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Beylikdüzü kültür
sanat kenti olacak

Beylikdüzü Belediyesi Kültür
İşleri Müdürlüğü bünyesinde

faaliyet gösteren KÜLTÜRSEM'in
yaz dönemi kursları devam ediyor.
Devam eden kurslarla vatandaşla-
rın kültürel ve sanatsal gelişimlerine
katkı sağlamayı hedeflediklerini be-
lirten Beylikdüzü Belediye Başkanı
Mehmet Murat Çalık, “Beylik-
düzü’nde kültür, sanat ve eğitim
alanında önemli işler yapmaya gay-
ret ediyoruz. Kültür İşleri Müdürlü-
ğümüz bünyesinde yürüttüğümüz
kurslarımız da bu noktada bizler
için oldukça önemli. İlçemizde ya-
şayan vatandaşla-
rın eğitim hayatına
katkı sunmak, ye-
tenek ve becerile-
rini geliştirebileceği
imkânlar oluştur-
mak için çalışma-
larımıza ara
vermeden devam
edeceğiz” dedi.
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ERDOĞAN’I ELEŞTİRDİ
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Bizim töremizde
böyle şey yoktur

CHP lideri Kemal Kılıçda-
roğlu, orman yangınlarıyla il-

gili yaptığı konuşmada,
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan'ı eleştirdi. Kılıçdaroğlu,
“Bizim töremizde, geleneğimizde,
ahlakımızda, inancımızda başsağlığı
dileyeceğimiz kişileri ayağımıza ça-
ğırmak yoktur. Ya aileyi ziyaret eder,
ya telefonla başsağlığımızı sunarız.
Örfümüz, adetimiz budur. Ahlakı-
mız budur. Ancak Marmaris’te ha-
yatını kaybeden Şahin Akdemir’in
ailesi korumalar gözetiminde evin-

den alınarak Erdo-
ğan’ın yanına
getirilmiş ve Erdo-
ğan burada aileye
başsağlığı dileye-
rek, fotoğraf çektir-
miştir. Bu davranışı
bu toplum kabul
etmez, içine sindi-
remez” dedi.
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Kemal Kılıçdaroğlu
Mehmet Murat Çalık

ASLA YALNIZ DEĞİLLER

Engelli kardeşlerimizin
her zaman yanındayız

Çatalca Belediye Başkanı
Mesut Üner, Özel Çatalca

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Mer-
kezi’'ni ziyaret etti. Burada konuşan
Üner, “Dönemimiz içinde Ça-
talca’mıza kazandırdığımız rehabili-
tasyon merkezini ziyaret ettik. Özel
birey kardeşlerimizin ilçemize ka-
zandırdığımız bu özel eğitim merke-
zimizde keyifli ve faydalı eğitimler
aldıklarına şahit olmak, tüm yor-
gunluğumuzu bizlerden aldı. Çok
iyi bilinmelidir ki Çatalca’mızda en-
gelli kardeşlerimiz ve aileleri asla
yalnız yürümeyecek. Unutmayalım
ki hepimiz bir engelli adayıyız” dedi.
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MUHALEFETE ÇATTI

Yangından siyasi rant
elde etmek istiyorlar!

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
“Orman yangınlarını siyasi

ranta çevirmek için tetikte bekleyen,
ülkemizin bugünkü kırılgan ve nazik
ortamını sömürmek için ortam kolla-
yan fırsatçıların derin bir gaflet ve so-
rumsuzluk girdabına kapıldıkları
esefle görülmektedir. CHP ve İP
Genel Başkanlarının açıklamaları ne
vatan ne millet sevgisiyle ne de siyasi
etik ve erdemle bağdaşmayacak
kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türki-

ye'nin zor günle-
rinde yangından
nemalanma rekabe-
tine tevessül etmek,
bununla da yetin-
meyerek iktidara
muhalefet ediyorum
derken felaket bu or-
tamı el ele kol kola
girmek namertliktir”
dedi. I SAYFA 7

ç

GKN KARGO ÖRNEK OLDU

Afet bölgesine ihtiyaç
malzemesi taşıyacağız

Türkiye’nin dört bir yanından
çıkan orman yangınları güney

illerimizde yoğunlaşıyor. Yangının
yerleşim birimlerini tehdit etmesiyle
seferberlik havası oluştu. Afet bölgesi
ilan edilen ilçelerimizde yardım mal-
zemelerinin yerine ulaşması için elle-
rinden geleni yapacaklarını belirten
GKN Kargo’nun Yönetim Kurulu

Başkanı Gökhan
Akyürek, “Afet böl-
gelerinde belediyele-
rin duyurduğu acil
ihtiyaçları ulaştır-
mak için tüm araç-
larımızı seferber
etme kararı aldık.
Acil ihtiyaçları, üc-
retsiz taşıyacağız”
dedi. I SAYFA 9
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Devlet Bahçeli

Gökhan Akyürek

ACİL EYLEM PLANI GEREKİYOR
Manavgat, Marmaris,
Bodrum, Milas gibi yer-

lerde günlerdir devam eden yan-
gınlar akıllara İstanbul'da da
yangın çıkabilir mi sorusunu ge-
tirdi. Uzmanlar artan sıcaklık ve
belirgin görülen kuraklığı göz
önünde bulundurarak, İstanbul'da
da her an bir orman yangını çıka-
bileceği uyarısını yaptı. Olası bir
yangına karşı alınması gereken
önlemlerden de söz eden uzman-

lar, “İstanbul'da muhtemel büyük
bir yangına karşı şimdiden bir acil
eylem planı gerekiyor” dedi. İstan-
bul'da yangın ihtimalinin azımsa-
namaz olduğunu söyleyen Prof.
Dr. Ahmet Duran Şahin, “Bu ihti-
male karşı da herkes hazırlıklı ol-
malı. Belediyeler, itfaiye ekipleri
birbiriyle koordineli bir şekilde ça-
lışmalı. Meteroloji yakından takip
edilerek, tetikleyici unsurlar dik-
kate alınmalı” diye konuştu.
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ORMANLAR SIK SIK DENETLENMELİ
Herhangi bir yangın duru-
munda İstanbul'un 39 ilçe-

sininde uyumlu bir şekilde organize
olması gerektiğinin altını çizen
Prof. Dr. Aylin Özkanlı da “Yangın
söndürme uçakları konusunda be-
lediyeler, bakanlıkla iletişim halinde
olmalı. Söz konusu uçakların ba-
kımları aksatılmadan yapılmalı.
Ege'de yaşanan yangınlardan bu
anlamda ders çıkarılması gereki-
yor” dedi. Yangınlara neden olan

en önemli unsurun ormanlık alan-
larda bırakılan çöp ve plastik ma-
teryaller olduğunu da vurgulayan
Özkanlı, “Bu anlamda ormanlar
da sık sık denetlenmeli. Buralarda
şayet varsa plastik maddeler imha
edilmeli, çöpler temizlenmeli. Bu
konuda belediyelere ve orman mü-
dürlüğüne büyük iş düşüyor. Yine
beraberinde vatandaşın ormanlık
araziye giriş çıkışına izin verilme-
meli” ifadelerini kullandı.
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CHP'li 11 belediye başkanları ger-
çekleştirdikleri çevrimiçi toplantıyla

yangınlara karşı neler yapılabileceği konu-
sunda fikir alışverişinde bulundu. 11 büyük-
şehir belediye başkanı, orman yangınlarıyla
ilgili ortak açıklamada, “Ülkemize büyük
hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki
yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve
işletme giderlerini, 11 büyükşehir belediye
başkanı olarak karşılamaya hazır olduğu-
muzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tara-
fından izin verilmesi halinde 11 Büyükşehir
Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getiri-
lecek olan yangın söndürme uçaklarını ge-
rektiği her an koordinasyon halinde Tarım
ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına suna-
cağımızı da beyan ederiz” denildi. I SAYFA 9
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Türkiye'de 28 Temmuz'da Antalya'nın Manavgat ilçe-
sinde başlayan ve ardından 6 günde farklı illerde çıkan

toplam 144 orman yangınının 134'ü kontrol altına alındı. 5
ilde devam eden 10 yangın için söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi. Bin-
lerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ile bölgedeki
sera alanları küle döndü. Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer
yerleşim yerleri tahliye edildi. Türkiye'de yaşanan yangın fela-
keti için birçok ülke dayanışma ve taziye mesajı gönderdi.
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THK UcAKLARI IcIN
11 BASKAN DEVREDE

İYİ Parti Lideri Meral Akşe-
ner, iktidar çevresinin kendi-

lerine karşı haksız eleştiriler
yaptığını söyledi. Akşener, “Haya-
tında PKK’ya taş atmamış adam-
lar bana 'HDP ile iş tuttun' diyor.
Ben bu ülkenin içişleri bakanıydım.
Ben burada çok sevdiğiniz ağabe-
yiniz hakkında konuşmaya başlar-
sam olmaz; açılımlar, saçılımlar,
megri megriler. PKK ile iş tutanın
Allah belasını versin. Ben tutmuş-
sam benim belamı versin. Başkası
tuttuysa onun belasını versin” ifa-
delerini kullandı. I SAYFA 7
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BİRÇOK YERLEŞİM YERİ YOK OLDU
Orman yangınlarıyla mücadeleye Azerbaycan, İran, Rusya,
Hırvatistan, İspanya ve Ukrayna'dan toplamda 18 hava

aracı destek verirken bunlardan 16'sı ücretsiz katkı sağlıyor. Orman
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, Türkiye'nin sahip ol-
duğu toplam 45 helikopter ve 3 uçağın yanı sıra yabancı ülkelerden
de destek geldiğini ve hala bekledikleri yardım uçakları olduğunu
söyledi. Özkaya "Bizim hakikaten hava gücümüz iyi ama bu tür
destek vermek isteyen ülkeleri de kıramıyoruz. Bu yardım taleple-
rini geri çevirmek diplomatik olarak da doğru değil." dedi.
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6 ÜLKEDEN HAVA DESTEĞİ GELDİ

11 büyükşehir belediye başkanı yaptığı ortak açıklamayla, Türk Hava Kurumu'nun
(THK) elindeki yangın söndürme uçaklarını aktif hale getirmeye hazır olduklarını belirtti
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ISTANBUL YANGINA KARSI
HAZIRLIK IcINE GIRMELI
Gazetemizin dün manşetine taşıdığı “İstanbul için de yangın uyarısı” haberi sonrası, kentte çıkabilecek
olası bir yangına karşı alınacak önlemler tartışılmaya başlandı. Uzmanlar; muhtemel bir yangında kent-
teki itfaiye ekiplerinin koordineli bir şekilde çalışması için ilçe belediyeleri arasındaki iletişimin sürekli ol-
ması gerektiğini belirtti. Ormanlık alanlardaki denetimlerin de sıklaştırılması gerektiği uyarısında bulundu

BAKANLIK KULLANACAK

Yeni yangınlar
görülebİlİr

Sahte
şifacıya
baskın

Yüksek hava sıcaklığı-
nın yeni orman yangın-

larına neden olabileceğini
belirten İstanbul Teknik Üni-
versitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Meteoro-
loji Mühendisliği Bölümü öğ-
retim üyesi Prof. Dr. Ahmet
Duran Şahin, "Tedbirli olmak
gerekiyor. Yani ortam orman
yangınına hazır diyebilirim.
Tetikleyici bir unsur bekleni-
yor" dedi. I SAYFA 10
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5 ILDE 10 YANGIN
DEVAM EDIYOR!
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8 KİŞİ
YAŞAMINI

YİTİRDİ

AŞI SEFERBERLİĞİ

3 günde 11 bin
kişi aşı oldu

Sultanbeyli Kaymakamlığı'nın
yürüttüğü 'Aşılama Seferber-

liği' kapsamında kurum müdürleri ve
muhtarlar, Sultanbeyli'deki ev ve
dükkanları dolaşarak aşılamanın
önemini anlattı. Çalışmalar sonu-

cunda 3 günde
toplam 11 bin 552
kişi koronavirüs
aşısı oldu. Sultan-
beyli Kaymakamı
Metin Kubilay,
“Randevu alan va-

tandaşlarımız hastanelerimizde ve
diğer sağlık birimlerimizde Covid-19
aşılarını oluyor. Sultanbeyli kent
meydanında oluşturduğımız aşı ça-
dırında da 3 gün boyunca vatandaş-
larımız aşılarını oldu” dedi.
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CHP’li 11
büyükşehir 
belediye başkanı
uçaklar için
sorumluluk
almaya
hazır.



Ağrı tedavisinde kullanılan ilaçların çok
sık kullanılmasına bağlı olarak bazı hasta-
larda ağrının süreklilik kazanmasına ‘ilaç

aşırı kullanım baş ağrısı’ denildiğini belirten İAÜ
VM Medical Park Florya Hastanesi Anestezi ve Rea-
nimasyon Uzmanı Prof. Dr. Serbülent Gökhan
Beyaz, uyarılarda bulundu. İlaç aşırı kullanım baş
ağrısının (İAKB), kronik günlük baş ağrısının en sık
nedenlerinden olduğuna dikkat çeken Prof. Dr.
Beyaz, “Baş ağrılarında kullanılan ilaçlardan kom-
bine analjezikler eğer ayda 10’u aşan miktarlarda,
diğer ağrı kesiciler ise 15’i aşan miktarlarda uzun sü-
redir kullanılıyorsa ve tedaviye rağmen baş ağrısı ge-
rilemiyorsa baş ağrısının diğer sebepleri araştırılmalı
ve ilaç aşırı kullanım baş ağrısı da gündeme gelmeli-
dir” diye konuştu.

Kullanım oranı fazla

Araştırmaların üçüncü dünya ülkeleri başta olmak
üzere tüm dünyada ağrı kesici ilaçların aşırı ve gerek-
siz kullanıldığını gösterildiğini belirten Prof. Dr.
Beyaz, verilere göre genel popülasyonun yüzde 1-
3’ünün her gün, yüzde 7’sinin ise en az haftada 1
gün analjezik kullandığını söyledi. Prof. Dr. Beyaz,
bu durumun dünya çapında ciddi bir sağlık prob-
lemi olduğunu ifade etti.

Gereksiz hap içiyorlar

Psikolojik faktörlerin ve özellikle hasta kaygısının
İAKB’de önemli bir neden olduğunun altını çizen
Prof. Dr. Beyaz, “Migren hastaları, çoğu sık atak ge-
çirmemesine karşın migrenin iş gücü kaybına neden
olmasından ya da sosyal aktivitelerini engellemesin-
den korktukları için gereksiz bir şekilde ilaç kullanır-
lar. Migren ya da gerilim tipi baş ağrısı tedavisinde
kullanılan kafein ya da kodeinle kombine analjezik-
lerde bu risk daha belirgin olarak artmış bulunmuş-
tur” açıklamasında bulundu.Kronik baş ağrısına
eşlik eden diğer önemli bir durumun da fibromiyalji,
temporomandibuler eklem hastalığı ve sırt/bel ağrı-
ları gibi başka vücut bölgelerinin ağrıları olduğunu
vurgulayan Prof. Dr. Beyaz, “Kronik baş ağrısı ile
kas iskelet sistemi ağrıları arasında çift yönlü bir ilişki
olduğu gösterilmiştir. Hem maddi kayıplara hem de
yaşam kalitesinde bozulmaya yol açan bu durumun
önlenmesi temel amaç olmalıdır” dedi.
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Başınız çok
ilaçtan
ağrıyabilir

Göz tembelliğine dikkat edin

SEMANUR POLAT

A nne adaylarının seyahat konusuna
endişeli olduklarını söyleyen Doç.
Dr. Lebriz Hale Aktün, “Eğer ha-

mileliğinizde sorun yoksa ve yüksek risk al-
tında değilseniz, seyahat etmek genellikle
uygundur. Ancak kesin planlar yapmadan
ve biletleri almadan önce doktorunuza da-
nışıp seyahate çıkmadan önce mutlaka
doktor muayenesinden geçmeniz gerekir”
bilgisini verdi.

Tetkiklerinizi yanınıza alın

Hamilelikte seyahat etmenin riskleri ve alı-
nabilecek önlemlerden bahseden Aktün,
yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer
verdi;“Hamilelikte seyahat sırasındaki en
büyük risk sizin tıbbi ve hamilelik geçmişi-
nizi bilen uzmanlardan uzaktayken bir sorun
oluşmasıdır. Tetkikleri, tahlil sonuçlarını ve
ultrason resimlerini yanınıza almalısınız. Se-
yahate çıkmadan önce gerekli olabilecek ve
hamilelikte güvenli bir şekilde kullanabilece-
ğiniz ilaçların listesini doktorunuzdan isteyin
ve bunları mutlaka yanınızda bulundurun.
Gittiğiniz yerde acil durumlarda size müda-
hale edebilecek hastaneyi, sağlık koşullarını
ve özellikle yurt dışı seyahatlerinizde sunu-
lan sağlık hizmetlerini de araştırıp bilme-
nizde yarar vardır.”

Bulaşıcı hastalık riski 

Hamilelikte seyahat etmek için en uygun dö-
nemin 14 ile 28’inci haftalar arasında oldu-
ğunu kaydeden Doç. Dr. Aktün, “Bu
dönemde sabah bulantıları geride kalmış,
uyku hali kaybolmuş, düşük yapma olasılığı
azalmış ve hamileliğe psikolojik yönden de
alışıldığı için gebelik artık keyif verici bir hal
almıştır. Bu nedenle bu dönemde gezmek,
dolaşmak ve hamileliğin keyfine varmak için
tüm şartlar uygundur. Seyahat açısından ilk
üç ay ve son iki ay özellikle kritiktir. Bu ne-
denle bilhassa bu dönemlerde seyahat öne-
rilmez. Gebelikte genel olarak yatak
istirahatının önerildiği kanamalı gebelik du-
rumları olanlar ile erken doğum veya düşük
risklerini taşıyanlarda kesin olarak seyahat
engeli vardır. Tüm gebelik boyunca bulaşıcı
salgın hastalıkların olduğu yerlere seyahat

asla önerilmez” diye konuştu.

Sentetkik giysiler sağlıksız 

Gebelikte çıkılacak seyahatte seçilecek ula-
şım yolu ve araçlarına ilişkin ise Doç. Dr.
Aktün, “Gebelikte seyahat aracına ilişkin kı-
sıtlama yoktur, yalnız burada dikkat edilmesi
gereken nokta yolculuk boyunca rahatınızın
sağlanmasıdır. Yolculuk için rahat edebilece-
ğiniz bol kesimli giysi ve rahat ayakkabıları-
nızı tercih etmelisiniz. Dar kesimli
pantolonlarla sentetik giysilerinizden uzak
durmanız sizi mantar enfeksiyonlarından da
bir ölçüde koruyacaktır” ifadelerini kullandı.

İdrarızı asla tutmayın  yolu 

Yolculuk sırasında gebenin dikkat etmesi ge-
reken diğer bir konunun idrar tutmamak ol-
duğunu hatırlatan Doç. Dr. Aktün,
“Yolculuğa başlamadan önce mutlaka tuva-
letinizi yapınız. Uzun yol yolculuklarınızda
da idrarınız gelsin veya gelmesin tüm mola
yerlerinde mesanenizi boşaltınız. İdrarınızı
uzun süre ile tutmanız idrar yolu enfeksi-
yonlarına zemin hazırlayabilir” dedi.

Temiz su için

Yolculuklarda yeme düzeninin de değiştiğini
söyleyen Aktün, “Bu nedenle öğün kaçırma-
maya dikkat edin. Yanınızda sağlıklı gıdaları
almanızda fayda vardır. Vücudun susuz kal-
ması durumu gebelik için oldukça zararlı bir
durumdur. Özellikle yaz günlerinde bol sıvı
almaya özen gösterin, ancak hijyeninden
emin olduğunuz güvenli su içmelisiniz” tav-
siyesinde bulundu.

90 dakika kuralına uyun

Aktün, gebelikte araçla yolculuk sırasında
uzun süre oturmanın bacaklardaki kan dola-
şımını etkilediğini ve ayak ile bileklerde şiş-
melere neden olabileceğini bildirdi. Uzun
süreli yolculuklarda her 1 buçuk ile 2 saatte
bir mola vererek hafif yürüyüş yaparak kan
dolaşımının artırılmasının önemine değinen
Aktün, “Yolculuk sırasında otururken de es-
neme, germe hareketleri yaparak uzun süreli
oturmanın olumsuz etkilerini azaltabilirsi-
niz. Son aylara kadar hamileyken araba kul-
lanmanızda da sakınca yoktur. Ancak son
aya gelindiğinde araba kullanmanız bebeği-

nizi tehlikeye atabilir. Mümkünse son aylar
içinde arabayı kullanan siz olmayın. Hangi
taşıt aracı olursa olsun yolculuklarınız sıra-
sında mutlaka emniyet kemeri kullanmalısı-
nız” diye konuştu.

Varis çorabı giyin 

Günümüzde hemen hemen tüm uçakların
kabin basınç ayarlı oldukları için hamilelik
açısından sorun oluşturmadığını bildiren
Doç. Dr. Aktün, sözlerine şöyle devam etti:
“Ancak çok küçük uçaklarda, basınç ayarları
olmadığı için yüksek irtifada oksijenin azal-
masına bağlı sorunlar yaşanabileceği ifade
edilmektedir.  Hamilelik sırasında yapılan
uçak yolculuklarında uzun süre rahatsız bir
pozisyonda hareketsiz oturmak ‘tromboz/
damar içi pıhtısı’ ve varis riskini arttırır. Uçuş
süresince özel varis çorabı giymeniz bacak-
larınızdaki kan dolaşımını destekler ve da-
marların şişmesini engeller.”

36’ıncı haftaya kadar güvenli

Doç. Dr. Lebriz Hale Aktün, “Uçak yolcu-
luğu hamilelikle birlikte kanama, şeker has-
talığı, yüksek tansiyon, çoğul gebelik veya
erken doğum öyküsü gibi yüksek risk faktör-
lerinin olmadığı durumlarda 36. gebelik haf-
tasına kadar son derece güvenli olup kişiler
havayolları şirketleri tarafından da kabul edi-
lebilmektedir. Ancak 36. gebelik haftasından
sonra pek çok havayolu şirketi hamile kadın-
ları uçaklarına kabul etmemektedir. Bunun
nedeni anne ya da bebek açısından ortaya
çıkabilecek olan riskler değil, olası bir
doğum durumunda havayolu şirketinin ha-
vadayken yaşanacak bir doğum nedeniyle
risk almak istememesidir.  Uçağa biniş sıra-
sında sorun yaşamamak ve hatta uçuşu ka-
çırmamak için doktorunuzdan ‘uçak
yolculuğu yapmanızda bir sakınca olmadı-
ğına’ dair bir rapor alıp bunu tüm uçuşları-
nız sırasında yanınızda taşımanız uygun bir
davranış olacaktır.  Sıkça endişelenen ve so-
rulan sorulardan birisi de havaalanına girer-
ken geçilen güvenlik kapı ve detektörlerinin
bebeğe zarar verip vermediğidir. Hava alan-
larının girişindeki detektörler metal detektö-
rüdür ve X ışını ile çalışmazlar. Bu nedenle
bu kapılardan güvenle geçebilirsiniz”
ifadelerini kullandı.

Açıklamasında tatil
sırasında kaçınıl-
ması gereken aktivi-
telerden de
bahseden Doç. Dr.
Aktün, sözlerini
şöyle tamamladı:
“Tenis, paten, ata
veya bisiklete bin-
mek, su altı dalışı,
su kayağı, snow-
board, kayak, rüzgar
sörfü, yamaç para-
şütü gibi sporlar ta-
şıdıkları travma
riskleri nedeni ile ge-
belik sırasında yapıl-
ması uygun değildir.
Tatil beldelerinde,
düşme ve darbe risk-
lerinin yüksek ol-
duğu her türlü spor
ve fiziksel aktivite-
den uzak durmalısı-
nız. Gebelik genel
olarak kesinlikle, se-
yahat etmeyi ve öz-
gürlüğü tamamen
kısıtlayan bir süreç
değildir. Yalnız, be-
lirli kurallara uymak
kaydıyla kendinizi
dinlenme amaçlı
kısa tatillerle topar-
layıp enerjinizi arttı-
rabilirsiniz.
Moralinizin yüksek
olması gebeliğiniz
açısından son dere-
cede önemlidir.”

Tatiller
moral
yükseltir

Nüfusun yüzde 1-3’ünün her gün,
yüzde 7’sinin ise en az haftada 1 gün
ağrı kesici kullandığını belirten Anestezi
ve Reanimasyon Uzmanı Prof. Dr. Ser-
bülent Gökhan Beyaz, “Geçmeyen
ağrılarda ağrı kesici ilaçların aşırı
kullanımına bağlı baş ağrısı da göz
önünde bulundurulmalı” dedi

Göz tembelliğinin bebeklik ve erken çocukluk döneminde, farklı sebeplere bağlı olarak
görme gelişiminin etkilenmesi olduğunu söyleyen Op. Dr. Fatma Altınsoy, herhangi bir
şikayetleri olmasa bile çocukların rutin göz kontrollerinin yapılması gerektiğini söyledi
Gözlerin görme sisteminde sadece kamera
görevi gördüğünü belirten Göz Vakfı Yıldı-
rım Göz Merkezi doktorlarından Op. Dr.
Fatma Altınsoy, “Baktığımız cisimlerin algı-
lanması yani gözün gönderdiği görüntülerin
işlenmesi aslında beynimizde gerçekleşir. Kı-
sacası, aslında beynimizle görürüz. Beyin-
deki görme merkezinin gelişmesi, olgunlaşıp
tam kapasiteyle çalışabilmesi için, her iki
gözün de aynı cismin, aynı ya da çok yakın
kalitedeki görüntülerini beyne göndermesi
gerekir. Görme merkezine gelen görüntüler
değerlendirilir, eşit ise, iki gözün görüntü-
sünü beynimiz tek görüntü olarak birleştirilir
ve derinlik algısı, üç boyutlu görme oluşur.
Gözlerden gelen görüntü eşit kalitede değilse
ya da şaşılık nedeniyle her iki göz farklı gö-
rüntüyü beyne yolluyorsa, görme merkezi bu
karışıklığı yok etmek için iyi görüntü sağla-
yan gözden gelen uyarıları tercih eder, diğer
gözden gelen uyarıları yeterince işlemez, o
gözden gelen görüntüler iptal edilir ve bu o
gözün tembelleşmesine neden olur” ifadele-
rini kullandı. Şaşılık, tek ya da iki taraflı yük-
sek göz bozuklukları, gözbebeğinin çoğunu
kapatan kapak düşüklükleri, doğumsal kata-

raktlar, doğumsal glokom ve korneadaki ke-
siflikler başlıca tembellik sebepleri olduğunu
söyleyen Altınsoy, “Özellikle tek gözdeki içe
kaymalarda göz tembelliği (ambliopi) daha
sıktır, dışa kaymalar bu konuda biraz daha
şanslıdır. Göz bozuklukları diğer temel tem-
bellik sebebidir. İki gözde de yüksek bozuk-
luk ya da bir gözde diğerinden 2 numara ve
daha fazla fark oluşu tembelliği tetikleyebilir.
Özellikle hipermetroplarda görme tembelliği
daha kolay oluşur. Toplumdaki görme tem-
belliği oranını düşündüğümüzde, 25 kişilik
bir ana sınıfında 1 çocuğun göz tembelliği
olma olasılığı ve onun bizim çocuğumuz
olma olasılığını hatırlamalı ve çocuklardaki
göz muayenelerini tıpkı aşı takvimi gibi hiç-
bir şikayet olmasa da yapılması gereken rutin
muayene olarak düşünmeliyiz” diye konuştu. 

