"Çok sabır gerektiren bir olay. İnanıyo-
rum ki bu tiyatro, kazılar sonunda
Trakya'nın en büyük tiyatro merkezi
olarak karşımıza çıkacak" dedi. "Tekir-
dağ'ın turizm açısından her türlü rotası
var ama tarih ile kültür turizmi açısın-
dan rotası yok" diyen Hacıoğlu, "Perint-
hos Antik Kenti'nde yapılacak kazılarla
ortaya çıkacak yerler, akabinde Hera-
ion-Teikhos Antik Kenti kazılarıyla Te-
kirdağ çok önemli tarih ve kültür
destinasyonu olacak" diye konuştu.

Akropol bölümlere dokunulmamış

Kazı Başkanı Prof. Dr. Zeynep Koçel
Erdem ise bilimsel literatürde Perint-
hos'un, M.Ö. 600 yıllarında Samos'tan
gelen kolonistler tarafından kurulduğu-
nun kabul edildiğini ifade etti. Antik kent-
teki kazıların çok yakın bir zamanda
başlayacağını dile getiren Erdem, "Bu
sene salgın koşullarını göz önüne alarak
kısıtlı sayıda bir ekiple çalışmalara başla

yacağız. İlerleyen senelerde antik kentin
farklı alanlarında daha fazla ekiple çalış-
mayı planlıyoruz" diye konuştu.Erdem,
kazı çalışmalarının sonuçlarının merakla
beklendiğini aktararak, "Antik kentin üze-
rinde büyük ölçüde modern yerleşim var.
Şansımız, akropol bölümüne şimdiye
kadar hiç dokunulmamış. Tapınak ve ti-
yatro gibi büyük kamu yapılarının ol-
duğu yerlere dokunulmamış" dedi.

"Kazılarımıza bu alanlardan başlayaca-
ğız" diyen Erdem, "Kazıların ardından
kent halkına ve gelen ziyaretçilere burası
gezdirildiği zaman bir şeyler sunulmalı.
Bunlar, çeşitli levhalar ve canlandırma re-
simlerle yapılacak. Burada bir gezi güzer-
gahı oluşturulacak" şeklinde konuştu.
Erdem, kazı alanında sürekli çalışılaca-
ğını, böylece bölgenin korunarak kontrol
altında tutulacağını sözlerine ekledi.

Bale Festivali
başlıyor

4'üncü Uluslararası Efes Opera ve
Bale Festivali, 24 Ağustos-3 Eylül
2021 tarihleri arasında yapılacak
devleT Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünden ya-
pılan açıklamaya göre, 2018'den bu yana gerçekleşti-
rilen festival, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19)
tedbirlerine uyularak düzenlenecek.
Festivalde opera ve bale eserlerinin yanı sıra konser
ve müzikal türleri de yer alacak. Festivalin açılışı, 24
Ağustos Salı günü saat 21.00'de, tadilatın ardından
kapılarını açacak Efes Antik Tiyatro'da, İzmir Devlet
Opera ve Balesinin sahneleyeceği Giuseppe Verdi’nin
opera eseri "La Traviata" ile yapılacak. Prag Opera-
sından Michaela Zajmi, Bledar Zajmi, Egli Prifti ve
İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası flüt sanatçısı
Hürkan Ayvazoğlu'ndan oluşan Prag Ensemble kon-
seri, 26 Ağustos Perşembe günü Efes Odeon'da dü-
zenlenecek.

Sanatseverler bayram edecek

Fransız besteci Georges Bizet'nin "Carmen" operası-
nın müzikleri ile özgün bir koreografide birleştirilen
Carmen Balesi, 28 Ağustos Cumartesi günü Efes
Antik Tiyatro'da sahnelenecek. Ankara Devlet Opera
ve Balesi Modern Dans Topluluğu (MDT), 1 Eylül
Çarşamba günü Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyat-
ro'da, izleyiciyi 1930'lar Amerika'sına götüren
"Gangster" müzikaliyle İzmirli sanatseverler için sah-
nede olacak. Bu yıl hayatını kaybeden opera dünyası-
nın çok değerli iki tenoru Ender Arıman ve Erol Uras
anısına 3 Eylül Cuma saat 21.00'de İzmir Devlet
Opera ve Balesi Orkestrası Korosu ve Solistleri tara-
fından Efes Antik Tiyatro'da bir anma konseri sunu-
lacak. Festivalin sponsorluklarını İzmir Büyükşehir
Belediyesi, Kuşadası Belediyesi, Selçuk Belediyesi,
Mavibahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi ile Konak
Best Western Hotel üstleniyor. Festival biletleri
"www.biletinial.com" adresinden, Bornova Kültür ve
Sanat Merkezi ve Elhamra Gişesi’nden, ayrıca Mavi-
bahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi, Efes Antik Kenti
ve Kuşadası'ndan temin edilebilecek.

Adını Balat'ta kendi ahşap atölyesinde verdiği kon-
ser performanslarıyla duyuran “Akustikadam”ın ço-
ğunu karavan yolculuğu sırasında bestelediği
şarkılardan oluşan albümü “Yolda Görüşürüz”ün
üçüncü şarkısı “Karavan” tüm dijital platformlarda
yayınlanıyor. Nostaljik klavye ezgileri ve güçlü gitar
tonlarıyla dinleyicilerle buluşan şarkının söz ve mü-
ziği sanatçıya, aranjesi Güney Marlen’e, mix ve
mastering çalışmaları ise Levent Büyük’e ait. Yolda
Görüşürüz albümünün üçüncü şarkısını paylaşan
Akustikadam, albümle ilgili dinleyenlerde merak
uyandırmaya devam ediyor.

Türk izleyicisinin hafızasında gülüm-
seyen yüzünün yanı sıra yorumladığı
"Eller Eller" ve "Bir Bir Birilerine" eser-
leriyle yer edinen Osman Yağmurdere-
li'nin vefatının ardından 13 yıl geçti. 55
yıllık yaşamına çok sayıda dizi ve film
sığdıran Osman Yağmurdereli, 6 Şubat
1953'te Trabzon'da dünyaya geldi. De-
mokrat Parti ile Adalet Partisi kurucula-
rından 12. Dönem Trabzon Milletvekili
Zeki Yağmurdereli ile Selma Yağmur-
dereli'nin oğlu olan sanatçı, ilkokul 3.
sınıfa kadar Trabzon Kurtuluş İlkoku-
lu'nda, daha sonra Ankara Kavaklıdere
İlkokulu'nda okudu. Yağmurdereli, orta
ve lise eğitimini Namık Kemal Lisesi
Yenişehir Koleji'nde tamamladı. Gazi
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik
Bölümünü 1973'te bitiren sanatçı, bir
süre öğretmenlik yaptı, 1975'te, yo-
rumcu sanatçı olarak müzik kariyerine

