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Ormanları 
ben yaktım…!

Bütün bu yanan ormanları
ben yaktım!

Ben kim miyim?
Tanıtıyım kendimi…!

*
Yıllardır küresel ısınma artıyor,

bize şiddetli orman yangınları ge-
liyor diye feryat eden bilim insan-
larının bu uyarısını ciddiye
almayan devlet yöneticisiyim.

*
Bu uyarılara rağ-

men yanma ihti-
mali olacak
ormanlarımıza
anında müdahale
etmeyi planla-
mayan
orman ba-
kanıyım...

Mehmet Mert'in yazısının
devamı 9'uncu sayfada

YANGIN ORMAN İÇİNDE İLERLİYORYANGIN ORMAN İÇİNDE İLERLİYORYANGIN ORMAN İÇİNDE İLERLİYORYANGIN ORMAN İÇİNDE İLERLİYORYANGIN ORMAN İÇİNDE İLERLİYORYANGIN ORMAN İÇİNDE İLERLİYOR
Antalya'nın Manavgat ilçesi
Beydiğin Mahallesi yakınla-
rında başlayan orman yangını,
İbradı ilçesi sınırlarında
devam ediyor. İlçe merke-
zinde uzaktaki yangını söndür-
mek için ekipler havadan ve
karadan çalışmalarını yürütü-
yor. Yangın, Katrancı, Belbaşı
ve Gölcük mevkilerinde yer
alan ormanlık alanda ilerliyor.
Yangın yılkı atlarının bulun-
duğu Eynif Ovası'nı çevreleyen
dağlara ulaştı. Yangının Eynif
ve ilçe merkezine ulaşmaması
için mücadele yürütülüyor. 

İNEGÖL KORKUTTUİNEGÖL KORKUTTUİNEGÖL KORKUTTUİNEGÖL KORKUTTUİNEGÖL KORKUTTUİNEGÖL KORKUTTU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan
orman yangını, itfaiye ekipleri ve
orman işçilerinin 1 saatlik müdaha-
lesiyle söndürüldü. Yangında 1
dönüm alan zarar gördü. Esenköy
Mahallesi’nde çiftçi Ali A.’nın tarla-
sında kestiği ağaçlardan biri, enerji
nakil hattı teliyle temas etti. Çıkan

kıvılcımlar nedeniyle otlar tutuştu,
rüzgarın da etkisiyle alevler ormana
sıçradı. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye
ve Orman İşletme Müdürlüğü ekip-
leri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yak-
laşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol
altına alınarak, söndürüldü. Yan-
gında 1 dönümlük alan zarar gördü. 

Yangın, pazartesi günü saat 16.00
sıralarında kırsal Başalan Mahal-
lesi yakınlarındaki ormanlık alanda
çıktı. Alevler kısa sürede rüzgarın
da etkisiyle yayılıp, Muğla il sını-
rındaki Kavaklıdere Mahallesi'ne
sıçradı. Çevredekilerin 112 Acil
Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine
alevlere 1 uçak ve 4 helikopter ile
havadan, çok sayıda arazöz, su
tankerleri, orman işçisi ve itfaiye
ekipleriyle karadan başlayan mü-
dahale aralıksız sürdü. Kavaklıde-
re'de tahliye edilen Ortaköy
Mahallesi'nde 2 ev, Nebiler Mahal-
lesi'nde ise 1 ev kül oldu. Rüzgarın
etkisiyle büyüyen yangın, dün
akşam saatlerinde Menteşe Ma-
hallesi'ndeki evlere ulaştı. Tahliye
edilen mahallede 5 ev zarar gördü.
Rüzgarın etkisiyle yön değiştiren
alevler, Çamlıbel ve Çatak mahal-
leleri ile Göktepe Dağı'na sıçradı. 
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GÖKYÜZÜNÜ
DUMAN KAPLADI

BEYKOZ'DA DA 
YANGIN PANİĞİ

Muğla’nın Milas ilçesinde 5 gündür
devam eden yangın, Kemerköy Ter-
mik Santrali'ni tehdit etmeye devam
ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba-
kanı Fatih Dönmez’in bölgede ince-
leme ve açıklama yapmak için
santrale geldiği dakikalarda rüzgar,
aniden yön değiştirdi ve santrale 500
metre kadar yaklaştı. Kemerköy Ter-
mik Santrali'nin bahçesinde gökyü-
zünün dumanla kaplandığı görüldü.

İstanbul Beykoz Tokatköy'deki çam-
lık alanda öğle saatlerinde henüz be-
lirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekip-
leri sevk edildi. İtfaiye ile Orman
Genel Müdürlüğü helikopterinin
müdahale ettiği yangın kısa sürede
kontrol altına alındı. Söndürme ça-
lışmalarına çevredekiler de katıldı.
Yangın yerine özel harekat polisleri
ve TOMA'lar da sevk edildi. Yangın
güçlükle kontrol altına alınabildi.

Kavaklıdere’de meydana gelen
yangınlar sonucu 3 ev yanarak kül oldu.

MANAVGAT 8 MARMARİS 7 GÜNDÜR YANIYOR
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman
yangınlarında 8'inci güne girildi. Alevler,

ilçenin batısındaki Demirciler Mahallesi'nde, do-
ğusunda ise Gülendağı mevkisinde sürüyor. Böl-
gede 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30
helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve 172 it-
faiye aracıyla toplamda 1841 araç yangınlara
müdahale ediyor. Yangında Antalya'da 48 ma-

halle doğrudan etkilendi, tamamen boşaltılan
mahalle sayısı 31, kısmen zarar gören de 17 ma-
halle bulunuyor. Marmaris'te ise 7’nci günde de
süren yangında söndürme çalışmalarına orman
işçileri, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, Kırklareli,
Sakarya ve Kayseri Büyükşehir Belediyeleri, ilçe
belediyeleri, sağlık görevlileri ve Karayolla-
rı’ndan toplam 2 bin 65 kişi katılıyor. 

ç
TERMİK SANTRAL TEHLİKE ALTINDA

Milas yangınında alevler, Kemerköy Termik
Santrali’nin 1 kilometre yakınına kadar yak-

laştı. Yetkililer üst düzey tedbirler alındığını, santra-
lin çevresinde hendekler kazıldığını belirtti. Ekipler
ve santral görevlileri bölgeyi alevlerden korumak
için mücadelesini sürdürüyor. Muğla’nın Milas il-
çesinde 5 gündür devam eden yangın, Kemerköy
Termik Santrali'ni tehdit etmeye devam ediyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in
bölgede inceleme ve açıklama yapmak için santrale
geldiği dakikalarda rüzgar, aniden yön değiştirdi ve
santrale 500 metre kadar yaklaştı. Kemerköy Ter-
mik Santrali'nin bahçesinde gökyüzünün dumanla
kaplandığı görüldü. Öte yandan yangın Türkevleri
Mahallesi'ne ulaştı. Dağınık yerleşime sahip ma-
halledeki 3 bağ evi, kullanılamaz hale geldi.

ç

Bursa İnegöl’de meydana gelen
yangın herkesi paniğe sevk etti.

Yangının ilçe merkezine ulaşmaması için yoğun çaba veren itfaiye ekiplerine, vatandaşlar da
destek veriyor. "Bu yangını durdurmak için biz elimizden geleni yapıyoruz" diyen vatandaşlar,
"Ama lütfen devlet büyüklerimiz de bize sahip çıksın. Uçak göndersin" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekip-
leri, afet bölgesi ilan edilen Manav-
gat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve
Gazipaşa ilçelerinde yangınları sön-
dürme ve kontrol altına alma çalış-
malarına devam ederken, bir yandan
da yangının izlerini silip hayatın nor-
male dönmesine yönelik desteğini
sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri,
bölgede yangında hasar gören ve yı-
kılan evlerde hafriyat ile temizlik ça-
lışması yapıyor; evleri hasar görenler
için çadır kurulumu sağlanıyor. Talep
edilen çadırlar, Büyükşehir Beledi-
yesi ekipleri tarafından yerlerine
ulaştırılarak, kuruluyor. 

VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!VATANDAŞ PERİŞAN!

YANIYORUZ!
Manavgat, Marmaris, Milas,
Bodrum, Kavaklıdere, Köy-

ceğiz gibi yerlerdeki yangın-
lar günlerdir devam ediyor.

Binlerce hayvanın telef 
olduğu, 8 kişinin ise hayatını

kaybettiği yangında birçok
yerleşim yeri de boşaltıldı.

Evlerini terk etmek zorunda
kalan binlerce insan 

mağduriyet yaşarken, yan-
gınların henüz durdurula-

mamış olması halkta büyük 
bir endişeye yol açtı



deniz tuzunun ciltte kuruluğa ve nem kay-
bına neden olduğunu hatırlatan Koç, “De-
nizin tuzlu suyu ile birleşen güneş ışınları

uzun vadede ciltte aşırı kuruluk, nem kaybı ve çatla-
malara sebep olabiliyor. Bunların önüne geçebilmek
için ise bol bol su içmek ve cildi doğal yağlarla nem-
lendirmek gerekiyor” diye konuştu.