Erken tedavi önemli

Bu nedenle ailesinde göz bozukluğu/ tembel-
lik öyküsü olsun olmasın her çocuğun ilk 1
yaşta, o dönem kaçırıldıysa ilk 2 yaşta, son-
rasında 4. ve ilkokul öncesi 6. yaşta rutin göz
muayenelerinin yapılması gerektiğini belirten
Op. Dr. Fatma Altınsoy, “Muayene sırasında

damla damlatılarak ölçümler yapılmalıdır.
Böylece kataraktlar ve bebeklik çağı göz içi
tümörleri gibi nadir ancak ciddi durumlar
saptanabilir, hatta yüksek göz bozuklukları
erken dönemde saptanabilirse tembellik ön-
lenebilir ya da tedavisine başlanabilir. Tedavi
ne kadar erken başlanırsa başarı şansı o
kadar yüksek olacaktır. Görme tembelliğinde
ailelerin yaptığı en temel hata çocuğun şika-
yet söylemediği için muayeneye getirilmeme-
sidir. Bebek ve küçük çocukların göz
bozukluğunu saptamak için çocukların ko-
nuşabilmesi gerekmez. Damla sonrası farklı
yöntemlerle göz bozukluğu dereceleri sapta-
nabilir.

8-10 yaş sınır  

Görme tembelliği tedavisinde başarıyı etkile-
yen en önemli faktör hastanın yaşı ve başlan-
gıç görme düzeyi olduğunu belirten Altınsoy,
“Hasta çok küçük yaşta tedaviye başlatılabi-
lirse, cevap hem daha hızlı hem de daha iyi
olmaktadır. Teşhis sırasındaki görme ne
kadar düşükse sonuç o kadar başarısız olur
ya da daha uzun süreli tedavi gerekir. Kritik
süre geçtiğinde yani 8-10 yaştan sonra ne

yazık ki başarı pek mümkün değildir. Bu ço-
cuklar, hayat boyu az görmeye mahkûm
olurlar, tek taraflı olgularda üç boyutlu
görme gerektiren pek çok mesleği yapamaz-
lar ve daha önemlisi görme tembelliği olan
kişilerin sağlam gözlerinin travmadan etki-
lenme riskleri iki gözü de iyi görenlerden çok
daha yüksektir. Tedavide ilk yapılması gere-
ken, hastanın var olan refraksiyon kusuru-
nun tam olarak düzeltilmesi yani gözlük
ihtiyacının giderilmesidir. Sadece gözlük tak-
mak bile görmede kısmi artış sağlar” dedi.

Başarı oranı yüzde 30-90

Ambliopinin esas tedavisi, sağlam gözün
kapatılması olduğunu belirten Fatma Altın-
soy sözlerini şöyle sürdürdü: “Kapama teda-
visi, ilk kez 1100 yıl önce, ülkemiz sınırları
içindeki Harran da doğan arap bilgin İbni
Kurra tarafından önerilmiştir.  Bugün de
farklı yöntemler denenmekle birlikte en etkili
tedavi kapamadır. Orta dereceli tembelliği
olanlarda tedavi ile başarı oranı yüzde 30-90
arasında değişmektedir. Kapama tedavisinin
gereğinden uzun ya da yanlış göze yapılma-
sının, çok üzücü olarak kapatılan sağlam

gözde tembellik oluşturabileceği unutulma-
malıdır. Geriye dönüş olmaması için kapa-
manın birden kesilmemesi, kademeli olarak
az azaltılarak kesilmesi önemlidir.” Her ço-
cuğun ilk 2 yaşta mutlaka göz muayenesi
yaptırması erken teşhis ve yüzgüldürücü so-
nuçlara ulaşmak için çok önemli bir avantaj
sağladığını söyleyen Altınsoy sözlerini şöyle
noktaladı:“Görme tembelliği tedavisinde
süreç uzun ve zaman zaman yıpratıcı ola-
bilse de doğru tedavi, sıkı izlem, doğru yön-
lendirme, disiplin ve gayretle, olabilecek en
iyi görme seviyesine ulaşmak mümkündür”
HACER KÖSE

Anne adayları için güvenli seyahatin yollarını anla-
tan Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Has-
talıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Lebriz Hale
Aktün, “Gebelikte riskli bir durum yok ve seyahat
süresinde belli önlemler alınırsa anne adaylarının
tatile çıkmalarında bir sakınca yoktur” dedi
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İ lçede geçen ekim ayından bu yana
kendiliğinden balkonları çöken bina
sayısı ise 5'e yükseldi. Merkez Mahal-

lesi Menekşe Sokak’ta bulunan 30 yıllık 1
dükkan ve 10 daireli Kömürcoğlu Apart-
manı’nın 4’üncü kat balkonu kendiliğinden
çöktü. Olay üzerine Avcılar Belediyesi ile it-
faiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen
ekipler, binanın çöken balkonunda bulunan
tehlike yaratan parça ve eşyaları sepetli
merdiven aracı ile almayı denedi. Ancak,
bunun görevliler ve araç için tehlike oluştu-
rabileceği göz önüne alınarak bundan vaz-
geçildi. Avcılar Belediyesi zabıta görevlileri
binanın çevresinde önlem aldı. Sökülen ka-
pılarla çevresinde bariyer oluşturulan bi-
nada iki dairesi bulunan ve arkasındaki 130
metrekareye yakın arsası bulunan Serdar
Kömürcü’nün kalmaya devam ettiği belir-
tildi. Çevrede bulunanlar, diğer bina sakin-
lerinin kendi aralarında bir müteahhit ile
anlaştığını, binanın arsasında önemli pay
sahibi ve iki dairesi bulunan Kömürcü’nün
onayını almadığını bu nedenle boşaltılan
binanın henüz yıkım aşamasına gelmedi-
ğini söyledi.

Binaların yıkılması istendi

Bitişik binada oturanlar, balkonu kendi-
liğinden çöken binanın bir an önce yık-
tırılmasını istedi. Yan binada
oturanlardan Mustafa Yücel, boş bi-
nanın evlerinin üzerine yıkılması veya
araçlarını otoparklarına götürürken
üzerlerine parça düşmesinden kork-
tuklarını söyledi. Mehmet Peker de,
demirleri çürük binanın bir an
önce yıktırılmasını beklediklerini
vurguladı. Hemen yakında iş ye-
rinde çalışan Emin Can Yıldı-
rım, motosikleti ile geçtikten
hemen sonra büyük gürültü ile
balkonun çöktüğünü, ucuz
kurtulduğunu anlattı.

10 ayda 5 bina 
balkonu çöktü

Kentsel dönüşümün son
dönemde arttığı Avcılar’da
son 10 ayda 5 binanın
balkonları kendiliğinden
çöktü. Gümüşpala Ma-
hallesi Çobansuyu So-
kak’taki 5 katlı binanın
balkonu 11 Ekim
2020'de çökmüş, iki
araçta hasar mey-
dana gelmişti. Mer-
kez Mahallesi
Demir Sokak’ta
bulunan kentsel
dönüşüm süre-
cine giren ancak,
15 Aralık
2020’de henüz

boşaltılmayan 5 katlı binanın
üstten iki balkonu demirleri
sökülürken gürültü ile çök-
müş, 2 işçi ağır yaralan-
mıştı. 9 Şubat 2021
tarihinde Ambarlı
Mahallesi’ndeki
Martı Sokak’ta saat
06.30 sıralarında 4
katlı binanın 3’üncü
kat balkonlarından
biri kendiliğinden çö-
kerken, şans eseri ölen
veya yaralanan ol-
madı. 4 Haziran 2021
tarihinde saat 01.00 sıra-
larında Denizköşkler Ma-
hallesi’nde 4 katı binanın
balkonları yine kendiliğinden
çökmüş ardından bina mühürlen-
mişti. DHA

iStanBul’da 26
Nisan ve 31 Temmuz
tarihleri arasındaki de-

netimlerde 15 bin 328 göçmen
yakalandı.İstanbul Emniyet Mü-

dürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla
Mücadele ve Hudut Kapıları
Şube Müdürlüğü ekipleri, 26
Nisan ve 31 Temmuz tarihleri
arasında, yaptıkları denetimlerde

ülkeye yasal olmayan yollardan
giriş yapan ve yasal kalış hakkı
olmayan 5 bin 365’i Afganistan
uyruklu, 2 bin 541’i Pakistan uy-
ruklu ve farklı ülkelerden giriş

yapan toplam 15 bin 328 kaçak
göçmen yakalandı. Göçmenler
emniyetteki işlemlerinin ardın-
dan İl Göç İdaresi Müdürlü-
ğü'ne teslim edildi.

Cinayet şüphelisi
kardeşler yakalandı

KurBan Bayramı'nın son gününde Avcılar,
Ambarlı Mahallesi'nde meydana gelen
olayda yolda yürüyen Mehmet A.Ş.'nin önü

bir otomobil tarafından kesildi. Araçtan inen bir kişi
Mehmet A.Ş.'yi tabancayla yaraladıktan sonra kaçtı.
Çevreden yetişenler tarafından ağır yaraları olarak
hastaneye kaldırılan Mehmet A.Ş., 5 gün sonra haya-
tını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla
ilgili başlatılan çalışmada, polis ekipleri olayı gerçek-
leştirdiklerini tespit ettikleri Kaan B.(27) ile kardeşi Ba-
tuhan B.(23)'yi Başakşehir'de düzenledikleri
operasyonla  gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte
olayda kullanılan silahta ele geçirildi. İki kardeşin de
daha önceden çeşitli suçlardan polise geliş kayıtları ol-
duğu tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği tarafından
yapılan soruşturmada olayın alacak verecek meselesi
yüzünden meydana geldiği belirlendi. Poliste işlemleri
tamamlanan şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafın-
dan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  DHA

İstanbul’da 3 ayda 15 bin 328 göçmen yakalandı
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Avcılar'da boşaltılan 4 katlı binanın en üst
katındaki balkon kendiliğinden gürültüyle çöktü.
Şans eseri olayda ölen ya da yaralanan olmadı

BOS BINANIN 
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Dövme sayesinde

yakayı ele verDi
Şişli'de 3 eve girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından 

yakalandı. Hırsızlardan birinin elinin üzerine yazdırdığı "Canım Annem" yazan dövme
sayesinde tespit edildiği öğrenildi. Dövmeli hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi

ŞiŞli'de 26 Haziran 05 Ağustos tarih-
leri arasında 3 ayrı evden hırsızlık olayı
gerçekleşti. Polis, yaptığı çalışmada 3

hırsızlığı da aynı kişilerin yaptığını belirledi. Hır-
sızlık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışma-
larda hırsızlardan birinin elinde "Canım Annem"
yazan bir dövme olduğu görüldü.  Yapılan çalış-
malar sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler
Muhammet K.(20) ile suç ortağı olduğu iddia
edilen 17 yaşındaki A.K. gözaltına alındı. Asayiş
Şube Müdürlüğünde sorgulan şüphelilerden Mu-
hammet K.'nın daha önceden 8 adet evden hırsız-
lık, 5 adet işyerinden hırsızlık suçlarından polis
tarafından yakalandığı belirlendi. Diğer şüpheli
A.K.'nin ise 5 kez hırsızlık, bir kez mühür bozma
suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.
Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye
sevk edilen şüphelilerden elinde 'canım annem'
dövmesi bulunan Muhammet K. tutuklanarak ce-
zaevine gönderilirken, diğer şüpheli adli kontrol
şartıyla serbest bırakıldı.

Kurban Bayramı'nın son gününde Avcılar'da
yolda yürürken önünü kesen otomobilden inen
kişiler tarafından öldürülen Mehmet A.Ş.'nin
katil zanlıları polis tarafından yakalandı.
Olayın alacak verecek meselesi yüzünden 
meydana geldiği belirlendi. Kardeş oldukları
öğrenilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme
tarafından tutuklandı

Ahşap hırsızları
yakayı ele verdi

Silivri Cumhuriyet Mahallesi'nde 28
Temmuz'da M.K.'ya ait 25 bin lira değe-
rinde kalıp yapımında kullanılan ahşap

malzemeler çalındı. İhbar üzerine harekete geçen
ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceledi.  Şüp-
helilerin olay yerine kamyonetle geldikleri ve malze-
meleri kamyonete yükledikten sonra olay yerinden
ayrıldıkları belirlendi. Kamyonetin sahte olduğu tespit
edilen plaka bilgileri üzerinden yapılan araştırmalar
sonucu aracın gerçek plakasını tespit eden ekipler,
araç sahibi B.S.'yi bugün Avcılar'daki evinde yakala-
yarak gözaltına aldı. Şüpheli B.S. "Açıktan Hırsızlık"
suçundan adliyeye sevk edildi.

Silivri'de, 25 bin lira değerinde kalıp
yapımında kullanılan ahşap malzeme
çalındı. Hırsızlık şüphelisi B.S. yakalandı.
Şüpheli adliyeye sevk edilirken, hırsızlık
anları da güvenlik kamerasına yansıdı

Sanayi sitesinde
yangın çıktı

BeyliKdüzü'nde Haramidere Sanayi Sitesi
ile Avcılar'daki Beysan Sanayi Sitesi'nin ya-
nındaki bir tesiste başlayan yangın, korku ve

paniğe neden oldu. Yerden metrelerce yükselen alevler,
itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden ön-
lendi. Yangın, dün saat 18.00 sıralarında başladı. Hara-
midere Sanayi Sitesi’nin dışındaki ambalaj tesisin
bahçesinde spiral ile kesim yapılırken başlayan yangın
kısa sürede büyüdü. Cep telefonu kamerası ile de gö-
rüntülenen yangın, bitişikteki Haramidere ve yakındaki
Avcılar Beysan Sanayi Sitesi’ne sıçrama tehlikesi nede-
niyle endişe ve korku yarattı. İhbar üzerine kısa sürede
gelen İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri
yerden metrelerce yükseğe çıkan alevlere müdahale etti.
Haramidere Sanayi Sitesi itfaiye aracında görevli Kadir
Karakaya da alevlerin sıçraması olasılığına karşı arazöz
ile tetikte beklerken kendi müdahalesine gerek kalmadan
gerekenin yapıldığını söyledi. Yangının çıkış nedeni ve
hasar tespit çalışmalarına başlandı. 

KüçüKçeKmece Ka-
nuni Sultan Süleyman
Hastanesi otoparkın-

daki otomobillerin camlarını kıran
yabancı uyruklu madde bağımlısı
şahıs, polis ekipleri tarafından
gözaltına alındı.
Hastane personeli olan ve otomo-
bili zarar gören Lütfiye Aydın, ya-
şananları anlattı. Olay dün akşam
20.00 sıralarında Küçükçekme-
ce'de bulunan Kanuni Sultan Sü-

leyman Hastanesinin otoparkında
meydana geldi. İddiaya göre Af-
ganistan uyruklu madde bağımlısı
bir kişi, sinir krizine girince hasta-
nenin otoparkında bulunan dört
araca zarar verdi. Şahıs, parke taşı
ile 4 otomobilin camlarını kırdı.

4 otomobilin camlarına
zarar verdi

Sahiplerinden 2'si doktor, 1'i hasta
yakını ve diğeri de hasta karşılama

çalışanının aracı olduğu öğrenilen
olan dört araç hasar gördü. Has-
tane otoparkında zarar gören oto-
mobillerini görenler durumu polis
ekibine haber verdi.

Şahıs gözaltında

Hastanenin güvenlik güçleri tara-
fından etkisiz hale getirilen şahıs
olay yerine gelen polis ekipleri ta-
rafından gözaltına alınarak polis
merkezine götürüldü.

Arabaların camlarını kırdı



T ekirdağ Büyükşehir Beledi-
yesi İtfaiyesi çok sayıda araç
ve personelini yangın bölge-

sine gönderirken, Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediyesi iştiraklerinden Birlik
Yem A.Ş Fabrikası’da Adana’da
çıkan yangında zarar gören küçük-
baş ve büyükbaş hayvan üreticile-
rine ulaştırılmak üzere 26.000 kg
yemi bölgeye gönderdi. Antalya ve
Muğla’da meydana gelen orman
yangınlarına müdahale eden itfaiye
ekiplerine destek vermek üzere ha-
zırlanan itfaiye ekibi yangın alanla-
rına ulaştı. Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi, Antalya’nın Manavgat
İlçesi’ne 1 itfaiye 1 su tankeri ve 5
personel, Muğla’nın Marmaris İlçe-
si’ne de 1’i Çorlu Belediyesi’nin
olmak üzere 5 su tankeri, 1 itfaiye ve
15 personel olmak üzere toplam 8
araç ve 20 personeli bölgeyi gönder-
miş durumda.

İmkanlarımızı seferber ettik

Ekiplerin gece gündüz orman

yangınları ile mücadele ettiğini
belirten Tekirdağ Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Albayrak,
“Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
olarak araçlarımız ve ekiplerimizle
birlikte Antalya ve Muğla’daki
yangın söndürme çalışmalarına
destek oluyoruz. Elimizden geldi-
ğince imkanlarımızı yangın böl-
gesi için seferber etmiş
durumdayız. Adana’da çıkan yan-
gında zarar gören küçükbaş ve
büyükbaş hayvan üreticilerimiz
için de 26.000 kg yemi bölgeye
gönderdik. 
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi
olarak yangından zarar gören tüm
il ve ilçelerimizin yanındayız. Bir-
lik ve dayanışma ile yaraları hep
birlikte saracağız. Yangında haya-
tını kaybeden vatandaşlarımıza
Allahtan rahmet diliyorum. Zarar
gören vatandaşlarımıza geçmiş
olsun diyor, yangınla mücadele
eden tüm ekiplerimize de kolaylık-
lar diliyorum. Biran önce tüm
yangınların kontrol altına alın-
ması en büyük temennimiz” dedi.
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Y anıyoruz arkadaş. Ülkemizin ormanları
başta olmak üzere, börtü böcek, yaban
hayvanları vatandaşlarımızın evleri ve

evcil hayvanları cayır cayır yanıyor.
Yanan sadece onlar mı?
Çaresiz olduğumuz için hepimizin ciğeri 

yanıyor, çırpınıyoruz ve elimizden bir şey
gelmiyor.

Gelmesi icap edenlerde bizim gibi yangın-
ları seyrediyorlar. Kimisi havadan bakarken
diğerleri orman yangınlarının suçlusu olarak
belediyeleri suçlamaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanımız, Devlet yöneti-
cimize bağlılığını belirtmek hatta Ruslarla hoş
görünmek ve onlara para kazandırmak
için Atatürk'ün kurduğu Türk Hava Kuru-
mu’nu devre dışı bırakmak için onlardan uçak
kiralıyor ve ne yazık ki, kiralanan uçaklar ye-
terli olmadığı gibi uçakların pilotları yanan or-
manlar kendilerinin olmadığı için riske
girmeden yangına yaklaşmak yerine, uzaklar-
dan suyunu boşaltıp gidiyor.

AB’den gelen yardım uçaklarının özellikle-
rine bakıyoruz, bizim THK’nın hangarda bek-
leyen uçakların özellikleri ile aynı. O zaman
mantık almıyor ve olsa, olsa bu kurumu Ata-

türk kurduğu için, daha önce onun kurduğu ve
var ettiği bazı tesisler ve kurumlarda adının
silindiği gibi THK’dan da adının silinmesinden
ibaret olduğu anlaşılıyor.

Bir şey daha var. Bilindiği gibi Kurban
Bayramlarında derileri THK topluyordu. Bu-
nunda yasaklanarak deriler hiç gereği olma-
yan ve kendi çıkarlarından başka hiçbir işe
yaramayan vakıf ve tarikatlara gitmedi mi?
Mesele bu kadar basit işte.

Bu arada ne hikmetse çıkarılan bir KHK ile
devlete yani kamuya ait arazileri, ormanları,
yanan yerleri turizmin gelişmesi için tahsis
edilmek üzere yetki Turizm Bakanlığına ve-
rildi iyi mi?

Çaylaaarrr…

Ne hikmettir bilemem. Partili Cumhurbaş-
kanımız her felaket bölgesini ziyarete giderken
yanında götürdüğü çayları milletin kafasına
atarak, felakete uğramış halkımıza, “Hadi ba-
kalım keyif çayı için” diyor. İşin garip tarafı
halkımız sanki çok ihtiyacı varmış gibi bir
paket çay kapmak için o anda acısını unutuyor
ve birbirine giriyor.

Bu çay dağıtma işi sel felaketinde 7 ölü

veren Giresun'da yapıldı. Ela-
zığ depreminden sonra Malatya’da yapıldı.
Hatta vatandaşın biri o esnada, “Eve ekmek
götüremiyoruz” deyince, Cumhurbaşkanı-
mız, “Yok öyle şey” diyerek vatandaşa çay
paketi attı. Yine sel felaketine can ve mal
veren Rize'de çay üreticileri olar Rizelilere
atıldı. Şu günlerde devam eden ve tümümüzün
canını yakan ve bu zamana kadar 7 can verdi-
ğimiz orman yangınları sonrasında Marma-
ris’te vatandaşa çay paketi atıldı.

İlginç yanı çay atma töreninden
önce, “Sayın Cumhurbaşkanımız acınızı pay-
laşıyor ve sizlere çay ikram ediyor” diye anons
edilmesi. Yangın ekiplerine su yetiştirirken ca-
nını veren yiğit kardeşimizin ailesini yanına
çağırarak baş sağlığı dilemesi, konvoyu gelir-
ken yangına giden itfaiye araçlarını bile dur-
durulması ise ayrı bir konu olarak aklımıza
yazıldı.

İbrahim Karagül sana ne demeli?

İlginç ve anlamsız olaylar bir yandan
devam ederken, ülkemiz insanlarının gerçek-

ten yüreği yanarken, İbrahim Karagül adlı bir
gazeteci hakikaten mi, yoksa birilerine yaran-
mak için mi, anlayamadığımız bir şekilde sos-
yal medyadan ilginç bir açıklama yaptı.

Efendim, orman yangınlarını CHP, PKK ile
işbirliği yaparak çıkarıyormuş. İşi başka yere
çekmek için çok kirli bir ittifak içindeymişler
ve Kılıçdaroğlu bir milli güvenlik meselesiymiş
ve Marmaris'i böyle yakmışlar mış. Ayıptır,
yazıktır günahtır ve de iftiradır…

Bu açıklamayı yazarken aklı başında mıydı,
değil miydi Bilemiyorum ama, kime yaran-
mak için bu açıklamayı yaptı ve ne maksatla
yaptı. Bu açıklamadan ne bekliyordu bilinmez.
Doğrusu gazetecilik ilkeleri gereği böyle bir
açıklamayı kendisine yakıştıramadım.

Ülkemiz sığınmacı ve 
plastik çöplüğü oluyor

Ülkemize neredeyse dünyanın her tarafın-
dan çöp geliyor. Bu gelenler neden gelir, ne
faydası vardır bilemem ama zararlarının sayıl-
mayacak kadar çok olduğu bilinen bir gerçek.
Buna rağmen hala neden izin verilir anlamak
mümkün değil.

Öte yandan ülkemiz sığınmacı çöplüğü ve
kampına dönüşmeye başladı. Biz kendi kimse-
sizlerimizi, yoksulumuzu, işsizimizi bakamaz
ve besleyemezken ülkemiz neden bu sığınma-
cılara sınırlarımızı açar anlamıyorum.

Sınır namus demek olduğuna göre, elini ko-

lunu sallayan, Suriyeliler zaten dolup koloni
oldular. Yakında hak talep etmeye başlayacak-
lar. Afrikalılar yetmedi şimdide Afganlılar.
Bunlara dur demenin ve tedbir alıp memleket-
lerine göndermenin tam zamanıdır.

Bir ara sığınmacıları Yunanistan ve Bulga-
ristan üzerinden Avrupa'ya göndermeye kalk-
tık adamlar bize savaş ilan etmedikleri kaldı.
Şimdi Afganlıları kamyon ve otobüslerle ülke-
mize getiren İran’a biz neden bir şey diyemi-
yoruz ya da hududumuzu neden
koruyamıyoruz?