başladı. Yağmurdereli, 1990'da "Nişan
yüzüğü", 1992'de "Sarışın" adlı albümü
müzikseverlerle buluşturdu. Kıbrıs şar-
kısı "Bir bir birilerine" ve "Eller eller"
eseriyle tanınırlığı artan sanatçı, bir
süre Ankara gazinolarında şarkı söyle-
yen sanatçı, şarkıcı Faruk Tınaz‘ın ısra-
rıyla İstanbul'a geldi. Yağmurdereli ve
Tınaz, Kamil Sönmez ve Asım Ekren
ile aynı evde yaşadı. Osman Yağmurde-
reli, oyunculuğa da adım atarak, "İz Pe-
şinde" ve "Bizim Mahalle" dizileriyle
"Bir İhtimal Daha Var", "Keloğlan Kara
Prens'e Karşı", "Yeni Bir Yıldız", "Bir
Aşkın Bittiği Yer", "Biraz Neşe Biraz
Keder" ve "Sevgi Çıkmazı" filmlerinde
rol aldı. TRT'nin sevilen dizilerinden İz
Peşinde'de canlandırdığı "Komiser
Esat" karakteriyle, ününü katlayan sa-
natçı, "Aşkım Aşkım", "Dicle", "Elveda
Derken", "Sessiz Gemiler", "Karınca

Yuvası", "Sev Kardeşim", "Köpek", "Kı-
nalı Kar", "Melekler Adası", "Hırçın
Menekşe", "Serseri", "Baldız Geliyorum
Demez", "Yılan Hikayesi", "Marziye",
"Sakin Kasabanın Kadını", "Yalan",
"Yeni Bir Yıldız", "Ay Işığında Saklıdır",
"Bir Aşkın Bittiği Yer", "Nefes Alamıyo-
rum", "Bizim Mahalle", "Bir Kadın
Düşmanı" ve "Duygu Çemberi"nin de
aralarında bulunduğu birçok dizi ve fil-
min yapımcılığını üstlendi.

Önemli işler yaptı

Yönetmen Taner Akvardar, Yağmurde-
reli'nin "Misi" isimli kitabını aynı adla
2005'te mini dizi yaptı.Başarılı sanatçı,
1987'de dönemin ANAP Zonguldak
Milletvekili Veysel Atasoy'un kız kardeşi
Esin Atasoy ile evlendi. Film yapım şir-
keti Yağmur Ajans'ı 1988'de kuran Yağ-
murdereli, Kerime Nadir'in

"Samanyolu" adlı eserini dizi haline ge-
tirip TRT‘ye sattı. Uğur Arslan'ın sevi-
len şiirinden, televizyona uyarlanan
"Karagümrük Yanıyor", 2006'da
Osman Yağmurdereli’in yapımcılığında
izleyiciyle buluştu. Senaryosunu Yağ-
murdereli'nin kaleme aldığı, Hilal Sa-
ral'ın yönettiği dizide, Uğur Arslan,
Sinem Öztufan, Özlem Yılmaz, Mesut
Akusta ve Kamil Sönmez rol
aldı."Devlet Sanatçısı'" unvanı da taşı-
yan yapımcı Osman Yağmurdereli, 5
yıl üst üste "Altın Kelebek En İyi Ya-
pımcı Ödülünü" nün sahibi oldu. Sa-
natçı, 22 Temmuz 2007 seçimlerinde
AK Parti'den İstanbul 2. Bölge millet-
vekili seçildi. Bir dönem Trabzonspor
Basın Sözcülüğünü de yapan Yağmur-
dereli, 2 Ağustos 2008'de İstanbul’da
kanser hastalığı nedeniyle 55 yaşında
hayata veda etti.

TRAKYA’NIN
GOBEKLITEPE’SI

Osman Yağmurdereli 13 yıldır aramızda yok

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2600 yıllık Perinthos Antik Kenti'ndeki tiyatro alanı 
kazılarla gün yüzünü çıkarılacak. Kazı çalışmalarının 12 ay boyunca sürdürülmesi planlanıyor
İRFAN DEMİR

Karavan
yayına girdi
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Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu,
bordo-mavili kulübün 54’üncü kuruluş yıl dö-
nümü nedeniyle mesaj yayınladı. Ahmet Ağaoğlu,
kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıkla-
masında, “Şanlı Trabzonsporumuz 54 yaşında.
Ama asırlara dayanan medeniyet ve futbol kültü-
rüyle birlikte 54 artı yüzler yaşında. O asırlara da-
yalı medeniyetin kurduğu İdmanocağı,
İdmangücü, Karadenizgücü ve Martıspor,
Bordo-Mavi renklerimizin çatısı altında birleşerek
2 Ağustos 1967’de Trabzonsporumuzu var etti!
Ülkemizin futbol literatüründe büyük bir değişime
ve dönüşüme yol açan bu birleşmenin ardından
Trabzonsporumuz kazandığı şampiyonluklar, ku-
palar ve başarılarla tarih sahnesine adını altın
harflerle yazdırdı, ‘Devrimin Takımı’ unvanına
sahip oldu! Tabi ki büyük olmak sadece kupa-
larla, madalyalarla veya kazanılan başarılarla öl-
çülemezdi. Büyük olmak aynı zamanda ‘ağabey’
olmak ve yol göstermekti. Büyük olmak cesaret
vermek demekti. Bu anlamda kulübümüz; her
adımında, kazandığı her başarıda, kaydettiği her
gelişimde ve dönüşümde ayrıca karşılaştığı her
zorlukta örnek oldu!” dedi.

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına
Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde devam
eden Göztepe, 2'nci Lig ekibi Nazilli
Belediyespor'la oynadığı özel maçı 3-1
kazanarak moral depaladı. Teknik di-
rektör Ünal Karaman, Nazilli karşısına
İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli,

Dino Arslanagic, Atınç Nukan, Berkan
Emir, Makana Baku, Obinna Nwo-
bodo, Soner Aydoğdu, Cherif Ndiaye,
David Tijanic, Adis Jahovic on biriyle
çıktı. Sarı-kırmızılılar 2'nci dakikada
yeni transferi Baku ile öne geçerken,
28'de Baku bu kez asist yaptı ve Jaho-

vic fileleri sarstı. Göz-Göz 3'üncü go-
lünü de 63'te Beykan'la buldu. Nere-
deyse tüm futbolcularına şans veren
Ünal Karaman'ın takımın mücadele-
sinden dolayı memnun kaldığı bildi-
rildi. Özellikle Baku'nun performansı
da teknik ekibe umut verdi. 

Yaşasın 
Trabzonspor!