Cilt bakımınızı aksatmayın

Yaz aylarında cilt sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini
ifade eden AksuVitalAr-Ge Merkezi Sorumlusu
Kimya Mühendisi Dr. Ebru Koç, “Yaz aylarında
bronzlaşırken mutlaka cildinizi korumayı da ihmal et-
memeliyiz. Deniz ve güneşin etkisiyle yıpranan, kuru-
yan cildimize iyi bakmamız gerekiyor. Güneşe
çıktıktan sonra yapılması gereken en önemli cilt bakı-
mıdır. Cildimizden tuzlu suyu ve güneş kreminden
kalan artıkları temizlemek için duş almak gerekir.
Özellikle havuz dezenfeksiyonu için kullanılan kimya-
sal maddeler de cildimize oldukça zarar vermektedir.
Güneşten korunmak ve bronzlaşmak için kullanılan
kremlerin içerisindeki kimyasallar da tahmin edilen-
den daha büyük cilt tahribatlarına sebep olabiliyor.
Bu yüzden deniz veya havuz sonrası cildimiz özenle
arındırılmalıdır. Cildinizde gerginlik veya yanma his-
sediyorsanız doğal nemlendirici yağlarla cildinizi
nemlendirmelisiniz” açıklamasında bulundu. 
SEMANUR POLAT
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Doğal yağlarla
nemlenin

Aşı karşıtlığı doğru değil

HACER KÖSE

S ağlıklı beslenme, koronavirüs pan-
demisi bağlamında değerlendiril-
diğinde sağlıklı bireylere yönelik

öneriler şöyle sıralandı: Covid-19 ile ilgili
bilinen en net uygulama her türlü temasın
minimuma indirildiği sosyal izolasyon ol-
duğu için, birçok küresel sağlık kuruluşu
herkese olası karantina uygulamalarını da
kapsayacak şekilde en az iki haftalık ilaç
ve gıda bulundurulmasını önermektedir.
Alınacak gıdaların olabildiğince besleyici,
raf ömrü uzun ve dayanıklı olması uygun
olacaktır. Bu zor dönemi olabildiğince
rahat atlatmak için seçilecek gıdaların
protein, lif, vitamin, mineral ve antioksi-
danlardan zengin olması dengeli bes-
lenme yönünden büyük önem
taşımaktadır.

Sebze meyve ön planda olmalı 

Dayanıklı gıda dendiğinde akla hemen
gelmese de; aslında günlük yeterli sebze
ve meyve tüketimi her gün ve her öğün
sağlanmalıdır. Türkiye’ye Özgü Beslenme
Rehberi’nde önerilen Sağlıklı Yemek Ta-
bağı’na göre her ana öğünde tabağın bir
çeyreği sebzelerden, diğer çeyreği tam
tahıl ürünlerinden ve kalan yarısının eşit
üç parça halinde meyvelerden, yüksek
proteinli gıdalardan (kurubaklagiller, et,
yumurta, balık, tavuk, yağlı tohumlar,
vb.) ve süt ürünlerinden (süt, yoğurt,
ayran, peynir vb.) gelmesi öneriliyor.
Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin
sağlanması ve günlük beslenmede zeytin-
yağı kullanılması da dikkat çekiyor.Bu bil-
giler ışığında yiyecek alışverişlerinde
sebze ve meyveye ağırlık verilmelidir. Taze
sebze ve meyvenin bir kısmının daha
sonra tüketilmeye ve/veya pişirilmeye
uygun miktarlarda dondurularak saklan-
ması da evden uzun süre çıkılamayan du-
rumlarda sağlıklı beslenmenin
sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli-
dir.

Özellikle C vitamini 

İçinde bulunduğumuz mevsim düşünül-
düğünde uzun süre dayanabilecek bazı
sebzelere karnabahar, lahana, kabak, bro-
koli, biber, turp, havuç, patates; meyvelere
ise elma, portakal, greyfurt, mandalina,
olgun olmayan muz örnek verilebilir.
Özellikle narenciye grubu meyveler bağı-
şıklık sistemini destekleyici C vitaminin-
den zengin olduğu için bu meyvelerin

tüketimine ağırlık verilmeli, mümkünse
yemeklere taze limon sıkılmalıdır. Daya-
nıklı sebzelerin raf ömrünü uzatmak için
yıkanmadan ve kesilmeden buzdolabında
saklanmaları gerekmektedir. Bunlara ek
olarak kuru meyve, kuru bamya, patlıcan,
biber, domates gibi gıdalar da raf ömrü
uzun; lif ve mineral kaynağı gıdalar ol-
duğu için evde bulundurulmak faydalı
olacaktır.

Her gün kurubaklagil tüketilebilir

Oldukça dayanıklı ve besin değeri yüksek
bir başka protein kaynağı alternatifi ise
kuru baklagillerdir. Yeşil, kırmızı merci-
mek, nohut, fasulye çeşitleri, barbunya,
vb. gıdalar her gün tüketilebilirler. Yalnız,
pişirme süresi uzun olabilen bu ürünlerin
önceden büyük miktarlarda haşlanıp
daha sonra hızlıca pişirilebilecek şekilde
buzlukta saklanması kuru baklagillerin
tüketimini kolaylaştıracaktır. Konserve
olarak da alınabilecek bu ürünlerin evde
hazırlanması, konserveden başka alterna-
tifi sınırlı olabilecek ürünler düşünüldü-
ğünde Türkiye’de önerilerin oldukça
üzerinde seyreden tuz tüketiminin azaltıl-
ması açısından daha uygun olacaktır.

Haftada en az iki defa tüketilmesi öneri-
len balığın tazesinin bulunamadığı du-
rumlarda donmuş veya konserve ton
balığı alternatiflerinin karantina durumla-
rına karşı evde bulundurulması önerilebi-
lir. Zengin protein kaynakları olan kırmızı
et ve kümes hayvanlarının etlerine kıyasla
balık, daha fazla yağ içerebilmesine rağ-
men genel olarak aynı miktardaki kırmızı
ve beyaz etlerden daha az enerjiye sahip
olduğu için de tüketiminin artırılması ge-
reken yiyeceklerdendir.

Kaliteli hayvansal protein 

Yumurta ve peynir çeşitleri de uygun ko-
şullarda saklandığında uzun süre daya-
nabilen kaliteli hayvansal protein içeren
gıdalardır. Hastalıklara neden olan virüs
ve bakterilere karşı vücudun önemli sa-
vunma mekanizmalarından olan anti-
korların görevlerini yerine getirebilmeleri
için her gün yeterli protein alınması ge-
rekmektedir. Bunlara ek olarak probiyo-
tik takviyeli yoğurt ve kefir gibi ürünlerde
bulunan faydalı mikroorganizmalar da
bağışıklık sistemini destekleyici etkide
bulunabildikleri için özellikle bu dö-
nemde sevenlerce tüketilebilir.

Bu yiyecekleri sınırlandırın 

Bu dönemde tüketilmesi sınırlandırıl-
ması gereken yiyecek ve içecekler; kan
şekerini hızla yükselten şeker ve şekerli
yiyecek ve içecekler, beyaz ekmek de
dâhil hamur işi ürünler, işlenmiş et
ürünleri, aşırı tuz içeren besinlerdir
(hazır soslar, cips gibi tuzlu ürünler, pat-
lamış mısır, tuzlu kurabiyeler, vb.).
Enerji içeriği yüksek alkollü içeceklerin
de vitamin, mineral emilimini olumsuz
etkileyebildiği ve uyku problemlerine
yola açabildiği için tüketimi mümkün ol-
duğunca sınırlı olmalıdır. Alkol tüketimi-
nin koronovirüs enfeksiyonunu
önlediğine dair herhangi bir kanıt bulun-
madığı gibi, içinde etil alkol yerine metil
alkol bulunan sahte içkiler de çok ciddi
zehirlenmelere yol açabilmektedir.

Temiz ve iyi pişirmek 

Koronavirüsün gıdalarla bulaştığına
dair bir bulgu olmasa da gıda hazırlama
süreçlerinde temizliğin en üst düzeyde
sağlanması, et ürünleri başta olmak
üzere; pişen tüm yiyeceklerin yüksek iç
sıcaklığa erişmesi yani iyi pişirilmesi 
oldukça önemlidir.

Yaz aylarında deniz veya havuzda
geçirilen sürenin uzaması ve
güneşin etkisiyle cilt problemlerinin
ortaya çıkma riski artıyor. Dr. Ebru
Koç, havuz dezenfeksiyonuna ile bir-
likte güneş kremlerine dikkat çekti
ve hindistan cevizi yağı gibi doğal
yağları tercih edilmesini tavsiye etti

Pandemide evde geçirilen sürenin artma-
sının fiziksel hareketliliği sınırlandırdığını
ve bu durumun da ortopedik sorunlara

yol açtığını belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Uzmanı Prof. Dr. Şafak Sahir Karamehmetoğlu, bel
ve boyun ağrılarında yaşanan şikayetlerin arttığına
dikkat çekti. Bel ağrısının nedeninin tam olarak or-
taya konması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Ka-
ramehmetoğlu, “Tanı tam olarak konduktan sonra
tedavinin başarı şansı çok yükselir. Hastanın duru-
muna göre tedavide birçok yöntem kullanılabilir ve
en uygun olanı seçmek gerekmektedir. İlaç, istirahat,
fizik tedavi, tamamlayıcı tedavi yöntemleri, korse,
kaplıca ve özellikle bel okulu uygulamaları çok sık
olarak kullanılır. Ameliyat son çaredir” dedi.