Bahçeli’ye hak verdim

Sınırlarımızın kevgire dönmesinden sonra
sığınmacı sorununa değinen Bahçeli, “Biz il-
kesel olarak ülkemizde geçici statüde bulunan
yabancı ülke vatandaşlarının güvenli ve hu-
zurlu şekilde tekrar ülkelerine gönderilmesi
den yanayız. Ülkesinden savaştan kaçtığını be-
lirtenler, sığındıkları ülkemizin plajlarında
keyif sürerken vicdanları sızlatmaktadır. Diğer
taraftan savaştan kaçtıklarını belirtenler bay-
ram tatillerinde ülkesine gidip problem yaşa-
madıklarına göre bunların geriye gelmelerine
de lüzum yoktur” demesini takdirle karşıla-
dım. Bahçelinin bu görüşünü gerçekleştirmesi
için ortağı olan hükümete bu yönde baskı yap-
masını gelecekteki demografik açıdan da ted-
bir alınmasını istemesi gerektiği
kanaatindeyim.

Yangınlar, sığınmacılar ve
Her derde deva çaylaaar…
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tercih edin
YKS sonuçlarının açıklanmasıyla 
üniversite tercih dönemi başlıyor. 
Zorlu geçen YKS sonrası adaylar 05 -13
Ağustos tarihleri arasında tercihlerini
yapabilecek. Uzmanlar, yükselen başarı
sıralamalarının barajı geçenlere büyük
avantaj sağlayacağını söyledi

ÜnivErsitE adayları için YKS sonuçları
açıklandı ve tercih dönemi başlıyor. Bu yılın
YKS sonuçlarında tercih yapabilme bara-

jını geçen aday sayısının düşüşü ve yükselen başarı sıra-
lamaları dikkat çekiyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi
Eğitim Danışmanı Özge Alyu, bu yıl üniversite tercihle-
rinde, barajı geçen adayların başarı sıralamalarının
geçen yıla göre yukarıya çıktığını söyledi. Örnek vermek
gerekirse; sayısal bölümden puan türünde 2020’de 347
puan alan bir aday 162 bin 701’inci olurken, 2021’de
aynı puan ile 94 bin 866’ncı kişi olabiliyor. Diğer puan
türleri için de geçerli olan bu durum barajı geçen öğren-
ciler için avantaj olarak gösteriliyor. Aynı zamanda
Alyu tercih döneminde 180 barajını geçip, dört yıllık bö-
lümleri tercih edebilecek aday sayılarında ciddi bir dü-
şüşün olduğunu belirtti. Bu düşüş puan türlerine göre
sayısal puan türünde yüzde 44, sözel puan türünde
yüzde 32, eşit ağırlık puan türünde yüzde 41 ve dil
puan türünde yüzde 10. Bu tablo gösteriyor ki bu yıl
dört yıllık bölümleri geçen yıla göre daha az aday tercih
edebilecek.

Tercihte kontenjan değişikliği

Alyu, tercih listesi oluştururken dikkat edilmesi gereken
noktaları şöyle sıraladı: “Tercih listesi mutlaka başarı sı-
ralamasına göre oluşturulmalı. Tercihlerde Hukuk, Tıp,
Mühendislik, Mimarlık gibi bölümlerin başarı sırala-
ması şartları unutulmamalı. Tercihlerde esas olan ada-
yın istek sıralaması olmalı. Okumak istenmeyen bölüm
kesinlikle tercih edilmemeli. Tercih listesine alınan bö-
lümlerin özel koşulları okunmalı. Tercihlerde sadece sı-
ralama değil, kontenjan değişikliği de dikkate alınmalı.”
FATİH POLAT

Mustafa DOLU
HALKIN AVUKATI

mustafadolu49@gmail.com

Tekirdağ Büyükşehir
Belediyesi, Antalya,
Muğla ve Adana’da
meydana gelen orman
yangınlarına müdahale
etmek ve yaraları 
sarmak için yardım
seferberliği başlattı

İRFAN DEMİR

Ekip, afet noktalarında yangın
söndürme ve soğutma çalışma-
larına destekte bulunurken aynı

zamanda vatandaşların yardım malzemele-
rinin dağıtımını da gerçekleştiriyor. Ekipte
yer alan Kadıköy Belediyesi Sağlık İşleri
Müdürlüğü’nün veteriner hekimleri de,
yangından etkilenen hayvanların tedavisi
için canla başla çalışmalarını sürdürüyor.
Veteriner hekimler, yangın noktalarını ve
yangından etkilenen çiftlikleri gezerek hay-
vanların genel kontrollerini gerçekleştirip
kurtarılan canlılara ilk müdahaleleri 
yapıyor.

Sütle hayvanlarını korudular

Tüm canlılar için seferber olan ekip, Ma-
navgat’ta yangın ortasında kalmış bir çift-
liğe de yardım elini uzattı. Çiftlik sahibinin
depodaki su bitince süt ile ıslattığı çarşaf-
larla hayvanlarını korumaya çalıştığı çiftliğe

ulaşan Kadıköy Belediyesi’nin veteriner he-
kimleri yangın nedeniyle memeleri yanan
ve ayakları zarar gören ineklerin tedavisini
yaptı. Muğla’nın Milas ilçesinin Bozalan
köyünde yanmakta olan arı kovanları, bele-
diye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Ekipler yanmakta olan kovanlara sırtla-
rında taşıdıkları sularla müdahale ettiler. 

Güvenli noktaya alındı

Afet bölgesinde dört bir noktaya dağılan
Kadıköy Belediyesi'nin ekipleri, Bodrum
Mazı’da yangın ortasında kalmış bir eşeği
kurtardı. Mazı’da yangınla mücadele çalış-
malarına katılan ekipler, yangın ortasında
mahsur kalmış ve korkmuş bir eşeği tehli-
keli alandan çıkartırken veteriner hekimler
de kurtarılan eşeğe ilk müdahaleyi yaptılar.
Birçok noktada devam eden orman yan-
gınlarına, gruplar halinde dağılarak yetiş-
meye çalışan belediye ekipleri,

Hisarönü’nde de kaplumbağaların
hayatını kurtardı. Yangından etkile-
nen kaplumbağaları önce suyla ıs-
latan ekipler, tedavileri için veteriner
hekimlere teslim etti. 
ÖMER FARUK ARPACIK
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tanker krizi
Ambarlı Limanı açıklarında makinesi arı-
zalanan 274 metre boyundaki tanker, Kıyı
Emniyeti ekipleri tarafından demirletildi.

274 metre boyundaki NISSOS SIKINOS isimli tanke-
rin, Ambarlı Limanı açıklarında makinesi arız verdi.
İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı ekip-
ler yönlendirildi. Tanker, kılavuz kaptan eşliğinde
NENE HATUN, KURTARMA 7 ve KURTARMA 12 rö-
morkörleri refakatinde demir yerine demirletildi.

15 kişilik ekiple 
şifa dağıttılar

Kadıköy Belediyesi'nin
geçtiğimiz Perşembe

akşamı 43 personel ve 
17 afet müdahale aracıyla

afet noktalarına giden
ekibine, Marmaris’te

çıkan orman yangınıyla
mücadele çalışmalarına

destek vermek üzere 
15 kişilik ikinci bir 

ekip de katıldı



G eçtiğimiz Perşembe akşamı 43
personel ve 17 afet müdahale
aracıyla afet noktalarına giden

ekibe, Marmaris’te çıkan orman yangı-
nıyla mücadele çalışmalarına destek ver-
mek üzere ikinci bir ekip katıldı. Kadıköy
Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri
Müdürlüğü’nün gönüllü personellerin-
den oluşan ekip, beraberinde götürdüğü
3 adet arazi aracı, 1 adet su tankeri, 1
adet jeneratör, 4 adet yangın sonrası so-
ğutma pompası, 1 adet soğuk hava de-
posuna ek olarak sağlık malzemeleri,
baret, şapka ve sağlık malzemeleri gibi
ekipmanlarla afetle mücadele çalışmala-

rına destek oluyor.

Afet bölgelerine destek

Kadıköy Belediyesi’nin olası afetlere karşı
ön hazırlık, zarar azaltma, afet sırasında
ve sonrasında müdahale ve iyileştirme
konularında uzman ekibi BAK Kadıköy
(Kadıköy Belediyesi Arama Kurtarma
Takımı), ülkenin birçok noktasında çıkan
orman yangınlarına müdahale etmek için
yangın noktalarında çalışmalarını sürdü-
rüyor.  Ekip, Manavgat ve Köyceğiz’den
sonra geçtiği Hisarönü’nde İstanbul İt-
faiyesi’nin çalışmalarına destek verdi.
BAK Kadıköy ekibiyle birlikte afet bölge-
sine giden belediyenin Veterinerlik, Sağ-
lık, Sosyal Destek ve Destek Hizmetleri

Müdürlüğünden oluşan ekibine, dün
gece Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdür-
lüğü’nün 9 gönüllü personeli de katıldı.
Ekip, ekipmanlarıyla birlikte afet noktala-
rında yangın söndürme ve soğutma çalış-
malarına destekte bulunmak ve
vatandaşlardan gelen yardım malzemele-
rinin dağıtımını gerçekleştirmek üzere
Marmaris’te çalışmalarına başladı. Bele-
diyenin, afet noktalarında bulunan Mobil
İkram araçlarından da görevli personel-
lere, bölgeye yardım getiren vatandaşlara
ve bölge sakinlerine su, çay, limonata,
ayran gibi ikramlarda bulunuluyor. Vete-
riner hekimler de yangından etkilenen
hayvanlara ilk müdahalede bulunuyor,
tedavilerini yapıyor. 

SEFA KARA

5İSTANBUL 4 AĞUSTOS 2021 ÇARŞAMBAwww.gazetedamga.com.tr

B u hafta sizlere nasıl “delice” bir oyuna geldiği-
mizi anlatacağım. 1951-1952 yıllarında İs-
panya Hükümeti, Türkiye’den çok yüksek

miktarda odun kömürü satın almak istiyor. Fakat tale-
bin bir de özel şartı vardı.

Kömürler İskenderun’dan Saroz Körfezi’ne kadar
Akdeniz ve Ege sahillerinde doğada kendiliğinden yeti-
şen *"delice"* ağacından elde edilmesi isteniyordu. De-
lice yabani zeytin ağacı demektir.

İstek dönemin Hükümeti tarafından yüksek getirisin-
den sevinçle karşılanıyor, ülkemizde bol miktarda bulu-
nan delice kömürü ihraç edilmeye başlanıyordu.

O yıllarda Ankara’da görev yapan ABD Ticaret Ata-
şesi, dönemin Dışişleri Bakanı’na ihraç edilen kömürün
İspanya tarafından nasıl değerlendirildiği ya da nere-
lerde kullanıldığını araştırıp araştırılmadığı soruyor.
Fakat bunun bir önemin olmadığı ve getirisinin önemli
olduğu cevabını alıyor. Bunun üzerine ataşe konuyu
kendisi araştırıyor ve otoyollarda dolgu malzemesi ola-
rak kullanıldığı bilgisine ulaşıyor. Daha sonra ABD’de
tanıdığı mühendislerden bilgi alıyor ve anlıyor ki oto-
yolda kömür dolgusunun hiç bir yararı yok. Evet düşün-
dükleriniz doğru, Delice ağacının zeytin aşılamak için
en uygun ağaç olduğunu bilenler Türkiye’ye oyun 
oynamışlardı.

Sonuç olarak İspanya dünyanın en büyük zeytinyağı
ihracatçılarından biridir. Ne yazık ki bu zihniyet işte
bizim halkımıza “Zeytinyağlı yiyemem aman basmada
fistan giyemem aman” türküsünü yazdıranlarla aynı
zihniyet.

Ama sadece onlar mı sanıyorsunuz tabi ki değil! Es-
kiler bilir Marshall Yardımları Projesi’nin nasıl bir sa-
atli bomba dikme projesi olduğunu!

1950’li yıllarda bize kibrit gibi yanan çam ağaçları
verenler, yerine zeytin ağaçlarımızı aldılar,vakit Mars-
hall ile hesaplaşma vaktidir.

Tarihe 1950’li yıllara göre bakarsak ülkeye para so-
kabilmek için zeytin ağaçlarımızı alıp yerine kokuşmuş
süt tozlarını o dönemde okuyan çocuklara içirtenler,
çam alıp zeytin verenler kahramandı ama gel görelim
kimin hain kimin kahraman olduğunu sadece tarih 
belirler. 

İşte o gün giden zeytinlerimizin yerini alan ağaçlar
bugün bomba gibi patlıyor ve ülkece ciğerimizi dağlıyor
her birinin yanışı… Bir kozalak tutuşup şarapnel par-
çası gibi metrelerce uzağa fırlatabiliyor işte bu da yan-
gınların hızla alev almasına sebep oluyor. Günlerdir
yanan ciğerlerimizin aslında tam olarak özeti bu.  İçi-
miz hergün farklı bir acıyla kavruluyor. İşte tam bu se-
beptendir ki çam değil zeytin ekelim dağlara ve bir
hesap kapanmış olsun.

Şimdi sorarım size bu anlaşmalara imza atanlar
kahraman mı? Yoksa vatan haini mi?

Siz karar verin.
Biz bize ihanet edene birgün mutlaka hesap sorarız.
Selametle.

Kadıköy Belediyesi’nin yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye destek vermek
için afet noktalarına giden uzman ekipler gece gündüz demeden, aralıksız çalışmalarını sürdürüyor.
Ekip, Antalya’nın Manavgat ve Muğla’nın Köyceğiz ilçelerinde çıkan yangınlara müdahale çalışmalarına
katıldıktan sonra, Hisarönü ilçesine geçti. İstanbul’dan yola çıkan ikinci ekip de Marmaris’e ulaştı

KadıKoy MarMarıs’e
ıKıNcı eKıbı goNderdı

Bahattin Demir
ENGELSİZ KÖŞE

samyeli@bahattindemir.com.tr

1950 Marshall ile 
hesaplaşma vakti

Kartal’da asfalt mesaisi
Kartal Yakacık Yeni Mahalle’de; Okur, Nurlu ve Yürekkayalar
Sokak’larının asfalt sorunu çözüldü. Geçtiğimiz aylarda Komşu İletişim
Merkezi (KİMER) Saha Ekibinin hanelerde birebir gerçekleştirdiği
ziyaretler kapsamında vatandaşların çözüm talep ettiği asfalt sorunu
için kolları sıvayan Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nün
gerçekleştirdiği hummalı çalışmalar ile sokaklar tamamen asfaltlandı

Kartal’ı yaşanabilir, modern bir
kent haline getirmek için çalışma-
larını sürdüren Kartal Belediyesi,

ilçe genelinde bozulan yol, sokak ve cadde-
leri onarmaya ve modern bir görünüme ka-
vuşturmaya devam ediyor. Geniş kapsamlı
alt yapı çalışmalarının yoğunlaştığı mahalle-
lerden biri de Yakacık Yeni Mahalle. Kartal
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün yakla-
şık 1 hafta süren çalışmaları kapsamında Ya-
kacık Yeni Mahalle’de; Okur, Nurlu ve
Yürekkayalar Sokak’larında ilk etapta eski
asfaltlar söküldü, molozlardan, toz ve asfalt
kırığından arındırılarak yeni asfalt serimi için
hazır hale getirildi.

Bin 100 ton asfalt serimi

Eski asfalt ve molozlardan temizlenen yol-

larda gerçekleştirilen yoğun çalışma ile so-
kaklar tamamen asfaltlandı. Toplam 1100
ton asfalt seriminin yapıldığı sokaklarda;
hem kış şartlarının yol açtığı hem de kentsel
dönüşümden kaynaklanan hasarlar giderile-
rek söz konusu sokaklar, araç ve yayalar için
daha güvenli hale getirildi. Çalışmalar kap-
samında bir süre kapatılan sokaklar, daha
sonra trafiğe ve yaya kullanımına açıldı. Kar-
tal’da asfalt çalışmaları konusunda adeta bir
seferberlik başlattıklarını kaydeden Kartal
Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, pandemi
ile birlikte Kartal’ın alt ve üst yapı sorunlarını
çözme konusunda İBB ile koordinasyon içe-
risinde büyük bir aşama kaydettiklerini belir-
terek Kartal’ı daha güzel ve yaşanılabilir hale
getirebilmek için çalışmaların aralıksız
devam edeceğini söyledi. HACER KÖSE

Su kullanımı
AZALDI
Lüleburgaz’da geçtiğimiz Temmuz ayında
433 bin 843 metreküp su kullanımı
gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine
göre 17 bin metreküp daha az su
kullanıldığı görülürken bu yılın ilk 7 ayında
kullanılan su miktarı ise 3 milyon 160 bin
metreküp olarak gerçekleşti. Geçen yıl 
Temmuz ayında gerçekleşen 450 bin 
150 metreküp suyun bu yıl 433 bin 843
metreküpe gerilemesi sevindirdi

lüleburgaz Belediyesi Su
ve Kanalizasyon Müdürlü-
ğü’nden alınan verilere göre

Lüleburgaz’da yılın ilk 7 ayında 3 mil-
yon 160 bin metreküp su kullanımı ger-
çekleşti. Gerçekleşen su tüketiminin
büyük bir kısmını meskenler tarafından
kullanılırken sadece Temmuz ayında tü-
ketilen su miktarı 433 bin 843 metreküp
olarak gerçekleşti. Öte yandan bu yıl
aşırı sıcaklara rağmen gerçekleşen su
tüketimi geçtiğimiz yıl Temmuz ayın-
daki 450 bin 150 metreküplük kullanı-
mın yaklaşık 17 bin metreküp altında
gerçekleşti. Bu durum sevindirirken uz-
manlar su tüketimi konusunda vatan-
daşların tasarruf yapması konusunda
uyarılarda bulundu.

Perlatör kampanyası sürüyor

Tüm bunlarla birlikte su tüketiminde
tasarruf yapmak isteyen vatandaşlar
eski musluklarının ucuna takacakları
perlatörlerle yüzde 50’ye varan su tasar-
rufu sağlayabiliyor. Ayrıca Lüleburgaz
Belediyesi’nin Geçtiğimiz hafta başlat-
tığı Atıklarımızı Topluyoruz Malzeme-
lerimizi Ayrıştırıyoruz (ATMA) etkinliği
çerçevesinde sürdürdüğü 5 adet pet şişe
ya da teneke kutu getirene musluk per-
latörü ya da bez torba dağıtma etkinliği
de devam ediyor. İRFAN DEMİR

Nohut için tarla günü etkinliği
Tekirdağ'da nohut üretiminin tanıtılması ve yaygınlaştırılması

amacıyla "Tarla Günü" etkinliği düzenlendi
Tekirdağ'da nohut üretiminin tanı-
tılması ve yaygınlaştırılması ama-
cıyla "Tarla Günü" etkinliği

düzenlendi."Tarla Günü" etkinliği Saray ilçesi
kurtdere Mahallesi'nde çiftçi Cengiz kadı'nın
nohut tarlasında gerçekleştirildi. düzenlenen
etkinliğe Saray kaymakamı asalet karabulut,
Tekirdağ il Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal,
Saray Belediye Başkanı Özgen erkiş, Saray ilçe
Tarım Müdürü
Seyide Özgül Yıl-
maz'ın yanı sıra
kurum müdürleri,
siyasi parti tem-
silcileri, çiftçiler
ve vatandaşlar
katıldı. Saygı du-
ruşunda bulunul-
ması ve istiklal
Marşı'nın okun-
masıyla başlayan

etkinlikte yaptığı konuşmada nohut ekimin fay-
dalarını belirten Saray ilçe Tarım ve Orman
Müdürü Seyide Özgül Yılmaz, "Nohut bitkisi
baklagiller familyasına ait bir bitki olup, sıcak
ve kurak iklime dayanıklıdır. Nohut taneleri pro-
tein, yağ, karbonhidrat, kalsiyum ve fosfor içer-
diğinden dolayı besleyici bir bitki olmakla
birlikte toprağın iyileştirilmesine de katkı sağla-
maktadır. aynı zamanda ekim maliyetinin de

düşük olmasıyla birlikte
çiftçimiz için avantajlı
bir bitkidir" dedi. etkinlik
iki ayrı Göksu ve azkan
yerli tohumlarından
üretilmiş nohut bitkisi-
nin protokol üyelerinin
ve katılanların gerçek-
leştirdiği elle toplama
hasadının ardından
sona erdi.
irFaN deMir

Süleymanpaşa
Belediyesi ve Süley-
manpaşa İlçe Sağ-

lık Müdürlüğü işbirliği
kapsamında Rumeli İskelesi
girişinde aşı istasyonu ku-
ruldu. Belediyeden yapılan
açıklamaya göre, sahilde bu-
lunan istasyonda her gün
19.00-23.00 saatleri arasında
vatandaşlar randevu gerek-
meden aşı olabilecek. 
Süleymanpaşa Belediyesi ve
Süleymanpaşa İlçe Sağlık
Müdürlüğü işbirliğinde ger-
çekleşecek olan aşılama uygu-
laması ağustos ayı boyunca
sürecek.

Aşı iskelesi kuruldu
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TürkiYe'nin farklı bölgelerinde çıkan yan-
gınların büyük bir kısmı kontrol altına alınır-
ken, devam eden yangınlara müdahaleler de

gece gündüz demeden devam ediyor. Öte yandan yan-
gınlardan etkilenen vatandaşlar için de destek çalışma-
ları sürüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat
Bilgin yaptığı açıklamada prim borçlarının ertelendiğini
duyurdu ve "Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve
Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçeleri-
mizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim
borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan
etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de ge-
reken tedbiri aldık" ifadelerine yer verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu verile-
rine göre, temmuz ayı itibarıyla
12 aylık ortalamalar dikkate

alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,15,
yurt içi üretici fiyatları yüzde 28,47 arttı.
Aylık bazda TÜFE yüzde 1,8, Yİ-ÜFE
yüzde 2,46 artış kaydetti. Tüketici Fiyat En-
deksi (TÜFE), temmuzda geçen yılın aralık
ayına göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı
ayına göre yüzde 18,95 yükseldi. Yurt İçi
Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise Aralık
2020'ye göre yüzde 25,05, geçen yılın tem-
muz ayına göre yüzde 44,92 artış gösterdi.
Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre
yüzde 2,46, geçen yılın aynı ayına göre
yüzde 44,92 ve on iki aylık ortalamalara

göre yüzde 28,47 yükseldi.Sanayinin 4 sek-
törünün temmuzda yıllık bazda değişim-
leri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde
34,35, imalatta yüzde 47,86, elektrik, gaz
üretimi ve dağıtımında yüzde 15,1, su temi-
ninde yüzde 28,34 artış olarak gerçekleşti.
Bu grupların aylık değişimlerine bakıldı-
ğında ise madencilik ve taş ocakçılığında
yüzde 3,35, imalatta yüzde 2,37, elektrik,
gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 3,03, su
temininde yüzde 3,54 artış görüldü. Ana
sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelen-
diğinde, ara malında yüzde 57,23, daya-
nıklı tüketim malında yüzde 31,58,
dayanıksız tüketim malında yüzde 31,44,
enerjide yüzde 42,42, sermaye malında

yüzde 31,38 artış yaşandı. Bu grupların
aylık değişimlerine bakıldığında ise ara ma-
lında yüzde 2,46, dayanıklı tüketim ma-
lında yüzde 1,03, dayanıksız tüketim
malında yüzde 2,27, enerjide yüzde 4,12,
sermaye malında yüzde 1,01 artış kayıtlara
geçti.

TÜFE'ler fark etti

Yıllık en düşük artış yüzde 11,51 ile giyim
eşyası, yüzde 13,86 ile deri ve ilgili ürünler,
yüzde 15,1 ile elektrik, gaz, buhar ve iklim-
lendirme üretimi ve dağıtımı olarak gerçek-
leşti. Buna karşılık ham petrol ve doğal gaz
yüzde 120,24, kok ve rafine petrol ürünleri
yüzde 110,98, ana metaller yüzde 108,5 ile

endekslerin en fazla arttığı alt sektörler
oldu. Aylık azalış, yüzde 0,47 ile metal cev-
herleri, yüzde 0,26 ile diğer ulaşım araçları
alt sektörlerinde gerçekleşti. Ham petrol ve
doğal gaz yüzde 9,33, ağaç ve mantar
ürünleri (mobilya hariç) yüzde 6,58, kok ve
rafine petrol ürünleri yüzde 5,31 ile endeks-
lerin en fazla arttığı alt sektörler olarak
kayda geçti. TÜFE, temmuzda bir önceki
aya göre yüzde 1,8, geçen yılın aralık ayına
göre yüzde 10,41, geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 18,95 ve 12 aylık ortalamalara
göre yüzde 15,15 arttı.

Kovid-19 salgını, dünyada
olduğu gibi Türkiye’de de
hem tüketici hem de har-

cama alışkanlıklarını değiştirdi. Bu sü-
reçte en büyük önceliğin kişisel
sağlığın korunması olması sebebiyle
eczane harcamalarında 4 katın üze-
rinde artış görüldüğü kaydedildi. Pan-
deminin başında tanıtılan ve Papara
Card ile yapılan harcamalarda anında
nakit kazandıran Cashback programı
kapsamında kullanıcıların bütçelerine
katkı sağlanmaya başlandığı duyurul-
muştu. Pandeminin ortaya çıktığı ilk
günlerden itibaren bu programa ec-
zane harcamalarını ekleyen şirket, bir
yılı aşkın bir süredir kullanıcılarının
eczanelerde yaptığı harcamalarda
anında yüzde 50 nakit iadesi sağlı-
yordu. 

Katkı sağlamaya çalıştık

Papara’nınk urucusu ve CEO’su

Ahmed Faruk Karslı, “Pandeminin
başından bu yana Cashback prog-
ramına birçok sektörü ve markayı
dahil ederek hizmet alanımızı geniş-
lettik. Her dönem kullanıcılarımızın
ihtiyaçlarını göz önünde bulundura-
rak en çok ihtiyaç duydukları alan-
larda onlara katkı sağlamaya çalıştık.
Bu kategorilerin başında gelen sağlık
kategorisindeki eczane harcamaları
verdiğimiz en büyük desteklerden biri
oldu. Sanıyorum Türkiye’de özel bir
kurum tarafından yapılan en kapsamlı
yardım çalışmalarından biri oldu. 81
ilin tamamında her yaş grubundan
kullanıcılarımız maske, ilaç, hijyen
malzemeleri gibi eczanelerdeki her
türlü harcamalarında desteklendiler.
Kişisel sağlığımızı korumaya belki de
en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemde
bu denli bir katkı sağlayabildiğimiz
için çok mutluyuz” açıklamalarında
bulundu.