Göz-Göz göz doldurdu

Süper Lig'e yükselen Altay'da teknik direktör
Mustafa Denizli tarafından yeni sezon öncesi
kadro dışı bırakılan Brezilyalı Mossoro, siyah-be-
yazlı kulüple 1 yıl daha süren sözleşmesini tek ta-
raflı feshetti. Geçen sezon devre arasında
Göztepe'den transfer edilen 38 yaşındaki 10 nu-
mara, İzmir ekibiyle 1'inci Lig'de Play-Off'tan
Süper Lig'e çıkma sevinci yaşamıştı. Teknik pat-
ron Denizli'nin kadrosunda düşünmediği Sam-
bacı, geçen sezondan kalan alacağının
ödenmemesi üzerine mukavelesini sonlandırdı.
Tecrübeli futbolcu başka bir kulüple anlaşırsa
Altay yeni sezon için ödeme yapmak zorunda kal-
mayacak. Ancak yaşı ilerleyen Mossoro bir ku-
lübe imza atmazsa, siyah-beyazlılar davalık
olacağı oyuncuya yıllık ücreti olan 450 bin Eu-
ro'yu ödemek zorunda kalacak. FIFA kanalıyla
serbest kalan Marcio Mossoro, geçen sezon Altay
formasıyla 16 maçta görev alıp, 3 asist yapmıştı.
Altay'da kadro dışı kalan stoper Lokman da kont-
ratını tek taraflı feshedip Bandırmaspor'a transfer
olmuştu.

Rakip Antalyaspor

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren
Altay, kamptaki ikinci hazırlık maçında yarın Fra-
port-Tav Antalyaspor'la karşı karşıya gelecek. Mü-
sabaka saat 17.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılar,
ilk özel sınavında Giresunspor'u 3-0 mağlup et-
mişti. İzmir temsilcisi son hazırlık maçını ise
cuma günü Ümraniyespor'la yapacak.

Mossoro şoku

2 021-2022 sezonu Türkiye Futbol
Federasyonu (TFF) Merkez Hakem
Kurulu (MHK) Yaz Semineri'ne ka-

tılan Galatasaray Kulübü Başkanı Burak
Elmas, açılış töreni sonrası basın men-
suplarına açıklamalarda bulundu. Elmas,
yaptığı açıklamada, "Biz başından beri,
yönetime geldiğimizden beri çok samimi
bir şekilde kişilerle değil, çözümlerle uğra-
şacağımızı söyledik. Bugün özellikle gel-
dim. Çünkü burada şikayet ettiğimiz
konularda samimiyet göstererek, çözü-
mün parçası olmamız lazım. Oyunun gü-
zelleşmesine hedefimiz var. Güzel bir
açılış oldu. El uzatmazsanız çözüm gel-
mez. Biz Galatasaray olarak diğer kulüp-
lerle de beraber konuşarak ilerliyoruz.
Artık Türkiye'de gelecek bir kaos sezonu
daha istemiyoruz. Futbolun her alanında,
sahada, cezalarda, her yerde, her takıma
eşit adalet istiyoruz. İyi olan kazansın isti-
yoruz" diye konuştu. 

Pilot takım arıyoruz

"Biz 1 senelik değil, Galatasaray'ın 4-5
sene sonra tekrar hak ettiği yerlerde olabi-
leceği bir sistemin çabasındayız" diyen
başkan Elmas, "Transfer konusunda uzun
vadeli kontratlar, belli yaşın altında genç
oyuncular geliştirerek; Galatasaray'ın
oyun sistemine katkıda bulunacak oyun-
cular seçmeye çalışıyoruz. İnce eleyipk sık
dokumak gerekiyor. Birtakım önemli ek-
sikleri giderdik. Burada ana hedef kuvvetli

11 kurarak, her sene kadroyu yüzde 30-40
değiştirmek değil, ileride transfer olan,
performansı düşen oyuncularımızın ye-
rine yetişecek oyuncular transfer etmek
olacak. İlk 11'i sürekli değiştirirseniz sis-
temsel başarı da söz konusu olmaz. Ay-
rıca bunun dışında futbolda da bir sistem
kurmak istiyoruz. Bağımsız, profesyonel
Galatasaray sistemi kurmak istiyoruz.
Ciddi adımlarımız var, uygulama safha-
sına geçmek üzereyiz. Pilot takımla ilgili
ise çalışmalarımız var. Türkiye'de 2, yurt
dışında 2 kulüple görüşüyoruz. Bir tanesi
bitmek üzere umarım 1-2 hafta içinde
açıklarız. Aramızda kontratlar yapıyoruz
ve doğru kontrol etmek istiyoruz. Geç-
mişte başarılı olamadık maalesef. Bu
konu ciddi ilgi isteyen, performans istiyor-
sanız ciddi şekilde üzerine eğilmeniz gere-
ken bir şey. Her şeyi planlayarak
gidiyoruz" açıklamasında bulundu.

Morutan ile işimiz yok

Morutan transferi hakkında da konuşan
başkan Elmas, "Sadece Morutan ile ilgili
değil birçok oyuncularla ilgili menajer
fazla aktiviteler yapılıyor. Cumartesi ak-
şamı gece geç saatlere kadar Fatih ho-
cayla beraberdik. O bana sordu, ben de
ona sordum. Çocuklarımız 'öyle bir şey
var mı?' diye mesaj attılar. Öyle bir şey
yok. Resmi bir teklif yapmadık, hiçbir gö-
rüşme de olmadı. Bakın bu menajerlerin
özellikle, -bazı menajerler tabi ki düzgün- 

Bunların yaratmaya çalıştıkları, bizleri
transferde zorlama oyununa biz gelmeye-
ceğiz. Aracı kullanmıyoruz şükür her ku-
lüple konuşacak lisanımız var. Bu
menajerlerin taraftarlarımızın duygula-
rıyla oynayarak, fiyat yükseltme ve
oyuncu alma mecburiyeti çabasına biz
pabuç bırakmayacağız. Morutan'la ilgili
resmi bir görüşme olmadı, hatta şunu
söyleyeyim; Olmayacak!" ifadelerini kul-
landı. Bütün kulüplerle kendisi görüştü-
ğünü vurgulayan başkan Burak Elmas,
"Halil Dervişoğlu ve birkaç oyuncu daha
var. Halil ile ilgili kulübün gelecek sezon
kadrosuna karar vermesini bekliyoruz,
tekrar görüşeceğiz" şeklinde konuştu.