Artcure deri tedavisi

Son zamanlarda ortaya çıkan üç farklı yöntemin te-
davi için uygulandığını belirten Prof. Dr. Karameh-
metoğlu, bu noktada ‘Artcure Deri’ uygulamasının
bel fıtığı tedavisinde fıtığın olduğu bölgeye uygula-
nan, can yakmayan hastayı incitmeyen bir yöntem
olduğunu ifade ederek, “Yama şeklinde, fıtığın ol-
duğu bölgeye bantlarla yapıştırıldığını ve mekanik
etkisi ile fıtığı küçülterek sinir üzerindeki basıncı kal-
dırdığını söyledi. Bu uygulama yapıldıktan sonra
hastanın 24 saat yatak istirahati yaptıktan sonra,
bantları sökerek banyo yapabilir” diye konuştu.
Ozon terapi yöntemiyle ilgili de açıklamalarda bulu-
nan Karamehmetoğlu, “Son zamanlarda bel ağrısı
ve bel fıtığında da sıklıkla kullanılan güvenilir ve ba-
şarı oranı yüksek bir yöntemdir. Tedavinin ardından
hasta aynı gün içerisinde hastaneden taburcu edile-
bilmektedir” ifadelerini kullandı.

Pandemi bel ve
boynumuzu ağrıttıOsmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Nurettin Erben, aşı karşıtlığının hiçbir bilimsel
gerekçesi olmadığını ifade ederek, “Covid-19 aşılarının hiçbir yan etkisi öldürücü ya
da hasar bırakıcı değildir. Herkesin aşılanmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Erben aşı karşıtlığının tüm
dünyada olduğu gibi Türkiye’de pande-
minin sonlanması açısından büyük bir
sorun olduğunu söyledi. Aşı karşıtları
propaganda yaparak toplumun bir ke-
simini etkileyerek aşı olunmasını gecik-
tirmekte veya aşı olunmamasına neden
olduğunu ifade eden Prof. Dr. Erben,
“Aşı karşıtlığı ekonomik, kültürel, siyasi,
dini, felsefi, özgürlüklerin kısıtlanması,
otoriteye güvensizlik ya da alternatif tıp
yöntemlerine inanmak gibi nedenlerden
kaynaklanabilir. Genelde aşı karşıtı olan
kişiler, Covid-19 diye bir hastalığın ol-
madığını, aşıların etkisiz olduğunu, aşı-
ların çok ciddi ölümcül yan etkileri
olabildiğini öne sürebiliyorlar. Uzun
dönem yan etkilerinin bilinmediğinden
dolayı aşı olunmaması gerektiğini söy-
lüyorlar. Aşı yan etkisi olarak kısırlıkla
karşılaşılabileceğini, çip takılıp insanla-
rın robot gibi yönetilebileceği gibi çe-
şitli, kesinlikle bilimsel kanıtı olmayan
ve hiçbir zaman gösterilmemiş savlarla
ortaya çıkıyorlar” dedi.

Yan etki beklemiyoruz

Prof. Dr. Erben, pandeminin erken dö-

neminde sağlık çalışanları arasında
Covid-19 hastalığına yakalanma sıklı-
ğının oldukça yüksek olduğunu, günü-
müzde ise bu oranın oldukça
düştüğünü ifade etti. Bu durumun aşı-
lama sayesinde geliştiğini kaydeden
Erben, “Yine hastaneye yatan hasta-
lara baktığımızda pandemi başlangı-
cında ağır hastalar genelde yaşlı
hastalarken, aşılamada öncelik bu
gruba verildiğinden dolayı, günü-
müzde yatan yaşlı hastaların daha az
olduğunu görebiliyoruz. Uzun dönem
yan etkilerle ilişkili olarak belki aşılar
ilk kullanım onayı aldıklarında böyle
bir kaygı olabilirdi ama günümüzde
artık milyonlarca hatta milyarlarca doz
aşı yapıldı. Genelde biz bir aşının yan
etkisini ilk 2 ay içinde görürüz, bu 2 ay
içinde yan etki gelişmezse ondan
sonra beklemeyiz. Bu kadar çok doz
aşı yapıldıktan sonra bununla ilişkili
de yan etkiler beklememekteyiz. Nöro-
lojik yan etki, beyin hasarına neden
olan yan etki şimdiye kadar bildiril-
medi. Ayrıca şimdiye kadar hiçbir aşı-
nın kısırlık yaptığı da gösterilmemiştir”
diye konuştu. DHA

BAGISIKLIGINIZI
YUKSEK TUTUN
Koronavirüsün bulaşmasını tek başına engelleyebilecek veya tedavi edebilecek herhangi bir gıda olmasa da; sağlıklı ve
dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği bir gerçek. Türkiye
Diyetisyenler Derneği bir beslenme düzeni yayınlayarak salgında vücut direncimizi yüksek tutacak gıdaları paylaştı

Vitamin ve
mineral alımı 
Son olarak; yeterli vitamin
ve mineral tüketiminin
sebze, meyve, tam tahıl ve
yağlı tohumlar gibi yiyecek-
lerle sağlanması esas tercih
edilecek yol olsa da; Türki-
ye’ye Özgü Beslenme Reh-
beri’nde önerilen “Sağlıklı
Yemek Tabağı”na göre bes-
len(e)meyen kişilerin gün-
lük vitamin ve mineral
takviyesi almaları da bu
özel geçici dönemde bir al-
ternatif olarak önerilebilir.

Prof. Dr. Erben
aşı karşıtlığının

tüm dünyada ol-
duğu gibi Türkiye’de
pandeminin sonlan-

ması açısından büyük bir
sorun olduğunu söyledi. 
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ZEytinburnu Kazlıçeşme Sahili'nde as-
keri kamuflajlı gezen Afgan uyruklu 9
kaçak göçmen yakalandı. İstanbul Emni-

yet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 9 göçme-
nin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç
İdaresi'ne gönderildiği belirtildi. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve
Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Tem-
muz Çarşamba günü Zeytinburnu Kazlıçeşme Sa-
hili'nde görüntülenen ve bazı sosyal medya
hesapları üzerinden paylaşılan askeri kamuflajlı Af-
ganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18),
A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R.
(21) ve H.O. (21) isimli 9 kaçak göçmeni dün yaka-
ladı. Göçmenlerin herhangi bir suç veya terör ör-
gütü ile bağlantısı bulunmadığı belirlendi.
Göçmenlerin sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl
Göç İdaresine sevk edildiği belirtildi.

arnavutköy'dE, video çek-
mek için arkadaşlarıyla bir
araya gelen TikTok fenomeni

Fatma Kılıç ile bir kişi arasında kavga
çıktı. Tacize uğradığını iddia eden TikTok
fenomenleri ile kişinin kavgası kameraya
yansıdı. Olay, dün saat 16.30 sıralarında,
Arnavutköy Şehir Parkı'nda meydana

geldi. İddiaya göre, TikTok fenomeni
Fatma Kılıç, video çekmek için arkadaşla-
rıyla parkta bir araya geldi. Kılıç ve ablası
otomobilini park ettikten sonra orada bu-
lunan bir kişinin tacizine uğradı. Kılıç'ın
arkadaşlarının da olay yerine gelmesiyle
tartışma, kavgaya dönüştü. Fenomenler
ve kişinin birbirlerine tekme ve yumruk-

larla saldırdığı o anlar cep telefonu kame-
rasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine
polis ekipleri geldi. Kavganın sona erme-
sinin ardından tacizde bulunduğu iddia
edilen kişi ile Fatma Kılıç ve arkadaşları
ifadeleri alınmak üzere polis merkezine
götürüldü.  Fatma Kılıç, yaşanan olayı
sosyal medya hesabından anlattı.

Olay 31 Temmuz Cumar-
tesi günü sabah 06.20 sıra-
larında Huzur

Mahallesi'nde meydana geldi. Eğ-
lence mekanına gelen grupla, önce-
den aralarında husumet bulunan
garson Metin Y.  arasında tartışma
çıktı. Tartışma silahlı kavgaya dön-
üştü.  Burada 5 kişi darbedilirken, 20
yaşındaki Nuh Koç silahla vurularak
öldürüldü. Olayın ardından öldürülen
Koç, mekan sahipleri ve çalışanları ta-
rafından Kağıthane Devlet Hastane-
si'ne götürüldü. İstanbul Emniyet
Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü
ekipleri çalışma başlattı. Olaya karış-
tığı tespit edilen M.A. (66), A.A. (44),
U.A. (36), M.Y. (44), R.K. (40),
Ş.H.D. (42), M.V.Ç. (34) isimli şüp-
heliler aynı gün, M.K. (20) ve Koç'u

silahla öldürdüğü belirlenen mekan
sahibinin oğlu Kadir.A. (38) geçen
pazartesi yakalanarak gözaltına
alındı.