Papara’dan 15 milyonluk katkı
Papara’da sunulan Cashback programından yararlanan
275 bin civarında kullanıcının gerçekleştirdiği 900 bin
adetin üzerinde eczane alışverişinde kullanıcılara
sunulan katkının 15 milyon liraya ulaştığı kaydedildi

Zam pazarlığı başladı
Yaklaşık 4.2 milyon
memur ve 2.2 milyon
memur emeklisinin maaş

ve aylıklarına 2022 ve 2023 yılla-
rında yapılacak zammın belirlene-
ceği 6. Dönem Toplu Sözleşme
görüşmeleri başladı. Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bil-
gin'in başkanlığında bakanlığın
Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki

toplantıya, Memur-Sen Genel Baş-
kanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen
Genel Başkanı Önder Kahveci,
KESK Eş Genel Başkanı Mehmet
Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili
sendikaların genel başkanları katıldı.
Bilgin, “Türkiye, çalışanlarını enflas-
yonun altında ezdirmeyecektir. En-
flasyonun üzerinde bir noktada
meseleyi ele alacağız” dedi.

Ortak talepler var
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl
birlikte hareket eden Memur-Sen ve
Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler
belirlemiş ve hükümetten taban ay-
lığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de
yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl
yüzde 3 olmak üzere iki yılda top-
lam yüzde 6 refah payı artışı 
talebinde bulunmuştu

S GK Başkanı Yılmaz, 7326 sayılı
'Bazı Alacakların Yeniden Yapı-
landırılması ile Bazı Kanunlarda

Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'
hakkında basın toplantısı düzenledi. Yıl-
maz, 9 Haziran'da düzenlemesi yapılan
ve yürürlüğe giren kanunla kurumun ala-
caklarının yapılandırılmasının düzenlen-
diğini belirtti. Kanun ile kurum
alacaklarından tamamının gecikme
zammı ve gecikme faizlerinin silindiğini
belirten Yılmaz, "Bunun yerine yurt içi
üretici fiyat endeksi ile güncellenen tutar-
lar ödenecektir. Bu güncellenen tutarın
peşin ödenmesi halinde TÜFE'nin yüzde
90'ı silinecektir. İki taksit halinde ödemesi
halinde yüzde 50'si silinecektir. İdari para
cezalarının ise yüzde ellisi silinecektir.
Kalan tutarlar Yİ-TÜFE ile güncellene-
cektir. Peşin ödeme veya taksitler kredi
kartıyla da ödenebilecektir. İşveren sigor-
talılarımız borçlarını ikişer aylık taksitler

halinde ödeyebilecektir" dedi.

Yapılandırma avantaj sağlıyor 

Örnek borç hakkında bilgi veren Başkan
Yılmaz, 5 bin 534 lira ödemesi olan bor-
cun, yapılandırmaya müracaat edilip
peşin ödendiği takdirde 1292,25 lira ola-
rak ödendiğini söyledi. Yılmaz, "Bu yapı-
landırma çok ciddi avantaj
sağlamaktadır. Biz bu kapsamda bütün
borçlarımızı, işverenlerimizin, sigortalıla-
rımızın, Bağ-Kur'lularımızın primini
kendi ödeyenlerin tamamını bu avantaj-
dan faydalanması için müracaatlarını
bekliyoruz. Yapılandırmadan faydalana-
nalar, borçlarını peşin öderlerse 'borcu
yoktur' yazısı alabilecekler. Taksitle öde-
menin tercih edilmesi halinde ilk taksitin
süresinde ve tam olarak ödenmesi şar-
tıyla yine 'borcu yoktur' yazısı alabilecek-
ler bu şekilde ihalelere katılabilecekler,
ödemelerini alabilecekler ve kurumuzun

ödemiş olduğu teşvik ve desteklerden
faydalanabilecekler" diye konuştu. Yıl-
maz, Türkiye'nin çeşitli illerinde devam
eden yangınlar kapsamında mağdur
olanların da SGK prim borç ödemlerinin
ertelendiğini anımsattı.

Geçmiş yıllarla eşdeğer

Açıklamalarının ardından gazetecilerin
sorularını cevaplandıran SGK Başkanı
Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Tem-
muz'da sona ermesiyle geçen dönemler-
den farklı olarak SGK verilerinde

ciddi değişiklik meydana gelmediğini be-
lirtti. Yılmaz, "Veriler bugün netleşecek
ancak ilk ay içerisinde almış olduğunuz
veriler de değişen bir durum olmadı. Bi-
lakis sigortalı sayılarımızda bir artışın ol-
duğunu görüyoruz, bir önceki döneme
göre. Geçmiş yıllarla eşdeğer şekilde sey-
rediyor ve bu ülkemiz açısından pozitif
olarak değerlendiriyoruz. Geçmiş aylarla
baktığımızda olağanüstü bir durum söz
konusu değil. Toplamda baktığımızda si-
gortalı sayımızda bir artış olacağını ön-
görüyoruz" dedi.

OLAGANUSTU
DURUM YOK
OLAGANUSTU
DURUM YOK
OLAGANUSTU
DURUM YOK
OLAGANUSTU
DURUM YOK
OLAGANUSTU
DURUM YOK
OLAGANUSTU
DURUM YOK
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail
Yılmaz, işten çıkarma yasağının 1 Temmuz'da
sona ermesiyle ilk ay için işten çıkarma sayıla-
rında çok ciddi değişiklik olmadığını belirterek,
"Bilakis sigortalı sayılarımızda artışın olduğunu
da görüyoruz. Geçmiş yıllarla eş değer seyredi-
yor. Olağanüstü durum söz konusu değil" dedi

Prim borçları
ertelenecek

Kiralar yine
artacak 

Enflasyon rakamları açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
Vedat Bilgin sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, Adana, Antalya,
Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde
çıkan yangınlardan etkilenen ilçeler-
imizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal
güvenlik prim borçlarının ödeme
sürelerini ertelendiğini duyurdu

Milyonlarca kişinin merakla beklediği en-
flasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte
bir dizi güncelleme de gündeme geldi. Ev

sahibi ve kiracılar arasında bu ay yapılacak olan söz-
leşmelerde yeni zam oranı geçerli olacak. Temmuz
ayında enflasyon yıllık yüzde 18.95 olarak gerçekleşti.
TÜFE’nin 12 aylık ortalamasına bakıldığında ise
yüzde 15.15 rakamı ortaya çıktı. Böylece kiralara yapı-
lacak artış oranı yüzde 15.15 oldu.
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E
skilerden bir Ziya Efendi varmış. Toplum içe-
risinde çok sevilir, sayılır ve hürmet görürmüş.
Tam bir gönül adamıymış..

Yaşadığı kasabada küçük bir terzi dükkanı var-
mış. İşleri de iyiymiş. Çünkü yanına gelen herkesin
işine koşar, derdine derman olmak için koşturur du-
rurmuş..

Viranelerde baykuşlar biter mi ? Elbette bitmez.
Eeee gel zaman, git zaman kasabanın uyanıkları

bir araya gelmişler, karar almışlar. Ziya efendiyi si-
yasete, belediye reisliğine aday yapmalıyız demişler.
Meseleyi Ziya Efendiye anlattıklarında Ziya Efendi,
benim okumam yazmam yok, medrese, mektep oku-
madım, bilgi birikim sahibi biri de değilim. Ben ya-
pamam dedi. Bu uyanıklar alttan girdiler üstten
çıktılar. Sen toplum tarafından seviliyorsun, kanaat
önderisin, sana yakışır diye diye zorla ikna ettiler.
Her mecliste Ziya Efendi iki kelime etmeden, uya-
nıklar hemen slogan atıp, alkış yağmuruna tuttular.
Bir, iki derken artık Ziya efendi de kendine inan-
maya başladı. Ziya Efendi nerede, uyanıklar takımı
orada olmuşlar. Ziya efendi kısa zaman sonra olacak
belediye reisliğine aday olur. Yıllardır kasabada ek-
tiği yardımseverlik, iyilik tohumlarını biçmeye baş-
lar. Ve her kesim tarafından destek alır. Karşısındaki
rakibine iki kat fark atarak belediye reisliğine seçilir.

İnsanoğlunun anatomisi bulunduğu yer ve teneffüs
ettiği havaya göre değişmeye başlar. Ziya Efendi ne
kadar dirense de ondaki değişimde başladı. Önce
kara sakallarını kesip sinek tıraşı oldu. Sonra bol ve
geniş kıyafetinin yerine günün modasına göre kıyafet
giymeye başladı. Daha sonra son model lüks makam
arabasına binmeye başladı. Artık yavaş yavaş halk-
tan ve sokaktan da kopmaya başladı. Zamanının
büyük bir çoğunluğunu makam odasında, ceylan de-
risi koltuğu, lüks ve gösterişli makam mobilyalarının
içerisine gömülmüş, yanındaki telefondan sağa sola
emir yağdırıyor, kasabanın ileri gelen tüccarları ile
muhabbet etmeye ayırıyordu.

Ziya Efendi saf, temiz dedik amma işleri görünce
oda ben bu pastanın neresindeyim deyiverdi. Bunu
duyan uyanıklar takımı Ziya Efendiye altan girip

üstten çıktılar. Ne kadar yapmak istedikleri işler
varsa hepsini onu da ortak edip yaptırdılar. Tabii
makam, mevki bir de hayal edemeyeceği servet ka-
zanan Ziya efendi artık bu hayat böyle geçer, bu ser-
vet biter mi diye kasıla kasıla konuşmaya başlamış.
Amma Ziya Efendi'nin unuttuğu bir şey var. Onu bu
işe sokan uyanıklar takımı her işi yaptıktan sonra
bütün işleri ona yıkıp aradan çıkacaklar. Dünya işte
herkesin bir hesabı var. Ama hesapta olan değil,
nasip de olan gelir başa...

Gel zaman, git zaman bir sonraki belediye seçim-
lerine çok az bir zaman kalır. Uyanık takımı artık
maddi olarak yükünü almış, servetlerine servet kat-
mışlar. Artık işler maddiyattan çıkmış nefis ve gurur
meselesi haline gelmiş. Uyanıklardan biri biz bu ca-
hili reis yaptık . Şimdi sıra bende, ben reis olacağım
deyince diğer uyanıklar hooop demiş bizim neyimiz
eksik ve uyanıklar takımı birbirine girmişler. Öyle
bir tartışma olmuş ki hepsi birbirinin yaptığı haksız,
hukuksuz bütün işlerini dosya yapmış birbirlerini göz
dağı vermeye başlamışlar. Neticede hepsi birbirine
düşman kesilmiş. 

Bir gün Ziya Efendi belediyeden çıkarken kasaba-
nın meczubu Hikmet ile karşılaşır. Ziya Efendi nasıl-
sın hikmet, iyi misin diye sorar. Meczup Hikmet ise
başkanın etrafında dönerek o koltuk zehirli , seni o
zehirli koltuğa oturttular diye diye döner durur.

Eski halinden eser kalmayan Ziya Efendi hiçbir
şey anlamaz. Bizim Meczup Hikmet işte, ne söylese
yeridir diyerek güler geçer. Ama unuttuğu bir şey var
bazen meczup, deli olarak gördüklerimiz velidir,
akıllıdır. Biz farkına varamayız... Eeee bu işin sonu
ne oldu?

Herkes eteğindeki taşları bir bir ortaya döktü. Bu
işlerden en zararlı çıkan yine kasaba halkı oldu.
Uyanıklar takımı yine yolunu bulup işleri Ziya Efen-
diye yıktılar. Ziya Efendi gitti nezarete, onlar gittiler
tatile...

NERGİS DEMİRKAYA

M HP Lideri Bahçeli orman
yangınları ve gündeme dair
açıklamalarda bulundu.  ve

Cg"Kürt kökenli kardeşlerim Türk mil-
letinin sevdalıları, eşit ve ebedi men-
suplarıdır. Hiçbir tahrik ve tacize
kapılmayacaklarına dair inancım tam-
dır. Yangın afetlerinin yaşandığı bölge-
lerde her kardeşimin ne kadar zor olsa
da, sağduyu ve soğukkanlı davranış
sergilemesi safiyane ve samimi dile-
ğimdir. PKK'nın hıyanet ve melaneti
Kürt kökenli kardeşlerime asla teşmil
ve tevzi edilemeyecektir. Bu ülke bi-
zimdir, Türkiye 84 milyonun tamamı-
nın şeref ve namus mihveridir.
Doğudan batıya, kuzeyden güneye
Türk milleti büyük bir ailedir." ifadeleri
ile tahrik ve tacizlere tepki gösterdi.
Bahçeli yangında hayatını kaybeden-
lere başsağlığı dilerken, yangın yerle-
rindeki son durum bilgilerini paylaştı.

Yaptığınız namertliktir

Türk Milleti’nin her daim birlik ve be-
raberlik içinde olduğunu söyleyen
Bahçeli CHP ve İP’in bu ortamı boz-
maya çalıştığını söyleyerek: Orman
yangınlarını siyasi ranta çevirmek için
tetikte bekleyen, ülkemizin bugünkü
kırılgan ve nazik ortamını sömürmek
için ortam kollayan fırsatçıların derin
bir gaflet ve sorumsuzluk girdabına
kapıldıkları esefle görülmektedir. CHP
ve İP Genel Başkanlarının açıklama-
ları ne vatan ne millet sevgisiyle ne de
siyasi etik ve erdemle bağdaşmayacak
kadar ayıplı ve hastalıklıdır. Türki-
ye'nin zor günlerinde yangından ne-
malanma rekabetine tevessül etmek,
bununla da yetinmeyerek iktidara mu-
halefet ediyorum derken felaket bu or-
tamı el ele kol kola girmek namertliktir.
Bu namert ve nankör siyaset anlayışı
zillete düşen muhalefet partileri açı-
sından kaygı ve utanç verici bir reza-
lettir.

Tehlikeli bir aldatma 

Turizm kentlerindeki orman alanları-
nın betonlaştırmak için yakıldığını, bu
maksatla da Turizm Teşvik Kanu-
nu'nda değişiklik yapıldığını iddia

etmek akıl ve ahlak dışı bir uydurma-
dır. CHP Genel Başkanı'nın İP Başka-
nına benzer şekilde, yanan orman
sahalarına "bir tuğla koyarsanız beni
çiğnemek zorunda kalırsınız" sözü
saptırma olduğu kadar tehlikeli bir al-
datmadır. Görülüyor ki, Türkiye'nin
planlı bir kaos sürecine sokularak top-
lumsal mukavemetinin zayıflaması,
sosyal ve ekonomik direncinin zaafa
uğraması hedeflenmektedir. Bu yolla
da her türlü dış tesir ve telkine açık ol-
ması, nihayet müdahale edilebilir bir
kıvama gelmesi üst bir akıl tarafından
kurgulanmaktadır.” dedi.

Türkiye büyük ve güçlüdür 

Bahçeli sosyal medya üzerinden baş-
latılan yardım kampanyasını da eleş-
tirdi ve hain bir plan olarak
değerlendirdi: Orman yangınları mü-
nasebetiyle, maksadı menfur ve melun
bir kısım sosyal medya hesaplarından
yabancı ülkelere çağrı yapılarak yar-
dım taleplerinin yoğun olarak gün-
deme taşınması Türkiye'yi aciz ve
muhtaç bir ülke gösterme sinsiliğinin
şifreli mesajı olarak değerlendirilmeli-
dir. Türkiye büyük ve güçlü bir ülkedir.
Her türlü felaketle de başa çıkabilecek
muktedirliğe ve muvaffakiyete hamd
olsun ziyadesiyle haizdir. Ancak bunu
hazmedemeyen çevrelerin devletin
haysiyet ve hükümranlığını masumiyet

pozları vererek tartışmaya açma ça-
bası basit bir kurnazlık, ucuz bir kara
kampanyadır.

CHP şer planın göbeğinde 

Yönetilmeyen bir ülke tablosunun tesis
ve temini amacıyla iç ve dış işgal cep-
hesinin yangın kapısını zorlaması ve
bu çerçevede yoğunlaşan ilişki ve irti-
batların gün geçtikçe deşifre olması
dikkatli hiçbir gözden kaçmamaktadır.
Maalesef siyasi genetik yapısıyla oyna-
nan, kurumuş yaprak gibi kökünden
savrulan Cumhuriyet Halk Partisi bu
şer planın tam göbeğindedir. Zalimler
eliyle senaryosu yazılan, taşeronlar ka-
nalıyla servisi yapılan Türkiye aleyhtarı
karanlık projenin kanlı kuryesi HDP;
kiralık figüranı ise İP'tir”

Türk Milleti bu günleri aşacak

Genel Başkan Bahçeli felaketlerin mil-
letin şuurunu kamçıladığını, birbirine
daha da kenetlediğini söyledi ve şöyle
devam etti: Türk milletinin her ferdi
gerekirse fidan olup bu cennet vatanın
toprağına dikilmeye sonuna kadar ha-
zırdır. Hükümet aktif olarak sahada-
dır, bakanlarımız, milletvekillerimiz ve
bürokratlarımız afet bölgesinde canla
başla çalışmaktadır. Milliyetçi Hareket
Partisi, yangından zarar gören vatan-
daşlarımızın yanında madden ve
manen yerini alacak, gücü ve imkan-
ları nispetinde yardım elini uzatacak-
tır. Kardeşlik köprülerimizi yıkmak
için el ovuşturanları ortak anılarımız-
dan, ortak acılarımızdan, ortak kaderi-
mizden ve beraberce
kucaklayacağımız daha nice asırların
ruhundan aldığımız ilham ve iradeyle
hayal kırıklığına uğratmak vazifemiz-
dir. Felaketlerin yaşandığı zamanlar
aynı zamanda millet şuurunun kamçı-
landığı, muhteşem bir uyanışa geçtiği
zamanlardır. Türk milleti bugünleri
aşacak, çok daha güçlü, çok daha ke-
netlenmiş halde tarihi yolculuğuna
devam edecektir. Kötü niyet sahipleri
ise kuşkusuz yaptıklarının hesabını de-
mokratik ve hukuk zemininde verecek-
lerdir. Milletime geçmiş olsun
diyorum. Ormanlarımızı yakanların
adaletin ateşiyle yanmalarını 
diliyorum”

YAPTIGINIZ
NAMERTLIK!

Ziya efendi 
ve uyanıklar takımı Onur KARAKOÇ

onrkarakoc75@gmail.com

Kelamdan Kaleme

Bahçeli huzur ortamını bozduklarını söylediği CHP ve İYİ Parti için
“Yaptığınız namertliktir, utanç verici bir rezalettir” ifadelerini kullandı

DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

DE-KA Gümrük Müşavirliği A.Ş.’ nin 2018-2019 ve 2020  yıllarına ait olağan genel kurul toplantısı
25.08.2021  Tarihinde Saat  10:00 'da Merkez Mah.Nadide Sok.No:1-3/1 Şişli-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Aşağıda yazılı bulunan gündem maddelerinin görüşüleceği toplantıya sayın pay sahiplerinin iştiraki, mazeret-
leri dolayısı ile toplantıya katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletnameye uygun olarak düzen-
leyecekleri vekaletname ile kendilerini vekil vasıtası ile temsil ettirmeleri ilan olunur.

Şirketin 2018-2019 ve 2020 yıllarına ait yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve kar-zarar hesapları, yö-
netim kurulunun kar dağıtım önerisi şirket genel kurul tarihinden 15 gün evvel Merkez Mah.Nadide Sok.No:1-
3/1 Şişli – İstanbul adresinde ortakların tetkikine hazır bulundurulacaktır.

DE-KA GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ
25.08.2021  TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM :
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın teşkili,
2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı’na yetki verilmesi,
3. 2018- 2019-2020 yılları faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’nca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının okun-
ması ve müzakeresi,
4. 2018- 2019-2020 yılları bilanço ve gelir tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. 2018-2019-2020 yılları faaliyetleri için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. 2018-2019-2020 yılları karı hakkında karar alınması, dağıtılmasına karar verilmesi halinde kullanım şeklinin,
dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ve/veya huzur hakların, ikramiye ve prim haklarının belirlenmesi, 
8. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti
9. Şirketin temsil ve ilzam yetkilerinin tespiti
10. Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396’ıncı maddeleri gereğince yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin veril-
mesi ve bu konuda karar alınması,
11. Dilekler, görüşler ve kapanış.

V E K A L E T N A M E

Sahibi  olduğum ………… TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak DE-KA Gümrük Müşavirliği A.Ş.’
nin ……… tarihinde ………………. İstanbul adresinde saat ………. da yapılacak 2018-2019 ve 2020  yıllarına
ait olağan genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy
kullanmaya …….………………..................'yı vekil tayin ettim.
Vekaleti Veren
Adı ve Soyadı
Tarih İmza 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1426517)

Oculuk buculuk yapmayın!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Oculuk, buculuk üzerinde
yapılan politik tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır. Ondan
sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer" açıklamalarında bulundu

İYİ Partİ Genel Başkanı Meral Akşener, Çankı-
rı'nın Şabanözü ilçesinde esnaf ziyaretinde bu-
lundu. Ziyaret sırasında ilçe esnafından İsa
Soydaş, Akşener'e HDP ile iş birliği yaptığı gerek-
çesiyle tepki gösterdi. Soydaş, "Bizim istediğimiz
şu; bu memlekette birlik olunsun, HDP olmasın.
Siz HDP ile bir oldunuz. Siz HDP ile bir olma-
saydınız daha daha iyi bir parti olacaktınız" dedi.
Bunun üzerine Akşener, ülkede geçmişten bu yana
enteresan işler olduğuna vurgu yaparak, 28 Şubat
dönemini hatırlattı. Akşener, "Rahmetli Başbuğ
vefat ettiği için farklı bir odaklaşma vardı. 28
Şubat dönemini bugün AK Parti çok iyi hatırlar.
O günün Meral Akşaner'ine bugünün ülkesinde
'kafir' denildi. O günün Meral Akşener’ine 2015
seçimlerinde 'kocasını aldattı' denildi. O
günün Meral Akşener’ine 'FETÖ'cü' denildi. En
son 'PKK'lı' denildi, bırak HDP'liyi 'PKK'lı' de-
nildi. PKK'lılar da bana diyor ki 'bu da faili meç-
hulcu'. Ben kimim bir karar verin artık? Benim
kim olduğuma bir karar verin. Seçim zamanı gele-
cek, arkadaşlar bütün siyasi partilerle birlikte oy-

larınızı isteyecekler ve ikna edebilirlerse oyunuzu
alacak, edemezse almayacak. Benim inancım
şudur; oculuk, buculuk üzerinde yapılan politik
tanımlamalar genel olarak iftiraya dayanır.
Ondan sonraki fasılda da kazığı vatandaş yer"
diye konuştu. 

Sen ne kazandın?

Bir insanın çeşitli vasıfları olduğunu, o vasıflar
üzerinden bölündüklerini kaydeden Akşener, "Bö-
lündük, parça parça olduk. Peki bu parça parça
oluştan sen ne kazandın? Sıfır. 'HDP' dersen
olmaz. FETÖ’cülüğü bile izah etmeye çalışıyo-
rum. PKK’lı diyor ki 'Akşener faili meçhulcu'. Ha-
yatında PKK’ya taş atmamış adamlar bana 'HDP
ile iş tuttun' diyor. Ben bu ülkenin içişleri bakanıy-
dım. Ben burada çok sevdiğiniz ağabeyiniz hak-
kında konuşmaya başlarsam olmaz;
açılımlar, saçılımlar, megri megriler. PKK ile iş tu-
tanın Allah belasını versin. Ben tutmuşsam benim
belamı versin. Başkası tuttuysa onun belasını ver-
sin" ifadelerini kullandı.
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K endisini 'şifacı' olarak tanıtan, 12 Şubat
2020 tarihinde Suudi Arabistan'da tu-
tuklanan ve ardından serbest bırakılan

Mala Ali Kürdistani, Türkiye'ye geldi. Kürdis-
tani, Başakşehir'de ofis açtı. Sosyal medya üze-
rinden yaptığı tanıtım üzerine yüzlerce kişi tedavi
olma umuduyla ofise geldi. Ofise otizmli çocuk-
larını getiren aileler, Mala Ali Kürdistani'nin
sözde tedavi yöntemlerini görünce şikayetçi oldu.
Şikayetçilerden biri, sözde tedavi yöntemini cep
telefonu kamerasıyla kaydetti.  Görüntülerde
Kürdistani'nin asistanının çocuğun ayaklarının
altına sopayla vurulduğu görülüyor.

ABD'den gelen bile var

Bir kaç gündür olduğu gibi yine çeşitli illerden ve
yurt dışından gelenler, sabahın erken saatlerinde
Mala Ali Kürdistani'ye ait olduğu öne sürülen
ofisin önünde toplandı. Önünde herhangi bir ta-
bela veya levhası olmayan ofiste Kürdistani'ye
yardım ettiği belirlenen kişilerce, gelenlerin isim-
leri alındı, telefon numaraları not edildi. Mala Ali
Kürdistani için çalışanlar, gelenlere  sınırlı sayıda
kişinin içeri alınabileceğini, sırası gelince arana-
caklarını söyleyerek kalabalığı ofis önünden
uzaklaştırmaya çalıştı. Aralarında Almanya,
ABD gibi birçok ülkeden geldikleri öğrenilen kişi-
lerin olduğu kalabalık uyarılara rağmen ofisin
önünü terk etmedi. Savcılığa yapılan suç duyuru-

larının ardından Başakşehir İlçe Emniyet Müdür-
lüğü  Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve ilçe sağlık
müdürlüğü ekipleri, Başakşehir'de ofise baskın
yaptı. İçeride Mala Ali Kürdistani bulunamadı.
Tedavide kullanıldığı düşünülen sopa, tahta par-
çaları, sedye ve Mala Ali Kürdistani'nin fotoğraf-
larının basılı olduğu çok sayıda kitap bulundu.
Ofiste Ali Mahmood Hasan Goran isimli bir ki-
şiye ait sertifikalar da ele geçirildi. İlçe sağlık mü-
dürlüğü ekipleri, ofisin yetkisiz, ruhsatsız olduğu
ve tıbbi literatüre uymadığını tespit etti. Giriş ban-

kosunun arkasına asılan vergi levhasında 'Güzellik
salonlarının faaliyetleri (cilt bakımı, kaş alma
ağda vb.) hizmetleri' yazdığı görüldü. Polis ofiste
çalışmalar yaptıktan sonra ele geçirilen malzeme-
leri götürdü. Ofiste bulunan kasanın içindeki bin
300 liraya da el konuldu. 