Umarız kulüp bulurlar

Falcao ve Feghouli'nin durumlarıyla ilgili
ise Elmas, "Falcao ve Feghouli ile görüş-
tüm. Çok güzel hizmetleri oldu. Fakat bu
ücret yapısıyla, bu maliyetle, yeni finansal
yapılanmamız çerçevesinde ücretlerini
ödeyemeyeceğimizi ve kulüp bulmalarını
istedik. Umarım onlar da bizim nezaketi-
mize karşılık vererek, iyi bir Galatasaraylı
olarak kısa zamanda kendilerine bir kulüp
bulurlar. Bir Galatasaraylı olarak iyi ilişki-
lerle yollarımızı ayırırız. İkisi de gelecek
dönem için düşünmüyoruz. Şu anda bu
yönetim kararıdır. Fatih hocamızın teknik
kararları farklı olabilir. Bekleyip görelim
ona göre hareket ederiz" dedi. 

MarMara Ereğlisi Belediyesi tarafın-
dan 'yaz şenlikleri kapsamında' bölge
halkın katılımıyla başlayan voleybol tur-
nuvası, yerli halkın yanı sıra yabancı
sporcuların da yoğun ilgi göstermesiyle
dikkat çekiyor. Bu yıl 3'üncüsü düzenle-
nen ve yabancı sporcuların katılımıyla
uluslararası olma özeliğini taşıyan ve 2
gün süren turnuvaya, Türkiye'den Selin
Aşıkoğlu,  Zeynep Bora, Medine Kork-
maz, Vera Sürmen, Öykü Binici ve Esra
Demirkıran, ABD'den Juhanita Men-
doza, Devin Von Pingel, İspanya'dan,
Ester Ribera, Catalina Pol, Arnavut-
luk'tan Xhudgena Kruti,  Adelayda
Prenga, Bosna Hersek'ten, Elisa Bes-
hinr ve Lyra Pireva çifti ile 7 takımda 14
kadın sporcu katıldı. Bir hayli çekişmeli
geçen ve 2 gün süren turnuvada Arna-
vutluk'tan Xhudgena Kruti,  Adelayda
Prenga, çifri ile İspanya'dan, Ester Ri-
bera, Catalina Pol çifti rakiplerini yene-
rek finale yükseldi. Finalde uzatma
setinde Arnavutluk'tan Xhudgena Kruti,
Adelayda Prenga çifti, İspanyol rakiple-
rini 15-12 yenerek turnuvada şampiyon
olarak 1'incilik kupasını kazandı. Turnu-
vaya katılanlara kupa ile birlikte bir 
miktar para ödülü verildi.

Spora yatırım devam edecek

Turnuvanın kapanış bölümünde konu-
şan Marmaraereğlisi Belediye başkanı
Hikmet Ata, "Yurt dışından ve yurt
içinden bir çok voleybol severin takip
ettiği ve her yıl düzenlenerek gelenek-
selleştirmeye çalıştığımız bu turnuvaya,
bu yıl yurt dışından çok fazla başvuru
oldu. Biz de bunun üzerine turnuvaya
'dünya halkları turnuvası' adında bir
bölüm ilave ettik. Bu bölüme Türki-
ye'den 2, yurt dışından 5 farklı ülkeden
olmak üzere toplam 7 takım ağırlaya-
bildik. Aslında başvuru çok daha faz-
laydı fakat gerek pandemi gerekse
maddi şartlar sebebiyle biraz daralt-
mak zorunda kaldık. Marmaraereğlisi
Tekirdağ’ın turistik bir ilçesi ve biliyor-
sunuz Türkiye'nin en uzun sahil şerit-
lerinden birine sahip. Ayrıca doğal
kumsallarımız da dünyaca ünlü özel
bir kuma sahip. Ve bu özelliklere şu
anda spor turizmini de eklediğimizi
düşünüyorum. Başvurulardan ve hal-
kımızın ilgisinden çok mutluyuz. Uma-
rım önümüzdeki yıl çok daha fazla
sporcu ve sporsever ile bu turnuva  dü-
zenleyeceğiz.”dedi. İRFAN DEMİR

Plaj voleybolunun
adresi tekirdağ oldu
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi Belediyesi tarafından yaz şenlikleri kapsamında düzenlenen Uluslararası Voleybol Turnuvası, 14 kadın
sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Yabancı sporcuların katılımıyla uluslararası olma özeliliğini taşıyan ve bir hayli çekişmeli maçların
oynandığı turnuvada Arnavutluk'tan katılan Xhudgena Kruti ve Adelayda Prenga çifti rakiplerini yenerek kupayı almayı başardı
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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, yüksek ma-
liyetleri nedeniyle Falcao ve Feghouli ile görüştüğünü
ve kendilerine kulüp bulmasını istediğini söyledi



G alatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,
yeni sezon öncesi basın mensuplarıyla
sohbet toplantısında bir araya geldi.

Kampa gitmeme nedenlerinden bahseden Terim,
“Pandemi bize öyle bir iş yaptı ki… Bazı yerler
düşündük ama yasaklı, giriş problem. Gittiğiniz
yerde hazırlık maçı yapmanız gerekiyor. O yok.
Artı bayağı da bir rakam tutuyor. Bunları hepsini
düşündüğünüzde kampa gitmedik. Yoksa çok
daha güzel yerler bulmuştuk. Biz burada da
kamptayız, biliyorsunuz. Sabah burada kahvaltı,
antrenman, öğleden sonra yemek ve izin, ak-
şama bir daha idman… Eğer bir maç organizas-
yonu olsaydı, turnuva gibi, oraya gidecektik.
Fazla imkanımız olmadı. İnşallah pandemi dö-
neminin etkileri son bulur ve değişik turnuvalara
gidebiliriz. Bu sene ligdeki deplasmanlara belki
maç günü gideceğiz. Özellikle sıkıntı olmayan
yakın yerlere. Şimdi inceliyor arkadaşlar.
TFF’den cezai müeyyidesi yoksa, öyle gideceğiz.
Özellikle pandemi döneminde çok mantıklı bulu-
yorum… Oyuncuların daha profesyonel düşün-
düğüne inanıyorum. Herkesin evini, çocuğunu
arayacağını, daha rahat edeceklerini, kendilerini
daha iyi hazırlayacaklarını düşünüyorum. Sağ-
lıkçılarla ve performansçılarla konuştuk… Bunu
yapabiliriz” diye konuştu. Stada bir tesis yapıl-
ması konusunda da konuşan tecrübeli teknik
adam, “Şu anda Florya’ya yoğunlaşmış durum-
dayız. Buraları yaptırıyoruz. Üst saha, alt saha
yenileniyor. İç kısımlarda da bazı değişiklikleri-
miz var. Soyunma odalarımızın, kamp binamızın
üzerinden geçiyoruz. Yine de her halükarda sta-
dın altındaki kısımdan faydalanmak lazım.
Çünkü boş orası” açıklamasında bulundu.Ber-
kan Kutlu ve Taylan Antalyalı’nın aşağı yukarı
hazır gibi olduklarını söyleyen Terim, “Taylan bir

hafta oldu başlayalı. Berkan Bolu’da zaten hazır-
lık kampından geldi. Taylan da yavaş yavaş hazır
hale gelecektir. Berkan hazır gibi…” dedi.