9 şüpheli adliyede

Polis ekipleri eğlence mekanında yap-
tığı incelemelerde kan izlerinin temiz-
lenmeye çalıştığını ve iş yerine ait
güvenlik kamera kayıt cihazının sö-
küldüğünü tespit etti. Yine polis ekip-
leri öldürülen Nuh Koç'un olayın
ardından iş yerinden 15 metre uzakta
bir noktaya taşındığını belirledi.
Olayda kullanılan silahta öldürülen
gencin yanında bulundu. Taşınma an-
ları ise bir başka iş yerinin güvenlik
kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan
9 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ar-
dından adliyeye sevk edildi.

Bunun adı organize cinayet

9 Afgan yakayı
ele verdi

sarıyEr'dE üzerinde iki kişinin bulun-
duğu motosiklet, sürücüsünün dönüş
yaptığı cipe çarptı. Kazanın etkisiyle mo-

tosikletliler düşerek metrelerce sürüklenirken, kaza
anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, geçtiği-
miz pazartesi günü saat 15.15 sıralarında Yeniköy
Mahallesi'nde yaşandı. Üzerinde iki kişinin olduğu
motosiklet, sürücüsünün dönmeye çalıştığı cipe
çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklet ve üzerindeki iki
kişi metrelerce sürüklendi. Motosikletin arka kıs-
mında yolculuk yapan Ömer Delibaş, park halin-
deki hafif ticari araca çarptı. Sürücü Aybars
Özdemir ise savrulan motosikletiyle sürüklenerek
kafasından yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık
ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından iki ya-
ralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazaya ilişkin
inceleme başlattı. Yaşanan kaza ise çevredeki bir iş
yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görgü tanığı,
"Cipi bir hanımefendi kullanıyordu. Dönüş yapı-
yordu. Motosiklet de hızını kesemedi, çarptı. Mü-
dahale ettiler. Çok şükür bir şeyi yok. Kafasında
birkaç yerde yarık vardı. Diğer çocuğun da baca-
ğında yırtık vardı. Ambulans da gelince hemen mü-
dahale etti. Çok tehlikeli bir durum olmadı" dedi.

Metrelerce
sürüklendiler

EsEnyurt'ta iki aile arasında yaşanan
trafik kazası anlaşmazlığında silahlar ko-
nuştu. Kendi aralarında tutanak tuttuk-

tan sonra fiyatta anlaşamayan kişiler daha sonra
kıraathanede buluşup kavga etti. Silahların çekildiği
olayda 3 kişi vurularak bir kişi ise bıçaklanarak ya-
ralandı. Olay anı saniye saniye kameraya yansıdı.
Olay, dün 22:00 sıralarında Esenyurt Yenikent ma-
hallesinde meydana geldi. İddiaya göre, uzaktan
akraba olan iki aile geçmiş zamanda meydana
gelen trafik kazası sonucu uzlaşamadı. Bir tarafın
fazla para istediğini savunan aileler cadde üzerinde
bulunan bir kıraathanede konuşmak için buluştular.
Para konusunda anlaşamayan aileler arasında önce
sözlü tartışma meydana geldi. Bu tartışma kısa sü-
rede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kıraathane dı-
şına taşan olayda Bilal İ. isimli şahıs yanında
getirdiği silahı ateşleyerek rastgele sıkmaya başladı.
Olayda taraflardan Kemal Ç., Kadir Ç. , Bilal İ. ve
konu ile ilgisi olmayan yoldan geçen Abdülselam
K. silah ile yaralandığı tespit edildi. Yaşanan silahlı
kavga sonucu vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine
haber verdi.

Kısa sürede yakalandılar

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırırken, olaya
karışan şahıslar tespit edilerek yakalama çalışması
başlatıldı. Konuya dahil olduğu belirtilen 8 şüpheli
gözaltına alınarak karakola götürüldü. Polis ekiple-
rinin olay ile ilgili çalışmaları devam ediyor.

Esenyurt'ta
silahlar konuştu

Tiktok fenomenleri birbirine girdi

MUCIZE KURTULUS

Sarıyer'de eğlence mekanında iki grup arasında
çıkan silahlı kavgada 20 yaşındaki Nuh Koç darbedil-
dikten sonra silahla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili
9 kişi gözaltına alınırken, Koç'un öldürüldükten
sonra taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

K aza, dün saat 11.30 sıralarında Üçyüzlü
Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde mey-
dana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen oto-

mobil ile ters yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, yol
kenarındaki yön levhasına çarparak durabildi. O sı-
rada kaldırma yürüyen anne ile çocuğu hafif ticari
aracın yön levhasına takılarak durmasıyla ezilmek-
ten son anda kurtuldu. Görgü tanığı Erkan Baran,
"Araç cadde yönünden gelirken, karşıya geçmeye
çalışan otomobile yandan çarptı. Bu direk olma-
saydı kadın ve çocuğu altına alırdı" dedi. Caddede
esnaf olan Hakan Demirer, "Karşıya geçmeye çalı-
şan hafif ticari araçla, caddede seyreden otomobil
çarpıştı. Direk olmasaydı, kadın ve çocuk ezilecekti.
O direk hayat kurtardı o anda. Yön levhası hayat
kurtardı. Hafif ticari aracın şoförünün beli ağrıdı
biraz. Kendisindeydi, bir sıkıntısı yoktu. Çarpıştığı
kişiyle anlaştılar ve tutanak tuttular. Kadın ile ço-
cuğu devam etti. Onlarlık bir durum yoktu. Canla-
rını kurtardılar ne olduğunu da anlayamadılar"
ifadesini kullandı.

Kaza anı kaydedildi

Meydana gelen kaza bir iş yerinin güvenlik kamera-
sına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç ile oto-
mobilin çarpıştığı, savrulan hafif ticari aracın yön
levhasına çarparak durabildiği ve kadın ile çocuğu-
nun ölümden döndüğü anlar görüldü. DHA

Esenler'de hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, hafif ticari araç savru-
larak yol kenarındaki yön levhasına çarptı. O sırada kaldırımda yürüyen anne ile çocuğu, hafif ticari aracın
yön levhasına takılmasıyla ezilmekten kurtuldu. Kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Üçyüzlü Mahallesi Çinçindere Caddesi'nde meydana
geldi. Cadde üzerinde ilerleyen otomobil ile ters yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı.

Olay 12.00 sıralarında Yeşiltepe Mahallesi
53. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre,
bir apartmanın önünde yapılan kazı çalış-

malarında işçilerden birinin elektrik kablolarına kaz-
mayla vurması sonucu patlama meydana geldi. Yoğun
dumanın çıktığı ufak çaplı patlama sonucu bir işçi ko-
lundan yaralandı. Yaralı tedbir amaçlı ambulansla
hastaneye kaldırıldı. Olayın yaşandığı sokakta esnaf
olan Servet Acar, "Kazı çalışması vardı. Adam kazırken
yangın çıktı bir anda. Adam çukurun içinden çıktı kur-
tardı kendini. İki kişilerdi. Elektrikten kaynaklı, her-
halde kazmayı vururken oldu. Aşırı derecede duman
çıktı. Alevler vardı. Ben 'herhalde adam gitti' dedim
ama kurtuldu çok şükür." dedi. Zabıta ekipleri kazı ya-
pılan alana şerit çekerek güvenlik önlemi alırken, elek-
trik ekipleri de kazının yapıldığı yerin elektriğini kesti.

Elektrik kabloları patladı!
Zeytinburnu'nda bir apartmanın önünde ya-
pılan kazı çalışmaları sırasında, elektrik kab-
loları patladı. Patlama sonrası kazı çalışması
yapan iki işçiden birisi kolundan yaralandı



B eylikdüzü Belediyesi, Türki-
ye’nin farklı noktalarında etki-
sini gösteren orman

yangılarıyla mücadele eden bölgelerden
biri olan Bodrum’a doğru yola çıktı. 13
kişiden oluşan ekip, Bodrum Belediye-
si’nin hizmetlerinin aksamaması için 2
adet katı atık toplama aracıyla iki var-
diya şeklinde destek vermek üzere böl-
geye ulaştı. Yola çıkmadan önce
çalışma arkadaşlarıyla bir araya gelen
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet
Murat Çalık, “Her birinize bu işe gönül
verdiği için teşekkür ediyorum. Emeği-
nize ve alın terinize sağlık. İyi ki varsı-
nız, iyi ki benim yol arkadaşımsınız.”
diyerek ekibi uğurladı. Başkan Çalık,
ihtiyaç duyulan noktalarda yardım ve
desteklerin devam edeceğinin de altını
çizdi.