Tartışma yaşandı

Ekipler, içeride çalışmalar yaparken, kapı önünde
Mala Ali Kürdistani'yi bekleyenler ile Kürdista-
ni'den şikayetçi olanlar arasında zaman zaman
tartışma yaşandı. Kürdistani'yi savunanlar 'Belki
bize şifa verecekti neden şikayetçi oldunuz?' diye-
rek şikayetçi olan kişilere tepki gösterdi. Kendisi-
nin de otizm hastası bir oğlu olduğunu belirten
bir kişi, Kürdistani'yi bekleyenlere, 'Bilim var, ilim
var. Bu sizin yaptığınız nedir?' diyerek bağırdı.
Aynı kişi Kürdistani'yi bekleyenlerden bazılarının
maskelerini eliyle indirmeye çalıştı.

3 kişi polis merkezinde

Yapılan araştırmalar sonucunda polis ekipleri,
zabıta ekipleri ve ilçe sağlık müdürlüğü ekipleri,
ofis hakkında tutanak tuttu. Sözde tedavinin ger-
çekleştirildiği ofis zabıta ekiplerince mühürlendi.
Bekleyenler, ofisin mühürlendiğini görünce ofis
önünü terk etti. Ofiste çalıştığı belirlenen 3 kişi
ifadesi alınmak üzere Bahçeşehir Polis Merkezi
Amirliği'ne götürüldü. Ofisten karakola götürü-

len 3 kişi, ifadeleri alındıktan sonra savcılık kara-
rıyla serbest bırakıldı. Mala Ali Kürdistani'nin ya-
kalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Çocukların ayakları altına vurduBaşakşehir'deki
ofisine giden Mustafa Kaplan, "Otizmli bir çocu-
ğum var. Mala Ali Kurdistani'ni isimli şahsın,
Türkiye'ye geldiğini ve Başakşehir'de hastalara
şifa dağıttığını duyduk. Böyle bir şeyin özellikle
otizmli çocuklar için mümkün olmadığını biliyo-
ruz ama biz de yine gidip bu kişinin nasıl şifa da-
ğıttığını görmek istedik. Başakşehir'de bulunan
ofislerine girdiğim zaman sözde hocanın çocuk-
ların başını tutarak bir şeyler okuduğunu gör-
düm. Hoca ardından çocuğu başka odaya alıp,
elinde bulunan 40 santimlik sopayla çocuğun
ayaklarının altına vurmaya başladı. İşlem sonrası
hoca aileye bu işlemin 1 sene süreceğini, her iki
ayda bir kontrole gelinmesi gerektiğini söyledi.
Sözde hoca bu şekilde şifa verdiğini iddia ediyor
ve bu işlemi de 200 lira karşılığında yapıyor"
dedi. Bu şekilde umut tacirleriyle sürekli karşı
karşıya kaldıklarını söyleyen otizmli bir çocuk an-
nesi Filiz Doğru ise "Şu anki umut tacirimiz yurt
dışından gelen Mala Ali Kurdistani, isimli bir
kişi. Bu kişi, kendi ülkesinde kovulup Suudi Ara-
bistan'da tutuklanıp, Özbekistan'da bu işi devam
ettirmiş bir kişi. Bu kişiyi sosyal medyada takip
eden çok kişi var ve birçok kişi bu adama
inanıyor" ifadelerini kullandı. DHA

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

ELI SOPALI SAHTE
SIFACIYA BASKIN

Mala Ali Kürdistani'den ilaç al-
maya geldiğini söyleyen bir kişi
"Kürdistani'ye geldik. Çocuğum
duymuyordu, çocuğumu getir-
miştim. Hatta Irak'taydı, Irak'a
gidecektik ama pandemi nede-
niyle gidemedik. Çocuğumu te-
davi etti, 2 ay sonra da bize
randevu verdi. Tedavide önce
dua okudu sonra kulaklarını
çekti, sopayla sırtına vurdu. İlaç
yazmıştı onu almaya geldim
ama burada yok. Benim önüm-
dekiler ilaç için bin 400 lira para
verdi. Verdiği ilaç ne bilmiyorum
ama bayram şekeri gibi bir şey
verdi" diye konuştu.

Birçok ülkede kendisini 'şifacı' olarak tanıtıp bazı hastaların ayaklarının altına sopayla vurarak tedavi etmeye çalıştığı öne sürülen
'Mala Ali Kürdistani' adıyla bilinen Iraklı Molla Ali Kalak, Türkiye'ye gelerek ofis açtı. Kalak, Başakşehir'de açtığı ofiste 'kendi 
yöntemleri'ni uygulamaya devam edince şikayet yağdı. Kalak'ın ofisine, polis ve ilçe sağlık müdürlüğü yetkilileri baskın yaptı

Verdikleri
ilaç bayram
şekeri gibi



M illet İttifakı yönetimindeki 11 Büyükşehrin Bele-
diye Başkanları, Türkiye’nin özellikle Ege ve Ak-
deniz bölgelerinde yoğunlaşan orman

yangınlarını ele alan çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. CHP
Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı top-
lantıda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İma-
moğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur
Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eski-
şehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen,
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, An-
talya Büyükşehir Belediye Başkanı  Muhittin Böcek, Muğla
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir
Belediye Başkanı Lütfi Savaş hazır bulundu.  

8 gündem maddesi

Başkanlar, toplantı sonunda ortak basın bildirisine imza
attı. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı’nın, ülkemizde devam
eden yangınlar ile ilgili ortak açıklaması şöyle:   “11 Büyük-
şehir Belediye Başkanı olarak, 12’nci kez gerçekleştirdiğimiz
toplantıda, gündemimiz, elbette ki ülkemizde devam eden
ve büyük üzüntü duyduğumuz yangınlar oldu. Çevrimiçi
olarak gerçekleştirdiğimiz toplantıdan çıkan aşağıdaki ka-
rarları, kamuoyuyla paylaşırız: 

Belediyelerin suçlanması akla aykırı

1. Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kadim ku-
rumumuz Türk Hava Kurumu’na yönelik küçültücü tüm
girişimlerden büyük üzüntü duyduğumuzu ve kuruma yö-
nelik bazı ifadeleri ayıpladığımızı belirtiriz. Ülkemize büyük
hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın sön-
dürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini, 11 Bü-
yükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır
olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tarafından izin
verilmesi halinde 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar
aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını ge-
rektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Ba-
kanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. THK
ile iş birliği yapılarak, elindeki envanterin belediyelerimiz ta-
rafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir.

Siyasete gölge düşüyor

2. Ne yazık ki, ülkenin pek çok yerinde görülen ve hepi-
mizi üzüntüye boğan yangınlarla mücadelede dahi, si-
yasetin sahaya indiğini ve bütüncül mücadeleye gölge
düşürdüğünü üzülerek gözlemlemekteyiz. İktidar par-
tisinin il ve ilçe başkanları
dahi süreçlere dahil edilirken,
başta Büyükşehir Belediyeleri
olmak üzere, yangın mahal-
lindeki ilçe belediyelerimiz
kriz yönetim süreçlerinden
dışlanmak istenmektedir. Öte
yandan, belediyelerimize du-
yulan güven nedeniyle yapılan
yardımlara, kimi yerlerde el
konulması da kabul edilebilir
bir durum değildir. ‘Sen yap-
tın, ben yaptım’ kavgasına
girmeden, toplumumuzun her
bir ferdini derinden üzen yangınlarla mücadelede, si-
yasi saiklerle yapılan ayrımcılıkların bir an evvel orta-

dan kaldırılması gerekmektedir.

Ortak komite kuracağız

3.  Kamuoyuna duyurmak isteriz ki; 11 Büyükşehir
Belediye Başkanı olarak, kuracağımız ortak bir ko-
mite ile yanan alanların tespitini yapacak ve gün be
gün bu alanların yeniden orman vasfını kazanması
için takipçisi olacağız. Yanan alanlara yönelik daha
önce örnekleri olduğu gibi, yapılacak tüm imar giri-
şimlerinden kamuoyunu haberdar edecek ve bu yönde
atılacak adımların hukuk yoluyla engellemesi için mü-
cadelemizi sürdüreceğiz.

Bilim Kurulu oluşturulacak

4. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak; alanında uzman kişi-
lerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu,
ağaçlandırma tekniklerinden, yangın takip süreçlerine
kadar pek çok alanda çalışacak. Kurulun görüş ve önerile-
rini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile
paylaşacağız.

THK için işbirliği

5. 11 Büyükşehir Belediyesi olarak alanında uzman kişiler-
den bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim kurulu, ağaçlan-
dırma tekniklerinden, iklim krizini dikkate alan
ağaçlandırma tekniklerinden, yenilikçi bir ormancılık politi-
kasına kadar pek çok alanda çalışacak. Sadece yangınlar
değil sel, hortum vb. iklim krizinin tüm etkileri konusunda
bilimsel görüş hazırlayacak. Kurulun görüş ve önerilerini
rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile 
paylaşacağız.

İhmali olanın takipçisi olacağız

6. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak; milletimiz adına
takipçisi olacağımız bir beklentimiz daha var. Büyük mik-
tarda orman alanlarımızı kaybettiğimiz yangınlarla müca-
delede, sorumluluk sahibi kişi ve kurumların herhangi bir
ihmalinin olup olmadığının sağlıklı bir şekilde tespiti gerek-
mektedir. Bu vesile ile ülkemizde derin bir acıya neden olan
bu yangınlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve sonucu-
nun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep 
ediyoruz.

Yeni kanunlar

7. Orman yangınları hızla devam etmekteyken, 28 Temmuz
2021’de Resmi Gazete’de yayınlanan ve orman alanlarının
kullanımı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’na birçok
yeni yetki tanıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanun-
larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un, orman alan-
larımızın yüzölçümünü azaltıp azaltmayacağına dair resmi

bir açıklama talep ediyoruz.

Özel teşekkür

8. Başta orman teşkilatına, yan-
gınla mücadele eden hava ve
kara unsurlarına, ayrım yap-
maksızın Türkiye’nin her yerin-
den yangınla mücadeleye gelen
itfaiye, sağlık ve veteriner ekiple-
rine şükranlarımızı sunarız.
Yöre halkımıza ve tatil yapar-
ken yangına yakalanan yurttaş-
larımıza hem verdikleri
mücadele hem de ekiplere sun-

dukları katkılar için 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
minnettarız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

MÜGE YÜCETÜRK
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Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinin yaşadığı kentleri yöneten 11 Büyükşehir Belediye
Başkanı, “yangın özel gündemi” ile 12’nci kez toplandı. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda,
alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturulması kararı alındı. Başkanlar, “Yetkili 
kurumlar tarafından izin verilmesi halinde, 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif 
hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını, gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım
ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz” ifadelerini kullandı

ZAYİ İLANLARI 
Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür.

MİRAL AL ABBAS

Geçici koruma kimlik belgemi kaybettim hükümsüzdür
ZEYNEB ALELİ

BASKANLAR YANGINA
CARE ICIN BIR ARADA

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK 
YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Yönetim Kurulumuzun  09/07/2021 tarih 65 no’lu kararı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 11.  Maddesi ge-
reğince 2020 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 18 Ağustos 2021 Çarşamba günü Saat 12:00’da Os-
maniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İSTANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir
Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda, aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüş-
mek üzere toplanacaktır.

İlk toplantıda gerekli nisaba ulaşılamaması halinde, toplantı 10 Eylül 2021 tarihine (aynı gündem maddeleri,
yer ve saatte yapılmak üzere) ertelenecektir. İkinci toplantıya ilişkin olarak aynı şekilde tekrar çağrı yapılacaktır.

Faaliyet Raporu, finansal tablolar ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az
onbeş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Toplantıya bizzat katılmayacak olan ortaklar, ekte yer alan vekaletname metnini doldurup imzalamak sure-
tiyle temsilci tayin edebilirler.

Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile arz olunur.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Murat YAZICI GENEL MÜDÜR

Osman Cenk AKIN

Şirket Merkezi Adresi: 
Çubuklu Mahallesi Hıdiv Kasrı Cad. No: 1/1 BEYKOZ / İSTANBUL
Tel: (0216) 413 92 53  
Fax:  (0216) 413 94 74  
Web: www.beltur.istanbul

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ 

18 AĞUSTOS 2021 TARİHİNDE YAPILACAK 
2020 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1-  Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2- Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun okunması, 
4- 2020 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5- TTK m.363/1 hükmü uyarınca, faaliyet yılı içinde meydana gelen Yönetim Kurulu üye değişikliklerinin Genel
Kurulun onayına sunulması,
6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- Kârın kullanım şeklinin, kâr dağıtımı hususunun belirlenmesi, 
8- Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur haklarının tespiti, 
9- Bağımsız Denetçi seçimi
10- TTK m. 395 ve m.396’a göre Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesinin görüşülmesi,
11- Dilek, temenniler ve kapanış.  

V E K A L E T N A M E

BELTUR BÜYÜK İSTANBUL EĞİTİM TURİZM VE SAĞLIK YATIRIMLARI İŞLETME VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA

BELTUR Büyük İstanbul Eğitim Turizm Ve Sağlık Yatırımları İşletme Ve Ticaret Anonim Şirketi’nin 18 Ağus-
tos 2021 Çarşamba günü Saat 12:00’da Osmaniye Mahallesi Koşuyolu Bulvarı No:1 Kat:5 34146 Bakırköy/İS-
TANBUL adresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi İştirakler Koordinasyon Müdürlüğü Toplantı Salonunda
yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri im-
zalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .............................................................................. ‘yı
vekil tayin ediyoruz. 
Vekilin(*) ; 
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı: 
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile Mersis Numarası : 

GKN Kargo seferber oldu
Türkiye’nin dört bir yanından çıkan orman yangınları güney illerimizde yoğunlaşıyor. Yangının yerleşim birimlerini
tehdit etmesiyle seferberlik havası oluştu. Afet bölgesi ilan edilen ilçelerimizde yardım malzemelerinin yerine
ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını belirten GKN Kargo’nun Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Akyürek, “Afet
bölgelerinde belediyelerin duyurduğu acil ihtiyaçları ulaştırmak için tüm araçlarımızı seferber etme kararı aldık” dedi

Türkiye yurdun dört bir
yanında başlayan yangın-
larla mücadele ediyor.

Güney illerimizde yoğunlaşan ve bir
haftayı aşkın bir süredir devam eden
yangınlarda binlerce hektarlık or-
manlık alan kül oldu, yerleşim birim-
leri boşaltıldı, 8 vatandaşımız
hayatını kaybetti. Afet bölgelerinde
en önemli ihtiyaçlardan birinin lojis-
tik olduğunu vurgulayan GKN Kar-
go’nun Yönetim Kurulu Başkanı
Gökhan Akyürek,
“Toplanan yardımla-
rın doğru zamanda
doğru yere ulaştırıl-
masının önemini bili-
yor ve elimizi taşın
altına koyuyoruz.
Afet bölgesindeki be-
lediyelerimizin yayın-
ladığı ihtiyaç listesini
ulaştırmak isteyen
vatandaşlarımızı biz-
lerle iletişime geç-

meye davet ediyoruz” dedi.

Birçok araç yola çıktı

“Elimizdeki 65 aracın tamamını bu iş
için ayırmaya hazırız” diyen Gökhan
Akyürek, “Acil ihtiyaç olarak belirtilen
5 kamyon dolusu suyu ve bünye-
mizde bulunan 5 soğutucu aracı 2
Ağustos günü Marmaris ve Bod-
rum’a doğru yola çıkardık. Bugün
daha fazlasını yollamaya hazırız. Va-
tandaşlarımıza çağrımızdır; bizler eli-

mizden gelen yardımı toparlayarak
gönderiyoruz. Belediyelerin ihtiyaç
listelerini takip ederek bizlere ulaşabi-
lirler afet bölgelerine yardım köprüsü
oluşturabiliriz” ifadelerini kullandı.

Nasıl ulaşabilirsiniz?

Toplu gönderimlerin lojistik sorunla-
rını ortadan kaldıracağını ifade eden
Akyürek, “Toplu gönderimler için
bizlere 444 10 63 numaraları iletişim
adresinden ulaşabilirler. Tüm arama-

lara yanıt verebilmek
için çağrı merkezi çalı-
şanlarımızın sayısını
arttırdık. Yardımlar top-
landıkça giden bir kam-
yon olsa bile
göndereceğiz, hedefi-
miz tüm araçlarımızı
doldurmak, aralıksız
gidip-gelen bir yardım
köprüsü oluşturmak”
diyerek sözlerini
sonlandırdı.

Aydos Ormanı'nda drone destekli dene-
tim yapıldı. Aydos Ormanı'nda orman
yangınlarına karşın Kartal İlçe Emniyet

Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü ve zabıta
ekipleri denetim yaptı. Orman Genel Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, drone ile havadan kontrollerini gerçek-
leştirdi. Denetim kapsamında ormanlık alana kaçak
giriş yapılıp yapılmadığı ve mangal ateşi yakılıp ya-
kılmadığı da kontrol edildi. Ekipler, mesire alanlarına
gelenlere broşür dağıtarak bilgilendirmelerde bu-
lundu.  Mesire alanına gelen Mehmet Bora, "İnsan-
larımızın bilinçlenmesi lazım. Ormanlar ciğerimiz.
Sadece ormanlar yanmıyor bütün canlılar yanıyor.
İstanbul'da yeşile muhtacız" dedi. Feyzullah Koçak
ise "Bu denetimlerin yapılması harika. Bu orman
bize ait. Bu ormanları gözümüz gibi koruyoruz." ifa-
delerini kullandı.

Ormanda
TOMA’lar geziyor

İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı 
Ekrem İmamoğlu
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de     Basın: (1425289)

T.C SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI       
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi       

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı
işyerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen İdari Para Cezalarının bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkez  Müdürlüğüne bizzat
ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde müraca-
atta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren 1 hafta sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sicil No        Adı Soyadı Unvanı Dönem Ay İPC Tarihi İPC Tutarı
1368878 AYD TRANSLOJİSTİK GIDA REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2018 03 60 25.03.2018 202,00 TL
1368878 AYD TRANSLOJİSTİK GIDA REKLAM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2018 03 32 24.04.2018 4.059,00 TL
1229304 AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTOM SAN VE TİC LTD ŞTİ 2018 08 30 11.08.2018 4.059,00 TL
1229304     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTOM SAN VE TİC LTD ŞTİ 2018 08 60 11.08.2018 202,00 TL
1229304     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTOM SAN VE TİC LTD ŞTİ 2018 08 32 24.09.2018 4.059,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2017 11 30 24.11.2017 3.555,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2019 10 30 22.10.2019 5.116,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2014 11 30 28.11.2014 2.268,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2017 12 60 04.12.2017 177,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2019 11 60 01.11.2019 255,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2014 12 60 08.12.2014 113,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2017 11 32 25.12.2017 3.555,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2019 10 32 25.11.2019 5.116,00 TL
1229328     AYDEMİRLERULUSLARARASI NAKLİYAT HAFRİYAT OTO.SAN VE TİC LTDŞTİ 2014 11 32 23.12.2014 2.268,00 TL
1444788     AYDIN ARINÇ-ANGONA GENEL TİC. PROJE ORTAKLIĞI 2020 01,02 57 23.03.2020 2.942,00 TL
1432999     AYDIN AYDIN TELİF HAKLARI MARKA PATENT LTD.ŞTİ. 2019 10 47 07.10.2019 2.558,00 TL
1432999     AYDIN AYDIN TELİF HAKLARI MARKA PATENT LTD.ŞTİ. 2019 10 20 25.11.2019 319,00 TL
1437028     AYDIN KALKAN-BEYTULLAH TUNA ADİ ORTAKLIĞI 2019 04 57 23.05.2019 1.279,00 TL
1311204      AYDOĞDULARYAPI TEKNİK TES.İNŞ.SAN.VE TİC.A.Ş. 2014 06 57 31.07.2014 567,00 TL
1302385     AYERLER ELEKTRİK İNŞ. METAL ÜRÜRNLER LTD. ŞTİ. 2014 03 60 31.03.2014 107,00 TL
1419989     AYEVİ GAYRİMENKUL VE DAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2019 01 47 02.01.2019 2.558,00 TL
1438413     AYKAR LOJİSTİK DONDURULMUŞ GIDA PAZ. TAŞIMACILIK SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 2019 07 56 23.08.2019 255,00 TL
1279238     AYNES GIDASAN. VETİC. A.Ş 2017 04 56 25.05.2017 177,00 TL
1341668     AYSDE AKSESUAR DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. 2019 12 05 23.01.2020 5.297,00 TL
1341668     AYSDE AKSESUAR DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. 2019 06 47 30.06.2019 2.558,00 TL
1341668     AYSDE AKSESUAR DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. 2018 10 30 11.10.2018 4.059,00 TL
1341668     AYSDE AKSESUAR DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. 2020 01 60 15.01.2020 294,00 TL
1341668     AYSDE AKSESUAR DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. 2018 10 60 22.10.2018 202,00 TL
1341668     AYSDE AKSESUAR DEKORASYON SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.. 2018 10 32 23.11.2018 4.059,00 TL
1378652     AYSEM İNŞ. TAAHHÜT SAN. VE TİC. A.Ş. 2020 05 05 23.06.2020 1.177,00 TL
1357389     AYTUR FİLOKİRALAMA HİZMETLERİ OTOMOTİV TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. 2018 01 56 23.02.2018 202,00 TL
1357389     AYTUR FİLOKİRALAMA HİZMETLERİ OTOMOTİV TUR. SAN. VE TİC. A.Ş. 2017 12 56 23.01.2018 202,00 TL
1136667     AYYILDIZ TUR TUR.TAŞ.NAK.OTO.GI.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2021 02 47 05.02.2021 3.577,00 TL
1136667     AYYILDIZ TUR TUR.TAŞ.NAK.OTO.GI.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2020 06 32 27.07.2020 5.886,00 TL
1136667     AYYILDIZ TUR TUR.TAŞ.NAK.OTO.GI.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2020 07 60 09.07.2020 294,00 TL
1136667     AYYILDIZ TUR TUR.TAŞ.NAK.OTO.GI.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. 2020 06 31 29.06.2020 14.715,00 TL
1211924     AYZE SERVİS TAŞIMACILIK TUR. TEKS.VE OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2018 08 30 16.08.2018 4.059,00 TL
1211924     AYZE SERVİS TAŞIMACILIK TUR. TEKS.VE OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2018 07,08 60 26.08.2018 404,00 TL
1211924     AYZE SERVİS TAŞIMACILIK TUR. TEKS.VE OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2018 07,08 32 24.09.2018 8.118,00 TL
1211924     AYZE SERVİS TAŞIMACILIK TUR. TEKS.VE OTOM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ. 2018 07 31 21.07.2018 10.147,00 TL
1399208     AZER TRANSULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2018 09 60 21.09.2018 202,00 TL
1471951     AZMÜSEBATÇAKMAK VE TIRAŞ BIÇAĞI PAZ. VE DAĞ. TİC. A.Ş. 2020 10 57 23.11.2020 1.471,00 TL
1441626     B G FİLM YAYIN REKLAM VE MEDYA HİZMETLERİ A.Ş. 2020 10 57 23.11.2020 1.471,00 TL
1458062     B1K MEDYAYAPIM PRODÜKSİYON TİC. LTD. ŞTİ. 2019 12 20 23.01.2020 367,00 TL
1458062     B1K MEDYAYAPIM PRODÜKSİYON TİC. LTD. ŞTİ. 2021 02 76 26.03.2021 1.431,00 TL
1461185     BA ENDÜSTRİ VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2020 10 57 23.11.2020 1.471,00 TL
1395178     BAĞCI DÖNER TUR. YATIRIM RESTORAN İŞLETMECİLİK VE BAYİİ LTD. ŞTİ. 2017 05 56 23.06.2017 177,00 TL
1266534     BARAN61 TUR. GIDA TURZM SEYAHAT ACENTALIĞI İNŞ SAN VE TİCLTD ŞTİ 2012 05 32 25.06.2012 11.178,00 TL
1432004     BARAS MADENİ YAĞLAR OTOMOTİV YEDEK PARÇA İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2019 06 57 25.07.2019 1.279,00 TL
1259788     BARBAY ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ TURZ BİLGİSAYAR TİC LTD ŞTİ 2015 12 56 25.01.2016 164,00 TL
1408492     BARIŞ KUYUMCULUK İNŞ. GI.TEK.HAYV.SAN.VE TİC.LTD.Ş 2018 01 47 17.01.2018 2.029,00 TL
1405802     BARİKAT BTBİLİŞİM TİC. A.Ş. 2021 03 56 28.04.2021 357,00 TL
1295469     BARLAS USTAEL TUR.DENİZCİLİK İNŞ. SAN. TİC. LTD.ŞTİ 2013 06 05 29.07.2013 204,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2016 10 57 23.11.2016 823,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2016 10 47 01.10.2016 1.647,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2017 09,12 47 01.09.2017 3.554,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2019 02,07,10,11 47 01.02.2019 35.812,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2018 05,11,12 47 01.05.2018 8.117,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2020     01,02,03,04,05,06 47 01.01.2020 55.917,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2018 12 60 15.12.2018 405,00 TL
1361959     BASAMAK PLASTİK İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2020 01,02,07 60 11.01.2020 5.591,00 TL
1420179     BASEL MOBİLYA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2020 12 56 25.01.2021 357,00 TL
1261369     BASİT PAZ. GIDA TİC LTD ŞTİ 2015 01 32 23.02.2015 2.403,00 TL
1261369     BASİT PAZ. GIDA TİC LTD ŞTİ 2015 01 13 01.01.2015 600,00 TL
1390018     BASKOLAY DİJİTAL BASKI VE MATBAACILIK HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. 2019 11 56 23.12.2019 255,00 TL
1298181     BAŞKENT GÜVENLİK HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. 2019 09 57 23.10.2019 1.279,00 TL
1293684     BAŞTAŞLARTARIM TUR. İNŞ. VE GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ 2020 04 05 27.05.2020 588,00 TL
1293684     BAŞTAŞLARTARIM TUR. İNŞ. VE GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ 2019 07 57 23.08.2019 1.279,00 TL
1097919     BATI OTO SAN. VE TİC. A.Ş. 2011 03,04,05 32 25.04.2011 4.779,00 TL
1097919     BATI OTO SAN. VE TİC. A.Ş. 2011     06,07,08,09,10,11,12 32 27.07.2011 11.817,00 TL
1097919     BATI OTO SAN. VE TİC. A.Ş. 2012     01,02,03,04,05,06 32 23.02.2012 10.638,00 TL
1097919     BATI OTO SAN. VE TİC. A.Ş. 2012 07,08,09,10 32 23.08.2012 7.524,00 TL
1195146     BATIFREN BATI FREN SİSTEMLERİ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş. 2020 03 57 27.04.2020 1.471,00 TL
1195146     BATIFREN BATI FREN SİSTEMLERİ OTOMOTİV TİC VE SAN A.Ş. 2020 12 56 25.01.2021 357,00 TL
1288390     BATİK PAZ. TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. 2019 11 60 18.11.2019 255,00 TL
1110385 BATU KİMYATEKSTİL VE TEM MAD SAN TİC LTD ŞTİ 2015 02 05 23.03.2015 1.441,00 TL
1110385 BATU KİMYATEKSTİL VE TEM MAD SAN TİC LTD ŞTİ 2015 03 60 17.03.2015 600,00 TL
1110385     BATU KİMYATEKSTİL VE TEM MAD SAN TİC LTD ŞTİ 2016 10 60 10.10.2016 164,00 TL
1216841     BAYDEKO MOBİLYA DEKORASYON VE PAZ.LTD.ŞTİ. 2020 03 56 27.04.2020 294,00 TL
1199635     BAYEK TEDAVİ SAĞLIK HİZ. VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş.(İÇERENKLÖY ŞÜ 2020 10 47 12.10.2020 2.943,00 TL
1279349     BAYKUŞ FİLM YAPIM PRODÜKSİYON SAN. VETİC. LTD.ŞTİ. 2015 06 20 27.07.2015 159,00 TL
1374167     BAYMED EĞİTİM VE İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2016 11 56 23.12.2016 164,00 TL
1225885     BAYRAM ALBAYRAK ORT. 2018 10 30 24.10.2018 4.059,00 TL
1225885     BAYRAM ALBAYRAK ORT. 2018 11 60 03.11.2018 202,00 TL
1225885     BAYRAM ALBAYRAK ORT. 2018 10 32 23.11.2018 4.059,00 TL
1484115     BAYZİN GROUP OTOMOTİV LTD. ŞTİ. 2020 08 47 12.08.2020 2.943,00 TL
1251633     BB ATAŞEHİR KOZMETİK ÜRÜN VE GÜZELLİK HİZM SAN DIŞ TİC LTD ŞTİ 2019 12 57 23.01.2020 1.471,00 TL
1363917     BB KOZMETİK GÜZELLİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. 2016 05 57 23.06.2016 823,00 TL
1180398     BDK ARITMATEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 2019 04 05 23.05.2019 1.023,00 TL
1473312     BEB GIDA SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. 2020 10 47 23.10.2020 2.943,00 TL
1484718     BEGON İNŞ. MALZEMELERİ TEMİZLİK ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 2021 02 77 26.03.2021 2.683,00 TL
1448168     BELDA KOZMETİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2020 01,02 05 24.02.2020 1.176,00 TL
1236562     BELEDİYE MENSUPLARI BLOKLARI A3 BLK YÖNETİMİ 2019 01 05 25.02.2019 511,00 TL
1461857     BELEDİYE YAZILIM SAN.CİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ 2019 10 05 25.11.2019 511,00 TL
1461857     BELEDİYE YAZILIM SAN.CİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ 2020 01,02,05 05 24.02.2020 1.764,00 TL
1461857     BELEDİYE YAZILIM SAN.CİLERİ VE İŞ İNSANLARI DERNEĞİ 2021 01 76 26.02.2021 715,00 TL
1431817     BELİZ YAPI İNŞ. ENERJİ SAN. VE TİC. A.Ş. 2019 04 57 23.05.2019 1.279,00 TL
1289637     BENALP TUR. SERVİS TAŞIMACILIĞI OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. 2019 08 30 04.08.2019 5.116,00 TL
1289637     BENALP TUR. SERVİS TAŞIMACILIĞI OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. 2019 08 60 15.08.2019 255,00 TL
1289637     BENALP TUR. SERVİS TAŞIMACILIĞI OTOMOTİV TİC. LTD. ŞTİ. 2019 08 32 23.09.2019 5.116,00 TL