Epey daha Florya'dayız

“Sezona hazırlanıyoruz, UEFA’ya hazırlanıyo-
ruz. Bir yandan transferlerle uğraşıyoruz, diğer
yandan Florya’yı tekrar dizayn ediyoruz” diyen
tecrübeli teknik adam şunları ifade etti:“Takdir
edersiniz ki, 7 Eylül’e kadar olan zaman biraz
hareketli geçecek. Bir aydan fazla zamanımız var.
Onun için de değişimi en iyi şekilde kullanmak
istiyoruz. Yukarıdaki sahayı kaldırdık, ambarın
yanındaki geniş bir alan vardı. Onları normal ye-
diye yedi bir saha yaptık. Pres sahası yaptırmış-
tım çok önce. Onun da zeminini kaldırdık. Üçü
birden hazır olacak. Hem altyapımızın hem
bizim daha rahat antrenman yapma imkanı ola-
cak. Başkan’a sorduğum zaman Kemerburgaz’ı
net bir cevap aldım. ‘En az 25 ay sürer hocam’
dedi. Biz ona ülke şartlarını düşünerek biraz
daha koyalım. Epey bir süre daha buradayız. O
yüzden bunları yapmak zorundayız. Bu arada
soyunma odamızı arkadaşlarımız yapıyorlar.
Müdahale ettiler sağ olsunlar. Hummalı bir ça-
lışma var burada. Hem biz hem altyapımız daha
rahat imkanlarla antrenmanlara devam
edeceğiz.  Ligdeki ilk iç saha maçını Türk Tele-
kom Stadyumu’nda oynayacağız… Alt zeminin
değişmesi lazımdı. O çalışma gerçekleştirildi.
Hatay maçını orada oynayabileceğiz gibi görü-
nüyor.”

Seçim dönemi kaybımız oldu

Terim, başkanlık seçimi döneminde adının çok
geçmesine rağmen sessiz kalmasıyla ilgili ise
“Benim çalıştığım hiçbir dönemde seçime müda-
hil olmadığımı iyi bilirsiniz. Oy kullanmadım ve
hiçbir zaman müdahil olmadım. Doğru bulmu-

yorum. Ben gelmediğim gibi aileden kimseyi de
getirmedim. Burada çalışmış teknik heyet ve ar-
kadaşlarım dahil kimseye müsaade etmedim.
Oyumu kullandığım başkan seçilirse onun antre-
nörü mü olayım yani? Oy kullandığım başkan
adayının hocası olmam. Benim böyle bir prensi-
bim var. Eğer bir gün çekilirsek tabii ki etkimizi,
yetkimizi, sevgimizi kongre salonlarından daha
rahat görme imkanı olur. Boş olduğum zaman
gittim oy kullandım; ailemle de kullandık; ama
özellikle bu sefer kullanmadım. Düşünün ki önce
avukatımızdan ayrıldık. Seçim tarihlerini bir defa
düşünmek lazım. Maalesef orada en az 2-3 haf-
talık bir kaybımız oldu. Genel olarak seçim tarih-
lerini tüzükte değişebilir mi diye bir ara
düşünmekte yarar var. Bazen tam transferin gö-
beğine geliyor. Onu düşünerek takımın da du-
rumu doğrultusunda hareket edilmesi daha
doğru” dedi.

Transferler bizim için zor

Takımların sezonu erken açması hakkında da
Terim, “Çok alıştığımız bir şey değil. Mayıs’ın
sonu, haziran başı. Bu sene böyle oldu. Her
geçen gün zorlaşacak gibi gözüküyor. Erken
açmak zorunda kaldık. Şartlar ne olursa olsun,
bizim gibi ekonomik zorluklar çeken takımlar için
transfer zor. Pandemi birçok şeyi geriye attı” ifa-
delerini kullandı.

Başka takımlarla ilgilenmem

Fatih Terim, seçim sürecinde farklı takımlardan
teklif gelip gelmediğiyle ilgili ise “O tekliflerin ol-
ması zaman zaman olması doğal. Uzun zaman-
dır var her şeyden. Benim şöyle bir huyum var.
Bir takımda çalışırken başka bir takımla ilgilen-
mediğim gibi başkalarına da herhangi bir söz
vermem. Bunlara çok itibar etmemek lazım. İşim
bitmemişti. Çok da kısa bir süre var. Başka türlü
de olabilirdi. O zaman düşünebilirdim. Henüz
kopmadan böyle bir şey hiç düşünmedim” dedi.

Orta saha oyuncuları çift yönlü olsun

Berkan - Taylan - Cicaldau’nun ideal orta saha
üçlüsü olup olmadığının sorulması üzerine ise
Terim, “Biz biraz değişikliğe uğruyoruz. Bunun
içinde özellikle genç arkadaşlarımızı kazanmaya
çalışıyoruz. Sonra tekrar rakam olarak kulübe
dönebilecek oyuncular. Artı benim özellikle pren-
siplerimden, 1998-99’dan itibaren baskıyı, presi
isteyen; onu, artı pası kullanmayı düşünen ve
ona göre davranmayı isteyen bir hoca olarak…
Daha çok baskı yapan, oyun kontrolünü elinde
bulunduran bir oyuncu grubu. Yaş olarak daha
genci.. Elbette ki tecrübeli oyuncudan, fırsat
transferlerinde vazgeçmeyeceğiz. Genel olarak
ilerleyen yıllarda Galatasaray’a para kazandırabi-
lecek, katkı verecek genç arkadaşlarımıza daha
ağırlık verdiğimiz bir gerçek. Olabilir. Alex, sol ta-
rafa Patrick, sağ tarafa Sacha….Taylan kazandı-
ğımız bir oyuncu. Üçlü olabilirler. Mümkünse
orta saha oyuncularının hepsi iki yönlü olsun”
cevabını verdi.