Birlikteliğimiz bozulmasın

Destek ekibiyle özverili bir çalışma yü-
rüteceklerini belirten Başkan Çalık,
“Yangınla mücadele ederken belediye
işlerinin aksamaması için Bodrum Be-
lediyesi’ne katkı sunacağız. Orada bele-
diyecilik işlerini de çok önemsiyorum
çünkü bir tarafta yangınla mücadele
eden belediye personelleri varken bir
tarafta da olağan hayat devam ediyor.
Bizler de onların eksik kaldıkları nok-
tada destek olacağız.
Oradaki vatandaşlarımızın bizlere
ihtiyacı var. Moral ve motivasyon
için bizleri yanlarında görmeleri
onları mutlaka olumlu yönde
etkileyecektir. Bu hafta başka
bir ekibimiz daha yola çıka-
cak. Bu bir başlangıç, des-
tek ve yardımlarımız
devam edecek. 
Biz yaraları sararız
yeter ki birlik ve bera-
berliğimiz bozulma-
sın. İnşallah
havadan müdaha-
lelerin sayısı
artar ve bir an
önce yangınlar
son bulur.”
ifadelerini
kullandı.
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6 . Dönem Kamu personeli için toplu söz-
leşme dönemi başladı. Yetkili sendika
yine sahnede, yurdumun dört bir ya-

nında orman yangınları devam ederken yürek-
ler kor olurken,sahalarda durmadan bıkmadan
dile getirdiğimiz taleplerimizi yazmak belki de
şu sıralar en zor iş. Fakat sosyal medya hesap-
larından yetkili sendikanın ve ona üye olanların
büyük bir memnuniyetlere yaptıkları paylaşım-
ları görünce bir sendika başkanı olarak köşe
yazımda sağlık ve sosyal hizmetler hizmet ko-
lunun aslında birçok maddenin de tüm kamu
personelleriyle ortak olduğu taleplerimizi yaz-
mak istedim. 

Bu zor günlerde umuda ihtiyacımız var he-
pimize iyi gelsin diye, umudu kelimelere yükle-
mek gerek .Gelin umudu paylaştıkça
çoğaltalım ve pandemi döneminde en büyük
yükün omuzlarında taşıyan sağlık ve sosyal
hizmet kolu çalışanların toplu sözleşmeden bir
umut beklentilerini yazalım.

*669 VE 670 SAYILI KHK İLE DEVİR
OLAN SAĞLIK ASTSUBAYLARININ VE
SİVİL MEMURLARIN HAKSIZ HUKUK-
SUZ BİR ŞEKİLDE ALINAN UNVANLARI-
NIN GERİ VERİLMESİNİ,

*YÖNETİM KADROSUNUN LİYAKATLA
BELİRLENMESİNİ,

*UZMAN UNVANI ALAN HEMŞİRELE-
RİN DE UZMAN KADROSUNA AİT ÖDE-
NEKTEN FAYDALANMASININ
SAĞLANMASINI,

*SAĞLIK BİLİMLERİ VE DİĞER ÜNİ-
VERSİTELERE AFİLİYE OLAN HASTA-

NELERİN YÖNETİM YAPISININ HEKİM-
LERDE OLDUĞU GİBİ AKADEMİK KAD-
ROLAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLMESİNİ,

*ENFLASYON FARKI DEĞİL, ENFLAS-
YON ORANINDA ARTIŞ YAPILMASINI,

*SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YILDA 4
MAAŞ İKRAMİYE VE DİNİ BAYRAM-
LARDA İKRAMİYE VERİLMESİNİ,

*BAZI BRANŞLARDA ASİSTAN DOK-
TORLARIN 36 SAATE KADAR MESAİ
YAPTIĞI VE AYDA 15 NÖBET TUTTUĞU
GÖZÖNÜNE ALINARAK  NÖBET SAYILA-
RININ AZALTILMASI ,AYRICA NÖBET
ERTESİ İZİN VERİLMESİ KONUSUNDA
DÜZENLEME YAPILMASINI,

*HEKİM DIŞI SAĞLIK KURUMU ÇALI-
ŞANA GEREKLİ ARAŞTIRMA VE ÇALIŞ-
MALARINDA GEREKLİ TEŞVİK
VERİLMESİNİ,

*SAĞLIK KURUMLARINDA ACİL Bİ-
RİMLERİNİN RUHSATLANDIRILMA İŞ-
LEMLERİN YENİDEN
DEĞERLENDİRİLMESİNİ,

*GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİN ÖN-
CELİKLE GÖNÜLLÜLÜK SONRA ADA-
LETLİ BİR DÜZEN İÇİNDE
YAPILMASININ SAĞLANMASINI,

*AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI
MERKEZİ ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA
ORTAMLARININ ,ÇALIŞMA ŞARTLARI-
NIN, KULLANDIKLARI BİLGİ İŞLEM
HİZMETLERİNİN YENİDEN DÜZENLEN-
MESİNİN YAPILMASINI,

*NÖBET ÜCRETLERİNİN BÜTÜN
KADRO VE UNVANLARDA YENİDEN DÜ-
ZENLENMESİNİ, ÖZELLİKLE KAN BAN-
KASI, LABORATUVAR, RÖNTGEN,

DİYALİZ, ACİL AMELİYAT-
HANE ÇALIŞANLARININ NÖBET ÜCRET-
LERİNİN İSE %50 ARTIRIMLI OLARAK
ÖDENMESİ İÇİN DÜZENLEME 
YAPILMASINI,

*EK ÖDEME YÖNETMELİĞİNİN İPTAL
EDİLEREK SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLA-
RININ MESLEK GRUPLARINA AYRILA-
RAK SAĞLIK TAZMİNATININ
GETİRİLMESİNİ,

*SABİT EK  ÖDEMELERİNE DÜZEN-
LEME GETİRİLEREK ARTIRILMASINI
VE EMEKLİLİĞE YANSITILMASINI,
GELİR VERGİSİNDEN MUAF 
TUTULMASINI,

*GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERDE BA-
RINMA VE İAŞE DÜZENLEMELERİNİN
YAPILMASINI,

*SEYYANEN ZAM DEĞİL MAAŞ-
LARDA TAMAMEN İYİLEŞTİRME YAPI-
LARAK EMEKLİLİĞE YANSITILMASINI,

*NÖBET PARALARININ VE PERFOR-
MANSA DAYALI EK ÖDEMELERİN MA-
AŞLA BİRLİKTE ÖDENMESİNİ,

*YIPRANMA PAYININ TÜM SAĞLIK
KURUMU ÇALIŞANLARINA GERİ DÖNÜK
OLARAK ÖDENMESİNİN DÜZENLEMESİ-
NİN YAPILMASINI,

*SEÇİM MEYDANLARINDA SÖZ VERİ-
LEN EK GÖSTERGENİN EĞİTİME ÖĞRE-

TİME GÖRE  DÜZENLENMESİNİN 
YAPILMASINI,

*AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ÖDEMELE-
RİNİN MAAŞLARIN 1/4 Ü KADAR VERİL-
MESİ İÇİN DÜZENLEME YAPILMASINI,

*SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARININ
VERGİ ORANI %10 OLARAK SABİTLEN-
MESİNİN SAĞLANMASINI VEYA TAMA-
MEN VERGİDEN MUAF TUTULMASINI,

*SAĞLIK KURUMLARININ HEPSİNE
KREŞ ZORUNLULUĞUNUN 
GETİRİLMESİNİ,

*GİYİM KUŞAM YARDIMININ 1000 TL
OLARAK VERİLMESİNİ,

*SÖZLEŞMELİ PERSONELLERİN
KADROYA GEÇİRİLMESİNİ ,

*KALİTE STANDARTLARININ YURT
GENELİNDE YEMEK HİZMETLERİNDE
DÜZGÜN UYGULANMAMASINDAN DO-
LAYI YEMEK BEDELİ VERİLMESİNİ,

*SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARININ 1.
DERECE YAKINLARINA MHRS ÜZERİN-
DEN ÖNCELİKLİ RANDEVU 
VERİLMESİNİ,

*YILLIK İZİNLERDE ÖDEME KALEM-
LERİNDE HERHANGİ BİR KESİNTİYE
GİDİLMEMESİNİ,

*SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARINA
İNDİRİMLİ ULAŞIM KARTININ 
VERİLMESİNİ,

*SAĞLIKTA ŞİDDETTE YAPTIRIMLI
CEZALAR GELMESİNİN 
SAĞLANMASINI,

*SAĞLIK BAKIM HİZMETLERİ
MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCILARININ
BİRİNİN EBE HEMŞİRE DIŞINDA DİĞER
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFLARINDAN

OLMASININ SAĞLANMASINI,
*KAMU PERSONELİNE 1000 TL KİRA

YARDIMININ GETİRİLMESİNİ,
*SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARININ

BİRİNCİ DERECE YAKINLARINA MHRS
ÜZERİNDEN ÖNCELİKLİ MUAYENE VE-
RİLMESİNİN SAĞLANMASINI,

*ENGELLİ PERSONELİN HAKLA-
RINDA DÜZENLEME YAPILMASINI,

*ÖZERKLİ BİRİMLERİN YENİDEN DÜ-
ZENLENMESİNİ,

*SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALI-
ŞANLARI KADRO VE UNVANLARINA
GÖRE ÇALIŞTIRILMASINI, HİZMETTE
AÇIK PERSONEL VARKEN YANLI DAV-
RANMAK ADINA FARKLI GÖREV YA DA
POZİSYONLARDA GEREKSİZ YER İŞ-
GALİ YAPTIRILMAMASINI,

*GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN
DEĞİŞİKLİĞİ SINAVININ İKİ SENEDE
BİR DÜZENLİ YAPILMASINI SINAV-
LARDA MÜLAKATIN KALDIRILMASINI,

*669 VE 670 SAYILI KHK İLE SAĞLIK
BAKANLIĞINA DEVİR OLAN YARDIMCI
HİZMETLER SINIFI PERSONELİN
ÖZLÜK HAKLARI İÇİNDE YER ALIP DE-
VİRDEN SONRA ALINAN YEŞİL PASA-
PORT HAKKININ VERİLMESİNİ,

*SAĞLIK KURUM ÇALIŞANLARINA
ÜCRETSİZ ULAŞIM KARTININ 
VERİLMESİNİ,

Talep ediyoruz. Haklar ,insanları daha eşit
kıldığı zaman en değerli konuma gelir, eşitlik
herkesin paylaştığı özgürlükleri en yüksek dü-
zeyine çıkardığında en olgun biçimine ulaşır.
Haklarımızı alabildiğimiz günleri görmek dile-
ğiyle sağlıcakla kalın.

Umuda yolculuk

BEYLIKDUZU 
YARDIMA KOSTU Kızılay askerlere

destek verdi
Adana, Antalya, Mersin, Muğla ve 
Osmaniye’de personel ve gönüllüleriyle
birlikte yaraları saran Kızılay, yangınlara
müdahale etmek için Türkiye’ye gelen
Azerbaycanlı kardeşlerini de unutmuyor.
Canla başla mücadele eden Azerbaycanlı
yangın söndürme ekibine beslenme
desteği veren Kızılay, ihtiyaçları anlık
olarak tespit ediyor

Kızılay, Türkiye’nin farklı noktalarında
meydana gelen yangın felaketine ilk gün-
den bu yana müdahale çalışmalarını sür-

dürüyor. 7 gündür yangınzede vatandaşlar, yangına
müdahale eden ekipler ve bölge halkı için gıda kolisi
ve sıcak yemek çıkaran Kızılaycılar, yangınları sön-
dürmek için gecelerini gündüzlerine katan Azerbay-
canlı yangın söndürme ekibini de yalnız bırakmıyor.
İlk etapta 100 kişilik ekip ile yangın bölgelerinde faali-
yetlerine başlayan Azerbaycan, söndürme çalışmala-
rına devam ederken Kızılay ekipleri ve gönüllüleri de
23 mobil beslenme aracı ve 1 sahra mutfağıyla gün-
lük 89 farklı dağıtım noktasında sıcak yemek ikra-
mında bulunuyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller
Bakanlığı’ndan yapılan açıklama sonrası 53 itfaiye
aracı ile 220 personelin daha kara yoluyla Türkiye’ye
uğurlandığı belirtilirken Kızılay da sahadaki çalışma-
larına hız vermeye devam ediyor.

Beylikdüzü Belediyesi, Türkiye’nin farklı noktalarında devam eden orman yangınlarının etkili olduğu
bölgelerden biri olan Bodrum’a destek için yola çıktı. 13 kişiden oluşan ekip, 2 adet katı atık toplama
aracıyla Bodrum Belediyesi’nin hizmetlerinin aksamaması için iki vardiya şeklinde destek verecek

SAĞLIKÇININ GÖZÜNDEN

ozlemakarken@hotmail.com

Özlem T. AKARKEN

FATİH POLAT

Bağcılar’da hayvanlar
sıcaktan Bunalmıyor

Bağcılar
Belediyesi 
Hayvan 
Barınma ve
Müşahade
Merkezi’ndeki
kedi ve köpekler,
50 derece
sıcaklığı
hissedildiği bu
yaz günlerinde
buhar püskürtme
sistemiyle 
serinletiliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdür-
lüğü İstanbul Bölge Tahmin ve
Erken Uyarı Merkezinden yapılan

açıklamaya göre, bu hafta boyunca sıcaklık-
lar mevsim normallerinin 4 ile 8 derece üze-
rinde seyrediyor. Uzmanlar termometrelerin
37 dereceye kadar çıkabileceğini, nemden
dolayı 35 derecelerin 50 derece gibi hissedi-
leceğini vurguladı. Hafta başından beri ken-
dini gösteren boğucu sıcaklardan
vatandaşlar kadar sokak hayvanları da
olumsuz etkileniyor. Bağcılar Belediyesi de
mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklara
maruz kalan sokak hayvanları için serinleme
sistemini tekrar hizmete soktu. Hayvan Ba-
rınma ve Müşahade Merkezi’nde hayvanla-
rın güneşlendiği ve gezdiği alanda buharlı
sistemle serinleme hizmeti verilmeye baş-
landı. Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı,
sıcak hava dalgasının etkisinden korunması
için gün içinde belirli periyotlarla üstten püs-

kürtülen buharla serinletiliyor. Sağlıksız ve
tedaviye muhtaç köpeklerin bakımı ve teda-
vileri de barınakta görevli veterinerler tara-
fından yapılıyor.

Zorda kalmasınlar istemiyoruz

Öte yandan sokakta yaşayan havanlara yö-
nelik yapılan çalışmalar da hız kesmeden
devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne
bağlı ekipler sokakta yaşayan hayvanlar için
63 parktaki mamamatiklere ve sokaklarda
belirlenen noktalara mama bırakıyor. Ayrıca
ilçe genelindeki suluklar da dolduruluyor.
Sadece insanlara değil hayvanlara karşı da
sorumluluklarının olduğunu söyleyen Bağcı-
lar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Can
dostlarımızın kavurucu sıcaklardan zarar
görmelerine, aç ve susuz kalmalarına kayıt-
sız kalamayız. Bunun için bütün önlemleri-
mizi aldık. Elimizden geldiğince zorda
kalmamaları için gayret gösteriyoruz” dedi.
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Ormanlarımız, meralarımız 
ve sorunları

S evgili okuyucularımız 1ay önce yazdığım ve
28.06.2021 tarihinde  yayınladığım ormanları-
mız konusunu tekrar önünüze sermek istedim. Bu

korkunç yangınlar içimi yaktı. Aynı yazıyı ikinci defa
önünüze getirdiğim için beni af edin. İnşallah önce oku-
mamış kişilerin eline geçer üzüntümü paylaşır.  İlk
yazım: Sevgili Okuyucularımız. Her yaz başında yüreğim
yanıyor. Ormanlarımızı dile getiren ve orman yangınları
konusunda dikkat çeken ayrıca ağaç düşmanı maden ve
taş ocaklarını konu eden makaleler yazıp sizlere suna-
rım. Orman yangınlarında Rusya'dan kiralanan uçaklar
da gelmiyor. 

Zamanın Orman Bakanı Bekir Pakdemirli o yıl 5 Hazi-
ran Dünya Çevre Gününde yaptığı açıklamada bu yıl Tür-
kiye'de 897 yangın oluyor ve 1013 hektar orman yok
oluyor. Ayrıca bu sene bu konularda yine yağma var. Ve
Türkiye'yi ormansız bırakmak isteyen kanı bozukların bi-
lerek orman yakmaları da söz konusu. Ülkede 5-6 ilde ve
her birinin 3-5 noktasında aynı anda başlayan orman yan-
gınlarına şahit oluyoruz. Ülkemizin bitki ve hayvanlarının
yapısını incelediğimizde, ormanların, çayır ve meralarının,
çeşitli bitkilerinin ve hayvanlarının, milli parkların, ulusal
ve uluslar arası doğayı koruma alanlarının çeşitli sorunlar
yaşadığını görüyor, duyuyor, okuyoruz. 

Ormanların genelde dünya, özelde ülkemiz için, sun-
duğu ilaç yapımında, meyvede, hayvanlara yaşam alanı
sunmada ve çeşitli ahşap ürünleri ve hizmetleri açısın-
dan; yaşanabilir bir çevreye sahip olmada çok önemli ol-
duğunu hepimiz biliriz. Ülkemizin iklim      ve arazi
koşulları nedeniyle biyolojik çeşitlilik tüm dünya ülkele-
rine kıyasla son derece yüksektir. Bilim adamları, Ana-
dolu’nun tarih boyunca birçok uygarlığa beşiklik
etmesinin, orman varlığını doğal, tarihsel ve kültürel ne-
denlerle olumsuz yönde etkilendiğine işaret ediyorlar.
Verimli ve verimsiz ormanları bir arada düşünsek bile,
ülkemizin ormanlık alanı 20 milyon hektar kadardır. Bu
da, ülkemizin %26’sını kapladığını göstermektedir. Bu
sayıya baktığımızda Türkiye’nin, Avrupa ülkelerine göre
ormanca yoksul bir ülke olduğunu ve var olan ormanla-
rın da ülke yüzeyine dengesiz dağıldığını söyleyebiliriz. 