Dönem Yıl İPC Türü

Yüksek hava sıcaklığının yeni orman
yangınlarına neden olabileceğini belirten 

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay
Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği

Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran
Şahin, "Tedbirli olmak gerekiyor. Yani ortam

orman yangınına hazır diyebilirim. Tetikleyici
bir unsur bekleniyor" dedi

Yenİ Yangınlar görülebİlİr
M eteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcak-

lıklarının Ağustos ayının ilk haftasında
Marmara Bölgesi, Ege ve Akdeniz kıyı ke-

simlerinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üze-
rinde seyredeceği uyarısında bulundu. Yüksek
sıcaklık nedeniyle uzmanlar, İstanbul'da oluşabile-
cek orman yangınlarına karşı tedbirli olunması ge-
rektiğine dikkat çekiyor. İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri
Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğre-
tim üyesi Prof. Dr. Ahmet Duran Şahin, "Son gün-
lerde bir sıcak hava dalgası yaşıyoruz, görünen o ki
bu Ağustos'un başlarında da devam edecek. Daha

sonraki zamanlar için bir şey söylemek çok doğru ol-
masa gerek ama bu ilk hafta sıcak geçeceğe benziyor.
Sıcak geçecek, sıcak hava dalgası devam edecek. Ağus-
tos'ta ekstremler yaşanır bu meteorolojik döngü içeri-
sinde normaldir. Ben bunu çok beklenmeyen bir şey
olarak görmüyorum" dedi.

Kuraklık yangınları tetikledi
Şahin, kuraklığa ve şiddetli rüzgarlara dikkat çekerek,
"Orman yangınları tetiklendi. Unutulan önemli bir şey
var; kuraklık. Türkiye son 5-6 aydır, özellikle güney ve
güneydoğu ciddi bir kuraklıkla karşı karşıya. Bu kurak-
lık orman yangınlarını tetikledi. Afrika'dan gelen alçak
basınç sistemiyle sıcak hava dalgası geldi. Bununla be-
raber zemin oluştu, tetiklenme gerçekleşti. Ağustos'un
ilk haftası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de
beyanları bu yönde, sıcaklığın devam etmesi bekleni-
yor. Bir diğer önemli durum da aslında rüzgar. Burada
rüzgara baktığımız zaman şiddetli rüzgarlar var böl-
gede. Şiddetli rüzgarlar sıcaklık farklarından dolayı
oluşur. Ciddi sıcaklık farkları var, o değişim de, ciddi
şekilde rüzgarlara sebebiyet veriyor. Kuzeyli rüzgarlar
sıcak havayla birleşiyor ve oluşan yangını bütün
alana dağıtıyor" şeklinde konuştu. DHA

İstanbul'da olası orman yangınları için değerlendirme-
lerde bulunan Şahin şunları kaydetti: "İstanbul için geçerli
mi? Zaten aralıklarla küçük küçük orman yangınları gerçek-
leşiyor. ama Güney'deki kadar bir yangın olasılığı daha
düşük. ama yine de tedbirli olmak gerekiyor. Yani ortam
orman yangınına hazır diyebilirim. tetikleyici bir unsur bekle-
niyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli değil, rüzgarın şiddetli olma-
ması oluşacak bir yangında bu dağılmayı engelleyecektir,

noktasal olarak kalacaktır. Gözlemledi-
ğim bu günlerde İstanbul'da sakin bir
rüzgar var ama güneyde şiddetli rüzgar
var. sürükleyici faktör şiddetli rüzgarlar.
Her şeyi iklim değişikliğine bağlamak
doğru değil. Kuraklık bence burada biraz
daha ön plandaydı. İklim değişikliği sü-
recinde ekstrem hava olaylarının arta-
cağı gündemde ama türkiye'nin
yaşadığı bu kurak süreç bence ana tetik-
leyici unsur oldu"

Ortam orman yangınına hazır

Yanan bölgeler 
çok ısınacak
Yangınlar nedeniyle ormanlık bölgelerin renginin
yeşilden daha koyu renklere dönmesinin, o 
bölgelerdeki ısı miktarını arttırdığını ifade eden
Doç. Dr. Öğr. Üyesi Canan Acar, yanan ağaçlardan
geride kalan bölgelerin daha fazla ısınacağı
konusunda uyardı. İklim krizine dikkat çeken 
Acar, “Yangınlar kasıtlı ya da hatayla çıksa dahi
iklim değişikliği yüzünden şiddeti, hızı, zararı
artıyor ve söndürülmesi zorlaşıyor” dedi

Türkiye’nin başta gözde tatil bölgeleri
olmak üzere, 35 ilinde çıkan orman yangın-
ları, birçok ormanlık alanı küle çevirdi. Yeşil-

den siyaha dönen bölgelerin yanı sıra, birçok vatandaş
ve hayvan da çıkan yangınlar dolayısıyla zarar gördü.
Bilim insanlarının tahminlerine göre ise, orman yangın-
ları son 20 yılda atmosfere yaklaşık 8 milyar ton kar-
bondioksit saldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan
Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Enerji Sistemleri Mü-
hendisliği Bölümü Doç. Dr. Öğr. Üyesi Canan Acar,
arazi kullanımı ve orman yönetimine değinerek, kalıcı
bir yıkımın önüne geçmek adına yanan alanların imara
değil, tekrar hayata kazandırılması gerektiğinin altını
çizdi.

Sıcaklıklar artacak

Doç. Dr. Öğr. Üyesi Canan Acar, orman yangınlarının
gezegeni ısıtan karbondioksit ve diğer sera gazlarını
yaydığını ve ormanların yanmasının ısınma ve soğuma
üzerinde karmaşık etkileri olan kurum ve aerosoller gibi
kirleticileri de atmosfere yaydığının altını çizdi. Acar,
“Ek olarak, yangınlar nedeniyle ormanlık bölgelerin
renginin yeşilden daha koyu renklere dönmesi de yan-
gından sonra geride kalan bölgede tutulan ısı miktarını
artırır. Albedo etkisi denen bu faktör açık renkli bölgele-
rin koyu renkli bölgelere nazaran güneşten gelen ener-
jiyi daha fazla yansıtması, yani daha serin olmasının
nedenidir. Ağaçlar aynı zamanda serinletici oldukların-
dan yanmaları geride kalan bölgelerin daha fazla ısın-
ması anlamına gelir. Ortalama küresel sıcaklıkların
artmasının önde gelen nedeni fosil yakıtların yakılması.
Bu ısınma, yangın mevsimini uzatıyor, ormanları kuru-
tuyor. Bu nedenle orman yangınları daha geniş alan-
lara daha hızlı yayılıyor ve bu yangınlar da ısınmayı
hızlandırıyor. Yani ısınmanın sonuçlarının daha fazla
ısınmaya yol açtığı bir kısır döngü görüyoruz” diye 
konuştu.



Y ıl 1963…
Annesinin tek kızı, zayıf, karakaşlı,
ela gözlü, beyaz tenli güzel kadın,

Uzun boylu, esmer, siyah saçlı, dudakları,
burnu adeta kusursuz delikanlıya sevdalan-
dığında neler olacağından habersizdi. 

Birçok kadının iç çekerek baktığı sevdiği
erkek onun için her şeyi göze almıştı.

O da ölene kadar pişman olmayacağı ka-
rarını vermiş, 

Anne-baba evini, memleketini terk ede-
cekti. 

17 yaşında, dini eğitimini tamamlamış,
sevdası için tüm zorlukları göze alarak sev-
diğiyle Trabzon’dan, İstanbul ‘a kaçacaktı. 

Hafız olan genç kadın randevusuna saat-
ler kala sürekli, “Kapıldım gidiyorum bahtı-
mın rüzgârına, Ey ufuklar diyorum
‘Yolcu’luk var yarına” şarkısını güzel sesiyle
söylüyordu.  

Annesinin, birkaç kez “kızım yeter artık
bu kaç oldu. Ne oluyor?” sorularına aldırış
etmeden yalnız kalacak olan, gözleri görme-
yen annesi ile topal babası için yemekler ha-

zırlıyor. Heyecan içinde temizlik yapıyordu. 
Annesi 3 yaşında, kurtuluş savaşı zamanı

sonrası çiçek hastalığına yakalanmış, yeterli
aşı olmadığı için gözlerini kaybetmişti. Ba-
bası genç yaşında yattığı hastanede çıkan
yangın sonucu atladığı camdan düşerek aya-
ğını kırmış, tedavi edilemediğinden topal
kalmıştı. 

Yâriyle peşlerindeki, ağabeylerine, polis-
lere, yakalandıklarında savcıya ”O değil ben
kaçırıyorum” ifadesini verecek kadar da ce-
surdu.  

İstanbul’da hayal ettiği gelinliği giyerek
evlenmiş, Kendine ait bir de evi olmuştu.
Çok mutlu idi. Sadece annesini özlüyordu. 

Yıl 1964…
Temmuz ayını sonları; İstanbul’un kavu-

rucu sıcağına bir de şişen vücudu eklenince
zor günler yaşıyordu. 

Baba evini terk edeli 16 ay olmuştu. Ha-
linden hiç de şikâyetçi değildi. Kocasının ki-
raladığı evin bahçesinde esen rüzgârla
rahatlıyordu. 

Annesinin de artık yanında olmasından

daha bir mutlu idi. 
Hafız kadın, 9 aydır karnında taşıdığını

dünyaya getirmek için sabırsızdı. Lakin, sı-
caklarla baş ediyordu da, aah şu tekmeler
olmasa… 

Doktoru Ağustos başlarında doğumun
olacağını söylemişti. 

1964 yılı, Ağustos ayının ikinci günü,
ABD uydusu Ranger7 Ay yüzeyinin fotoğraf-
ları ilk kez çekiyordu. 

O’nun ise ilk bebeğine hamile oluşuna
dair fotoğrafı olmayacaktı. 

Önemi de yoktu.
Dileği Erdem’ine, sağlıklı Allah’ın lütfe-

deceği bir çocuk verebilmekti. 
1964 yılının 216. pazartesi günü sabahı

bir başka uyanır hafız kadın, ağrıları yoktur. 
Kocasını işe uğurladıktan sonra, belini tu-

tarak güçlükle yürümesine rağmen evinin iş-
lerini bitirmeye çalışır. Sanki bir daha bu

eve gelmeyecekmiş gibi, tıpkı annesinin
evini terk ederken yaşadığı heyecanla… 

Gözleri görmeyen anne, telaşla komşu-
lara seslenir, baba adayına haber gönderilir.
Hafız kadın akşam ezanını okuyan yanık
sesli imamın eşliğinde içinden Yasin –i Şe-
rif’i okumaya başlar. 

O yıllar da İstanbul’un bilinen doğumevi
hastanesi Süleymaniye Kadın ve Doğum
hastanesine gidilir. 

Bu hastane İstanbul'un fethinden 100 yıl
kadar sonra, padişah Kanuni Sultan Süley-
man’ın 1555 yılında Süleymaniye Külliyesi
içerisinde Mimar Sinan’a yaptırıltı. Tarih
kokan mermer zemin, telaşlı ayak seslerini
alışıktı. 

Adam değildi.  
Büyüklerinin yanında sigara da içemedi-

ğinden, tüm İstanbul’un havasını adeta ci-
ğerlerine doldurup boşaltıyordu.

Saat 21.15’i gösterdiğinde, yetim olarak
büyüyen yakışıklı genç adam sevinçten ağ-
lamayla o gün tanışıyordu. Duvar önüne
çöküp Allah’a şükrederek ağlamaya başlar.
Gizlice, Bafra sigarasını kibritle yakıp, hız-
lıca ciğerlerine doldurur. 

Sevdiği kadın doğurmuştur. Hem de

erkek. Bu bebek büyüdükçe huyu, suyu aynı
kendi gibi olacaktı. 

Ömrü boyunca örf ve adetlerine uyarak, is-
tese de yapamayacak, bir kez dahi “oğlum”
diyemeyecekti. Genç kadın beyaz odada kuca-
ğına verilmiş zayıf, çirkin bebeğini emzirirken
şükür dualarına devam eder. 

Bu mutluluğu hayatında üç kez daha ya-
şayacaktı. Her yıl 03 Ağustos’ta diğer ço-
cuklarını, yaşadığı sürece tek tek arayarak
ilk bebeğinin doğum gününü kutlamaları
için hatırlatacaktı. 

Yıl 2021…
Daha doğmama saatler var. Biliyorum ki

Hafız Fatma annem beni görüyor. Yalnız
değilim, doğurduktan sonra kesilen göbek
bağının oluşturduğu çukur ile birlikteyim. 

Bugün, senin için tıraş oldum. Güzel ko-
kuları seversin, parfümümü tenime değdir-
dim. Oğlumun dediği gibi “bugün yanında
olmak isterdim.”  Hayat bazen istekleri-
mize izin vermiyor ANNE, affet yine gele-
medim. Sen yine unutmadın, rüyamda
kutladın.

Gözlerimdeki yaşlara aldırış etme, onlar
tıpkı Babamın ki gibi mutluluk gözyaşları…

İlk doğum sancın…

Bugün yanında olmak isterdim...
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Avustralya Müslümanları
ayrıştırıyor

İ ngiltere’de, Sağlık Bakanlığı ve özel
sektörün ortak çalışması kapsamında,
gençlere kullandıkları bazı uygulama-

larda indirim ve teşvikler sunuluyor. Uber,
Bolt, Deliveroo ve Pizza Pilgrimsin,
Covid-19 aşısı olan müşterilere indirim ve
teşvik sunan işletmeler arasında yer aldığı
belirtildi.Açıklamada, Uber, Ağustos
ayında tüm kullanıcılara hatırlatıcı gön-
dererek aşı yaptırmaya teşvik edecek ve
aşı olan gençler için indirimli yolculuk ve
Uber Eats’te indirimli yemek imkanı su-
nacak. Bu kampanya, bu yılın başlarında
aşı merkezlerine ücretsiz geziler sunan
daha önceki Uber kampanyasının deva-
mıdır. Bolt, aşı merkezlerine ücretsiz yol-
culuk hizmeti verecek” denildi.

Kuponlar, promosyonlar var

Ayrıca, tartışılan diğer teşvikler arasında,

kuponlar, indirim kodları, sosyal medya
yarışmaları ve restoranlar için promosyon
tekliflerinin yer alabileceği ifade edilirken,
hükümetin zamanı gelince bu ortaklıklar
hakkında daha fazla ayrıntı vereceği belir-
tildi. Sağlık Bakanı Sajid Javid ise ülke-
deki gençlerin üçte ikisinden fazlasının ilk
doz aşısını yaptırmış olmasından mem-
nuniyet duyduğunu ifade ederek, aşı giri-
şimini desteklemek için adım atan tüm
işletmelere teşekkür etti ve insanları bun-
dan yararlanmaya çağırdı.

ABD’de 100 dolar 

ABD Başkanı Joe Biden, daha fazla kişiyi
aşılatma ve Delta varyantının yayılma-
sıyla mücadeleye ilişkin geçen günlerde
yaptığı açıklamada, tüm eyalet ve yerel
yönetimlere, Amerikan Kurtarma Planı
(American Rescue Plan) da dahil olmak

üzere aldıkları fonu tam aşılanan herkese
100 dolar vermeleri için kullanma çağrı-
sında bulunmuştu. Başkan Biden açıkla-
masında, Şubat ayında bir market
zincirinin aşı olmaları halinde çalışanlara
100 dolar teklif ettiğini ve bunun da işe
yaradığını belirterek, Çalışanları arasında
aşılama oranları yüzde 50’den yüzde 75’e
yükseldi. New Mexico, Ohio ve Colorado
gibi eyaletler, aşılama oranlarını artır-
maya yardımcı olan benzer teşvik prog-
ramları sunuyor” dedi. Biden ayrıca,
Federal Hükümet çalışanlarından aşı ol-
duklarını göstermeleri isteneceğini, aşı ol-
mayanların ise nerede çalışırsa çalışsın
maske takma, haftalık test, sosyal mesafe
ve iş seyahati kısıtlaması gibi kurallara
tabi olacağını açıklamıştı. New York City
Belediye Başkanı Bill de Blasio, Başkan
Biden’ın çağrısı üzerine New York şeh-

rinde aşı olanların 100 dolar teşvik alabi-
leceğini açıklamıştı. Yunanistan’da Hazi-
ran ayında hükümet, aşılanan kişi sayısını
artırmak için teşvik olarak ilk doz aşısını
yaptıran 18-25 yaş arası gençlere 150 eu-
roluk hediye çeki vereceğini
açıklamıştı.Yunanistan Başbakanı Kiria-
kos Miçotakis’in Özgürlük Kartı (Free-
dom Pass) olarak adlandırdığı hediye
çekinin, uçak ve feribot biletleri, otel re-
zervasyonları, müzik, tiyatro, arkeolojik
alanlar gibi seyahat ve eğlence sektörü
için geçerli olacağı açıklanmıştı.

Sırbistan da para ödüyor 

Sırbistan’da Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic ise Mayıs ayında yaptığı açıkla-
mada, ay sonuna kadar Covid aşısı olan
16 yaş üstü herkese 3 bin dinar (yaklaşık
25 euro) yardım yapılacağını belirtmişti.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu tarafından 20
Temmuz’da yayınlanan raporda, Avustralya’daki Müslü-
manların yüzde 80’i ayrımcılığın ve ırkçılığın bir çeşi-
diyle mutlaka karşılaştığı ifade edildi. Raporda ayrıca,
2019’daki Christchurch Cami terör saldırısından sonra
Avustralyalı Müslümanların yüzde 79’unun Müslüman
toplumun geleceği için korku duyduğu belirtildi

erolyolcu3434@gmail.com

VUSLAT

Erol Sırrı YOLCU 

ASıyA
pızzAlı
teSvık

ASıyA
pızzAlı
teSvık

ASıyA
pızzAlı
teSvık

ASıyA
pızzAlı
teSvık

ASıyA
pızzAlı
teSvık

ASıyA
pızzAlı
teSvık
Dünya çapında 4 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla mücadele kapsa-
mında kritik bir öneme sahip olan aşılama kampanyası dünya genelinde ağır aksak ilerliyor. Bu sebeple
birçok ülke vatandaşlarının aşı olması için ücretsiz pizza ve çeşitli hediye çekleriyle teşvikler getiriyor

AvustrAlyA İnsan Hakları
Komisyonu’nun yapılan an-
ketler sonucuna dayandırılarak

hazırladığı ‘Avustralya Müslümanlarının
Hikayelerini Paylaşma 2021 Raporu’na
göre, Avustralya’daki Müslümanların
yüzde 80’i ayrımcılığa ve ırkçılığa uğru-
yor. 20 Temmuz’da yayınlanan raporda,
2020 yılında Avustralyalı Müslümanlar
diğer dini topluluklardan yüzde 37 ora-
nında daha fazla ayrımcılık ve ırkçılık ile
karşılaştığı belirtildi. Yeni Zelanda’da
2019 yılında meydana gelen Christc-
hurch Cami terör saldırısından sonra
Avustralyalı Müslümanların yüzde 79’u
toplumun geleceğinden korku duydukla-

rını ifade etti.

Ayrımcılığa maruz kalıyorlar 

Raporda ayrıca neredeyse her dört
Müslümandan birinin ayrımcılığa uğra-
dıktan veya uğrayan birini gördükten
sonra yaşanılanları anlatmaya çekindik-
leri belirtilirken, Avustralyalı Müslüman-
lardan yüzde 74'ü kendini Avustralyalı
olarak gördüğü de ifade edildi. Anketten
elde edilen bulgulara göre, Avustral-
ya'nın Müslüman topluluklarının Avus-
tralya toplumuna önemli ekonomik,
toplumsal ve hayırsever katkılarda bu-
lunduğunu, ancak yine de yaygın bir ay-
rımcılığa maruz kaldıklarını gösterdi.

Avustralya İnsan Hakları Komisyonu’nun yapılan anketler sonucuna dayandırılarak
hazırladığı ‘Avustralya Müslümanlarının Hikayelerini Paylaşma 2021 Raporu’na göre,
Avustralya’daki Müslümanların yüzde 80’i ayrımcılığa ve ırkçılığa uğruyor.

İran’da Reisi
dönemi

Taliban korku veriyor

irAn'dA 13. dönem Cumhurbaşkanlığı
seçimlerini kazanan İbrahim Reisi mazba-
tasını aldı. Başkent Tahran'da bulunan
İmam Humeyni Hüseyniyesi’nde düzenle-
nen mazbata töreni, İran Dini Lideri Aye-
tullah Hamaney ve eski Cumhurbaşkanı
Hasan Ruhani'nin yanı sıra çok sayıda üst
düzey siyasi ve askeri yetkilinin katılımı ile
gerçekleştirildi. Reisi'ye mazbatası İran
Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney tara-
fından verilirken, onama metni ise Hama-
ney’in Özel Kalem Müdürü Muhammed
Gulpayegani tarafından okundu. Hama-
ney'in ifadelerinin yer aldığı onama met-
ninde, “Halkın, Sayın Seyid İbrahim
Reisi’ye vermiş olduğu oyları onaylıyor ve
kendisini İran İslam Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanlığı’na atıyorum” denildi. Reisi
mazbata töreninde yaptığı konuşmada,
göreve başlamasının ardından halkın so-
runlarına acil çözümler getireceğini belir-
terek, “Hazırladığınız acil kalkınma
programı kısa zaman içerisinde ülkedeki
temel 10 soruna çözüm olacak” dedi.
ABD yaptırımlarının kaldırılması için de
mücadele edeceklerini ifade eden Reisi,
“Yaptırımları etkisiz kılmak ve kaldırmak
için çabalayacağız ancak bunu yaparken
halkın yaşamını yaptırımların kaldırılma-
sına bağlamayacağız. Ülke ekonomisini
müzakerelere ve yaptırımların kaldırılma-
sına bağlamayacağız” diye konuştu. Ülke-
nin 8’inci Cumhurbaşkanı devir teslim
töreninin ise yarın yapılması bekleniyor.