Morutan'a para veremeyiz

Morutan transferi ile ilgili ise tecrübeli teknik

adam, “Morutan’ı biz ilk olarak 2017’de izlemi-
şiz, belki o zaman 2’nci Lig’de, 3’üncü Lig’de bir
takımız olsaydı alıp gelişmesini orada tamamla-
yabilirdik. Çok ufak bir paraya da alınabilirdi o
dönemde. Şu felsefenin oturması lazım; Tür-
kiye’de alınan oyuncunun genç de olsa, yaşı da
olsa hemen anında katkı vermesi bekleniyor. Ge-
lişim çağında oldukları bazen unutuluyor genç
oyuncuların. Morutan, daha sonra Romanya
içerisinde transfer yapıyor. Biz o zaman o yaşta
alabilseydik, gelişimini bizde sağlayacaktı. Şimdi
ise çok yüksek paralar konuşuluyor. Çok beğen-
diğimiz bir oyuncu ama o seviyelere çıkmamız
mümkün değil. Beğeniyorum, ilerleyen yıllarda
daha da iyi olacağını düşünüyorum. Şu anki
durum, rakam olarak bize çok yüksek. O seviye-
lere çıkmamız mümkün değil. Bonservisiyle ay-
rılanlar olabilirse mümkün ama yine de rakam
yüksek. Konuşulur. Önemli olan limit. Limi-
timizi açabilecek bir hamlemiz, ayrılan ar-
kadaşlarımız olursa düşünülebilir. Şu
anda konuşulmadı. Duyduğumuzu söy-
lüyorum. Yazılanlar ve duyduğumuz
rakamların büyük olduğu yönünde.
Belki bir gün resmi olarak oturulursa,
gerekli ve uygun şartlarla hamlemizi
yapabiliriz” dedi. Falcao ve Feg-
houli’ye teklif olup olmadığını ile
ilgili bir soruya ise Fatih Terim,
“Şu anda yok. Jimmy’nin bir
durumu var. Bazı genç oyuncu-
larımızı istiyorlar. Mümkünse
bazı genç oyuncularımızı tut-
mak istiyorum, Atalay ve
Kaan gibi. Onları bırakmak
istemiyorum. Bir kısmını oy-
namaları için vereceğiz.
Transferin makul ölçülerde
durmayacağı için, kadroda
yeteri kadar bir yükseklik
olacak. Eğer gitmeme ni-
yetinde olan varsa kadro
mühendisliğimize saygı
duyacaklar” açıklama-
sında bulundu.

Diagne konusu

Diagne’nin gidip git-
meyeceği ile ilgili ise
Terim şunları söyledi:
“Transfer dinamik bir
süreç. Bitinceye kadar
kimse ne yaptığınızı
bilemez. Benim listem
üç kişide var. Bende
de duruyor. Her an gi-
debilir düşüncesi
vardı Diagne ile ilgili.
Kendisi de bazı yer-
lerde bunu istediğini
söylemişti. Yarın
başka bir imkan, teklif
gelebilir. Öyle bir şey
size sunarlar ki, bu
rakam nereden çıktı
dersiniz, inanamazsı-

nız. Dönem transferi yapmak zorunda olduğu-
muz zamanlar vardı. Diagne’yi biz aldığımız
zaman, Ozan Kabak’tan gelen parayı ancak o
dönemde harcayabiliyorduk. FFP gereği kış dö-
neminde kulübün kasasına giren transfer para-
sını yazın bonservise taşıyamıyorduk. O dönem
Diagne’yi aldık, iyi ki de aldık, şampiyon olduk.
Luyindama için olağanüstü oynarken, çaprazı-
nın kopması, onu 6-7 ay geriye attı. Her gün
daha iyi olacağını düşünüyorum. Stoper almayı
düşünüyorum. Şu an için yabancı bir stoper dü-
şünüyoruz. Geldik, Ndiaye’yi büyük rakama sat-
tık. Ozan’dan, Rodrigues’ten, Gomis ve
Fernando’dan büyük rakamlar aldık. Taraftar
ister, bu da doğal ama geçen gün de söyledim.
Kafamdaki, aklımdakini yapabilecek bir takım
sahada istiyorum.”

Haaland transferini bitirebilirdik

Altyapı ve transferler ile ilgili ise Fatih Terim şu
açıklamaları yaptı: “Birçok oyuncu seyrettiriyo-
ruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haa-
land sizin için en çarpıcısı olabilir. Biz onu U20
Şampiyonası’nda izlettik, canlı olarak da daha
sonra bir lig maçı için Norveç’e Ümit Davala
Hoca ile Necati Ateş Hoca’yı gönderdim. Ora-
dan beni aradılar, maçtan. ‘Hocam, tüm scoutlar
burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar’ dedi.
Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek
oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolcu-
luk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 mil-
yona transferi bitirme noktasına gelecektik.
Juventus, City, Manchster United hepsi orada.
Şu an Avrupa’nın en önemli oyuncusu. Martin
ile beraber Norveç’in aynı şehrinden olduğu için
iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla
anlaşma noktasına geldik. Maalesef, Norveç’ten
hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem
8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye’de, siz
tahmin edin. Şimdi 150 milyon Euro. Bu ve
buna benzer bir oyuncu da Milan’a gitti, Hauge.
O da bizim portföyümüzdeydi. Moder, Po-
lonya’da yakaladığımız oyunculardan biri. Onu
çok istedik. Sonra milli takımda oynadı değeri
birden arttı. Brighton 11 milyon Euro verdi. 11
milyon verdi ve ocak ayında oyuncuyu kulübe bı-
raktı. Bakın, Brighton. Diğerlerine gelmiyorum.
Rekabet ortamını anlatmak istedim. Bunlarla re-
kabet ediyorsunuz. Bunlardan biz çok buluyo-
ruz. Scout ekibimizin ben gittiğim zaman
kalmasını istedim. Dünyanın her tarafıyla ilişki-
leri var. Dünyanın bildiği, herkesin bildiği, ama
scout ekibinin bilmediği hiçbir oyuncu yok. Bu
kadar net söylüyorum. Hani bazen diyorlar ya,
‘Nasıl bulamıyorsunuz bu adamları, şurada
şöyle bir adam var’ diye. Bizim çok yüksek ra-
kamlı bir datamız var, takip ediyoruz. Manches-
ter City, Chelsea gibi kulüplerin 18-22 yaş
aralığında çok büyük rakamlar vererek oyuncular
aldığını biliyoruz. Bunların hepsi tutuyor sanıyor
musunuz? Böyle belki 100 oyuncuyla yatırım ya-
pıyorlar. Belki hepsi tutmuyor ama sonuç olarak
bu söylediklerimizi biz değil onlar alıyorlar. Yakın
zamanda altyapıda yaş kontenjanı 21’den 19’a
inince, 19 sonrası oyuncularımız, Atalay, Erkan,
Kaan… Ya gidecekler ya da bizimle idmana çı-
kacaklar. Bizde kadro şişikin olduğu için gönderi-
yoruz. Belki kendi kulübümüz ve hocamız olsa
çok değişik olabilirdi. TFF’nin bize ceza verdiği
en can alıcı zamanında, Hindistan’a, Şili’ye, Tan-
zanya’ya temsilci gönderdim. Buralara gönde-
rim. Bundan sonra da devam edecek. Herkesin
bildiği, bizim scout ekibinin bilmediği hiçbir
oyuncu yok. Portekiz’den veya başka yerlerden
birçok örnek var. Altyapıya başı açımızı biraz
daha iyileşeceğiz. Bir gün oturuyoruz herkesle.
Scout grubu da var. Scout grubunda bir oyuncu
konuşuldu. ‘Şu hocaya getirdik beğenmedi’ dedi
bir arkadaşım. Bir hocaya yüzlerce sunuyorsun.
Hangi birine evet desin. Yüz tane transfer olur
mu? Her kaçan oyuncuyu mutlaka bize getirmiş-
lerdir. Biz beğenmemişizdir. Bu yalanlara kan-
mayın. Bu, kendini kurtarmamın, suçu bir
başkasına yükelemenin yoludur. Getirdin, seyret-
tik hoşumuza gitmedi şu an… Bu benim için
değil, tüm teknik adamlar için geçerli.”