Prof. Dr. Koray Haktanır’ın dediği gibi, ülkemizdeki
“ormanlar çeşitli iç ve dış etkenlerden zarar görmekte-
dir”. Türkiye’de ormanların içinde ve bitişiğinde yakla-
şık 10 milyon civarında köylünün yaşaması ve hayat
standartlarının elverişsiz olması, gelişmiş ülkelerde gö-
rülmeyen orman koruma sorunlarına sebep olmaktadır.
Türkiye’de hala tarla açma veya genişletme, binalar kon-
durarak yerleşme, ısınma ve yapı malzemesi olarak kul-
lanma için ağaç kesme, hayvan otlatma, yangınlara
sebep olma veya orman yangını çıkarma yoluyla çeşitli
şekillerde ormanlarımıza zarar verilmektedir. Türkiye’de
her yıl ortalama 1000 dolayında yangınla 13-15 bin
hektar orman yanmakta, 4-5 bin hektar tarla açılmakta,
3-4 bin hektar alana yerleşim yapılmakta, binlerce met-
reküp ağaç kesilmektedir. Bunun ötesinde, çeşitli böcek-
ler, mantarlar, asit yağmurları da zarar vermektedir. 

Personel, teknik araç gereç yetersizliği, gerekli araş-
tırmaların yapılmaması bu zararların önlenmesini kısıt-
lamaktadır. Çayır ve meralarda da durum aynı. 1930’lu
yıllarda 44 milyon hektar olan çayır ve meralarımız tarı-
mın 1950’li yıllardan sonra makineleşmesiyle 22 milyon
hektara düştüğü söyleniyor. Bu çayır ve meraları bitkisel
üretim amacıyla kullanma, aşırı otlatma, iyileştirme yö-
netim çalışmalarında yetersizlik gibi sorunlarla karşı
karşıyadır. Şimdi bunları göz önüne alıp, ülkemiz nereye
gidiyor diye düşünürsek; ana yurdu Türkiye olan, buğ-
daydan mercimeğe tarımsal ürünü, 15 milyar dolara
varan hayvansal ürünü dışarıdan ithal etmeye başladık. 

Gazetelerde okudum ve utandım. Yunanistan’dan ton-
larca buğday satın almışız. Bunca tarım arazisi olan ve
onu kullanamayan bir ülke olduk. Küçük üretici olan
köylümüz maliyet-satış dengesini kuramadıkları için
para kazanamaz oldular. Parayı aracılar kazandı. Köy-
lümüzde göç etme zorunda kaldı. Ahhh! Şimdi Köy Ens-
titüleri hala faaliyette olsaydı, yetişen çocuklarımız evini
yapmayı, sebzesini meyvesini yetiştirmeyi öğrenseydi on-
larda öğrencilerine öğretseydi Türkiye böyle mi olurdu.
Şimdi daha büyük bir hızla daha kötü günlere gidiyoruz.
Yandaşlar hariç. Tanrı çocuklarımızın, torunlarımızın
yardımcısı olsun. Sağlıklı kalın...

ÇEVRE ve HUKUKİ HAKLARIMIZ

Utku KIZILTAN
utkukiziltan@gmail.com 

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)
lehine olan çoğunluk yapısı 19
Şubat 2020’de yayınlanan yönetme-

likle değiştirilen Ulaşım Koordinasyon
Merkezi (UKOME), daha önce 6 kez
reddettiği “750 adet minibüsün ve 250
adet taksi dolmuşun taksiye dönüştürül-
mesi” teklifini, 29 Temmuz 2021’deki
toplantıda kabul etmişti. Minibüs ve dol-
muş odalarının başkanları ve yöneticile-
rinden oluşan 20 kişilik bir heyet, İBB
Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kendile-
rine verdiği destekten dolayı ‘teşekkür zi-
yareti’nde bulundu. İstanbul
Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı
Kazım Bilge liderliğindeki heyette; Ali-
beyköy, Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar,
Bahçelievler, Bayrampaşa, Esenler, Ga-
ziosmanpaşa, Güngören, Halkalı, Sefa-
köy, Kartal, Kemerburgaz,
Küçükçekmece, Sultanbeyli, Dolayoba,
Pendik, Tuzla ve Ümraniye minibüs oda-
ları başkanları yer aldı. Toplantıda, İma-
moğlu’na da İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Orhan Demir ile Ulaşım
Daire Başkanı Utku Cihan eşlik etti.

İstanbul çok zaman kaybetti

16 milyonluk İstanbul’da taksi sayısının
yetersiz olduğunun her gün test edilen
bir gerçek olduğunu vurgulayan İma-
moğlu, bu süreçte hem vatandaşların
hem de esnafın yanında olduklarının al-
tını çizdi. Ulaşıma yapılan zamların, hü-
kümetin ekonomi politikalarından
kaynakladığına dikkat çeken İmamoğlu,
“Sizlerin taksiye dönüşmeleriniz konu-
sunda sadece İstanbul’un kaybettiği za-
mana üzülüyorum. Biz esnafımızın
yanındayız ama önce vatandaşımızın ya-
nındayız. Vatandaşımız iyi hizmet ala-
cak. Biz, minibüsçünün yıllardır çektiği
cefayı, sıkıntıyla görüyoruz. Zor zaman-
lardan geçti. Kendine has sistemleri var.
Minibüsünü nasıl iyileştiririz? 10 yıla, 20
yıla nasıl hazırlarız; ona da çalışıyoruz.
Yani onun da ucunu bırakmıyoruz. Ve
beraber üreteceğiz. Yani minibüsçülük
50 sene önce başkaydı, 30 sene önce
başkaydı; 15 sene önce başka yerde,
şimdi başka. 10 sonra daha başka olacak
değil mi? Bunları düşünmek zorundayız.
Hem sizin işiniz hem benim arkadaşları-
mın işi. Burada da göreceksiniz en adil
şekilde sizin hakkınızı koruyacağız. Ama
önce vatandaşımızın iyi hizmet almasını
sağlayacağız. Bu bağlamda bu son karar
hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını yanıtladı

İmamoğlu, toplantının ardından gazete-
cilerin gündeme ilişkin sorularını yanıt-
ladı. İmamoğlu’na sorulan sorular ve
İBB Başkanı’nın yanıtları şöyle oldu: -      
11 büyükşehir belediye başkanı olarak
hükümete bir çağrı yaptınız ve THK’nın
yangın söndürme uçaklarına talip oldu-
ğunuzu açıkladınız. Bunun için resmi
başvuru yapıldı mı? Hükümetle CHP’li
belediyelerin ilişkileri düşünülürse bu
uçakların belediyelerin sorumluluğunu
verileceğini düşünüyor musunuz?

Mücadele edene minnettarız

“Bu konuyu, hükümetle belediyelerin
ilişkisi üzerinden tartışmak, konuş-
mak şu anki ülkenin yaşadığı bu
sorunu görmemek, kendi kişi-
sel hırsına yenik düşmek
anlamına gelir. Bir kere
çok içimiz yanıyor. Yani
tarifsiz bir şey. Herkes
eminim ki, evinde
başı önde, ‘Ne yap-
sam’ diye kara kara
düşünür du-
rumda. Biz de bu
noktada ‘Ne ya-
pabiliriz’ çabası
içindeyiz. Muğ-
la'da olsun, An-
talya'da olsun
300’e yakın per-
sonelimiz, en
yetkin araçları-
mızla, İstanbul
olarak 16 milyon
adına oradayız.
Mücadelemiz sü-
rüyor. Oradaki
bütün mücadele
eden vatandaşları-

mıza, orman teşkilatına, itfaiye erlerine
minnet duyuyoruz. Hayatını kaybedenler
oldu; rahmet diliyorum. Ama günün so-
nunda, çare üretmeliyiz. Göz bebeğimiz
Türk Hava Kurumu (THK), her çocu-
ğun zihninde vardır bu ülkede. Türkiye
Cumhuriyeti tarihi boyunca en etkin, en
saygın kurumlarımızın başındadır. Düş-
tüğü durum, hepimizi üzmektedir. Yani
THK demek, Kızılay demek hepimizin
göğsünü kabartan kurumlar olmalı. Bu
yönde atılan bu yanlış adımlarla geldiği
bu durumda, biz etkin olmak istiyoruz.”