AfgAnistAn'dA ilerleyişini sürdüren Ta-
liban, Helmend eyaletinde yer alan Ulusal
Radyo ve Televizyon binasını ele geçirdi.
ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çe-
kilme kararı vermesiyle, Taliban harekete
geçmiş, sınır kapıları dahil olmak üzere
birçok bölgeyi ele geçirmeye
başlamıştı.Taliban, çatışmaların şiddet-
lendiği Afganistan’ın Helmand eyaletinde,
Ulusal Radyo ve Televizyon binasını ele
geçirdi.Kentteki radyo yayınlarını kesen
Taliban güçleri, kendi kanalları olan “Şe-
riatın Sesi”ni yayına soktu. Belli saatlerde
yayın yapan radyodan günlük haberler,
Kuran-ı Kerim tilavetleri ve acil durum
anonsları geçiliyor.

ABD’de destek veriyor

Öte yandan, Taliban’ın, Helmend eyaleti-
nin kritik önemdeki Leşkergah şehrine
doğru ilerlemesiyle sokak çatışmaları şid-
detlendi. Yerel kaynaklar, kentin her böl-
gesinde çatışmaların olduğu bilgisini
paylaşırken, kent merkezinin 10 mahalle-
sinden 9’unun Taliban kontrolüne geçtiği
öne sürüldü. Taliban’a karşı yürütülen
operasyona ABD de destek veriyor. Tali-
ban, Leşkergah şehrini ele geçirirse, 2016
yılından bu yana ilk defa bir eyaletin baş-
kentini işgal etmiş olacak.
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Ü rgüp'te hizmete giren firma, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğünden
alınan yetki kapsamında parça ve

balon üretimine de başladı. Balonların gü-
venli uçuş gerçekleştirebilmesi için gereksi-
nim duyulan tüm bakım ve onarımları da
gerçekleştiren firmanın yönetim kurulu
başkanı Murat Çoban, AA muhabirine,
1996 yılında balon pilotu olarak girdiği sek-
törde üretim aşamasına gelmenin kendileri
için heyecan ve onur verici olduğunu söy-
ledi. Tur hizmeti sunan balonların sadece 5
yıl kullanım ömürlerinin olduğunu, yılda üç
defa da herhangi bir arıza dışında mecburi
bakım ve onarımlarının yapılması gerekti-
ğini anlatan Çoban, "Ülkemizde yaklaşık
400 balon bulunuyor. Kapadokya'da gün-
lük yaklaşık 200 balon uçuyor. Bunun ya-

nında Pamukkale, Soğanlı, Mardin, Eski-
şehir'de yeni uçuş sahaları açıldı. Her balo-
nun ortalama 100 bin avrodan fazla
maliyeti var. Hedefimiz, yıllık 6 milyon avro
alım bedeli ile bakım ve yedek parça için
ödediğimiz 1-2 milyon avronun yurt dışına
çıkmasını önleyip, balon ihraç ederek eko-
nomiye katkı sunmaktır." dedi.

Önemli katkı sunduk

Firmanın müdürü Ahmet Erdil de geçmişte
sıcak hava balonlarının bakım ve onarımla-
rının yurt dışındaki anlaşmalı firmalarca
yapıldığını, ciddi miktarda maliyetlere
neden olan bu durumun bölgede faaliyet
sürdüren merkezleri sayesinde minimuma
düşürüldüğünü belirtti. Önceki yıllarda
bakım ve onarım hizmeti veren firmalarının

yıllar içinde edindikleri tecrübeler ışığında
sıcak hava balonu üretimi konusunda adım
atarak tesisi Türkiye'ye kazandırdığını akta-
ran Erdil, istihdama da katkı sunduklarını
dile getirdi. Erdil, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını sürecinde personel sayı-
larını yüzde 100 artırarak 70 çalışanla sek-
töre hizmet sunduklarını ifade etti.

Dünyanın farklı yerlerindeyiz

Orta vadedeki hedeflerinin yereldeki ihti-
yacı karşıladıktan sonra yurt dışına satış
yapmak olduğunu vurgulayan Erdil, şöyle
konuştu: "Kapadokya, doğal güzellikleri ve
hava şartlarının uygunluğu nedeniyle dün-
yada en yoğun şekilde balon uçuşunun ya-
pıldığı yer konumunda. Bir hava aracı olan
balonların bakımlarının sürekli takip edil-

mesi gerekiyor. Bunun yanında farklı arıza-
lar da meydana gelebiliyor. Kubbe, sepet
veya ateşleme sisteminde oluşabilecek arı-
zalar firmamızda onarılıyor. Geçmişte yurt
dışındaki üretici firmaların görevlileri Tür-
kiye'ye gelerek bu bakımları yapıyor veya
balonların yurt dışına gitmesi gerekiyordu.
Bu da ciddi zaman ve para kaybına neden
oluyordu. Bunun önüne geçmenin guru-
runu yaşıyoruz, balonların kısa sürede ba-
kımını yapıp yeniden uçmasını sağlıyoruz.
Yaklaşık 6 yıllık bilgi birikimi ile bir adım
öteye geçip sıcak hava balon üretimine yö-
neldik. Önce yedek parçalarını ürettik
sonra da balonu tasarlayıp üretim aşama-
sına geçtik. Türk balonlarının dünyanın
farklı yerlerinde uçtuğunu görmek 
istiyoruz."
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Anadolu’nun ilk Türk camisinde ezan sesi yankılandı
Ani Ören Yeri'ndeki Ebul
Menuçehr Cami'nde resto-
rasyon çalışmaları devam

ediyor. Ebul Menuçehr Cami restoras-
yon çalışmaları tamamlandıktan sonra
ibadete açılacak. Restorasyon çalışma-
ları devam eden ve Türkiye-Ermenistan
sınırında bulunan Ebul Menuçehr Ca-
misinde okunan ezan ziyaretçilerini duy-
gulandırdı. Tarihi mekanda yüzyıllar
sonra ezan okunduğunu ifade eden

Arzu Kasımoğlu, “Duygulandım, duy-
duğum zaman gerçekten çok duygulan-
dım. Çok güzel bir duygu, çok güzel”
dedi.

İbadete de açılıyor

Minaresinde Kufi yazı türüyle 'Bismillah'
yazan, Anadolu'daki ilk Türk camisi
olan Ebu'l Manuçehr Camii, 1064 yı-
lında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Ani
kentini fethetmesinden sonra 'Ani Beyi'

olarak atadığı Menuçehr tarafından
1072'de dikdörtgen planlı ve 2 katlı ola-
rak yaptırılan caminin Ani'nin fethinin
957. Yıldönümü olan 16 Ağustos 2021'e
kadar tamamlanarak ibadete açılması
planlanıyor.

Tarihi caminin sırları

Ebu'l Menuçehr Camii'nin minaresinin
ilgi çekici tarafı, üzerinde beyaz renkte
taşların sıralanmasıyla küfi hatla yazıl-

mış "Bismillah" yazısının olmasıdır. Bu
yazı merdivenin 66. basamağına denk
geliyor. Öte yandan Eski kaynaklarda
caminin batı duvarının üstünde yer alan
inşa kitabesiyle bundan başka iki kitabe-
den söz edilirken, minarenin 99 basa-
mak olması Esma-ül Hüsna, Allah C.C'
nın ismi şeriflerinin sayısına bağlanılıyor.
Tespih adedi gibi her 33 merdivende bir
küçücük de olsa havalandırma boşluğu
göze çarpıyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Ani Ören Yeri’nde bulunan Anadolu’nun ilk Türk camisinde ezan sesi
yankılandı. Ebul Menuçehr Camisi 16 Ağustos’a kadar restorasyon çalışmalarının ardından ibadete de açılması bekleniyor. 

Turizmde ülke ekonomisine önemli katkı
sağlayan Kapadokya'da, geçen ay Kapadokya

Balon Üretim ve Bakım AŞ'nin açılışı yapıldı
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raflarda
İş insanı Murat Ülker'in, kişisel bloğunda ve 
LinkedIn'da yazdığı yazıları 'Hayatın İpuçları' adlı 
kitapla, raflarda yerini aldı. Koronavirüs salgınında
kaleme alınan yazıları ise Prof. Ali Atıf Bir kitaplaştırdı

iş insanı Murat Ülker'in, koronavirüs
(Kovid-19) salgını sürecinde, şahsi bloğu
(muratulker.com) ve LinkedIn'da kaleme al-

dığı yazıları, Prof. Ali Atıf Bir tarafından 'Hayatın İpuç-
ları' ismiyle kitaplaştırıldı. Okuduğu makale ve
kitaplardan ya da katıldığı konferanslardan yola çıkarak
kendi gözlem, tecrübe ve fikirleriyle zenginleştirdiği yazı-
larında Murat Ülker, hem başarılı olmasını sağlayan
ilke ve prensiplerin ipucunu veriyor hem de geleceğe
dair pek çok öngörüde bulunuyor. Salgın sürecinde ya-
zılan bu metinlerde, salgının çalışma hayatında yarattığı
radikal değişimlerle birlikte şirketlerin yapması gereken
dijital ve çevreci dönüşümlerin olanakları sorgulanıyor.
Yöneticilere, çalışanlara ve gençlere iş ve özel hayatın
sırları veriliyor. Kitapta, bunların yanı sıra Murat Ül-
ker’in otobiyografik anlatılarını, toplumsal ve kültürel
meselelerle ilgili görüşleri ve kamuoyuna da yansıyan
bazı tartışmalardaki tutumunu da yer alıyor.

7 buçuk 
milyonluk film

UstA komedyen Cem Yılmaz, Karakomik
Filmler'in devamını çekmek için dijital bir
platform ile anlaştı. Yılmaz, 'Karakomik

Filmler'in devamını 7.5 milyon TL’ye sattı. Erşan Kuneri
dizisinin çekimleri devam eden Cem Yılmaz, Karakomik
Filmler'in devamını çekmek için bir dijital platformla an-
laştı. Yılmaz, çekeceği filmlerden toplam 7,5 milyon TL
kazanacak. Mehmet Üstündağ'ın haberine göre, üç ayrı
film çekecek olan komedyen, filmler için 7,5 milyon TL
alacak. Şimdilerde dizi çekimleri devam eden Cem Yıl-
maz, yeni projelerine gelecek sene başlayacak. Cem Yıl-
maz, 2019-2020 yıllarından 4 ayrı film yapmış, daha
sonra filmler için Netflix'le anlaşıp, satmıştı.

Duman 
sevenleriyle
buluştu

ÜnlÜ rock müzik grubu Duman, Kemer-
burgaz'da açık havada verdiği konserle se-
venleriyle buluştu. Ünlü rock grubu Duman,

Kemerburgaz'da konser verdi. Açık havada düzenlenen
ve sosyal mesafe kuralına uyulan konsere grubun hay-
ranları yoğun ilgi gösterdi. Duman'ın en sevilen şarkıları
ile unutulmaz bir yaz gecesi yaşayan İstanbullular gru-
bun eşsiz sahne performansı ile eğlendiler.

Tarih için sıkı çalışma
UNESCO Dünya Miras 

Listesi'nde yer alan "Dünya
Kenti", "Medeniyetler

Beşiği", "Binbir Kilise" ve
"40 Kapılı Şehir" olarak da

adlandırılan Ani Ören 
Yeri'nin saklı tarihinin gün

yüzüne çıkarılması için
başlatılan kazı çalışması

devam ediyor

KArs Valisi ve Belediye
Başkan Vekili Türker
Öksüz, Kafkas Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, İl
Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin
Çetin ve Serhat Kalkınma Ajansı
(SERKA) Genel Sekreteri İbrahim
Taşdemir, Ani Ören Yeri'nde yapılan
kazı çalışmalarını inceledi. Çalışmalar
hakkında Kafkas Üniversitesi Fen-
Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi
Bölüm Başkanı ve Ani Ören Yeri Kazı
Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Muham-
met Arslan'dan bilgi alan Öksüz, daha
sonra Ani'nin fethinin 957'nci yıl dö-
nümünde ibadete açılacak, Anado-
lu'daki ilk Türk camisi Ebul Menuçehr
Camisi'nde yapılan düzenlemeleri de
inceledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ile Kültür ve Turizm Bakanlığı,
SERKA ve Kültür Varlıkları ve Müze-
ler Genel Müdürlüğü iş birliğiyle res-

tore edilen Ebul Menuçehr Cami-
si'nin, 16 Ağustos'ta ibadete açılması
planlanıyor. Vali Öksüz, Kazı Evi'nde
gazetecilere yaptığı açıklamada, Me-
nuçehr Camisi'nde restore çalışması-
nın geçen yıl başladığını ifade ederek,
"İnşallah, 16 Ağustos yani Ani'nin fet-
hinin yıldönümünde restorasyon çalış-
malarımızı tamamlayıp cami olarak
hizmete açmayı planlıyoruz." dedi.

Eylül ayı sonuna kadar sürecek

Haziran ayında Ani'de kazı çalışmala-
rının 35 kişilik bir ekiple başladığını
anlatan Öksüz, "Ani, UNESCO
Dünya Kültür Mirası listesinde yer
alan, bizim çok değerli bir kültür varlı-
ğımız. Buradaki restorasyon çalışma-
larını hep beraber inceledik. Ebul
Menuçehr Camisi, Selçuklu Çarşısı ve
Selçuklular döneminde konut olarak
kullanılan yerlerdeki restorasyon çalış-

maları sürüyor. Burada bir kazı ekibi-
miz var, çalışmalarını yürütüyor. Res-
torasyon çalışmalarını diğer destekler
ile yürütüyoruz. 
1 Haziran'da kazı çalışmalarımız baş-
ladı, 30 Eylül'e kadar bu kazı çalışma-
larımız devam edecek." dedi. Öksüz,
Ani'de birçok alanda kazı çalışmasının
devam ettiğine dikkati çekerek, şunları
kaydetti: "35 kişilik ekip, bu önemli
kültür varlığını gün yüzüne çıkarmak,
bütün insanların hizmetine sunmak
için çaba gösteriyor, gayret ediyoruz.
İnşallah burayı restore edilmiş haliyle
kısa sürede bütün insanlığın hizmetine
sunarız. Bu çalışmalar tabii zaman,
emek ve gayret isteyen çalışmalar.
Onun için tabii ki belli bir hızla yürü-
yor. Biz de bu çalışmalara elimizden
geldiğince destek oluyoruz. Umarım
kısa süre içerisinde bu restorasyon ça-
lışmalarını tamamlarız."

Bir grup sanatçı, Artvin'de
Çoruh Nehri üzerinde
yapımı sürdürülen Yusufeli
Barajı nedeniyle sular
altında kalacak Yusufeli
ilçesinin kültür varlıklarını,
çiçeklerini, asma 
köprülerini ve günlük
yaşamını resmetmek için
kampa girdi

Yusufeli’nde
sanat kampı

Artvin Yusufeli Belediyesi, baraj suları
altında kalmaya hazırlanan ilçede ‘1.
Sanat Çalıştayı’ düzenliyor. Yusufeli Be-

lediyesi’nin Yusufeli doğumlu ressam Musa Gü-
ney’in proje danışmanlığında organize ettiği ‘1.
Sanat Çalıştayı’ kapsamında düzenlenen sanat
kampında, Bursa’dan Sertap Yeğin, Engin Korkmaz
ve İsmail Tetikçi, Ordu’dan Orhan Zafer, Trab-
zon’dan Mehmet Hacıfettahoğlu ve Mümin Can-
daş, İzmir’den Nurullah Aydın, İstanbul’dan ise
Mustafa Albayrak ve Tolga Boztoprak gibi usta sa-
natçılar yer alıyor. Sanatçılar, 8 Ağustos’a kadar sü-
recek ve doğanın içinde yer alacak kampta bölgenin
yerel sanatçılarıyla da bir araya gelecek, yerel sanat-
çılar çalıştay atölyesine katılarak resimler yapabile-
cek. Halkın çalıştaya katılımı ise serbest olacak.

Köy sular altında kalacak

Türkiye'nin en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı
nedeniyle sular altında kalacak ilçe merkezi 150 yıllık
tarihinde 7’nci kez yer değiştirmeye hazırlanıyor. İlçe
merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı Yusufe-
li'nde yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430
dönüm tarım arazisi bulunuyor.

KAPADOKYA
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Türkiye'nin güreşteki en başarılı sporcuları ara-
sında bulunan Rıza Kayaalp, Londra 2012'de
bronz, Rio 2016'da gümüş madalya kazandı. Tokyo
2020'de de bronz madalyaya uzanan 31 yaşındaki
milli güreşçi, kariyerindeki 3. olimpiyat madalyasını
aldı. Rıza, bu başarısıyla üçer olimpiyat altını bulu-
nan efsane halterciler Naim Süleymanoğlu ve Halil
Mutlu ile birer altın, gümüş ve bronz olimpiyat ma-
dalyasına sahip güreşçi Hamit Kaplan'ı madalya sa-
yısı bakımından yakaladı. Milli sporcu, 3 olimpiyat
madalyası kazanan 4. Türk olurken, 2. güreşçi ola-
rak tarihe geçti.

Yasemin'den bir ilk daha

"İlklerin kadını" olarak anılan Yasemin Adar, Türki-
ye'ye kadın güreşinde de ilk olimpiyat madalyasını
getirdi. Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de düzenle-
nen Dünya Şampiyonası'ndan altın madalya alarak
dönen Yasemin, Türkiye'nin dünya şampiyonluğu
kazanan ilk kadın güreşçisi oldu.Tokyo 2020'ye
kürsü hedefiyle gelen Yasemin, bronz madalyayı aldı
ve Türkiye'ye olimpiyat madalyası getiren ilk kadın
güreşçi olarak tarihe adını yazdırdı.
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rı'nda mücadele eden A Milli Kadın
Voleybol Takımı, çeyrek finalde
Güney Kore ile eşleşti. 2020 Tokyo
Olimpiyat Oyunları'nda B Gru-
bu'nu 3 galibiyet 2 mağlubiyet ile
3'üncü sırada tamamlayarak çeyrek
finale yükselme başarısı gösteren
Filenin Sultanları'nın rakibi belli
oldu. Milli takım, A Grubu'nu
3'üncü sırada bitiren Güney Kore ile
yarı finale çıkmak için mücadele
edecek. Karşılaşma, 4 Ağustos Çar-

şamba günü saat 03.00'te oynana-
cak. Filenin Sultanları, Güney Ko-
re'yi elemesi halinde yarı finalde
Brezilya - Rusya Olimpiyat Komi-
tesi eşleşmesinin galibiyle 
karşılaşacak.

Çeyrek finalde oluşan diğer eşleş-
meler ise şu şekilde;
Amerika Birleşik Devletleri -
Dominik Cumhuriyeti
Sırbistan - İtalyaBrezilya - 
Rusya Olimpiyat Komitesi (ROK) 

Güreşçiler 
tarihe geçti

14

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 
10. gününde bronz madalya alan milli
güreşçiler Rıza Kayaalp ile Yasemin
Adar, adlarını tarihe yazdırdı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde
milli atlet Yasmani Copello Escobar, erkekler 400
metre engellide 6. oldu. Japonya'nın başkenti Tok-
yo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda
atletizmde erkekler 400 metre engelli final yarışı ya-
pıldı. Yasmani Copello, yarışı 47.81'lik derecesiyle 6.
sırada tamamladı. Milli atlet, bu derecesiyle kendine
ait Türkiye rekorunu tekrarladı.Kategorinin en iyi at-
letlerinin yer aldığı yarışı, dünya 1 numarası Norveçli
Karsten Warholm 45.94'lük derecesiyle kendisine ait
dünya rekorunu (46.70) kırarak kazandı. Dünya 2
numarası ABD'li Rai Benjamin, 46.17'lik derecesiyle
Kuzey Amerika rekoru kırarak gümüş madalya aldı.
Dünya 3 numarası Brezilyalı Alison dos Santos ise
46.72'lik derecesiyle Güney Amerika rekorunu kıra-
rak bronz madalyaya ulaştı. Yasmani Copello Esco-
bar'ın final yarışını, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Koşuda
altıncılık geldi

Vitor Pereira’nın 
mutlaka alınmasını
istediği forvet,
sol ve sağ bek 
için adaylar belli...
Yönetim, Muniz, 
Kolasinac ve Vidal’e
önceliği verdi. 3 yıldız
için gece gündüz
mesai devam ediyor

Filenin sultanlarının
rakibi Güney Kore oldu

FenerbahCe 
yildizlarin
peşindepeşindepeşindepeşindepeşindepeşindepeşindepeşindepeşinde

F enerbahçe ’de transfer çalışmaları
bu zamana kadar ağırdan alındı.
Serdar Dursun ve Steven Caulker’ın

imzayı atmasının ardından sessizliğe bürü-
nen Sarı- Lacivertliler, Vitor Pereira’nın ta-
lebiyle yeniden gaza bastı. Ligdeki ilk
maçına 15 Ağustos’ta Adana Demir karşı-
sında çıkacak olan Fenerbahçe, bombaları
peş peşe patlatmak istiyor. Pereira’nın ön-
celiği verdiği bölgeler forvet, sol bek ve sağ
bek. Yönetim, 3 pozisyon için de yoğun şe-
kilde çalışıyor. Flamengo forması giyen
golcü Rodrigo Muniz için Brezilya ekibi ile
kıran kırana pazarlıklar yapıldığı öğrenildi.
Sarı-Lacivertliler’e gelmeyi çok isteyen 20
yaşındaki Sambacı, kulüplerin anlaşmasını
bekliyor.

ArsenAl bekleniyor
Sol bekteki ilk aday ise Sead Kolasinac. Pe-
reira, savunmanın hem solunda hem de
merkezinde oynayan, sert ve hırslı bir ya-

pısı olan Boşnak yıldızı takımda görmeyi
çok istiyor. Mesut Özil de yakın arkadaşının
gelmesini dört gözle bekliyor. Sarı-Lacivert-
liler, Kolasinac’ın Arsenal’den bonservisini
almasının ardından harekete geçmeyi
planlıyor. Tecrübeli oyuncu ile İngiliz ekibi
arasındaki görüşmeler devam ediyor ancak
henüz taraflar anlaşma sağlayamadı.

VidAl ‘eVet’ diyebilir
Savunmanın sağı için Vidal, Buta ve
Vrsaljko isimleri gündeme gelmişti. Bu-
ta’nın yüksek bonservisi, Vrsaljko’nun ise
sorunlu sağlık geçmişi nedeniyle Aleix
Vidal listeninilk sırasına çıktı. Bonservisi
elinde olan İspanyol futbolcuya 2+1 yıllık
teklif yapılmıştı. Tecrübeli futbolcu Fener-
bahçe’ye sıcak baksa da gelecek başka
teklifler için de süre istedi. 31 yaşındaki
oyuncunun tatmin edici bir teklif almadığı
için Sarı-Lacivertliler’e ‘evet’ deme ihtima-
linin yüksek olduğu kaydedildi.

Türk cimnastiğinde ilk madalya
2020 Tokyo Olimpiyat

Oyunları'nın 
11. gününde artistik 

cimnastik paralel bar 
kategorisinde finalde

yarışan milli sporcu 
Ferhat Arıcan, üçüncü

olarak Türk cimnastiğinin
tarihideki ilk olimpiyat

madalyasını elde etti

Japonya'nın başkenti Tokyo'da
devam eden 32. Yaz Olimpiyat
Oyunları'nda artistik cimnastikte
son gün final müsabakaları ya-
pıldı. Paralel bar aletinde finalde
mücadele eden Ferhat Arıcan,
ilk sırada performans sergiledi.
İyi bir seri çıkaran ve sorunsuz
bitiriş yapan milli cimnastikçi,
15.633 puan aldı. Ferhat Arıcan,
bu derecesiyle 8 sporcu arasında
3. oldu ve bronz madalya ka-
zandı. Bu başarı, Türk cimnastik
tarihinde gelen ilk madalya ola-
rak tarihe geçti. Çinli Jingyuan
Zou 16.233 puanla altın, Alman
Lukas Dauser ise 15.700 ile
gümüş madalyanın sahibi oldu.
Ariake Cimnastik Merkezi'nde
yapılan final müsabakaları son-

rasında ödül töreni düzenlendi.
Milli sporcu Ferhat Arıcan, tö-
rende Türkiye'nin cimnastikteki
ilk olimpiyat madalyasını boy-
nuna taktı. Ferhat, madalyanın
sevincini tribünde kendisini des-
tekleyen Türkiye Cimnastik Fe-
derasyonu Başkanı Suat Çelen,
federasyon yetkilileri ile Gençlik
ve Spor Bakanlığı görevlileriyle
paylaştı.