HABER: HAKAN SONGUR
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Galatasaray Teknik Direktörü
Fatih Terim, “Morutan’ı biz ilk
olarak 2017’de izlemişiz, belki
o zaman 2’nci Lig’de, 3’üncü
Lig’de bir takımız olsaydı 
alıp gelişmesini orada 
tamamlayabilirdik. Çok ufak
bir paraya da alınabilirdi o
dönemde. Şimdi ise çok 
yüksek paralar konuşuluyor.
Çok beğendiğimiz bir oyuncu
ama o seviyelere çıkmamız
mümkün değil. Beğeniyorum,
ilerleyen yıllarda daha da iyi
olacağını düşünüyorum. Şu
anki durum, rakam olarak
bize çok yüksek” dedi

“transferlerimizin durmayacağını söyledim” diyen terim,
“Ben bir kabul değiştireceğimizi düşünüyorum. Yakın zamanda
başka tedbirler dolabilir. sadece genç almak için değil. Hem
işimize yarayacak, hem tam isabet, inandığımız, güvendiğimiz,
genç, yaş almış ayırt etmeden devam
edeceğiz. ‘timing’ çok önemdilir.
Bir transferi siz bulduğunuz anda
küçük bir rakama bitirmezse-
niz bir sonraki sene karşınızda
büyük rakamlar görebilirsiniz.
Kafamda beni yansıtan, beni
tanıdığınız baskı, pres, kontrap-
res yapabilecek ve pası oynaya-
bilecek bir oyun ortaya koymaya
çalışıyorum. Biraz daha enerji
katmaya çalışıyorum. Bunun
ekonomisi ucuz diye bazıları al-
mıyoruz. transfer için sadece
ekonomiyi bir argüman
olarak düşünmeye-
lim. Yetenek ol-
ması,
sonradan
para ka-
zanmayı
düşünme-
miz gibi
birçok ar-
güman
var”
dedi.
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t ürkiye'de yaşanan yangın felaketinin sön-
dürme işlemleri devam ediyor. Felaketin
gün geçtikçe olumsuz etkisi artarken, ya-

pılan yardımlarla yaralar sarılıyor. Türkiye'nin
birçok iline Ege ve Akdeniz bölgelerinden
meyve ve sebze dağılırken, bunun sonuçları ise
merak ediliyor. İstanbul'da bulunan semt pa-
zarcıları ise fiyat olarak yangınların olumsuz et-
kisinin olmayacağını ifade ederken, yollar
kapanır veya tırlar çıkamaz ise fiyatlarda artış
olabileceğini söyledi. Öte yandan İstanbul Ti-
caret Odası'nın (İTO) Temmuz ayında İstan-
bul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan
ürünlerini açıkladı. Buna göre, kavun yüzde

27,54 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan
ürün olurken, gıda harcamaları grubundan
yüzde 8,88 ile domates en fazla artış gösteren
ürün oldu.

Fiyat etkisi olmaz

Türkiye'de yaşanan yangınların pazara etkisi-
nin olmayacağını ifade eden pazarcı, Ferhat
Özdemir, “Yollar kapanır tırlar çıkamaz ise fiyat
fırlar. Aksi takdirde bir artış olmaz. Zaten sera-
lar yanmadı. Domatesin fiyatı yaklaşık 2 hafta-
dır 4 TL. Bir ay önce TL civarındaydı. Bunun
sebebi de hale mal gelmedi. Yangının genel an-
lamda pazara etkisinin olmayacağını düşünü-

yorum. Şu anda tüm ürünler toplandı, dalda
ürün yok. Ürünler stoklu şekilde buzhanelerde
bekletiliyor” şeklinde konuştu. Yangınların pa-
zara etkisinin olmayacağını belirten pazarcı
Mücahit Dilmaç, “Yanan yerler orman oldu-
ğundan dolayı pazarda fiyatların yükseleceğini
düşünmüyorum. Ama yollar kapanır aksama-
lar yaşanırsa yükselme olabilir” dedi. Dilmaç,
“Kavun bolluğu yaşıyoruz şu anda. Müşteri-
lerde diğer meyvelerin fiyatı yüksek olduğu için
kavuna yöneliyorlar. Şu anda kavun ve karpuz-
dan bol, meyve yok. Kavunun fiyatı 2 ay önce
kilosu 8 TL iken, şimdi ise tanesi 5 ile 10 TL
arasında satılıyor” diyerek sözlerini tamamladı.
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Türkiye'yi saran yangınları sön-
dürme çalışmaları devam ediyor.
Çeşitli illerde meydana gelen yan-
gınlar herkes tarafından endişeyle
takip ediliyor. Devlet kurumları ve
gönüllülerin yardımıyla kontrol al-
tına alınmaya çalışan yangın bölge-
lerine binlerce vatandaş gitti.
Fethiye'de bulunan Alperen Duymaz
da dün olay yerine giderek, çağrıda
bulundu. Yangın söndürme çalışma-
larına katılan ve Instagram hesabın-
dan canlı yayın açan Duymaz,
yardım istedi. Canlı yayın sırasında
tankerlerde su bittiğini söyleyen Al-
peren Duymaz, konuyla ilgili,
"Orman yanıyor, Fethiye... Buralarda
olan herkesi bekliyoruz. Herkesi!
Tankerlerde sular bitti. Ormanımız
yanıyor." ifadelerini kullandı. 'Çukur',
'Çarpışma' ve 'Bodrum Masalı' gibi
yapımlarda rol alan 28 yaşındaki
ünlü oyuncunun nefes nefese kaldığı
anlar kameraya yansıdı.