Tokyo 2020'de Türk
sporcular

Artistik cimnastik, Ferhat'ın ya-
rıştığı finalle Türk sporcular için
sona erdi. Türkiye, Tokyo
2020'ye erkeklerde İbrahim
Çolak, Ferhat Arıcan, Ahmet
Önder ve Adem Asil, kadınlarda

ise Nazlı Savranbaşı ile katıldı.
Nazlı final göremezken 4 erkek
sporcu toplamda 7 final müsa-
bakasına çıktı ve daha önce
olimpiyat finali olmayan Türk
cimnastiği açısından bir ilki ger-
çekleştirdi. 
Adem Asil, genel tasnifte 15,
halkada 7 ve atlama masasında
6. bitirdi. Ahmet Önder, ma-
dalya şansı kalmayınca sakatlı-
ğından dolayı riske girmedi ve
genel tasnifi yarıda bıraktı.
Ahmet, atlama masasında ise 7.
oldu. İbrahim Çolak, dünya
şampiyonluğuna ulaştığı hal-
kada 5. sırada yer aldı. Son ola-
rak yarışan Ferhat Arıcan, bronz
madalya ile elde edilen final ba-
şarılarını taçlandırdı.
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Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de        Basın: (1425714)

T.C      
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI      

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkezi      

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğünde işlem gören aşağıda adı-soyadı ve unvanı yazılı iş-
yerleri adına salınan 5510 sayılı Kanuna istinaden düzenlenen İdari Para Cezalarının bilinen adreslerinde bulunamamaları dolayısı ile tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı
Tebligat Kanunun 28. Maddesi ve müteakip maddelerine göre ilgililerin ilan tarihinden başlayarak bir hafta içerisinde Ataşehir Sosyal Güvenlik Merkez  Müdürlüğüne bizzat
ve bilvekale müracaat etmeleri ve taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı tebliğ yapılacağı bir hafta bitiminde müra-
caatta bulunmayan veya adreslerine bildirmeyenler haklarında iş bu ilan neşri tarihinden itibaren 1 hafta sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Sicil No Adı Soyadı Unvanı Dönem Yıl Dönem Ay İPC Türü İPC Tarihi İPC Tutarı 
1303733 RAMAZAN ÇEVİK 2020 08,09,10 80 28.09.2020 4.413,00 TL
1303733 RAMAZAN ÇEVİK 2020 08 30 17.08.2020 5.886,00 TL
1303733 RAMAZAN ÇEVİK 2020 10 60 12.10.2020 294,00 TL
1492970 RAŞİT YILDIZ 2020 02 18 06.02.2020 5.886,00 TL
1492970 RAŞİT YILDIZ 2020 02 30 06.02.2020 5.886,00 TL
1492970 RAŞİT YILDIZ 2020 02 60 06.02.2020 294,00 TL
1492970 RAŞİT YILDIZ 2020 02 32 23.03.2020 5.886,00 TL
1207058 RECEP ALİKANTARCI 2012 07 05 23.08.2012 188,00 TL
1297512 RECEP DEMİR 2016 03 57 25.04.2016 823,00 TL
1346673 RECEP EFKAN İLKUÇAR 2019 08 56 23.09.2019 255,00 TL
1456041 RECEP KARAKUŞ 2018 09 19 27.09.2018 2.029,00 TL
1467481 RECEP KELEŞ 2019 08 18 31.08.2019 5.116,00 TL
1224288 RECEP PENBEGÜL 2013 05 26 24.06.2013 244,00 TL
1370528 RIDVAN BİLİNMİŞ 2017 06 57 25.07.2017 888,00 TL
1411255 RIDVAN EKEN 2020 02 30 24.02.2020 5.886,00 TL
1411255 RIDVAN EKEN 2020 03 60 04.03.2020 294,00 TL
1411255 RIDVAN EKEN 2020 02 32 23.03.2020 5.886,00 TL
1302490 RIFAT ÇEKER 2016 03 57 25.04.2016 823,00 TL
1226652 RIZA TARHAN GÜNEŞ 2019 06 57 25.07.2019 1.279,00 TL
1333378 RÜFET ÖZANGİR 2019 04 47 02.04.2019 2.558,00 TL
1400701 SAADET AĞIRDAŞ 2020 10 10 15.10.2020 17.658,00 TL
1400701 SAADET AĞIRDAŞ 2020 11 57 23.12.2020 1.471,00 TL
1400701 SAADET AĞIRDAŞ 2021 03 76 28.04.2021 7.155,00 TL
1290078 SABRİ ODA 2017 10 47 01.10.2017 1.777,00 TL
1373307 SADIK TAŞAN 2019 02 30 04.02.2019 10.233,00 TL
1373307 SADIK TAŞAN 2019 02 60 15.02.2019 511,00 TL
1373307 SADIK TAŞAN 2019 02 32 25.03.2019 5.116,00 TL
1305708 SADRİ HAŞİMOĞLU 2021 02 47 01.02.2021 3.577,00 TL
1421082 SALİH İNCİ 2020 08 10 04.08.2020 17.658,00 TL
1421082 SALİH İNCİ 2019 05 60 09.05.2019 255,00 TL
1257847 SALİM ARSLAN 2020 02 30 25.02.2020 11.772,00 TL
1196412 SAMET KURT 2017 01 56 23.02.2017 177,00 TL
1229916 SAMETTİN ÖZCAN 2010 09 18 14.09.2010 1.014,00 TL
1359646 SAVAŞ ÇELİK 2015 09 18 06.09.2015 2.547,00 TL
1223662 SAVAŞ ÇIRAK 2012 07 05 23.08.2012 188,00 TL
1405959 SEDAT BULDUK 2020 05 05 23.06.2020 1.177,00 TL
1360305 SEDAT GÜLER 2019 08 60 31.08.2019 255,00 TL
1360305 SEDAT GÜLER 2020 07 60 10.07.2020 294,00 TL
1318361 SEDAT ÖZEN 2019 07 05 23.08.2019 511,00 TL
1230137 SEDAT YILMAZ 2021 02 76 26.03.2021 1.431,00 TL
1473359 SEFA ÖZKANCA 2020 02 47 12.02.2020 2.943,00 TL
1425376 SELÇUK AHMET AKSAKAL2019 01 57 25.02.2019 1.279,00 TL
1496149 SELÇUK ÖZYOLU 2020 09 30 25.09.2020 5.886,00 TL
1496149 SELÇUK ÖZYOLU 2020 10 60 05.10.2020 294,00 TL
1496149 SELÇUK ÖZYOLU 2020 09 18 25.09.2020 5.886,00 TL
1496149 SELÇUK ÖZYOLU 2020 09 80 26.10.2020 1.471,00 TL
1290414 SELDA SEYREK 2021 01 76 26.02.2021 715,00 TL
1119650 SELİM TOPÇU 2020 01 57 24.02.2020 1.471,00 TL
1349109 SELMA ŞELE 2020 01 30 23.01.2020 5.886,00 TL
1349109 SELMA ŞELE 2020 02 61 03.02.2020 294,00 TL
1349109 SELMA ŞELE 2020 08 80 28.09.2020 4.414,00 TL
1349109 SELMA ŞELE 2020 01 32 24.02.2020 5.886,00 TL
1360375 SELMAN GÜRBÜZ 2019 12 05 23.01.2020 588,00 TL
1199753 SENCER AYDIN 2019 12 60 31.12.2019 255,00 TL
1347984 SERAY TANITIM 2012 10 17 09.10.2012 2.821,00 TL
1423020 SERCAN ERVÜS 2019 03 47 01.03.2019 2.558,00 TL
1386353 SERCAN MUTLUSEN 2021 01 30 27.01.2021 14.310,00 TL
1460604 SERDAL COŞKUN 2020 04,11 57 27.05.2020 2.942,00 TL
1435848 SERDAR DOĞAN DÜŞGÜN2019 03 30 03.03.2019 5.116,00 TL
1435848 SERDAR DOĞAN DÜŞGÜN2019 03 60 14.03.2019 255,00 TL
1435848 SERDAR DOĞAN DÜŞGÜN2019 03 32 24.04.2019 5.116,00 TL
1458938 SERDAR GÜZEL 2020 11 57 23.12.2020 1.471,00 TL
1296940 SERDAR KAPLAN 2020 08 47 06.08.2020 2.943,00 TL
1298528 SERHAT GÜLER 2018 03,04 57 24.04.2018 2.028,00 TL
1298528 SERHAT GÜLER 2016 04 57 23.05.2016 823,00 TL
1245875 SERHAT GÜLER 2015 12 56 25.01.2016 164,00 TL
1245875 SERHAT GÜLER 2017 01,02 56 23.02.2017 531,00 TL
1264500 SERKAN BAYAR 2016 02 56 23.03.2016 164,00 TL
1391534 SERKAN BAYRAK 2019 05 56 24.06.2019 255,00 TL
1391534 SERKAN BAYRAK 2019 07 05 23.08.2019 2.558,00 TL
1503593 SERPİL ZENGİN 2020 10 18 26.10.2020 5.886,00 TL
1364268 SERTİP KUTLAY 2017 09 60 30.09.2017 177,00 TL
1243130 SERVET ÇİÇEK 2018 09 30 03.09.2018 4.059,00 TL
1243130 SERVET ÇİÇEK 2018 09 32 23.10.2018 4.059,00 TL
1389045 SEVDA YILMAZ 2018 10 47 27.10.2018 2.029,00 TL
1427526 SEVGİ KAYNAK 2019 02 56 25.03.2019 255,00 TL
1273946 SEVGİ ÖZCAN 2017 08 47 01.08.2017 5.332,00 TL
1273946 SEVGİ ÖZCAN 2018 07 47 01.07.2018 2.029,00 TL
1273946 SEVGİ ÖZCAN 2018 02 57 23.03.2018 1.014,00 TL
1273946 SEVGİ ÖZCAN 2018 09 60 30.09.2018 202,00 TL
1273946 SEVGİ ÖZCAN 2014 06 60 10.06.2014 107,00 TL
1434598 SEVİM ALAN 2020 09 56 23.10.2020 294,00 TL
1298916 SEVİNÇ ALİŞİROĞLU 2019 11 57 23.12.2019 1.279,00 TL
1503598 SEVİNÇ ÖZDOĞAN 2020 12 30 08.12.2020 5.886,00 TL
1503598 SEVİNÇ ÖZDOĞAN 2020 12 60 19.12.2020 294,00 TL
1503598 SEVİNÇ ÖZDOĞAN 2020 12 80 26.01.2021 1.788,00 TL
1275779 SEYİT TAHAELÇİ 2016 09 20 24.10.2016 411,00 TL
1275779 SEYİT TAHAELÇİ 2015 12 20 25.01.2016 1.235,00 TL
1330871 SEZER GÜNEŞDOĞDU 2018 04,05,08 47 01.04.2018 6.087,00 TL
1330871 SEZER GÜNEŞDOĞDU 2019 01 47 01.01.2019 2.558,00 TL
1330871 SEZER GÜNEŞDOĞDU 2019 06 57 25.07.2019 1.279,00 TL
1330871 SEZER GÜNEŞDOĞDU 2018 06,10,12 60 10.06.2018 808,00 TL
1330871 SEZER GÜNEŞDOĞDU 2019 06,07 60 10.06.2019 765,00 TL
1330871 SEZER GÜNEŞDOĞDU 2019 01 20 25.02.2019 319,00 TL
1330871 SEZER GÜNEŞDOĞDU 2019 08 05 23.09.2019 5.116,00 TL
1503603 SONCAY KARA 2020 12 30 08.12.2020 17.658,00 TL
1503603 SONCAY KARA 2020 12 60 19.12.2020 882,00 TL
1503603 SONCAY KARA 2020 12 80 26.01.2021 5.366,00 TL
1280863 SOYDAN SİNEM KÖYMAN2013 01 05 25.02.2013 195,00 TL
1355368 SUAT KAYHAN 2016 03 47 17.03.2016 3.294,00 TL
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Süper Lig ekiplerinden
Adana Demirspor ve Çay-
kur Rizespor Galatasaray
genç kanat oyuncusu Yunus
Akgün'e talip oldu. Sarı-Kır-
mızılı takımda teknik direk-
tör Fatih Terim oyuncuyu
yeni sezon planlamasına
dahil ettiği için gönder-
meye sıcak bakmıyor

Geçen sezon Adana De-
mirspor formasıyla
muhteşem bir sezon

geçiren ve TFF 1. Lig'de şam-
piyonluğa ulaşan Galatasa-
raylı Yunus Akgün'e iki Süper
Lig kulübü yeniden talip oldu.
Adana Demirspor geçen sezon
kiraladığı Yunus Akgün'ü bu
kez bonservisiyle kadroya dahil
etmek istiyor. Balotelli ve Bel-
handa gibi yıldızları kadrosuna
katan Adana Ekibi 21 yaşın-
daki oyuncu için 400 bin Euro
teklif etti ancak Sarı-Kırmızılı
takım bu rakamı az buldu.
Oğulcan Çağlayan'ın bonser-

visi karşılığında Galatasaray
'dan 3 oyuncu talep eden Çay-
kur Rizespor Yunus Akgün'ü
kadrosunda görmek istiyor.
Ancak Yunus'un Karadeniz
ekibine sıcak bakmadığı belirti-
liyor. Galatasaray'da teknik di-
rektör Fatih Terim 8+6 kuralı
nedeniyle Yunus Akgün'ü bu
sezon kadrosunda tutmaya ka-
rarlı. Geçen sezon Adana De-

mirspor'da 32 maçta 7 gol, 1
asistlik performans gösteren
genç kanat oyuncusu yeni
sezon idmanlarında da dikkat
çeken bir görüntü çizmişti.
Fatih Terim PSV ile oynanan
rövanş maçında Yunus Ak-
gün'ü 11'de oynatmayı planlı-
yordu ancka genç oyuncu hafif
sakatlığı nedeniyle kadroda yer
almamıştı. DHA

Diagne sürprizi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim,
UEFA Avrupa Ligi'nde St. Johnstone ile oy-
nanacak maç öncesinde takımın golcüsü
Mostafa Mohamed'i uyardı. Sezon başında
oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mı-
sırlı oyuncu iki PSV maçında da varlık gös-
teremedi. Terim'den Mbaye Diagne sürprizi
gelebilir. Radamel Falcao'nun sözleşmesini
feshetmeyi planlayan Galatasaray 'da, Sene-
galli forvet Mbaye Diagne de satış listesine
konmuştu. Mostafa Mohamed'in geleceği-
nin ne olacağı henüz belli değil. Mısırlı gol-
cünün ligin ilk yarısında göstereceği
performans kaderini belirleyecek. Galatasa-
ray'ın ocak ayına kadar Zamalek'e 4 milyon
dolar ödemesi halinde kiralık sözleşmedeki
satın alma opsiyonu devreye girecek. Yaz
kampında sakatlıkla boğuşan oyuncu, bekle-
nen dönüşü yapamadı ve PSV maçlarında
kötü görüntü sergiledi. 23 yaşındaki forvetin
performansından memnun olmayan Te-
rim'in de St. Johnstone maçına Diagne ile
başlamayı düşündüğü öğrenildi.

Galatasaray'a pilot takım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim,
basın mensupları ile sohbetinde, altyapıdaki
oyuncuların pilot takımda deneyim kazan-
maları gerektiğini söylemişti. Sarı-kırmızılı
kulübün pilot takımı için Altınordu bünye-
sinde bulunan 2. Lig ekibi Niğde Anado-
lu'yu düşündüğü öğrenildi. Altınordu ile
görüşmelere başlandığı bildirildi. 

Antrenör
takviyesi

UEFA Avrupa Ligi ön eleme maçları ve yeni
sezona hazırlanan Galatasaray'da teknik di-
rektör Fatih Terim antrenör takviyesine ihti-
yaç duyduğunun sinyallerini verdi. Terim'in
dün basın mensuplarıyla bir araya geldiği or-
ganizasyonda, önemli konulardan biri de yar-
dımcı antrenörler oldu. Bugüne kadar
çalıştığı yardımcılarına övgü dolu sözler sarf
eden Terim, birlikte mücadele ettiği eski eki-
bine bir yandan da kucak açmış oldu. Fatih
Terim özetle 'Levent Şahin gibi Ümit Davala
gibi karakterli, disiplinli, çalışkan isimler bize
çok maç kazandırdı. Hasan hoca, Müfit
hoca, Eser hoca söyledikleri ile yaptıkları ile
katkı sağladılar' diyerek hem yardımcılarını
övdü hem de tekrar çalışabileceğinin mesajla-
rını verdi. Terim yapılan sohbette kendisinin
yokluğunda takımı sahaya çıkaran Levent Şa-
hin'e ayrı bir paragraf açarak, "Levent; arka-
nızı rahatlıkla döneceğiniz, her konuda
güveneceğiz bir hoca. Bilgisi ve tecrübesi de
çok iyi" diyerek geride kalan sezonda takımın
başında çıktığı maçlarda eleştiri alan Levent
Şahin'e destek oldu. Şu anda Necati Ateş ve
Selçuk İnan ile çalışan Terim'in yeni sezona 2
yardımcı daha alarak başlayacağı da gelen
bilgiler arasında yer alıyor.



Şile Karamandere'de bulunan
Saklıgöl, havaların ısınmasıyla be-

raber vatandaşların ilgi odağı oldu.
Hem İstanbul'dan hem de şehir dı-

şından çok sayıda vatandaş, manzara-
nın tadını çıkarmak ve gezmek için

Saklıgöl'e uğruyor. 
Mavi ve yeşil renklerin bir araya geldiği

eşsiz manzaraya sahip Saklıgöl, ziyaretçi-

leri kendisine hayran bırakıyor. 7'den 
70'e çok sayıda vatandaş görsel güzelliğe
sahip Saklıgöl'ü ziyaret ederek hem
piknik yapıyor hem de doğa gezintisine 
çıkıyor. 
Ailesiyle beraber Saklıgöl'e gelen Muham-
med Demir, “Sakin olmasında dolayı bu-
rayı tercih ediyorum. Beykoz'dan
geliyorum. Fırsat buldukça geliyoruz. Şi-

le'de denize girip burada ailece piknik ya-
pıyoruz. Gayet güzel. İnşallah korunur.
Bu güzelliği insanlar olarak bizle korur ve
gelecek nesillere bırakırsak ne mutlu bize”
dedi. Ailesiyle Saklıgöl'e gelen küçük bir
çocuk ise, “Göl çok güzel. Gölde kaplum-
bağa vardı” diye konuştu. Öte yandan
manzarasıyla kendisine hayran bırakan
Saklıgöl drone ile havadan görüntülendi.

Y
urt genelinde etkisini göstermeye
başlayan halk arasında Afrika sı-
cakları ya da çöl sıcakları olarak bi-

linen “eyyam-ı bahur” etkisini göstermeye
başladı. Afrika üzerinden gelen, çok sıcak
hava kütleleri ile muson uzantılı Basra
alçak basıncının kuvvetli rüzgarla Türki-
ye'ye taşınmasına ve çok etkili boğucu sı-
caklığı ifade eden “Eyyam-ı bahur”
etkisini 15 gün boyunca sürdürecek. İs-
tanbul'un pek çok yerinde bazı vatandaş-
ların başına güneş geçmemesi için

şemsiyeyle kendilerini koruma altına al-
dığı görülürken bazı vatandaşlar da elle-
rindeki suları kafasından aşağı dökerek
rahatlamaya çalıştı. Neredeyse asfaltı bile
eriten “eyyam-ı bahur”dan etkilenen mar-
tılar gölgede dinlenirken vatandaşların da
Cankurtaran Sahili'nde denize girdiği
anlar drone ile havadan görüntülendi.

Ormanlarımız yanmasın

“Eyyam-ı bahur” sıcaklıklarını ilk defa
duyduğunu söyleyen 71 yaşındaki Arif

Çetin, “Sıcak ama daha da sıcaklar ola-
cak bunları arayacağız. Önümüzdeki
haftalarda Nem oranı yüksek olduğu
için insan bunalıyor. Ben de dükkanı bı-
raktım, geldim Samatya'ya biraz güneş-
leneyim diye. En büyük temennimiz
ormanlarımız fazla sıcaktan yanmasın”
açıklamasında bulundu. 
Müsilajdan temizlenen suların çok
güzel olduğunu belirten Ferhat Bey, “Sı-
caklarla başımız biraz dertte. İyidir ama
sıcak, zarar gelmez. Müsilaj durumu

düzeldi, sular çok güzel. Sıcaklardan
dolayı herkes stresli biraz. 
Burada serinlemeye çalışıyoruz. Biraz-
dan suya gireceğiz” dedi. Artan sıcak-
larda boğazın serin sularında
rahatladığını söyleyen Levent Kuşansu
ise, “Müsilajdan arındırıldı, tam güzel
zamanı şimdi. 
Sarayburnu eski günlerine dönmüş di-
yebilirim. Ama buraya yüzme bilmeyen
gelemez, yüzme bilmek şart” diye 
konuştu.
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Maltepe'de de trafik polislerince motosik-
letlilere yönelik denetim gerçekleştirildi. De-
netimde, motosikletinin muayenesini
geciktirdiği tespit edilen Levent Çokyiğit
isimli sürücüye 314 TL para cezası kesildi.
Yazılan ceza karşısında sinirlenen Çokyi-
ğit'in, kendisine ceza yazan polislere “İnşal-
lah sizin de başınıza gelir” demesi ilginç
anlara sahne oldu. 

Polise tepki gösteren Çokyiğit, “Param yok
diye muayene yapamadım. Muayenen yok
diyor, sigortam var, her şeyim var. İki gün
gecikti diye cezayı yapıştırıyorlar hemen ya.
Şu 314 lira. Gelsin diyorum abi, ne diye-
yim? Mecbur diyorum yani ne yapayım? İki
gün geçmiş muayene. Af yok yani. Param
yok diye yaptıramadım muayeneyi. Bıktım
ceza yemekten” dedi.
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Benim başıma geldi
sizin de başınıza gelsin

ISTANBUL 
KAVRULUYOR

İstanbul'un çeşitli noktalarında 
motosikletlilere yönelik trafik 

denetimi gerçekleştirildi. 
Denetimde, motosikletinin 

muayenesini geciktirdiği tespit edilen
bir sürücüye para cezası kesildi.

Cezaya sinirlenen kişinin, kendisine
cezai işlem uygulayan polislere

“İnşallah sizin de başınıza gelir”
demesi ilginç anlara sahne oldu

Şile'de bulunan Saklıgöl, ziyaretçilere yeşil ve mavinin buluştuğu bir 
güzellik sunuyor. Saklıgöl, hem İstanbul'dan hem de şehir dışından gelenleri 
kendisine hayran bırakıyor. Şile'de bulunan Saklıgöl havadan görüntülendi

Şile saklıgöl 

gibisi yok

Eyüpsultanlılar

İş arıyor
eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken'in,
seçim döneminde açıkladığı “5 yılda 5 bin istih-
dam” sözüyle, birçok kişiyi işe yerleştiren Eyüpsul-
tan İstihdam Merkezi (ESİM), Eyüpsultanlı işsiz
vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. Açıldığı
günden bugüne yoğun bir şekilde çalışmalarına
devam eden, iş veren ve iş arayan arasında köprü
vazifesi gören Eyüpsultan İstihdam Merkezi,
Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında 284 kişiyi
farklı sektörlerde işe yerleştirdi. Eyüpsultan İstih-
dam Merkezi Eyüpsultan'da ikamet eden ve iş ara-
yan her vatandaşımıza hizmet veriyor.

Bu bir dramdır
Fatih'te kağıt toplayarak geçimini sağlayan ço-
cukların sokaktaki belediyenin atık kutusuna gire-
rek, içindeki atıkları toplayıp kaçtı. Çocukların
kutudan atık malzemeleri aldıkları ise anbean ka-
meraya yansıdı. Fatih Kocamustafapaşa Mahalle-
sinde kağıt toplayarak geçimini sağlayan üç çocuk,
Fatih Belediyesi'nin sıfır atık kampanyası kapsa-
mında sokaklara bıraktığı atık toplama kutusuna
girdi. Çocuklardan biri atık toplama kutusundaki
ambalaj, plastik atık ve kartonları dışarıda bekleyen
arkadaşlarına verdi, arkadaşları da kendi arabala-
rına yükledi. Daha sonra atık kutusundan çıkmaya
çalışan küçük çocuk tehlikeli hareketler yaparak ku-
tudan çıktı. Kameranın kendilerini çektiğini fark
eden çocuklar ise gülerek ve koşarak olay yerinden
hızlıca ayrıldı. O anlar kameralara yansıdı.

Korona virüsle pozitif vaka sayılarının artmasına
rağmen toplu taşıma araçlarında Esenyurt'ta
sabah saatlerinde dikkat çeken yoğunluk görüldü.
Korona virüs pozitif vaka sayılarının artmasına
rağmen Esenyurt'ta toplu taşımada manzara de-
ğişmedi. Esenyurt'ta yolcu taşıyan minibüslerde
dikkat çeken yoğunluk yaşandı. Minibüsleri adeta
tıka basa dolduran yolcular, sabah erken saatlerin-
den itibaren iş yerlerine gitmeye çalıştı. Minibüste
korona virüs yolculuğunu, kameralara da yansıdı.

Esenyurt dolmuşu
doldu taştı

Evlenmemek
için intihar etti
ŞiŞli'de evlenmek istemeyen genç kız, üst geçitten atlayarak 
intihar girişiminde bulundu. Olay, saat 10.00 sıralarında Taşkışla
Caddesi üzerinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Edinilen 
bilgiye göre, ailesi tarafından evlendirilmek istenen Elif (22) 
isimli genç kız, Iğdır'daki ailesinden kaçarak İstanbul'a geldi. 
Geceyi arkadaşlarıyla birlikte Maçka Parkı'nda geçiren genç kız,
sabah sinir krizi geçirerek arkadaşlarının gözü önünde cadde
üzerindeki üst geçitten aşağı atladı. Arkadaşlarının ihbarı üze-
rine olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 
İlk müdahalenin ardından genç kız ambulansla Prof. Dr.
Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kızın
sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
Görgü şahidi Berk Göçer, “Ailevi sıkıntıları vardı. 
Iğdır'da şu an ailesi. Ailesiyle görüşmek istiyordu. 
Atlatmadan önce bana dediği şu, '23 tane kardeşim 
var, bir tek beni sığdıramadılar o eve'” dedi.

Halk arasında Afrika sıcakları ya da çöl
sıcakları olarak bilinen “eyyam-ı bahur”
İstanbul'da etkisini göstermeye başladı.
Neredeyse asfaltı bile eriten sıcaklıktan

bunalan vatandaşların kendilerini boğazın
serin sulara bıraktığı anlar kameralara yansıdı