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Yangınlar için 
seferber 
oldu

Türkiye'de yaşanan yangın felaketi devam ediyor. İstanbul'da bulunan pazarcılar ise orman yangınlarının
kırsal alanlarda olması nedeniyle sebze ve meyve fiyatlarına etkisi olmayacağını söyledi
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Günümüzde üniversite adaylarının ilk tercihleri arasında işletme bölümünün yer aldığını ifade
eden Dr. Öğr. Üyesi Fulya Kıvılcım, “Bu programa yönelik olarak lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimine yönelik talepler incelendiğinde, 2021 yılında da bu oranın artacağı öngörülmekte” dedi
İstanBul Rumeli Üniversitesi Dr. Öğretim
Üyesi Fulya Kıvılcım bu yıl İktisadi, İdari ve
Sosyal Bilimler Fakültesine bağlı olarak İş-
letme Bölümüne öğrenci alacaklarını du-
yurdu. Bölüm ile ilgili detaylı bilgi veren
Kıvılcım, akademik ihtiyacı karşılamaya
amaçladıklarını belirtti. “Akademik ihtiyacı
karşılamak adına üniversitemizde İşletme
Lisans Programı kurulmasının Türk eğitim
ve akademi hayatı için olumlu bir adım ola-
cağını düşünerek tüm hazırlıklarımızı ta-
mamladık” diyen Kıvılcım açıklamasına
şöyle devam etti: “İşletme ve işletmecilik
alanında akademi ile sanayi iş birliğini ge-
liştirmeye katkı sağlayarak, akademisyen ve

akademik nosyona sahip yöneticiler ve li-
derler yetiştirmek üzere mesleki İngilizce
programı, girişimcilik dersleri, etmek işlet-
mecilik derslerinin yanında pazarlama, mu-
hasebe, yönetim organizasyon , finans gibi
alanlarda uzmanlaşma sağlayacak müfre-
datı , farklı sektörlerde önde gelen işletmeci-
lerle bir araya gelerek tecrübelerini dinleme
fırsatları ve öğrencilik döneminde kulüp
faaliyetleri ve sosyal sorumluluk projeleri ile
işletmeciliğin altın kurallarından olan net-
work oluşturma imkanı  sunan bir eğitim
programı oluşturduk. Üniversitemizin Haliç
Araştırma ve Uygulama Yerleşkesinde yeni
eğitim ve öğretim hayatına başlayan İş-

letme Lisans Programına devam eden öğ-
rencilerimiz, akademik, mesleki ve etik so-
rumluluk bilinciyle mezun olarak hayata bir
adım önde başlarlar” ifadelerini kullandı.

Tercihleri doğru yapmalısınız

Kıvılcım ‘’İnsan ilişkilerinin güçlü veya in-
sanlarla diyalog kurmayı seven, iletişim ağ-
larını geliştirmeyi tercih eden, ikna yeteneği
güçlü, problem çözmeye yatkın, parayı yö-
netmeyi seven bir diğer ifade ile minimum
maliyet ile maksimum kar hedefleyen aday-
ların İşletme Lisans Programını tercih et-
melerini öneririm” dedi. 
YAKUP TEZCAN

Kartal yara sarmaya
devam edİyor

Kartal Belediyesi,
Antalya’nın Alanya
ve Manavgat ilçeleri

ile Muğla 
Marmaris’te birçok

farklı noktada
devam eden orman

yangınları ile 
mücadele etmek için
görevli tüm ekipleri

ile çalışmalara
destek olmaya
devam ediyor

kartal Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı Acil Tıp Müdahale Ekipleri, yaralanan ve
dumandan etkilenen bölge halkı ile görevliler
için ilk müdahalede bulunup gerekli tedavileri
uygularken, Sivil Savunma Uzmanlığı’na bağlı
ekipler de yol açma, yangın bölgesini temiz-
leme ve soğutma gibi birçok çalışmaya destek
vererek yaraları sarmaya çalışıyor. Kartal Bele-
diyesi, 6 gündür Ege ve Akdeniz başta olmak
üzere ülkenin birçok farklı noktasında birbiri
ardına çıkarak kısa sürede yerleşim yerlerine ve
geniş alanlara yayılan ülke tarihinin en büyük
orman yangınlarını söndürmek amacı ile
Alanya, Manavgat ve Marmaris’te sürdürülen
çalışmalara destek veriyor.

7 kişilik Sivil Savunma Uzmanlığı ekibinin ya-
nında bir ambulans ve 4 kişilik ATT (Acil Tıp
Teknisyeni) ekibi ile yangından etkilenen vatan-
daşlara ve metrelere varan alevlere karşı sön-
dürme çalışmalarında yaralanan itfaiye
personeline tıbbi destekte bulunan ekipler, olay
yerinde ilk müdahaleleri gerçekleştirerek gerekli
tüm tedavileri uyguluyor. Ekipler diğer yandan
da vatandaşların yanan evlerini söndürme,
diğer alanlara ve evlere sıçramasını engelleme
çalışmaları ile yol açma, ormanlık alandaki
yangın bölgelerini temizleme ve soğutma gibi
birçok çalışmaya etkin bir şekilde katılarak
orman yangınları ile mücadelelerini sürdürü-
yor. MÜGE YÜCETÜRK

Beykoz’da orman denetimi
BEykoz'da atlı birlikler ve özel harekat
ekipleri, polis köpekleri eşliğinde or-
manda denetleme yaptı. Piknik yapan-
lar, ormanda ateş yakmamaları
konusunda uyarıldı. Yurdun birçok
noktasında çıkan orman yangınlarının
ardından İstanbul İl Emniyet Müdürü
Zafer Aktaş'ın talimatıyla ormanlık
alanlardaki denetimler sıklaştırıldı. Özel
harekat polisleri ve Beykoz İlçe Emniyet
Müdürlüğü ekipleri, polis köpeklerinin
de desteğiyle Beykoz Belediyesi Kanuni
Sultan Süleyman Kent Ormanı'nda de-
netim yaptı. Atlı polisler ve polis köpek-
leri ormana girerek devriye gezdi.
Ormanda piknik yapanlar, mangal yak-
mamaları konusunda uyarıldı. DHA

Eyüpsultan tazyikli araç gönderdi
Eyüpsultan Belediyesi, orman yangınla-
rına müdahalede görev yapmak üzere,
üzerinde tazyikli su sıkma sistemi bulunan

su tankerini Antalya'ya gönderdi. Eyüpsul-
tan Belediyesi konu ile ilgili olarak 
AFAD ile iletişime geçti. 
Ardından, orman yangınları ile mücade-
lede destek olmak amacıyla, belediye bün-
yesinde bulunan ve yangın söndürmede
kullanılabilecek özelliklere sahip su tanke-
rini personeliyle birlikte Antalya'ya
gönderdi. 
Tanker ile yangın söndürebilirken 8 ton da
su alabildiği, vakumlu su aldığı için dolu-
munun vakit kaybetmeden çabuk gerçek-
leştiği ifade edildi. Yüksek basınçlı su
sıkma sistemi bulunan tankerin 100 metre
tazyik istikameti bulunduğu da kaydedildi.
Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken
konu ile ilgili olarak, “Üzerimize düşen ne
varsa yapacağız, bu zor günleri de hep bir-
likte aşacağız” dedi.
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