Süreci paylaşacağız

“11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak
dün aldığımız karar gereği, mevcut uçak-
larımızın tadilatı, tamiratı, bakımı, ona-
rımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu
filodan hizmet alma noktasında beledi-
yelerimizin talebi olduğunu dile getirdik.
Resmi başvurumuzu da bugün hazırla-
yıp sunuyoruz. 11 Büyükşehir Beledi-
yesi’nin imzasıyla, görüşmeleri
başlatmak adına, bugün süreci başlatı-
yoruz. Bütün bu gelişmelerle ilgili de
bugün Ankara'da Sayın Genel Baş-
kanı’mızla da toplantımız olacak ve ken-
dileriyle bu süreci, belediye
başkanlarımızla beraber paylaşacağız.
THK iyi olsa, THK’nın onlarca uçağı
olsa hangarlarında… Hele bu tür sıcak
dönemdeki, küresel ısınmanın etkisi ve-
saire gibi birçok unsur üzerinden takip
edilmesi gereken bir yaz döneminde on-
larca uçağımız olsa, bir duman tüttü-
ğünde oraya müdahale eden
uçaklarımız olsa…
‘Yangın
olmaz

mı’ diyoruz; olur. Hep oldu, oluyordu.
Ama bugün şu düştüğümüz durumu ya-
şamazdık. O bakımdan kararlıyız.
Bugün de başvurumuzu yapacağız.”

Sorumlu olan sorgulanmalı

Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili
tartışmalar da var. Belediye başkanları-
nın yardım çağrıları, uluslararası kam-
panyalar var. Bu çağrıları onur kırıcı
bulanlar var. Nasıl görüyorsunuz bu tar-
tışmayı? “Dünyada nerede yangın olsa,
bize çağrı yapılsa koşa koşa gitmeyi, bir
insanlık vazifesi olarak görürüz. Bu tür
uluslara çağrının ayıbı yoktur. Yani
hangi afet olsa, bazen işte Japonya'dan
deprem için bize koşa koşa gelenler oldu
veya başka afetlerde; bunun ayıbı olmaz.
Yani bunun sıkıntılı hali olmaz. Tabii ki
sorumlularını sorgulayacağız. Sorgula-
malı bu ülke. Kim bizi bu hale getirdi?
Geç mi müdahale edildi? Öncesinde alı-
nan tedbirler alındı mı, alınmadı mı? So-
rumluluğun kimde olduğu belli. Yani
ormandan sorumlu bu ülkedeki bakanlık
ve kurumlar belli. Dolayısıyla buradaki
ihmal ne? Ne yapılmadı? Bunlar ayrı.
Ama hepimizin milli serveti yanan or-
manlarımızı kurtarmaksa, tabii ki bütün
imkanlarımızla orada olacağız. Yet-
mezse, komşu ülkelerimiz gelecek. Dün-
yanın farklı ülkelerinden insanlar
gelecek. Dayanışma için olacağız. Biz
çağırırlarsa gitmez miyiz? Gideriz. Yani
dolayısıyla bu bir insanlık vazifesidir.
Kaldı ki küresel ısınma dediğimiz şey,

iklim değişikliği dediğimiz
şey bir insanlık

mücade-
lesi

haline dönmelidir. Yani bunun İstan-
bul'u, Türkiye'si, Bulgaristan'ı, Bosna
Hersek'i, Almanya'sı olmaz. Bütün dün-
yanın ortak mücadelesi.  Afrika'da bir
ateş ortalığı yakıyorsa ve imkanları
yoksa, koşacağız. Yetmiyorsa koşacağız.
Amerika Birleşik Devletleri olsa ne
yazar; yine koşacağız. O bakımdan
bütün ülkelerin bu dayanışma içerisinde
olması bence alkışlanmalıdır. Bunun
üzerinden gurur yapmak değil, ortak
nasıl iş birliği yapılır ona bakılır. Benim
bakışım bu.”

Sayın bakan pişman olmuştur

Yangın söndürme çalışmaları sırasında
bazı müdahalelerde siyasi parti ayrımı
yapıldığı iddiası da gündemde. Böyle bir
izleniminiz ya da bir bilginiz var mı?
“Bölgeden böyle duyumlar alıyoruz. Bu
bizim ilk defa yaşadığımız şey değil. Tür-
kiye'nin siyasi ortamının ne yazık ki bü-
rokrasiyi, ilgili kişileri… Bu hatta
bakanlara kadar varıyor. Hele hele Sayın
Bakan'ın bir talihsiz cümlesi var ki; ‘Be-
lediyeler sorumludur.’ Herhalde söyledi-
ğine bin pişman olmuştur. Kanun belli,
madde belli, husus belli, sorumlu kim;
belli. Yani ‘Bir ateş, bir kıvılcım çıksa
dahi sorumluyuz, müdahale ederiz’
diyen cümleleri ortada. Bütün bunlar
varken, bunu söylemiş olması bile siyasi
bakışın odağını gösteriyor. Bundan uzak
duralım. Bu iş siyaset meselesi değil.
Zaten bu ülkede bürokrasi görevini
yapsa, bu ülkenin memurları görevini
yapsa, valileri görevlerini yapsa, bakan-
ları görevlerini yapsa, belediye başkan-
ları görevlerini yapsa; bu ülkede başka
bir şeye gerek yok. Yani her yerde söylü-
yorum: Siyaset bir araçtır. Partiler bir
araçtır; amaç değildir. Yani bu anlayışla

hareket ettiğimiz takdirde, zaten bu
ülkenin bir sorunu kalmaz. Konuş-

tuğumuz hiçbir konunun üs-
tünde bu kadar tepinmeyiz.

Bu bakımdan ne yazık ki
bu tür tutumları, bu tür

uygulamaları duyuyo-
ruz. Bu da üzücü.

Ama bunları çok da
yüksek tonda dil-
lendirmiyoruz.
Bazen de uyarı-
yoruz. Çünkü
amaç ne? Va-
tandaşımıza
hizmet. Amaç
ne? Afetten
bir an önce
sıyrılmak. Bu
tür konuları
yürütürken, ya
Allah aşkına,
siyasi söylem,
siyasi dil ve-
saire yanlıştır.

Ama takip edi-
yoruz tabii. De-

netimli bir şekilde
takip ediyoruz.”

MÜGE YÜCETÜRK

THK uCaKları
ıCın devredeyız
Gazetecilerin orman yangınları ile ilgili sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 11 Büyükşehir Bele-
diye Başkanı olarak THK uçaklarına talip olmaları konusunda, “Dün aldığımız karar gereği, mevcut uçaklarımızın
tadilatı, tamiratı, bakımı, onarımı, hatta filonun genişletilmesi ve bu filodan hizmet alma noktasında belediyele-
rimizin talebi olduğunu dile getirdik. Resmi başvurumuzu da bugün hazırlayıp, sunuyoruz” açıklamasını yaptı

Bilim ve Teknik
Kurulu kurulacak

“Şunu da söyleyeyim: Tabii ki şu an tek amacımız yangı-
nın söndürülmesi ama, biter bitmez yaraların sarılması,

oradaki kentsel hizmetlerin aksayan taraflarının giderilmesi
konusunda -ki bütün bu noktalarda hazırlıklıyız- Bilim ve Tek-

nik Kurulu kuracağız hızlıca. 11 Büyükşehir Belediye Başka-
nı’nın topluma mesaj vermesi, bu mesajın yanı sıra belediyelere

yön vermesi, kurumlara çağrı yapması noktasında sıkı bir Bilim ve
Teknik Kurulunu, tabanında küresel ısınmayla mücadele olan, or-

manların yangınla olan mücadelesini tanımlayan bir Bilim ve Teknik
Kurulu. Aynı zamanda, bu yanan alanların bundan sonra en iyi şe-
kilde, o yerin ekolojisine göre en hızlı şekilde nasıl tedavi edileceği,
tamir edileceği boyutuyla da takipçisi olacağız. Tek bir metrekaresinin
yapılaşmasına müsaade edilmemesi için sıkı bir takibi belediyelerimiz
üzerinden -başta Muğla ve Antalya Büyükşehir Belediyemiz ve baş-
kanlarımız üzerinden- takibi yapılacak. Biz de yanlarında olacağız.
İnşallah hep birlikte bu sürecin yaralarını en hızlı şekilde sararız.
Ama şunu da unutmayalım: Bu işin sorumluları vardır. Bu işin
içinde ihmaller vardır. Net gözüküyor. Bu işin soruşturulması, ih-
malin sahibi kimse, bunun cezasının hukuk eliyle mutlaka veril-
mesi konusunda da takipçi olacağız. Tabii ki bunun kurulları

var, kurumları var. Biz sadece çağrı yapabiliriz. Mutlaka bunun
denetleniyor ve takip ediliyor olmasını istiyoruz.”

16 milyonluk İstanbul’da taksi sayısının yetersiz olduğunun her gün test edilen bir gerçek olduğunu
vurgulayan İmamoğlu, bu süreçte hem vatandaşların hem de esnafın yanında olduklarının altını
çizdi. Ulaşıma yapılan zamların, hükümetin ekonomi politikalarından kaynakladığına dikkat çekti

Örnek bağa “Sevgi”
dolu dokunuş
LÜLEBURGAZBelediyesi’nin Edirne Bayırı mevkiinde yer
alan örnek bağında üzümün yanı sıra domates, biber, sa-
latalık, karpuz, kavun ve kabak gibi 7 çeşit sebze ve meyve
üretilmeye başlandı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri-
nin yoğun çalışmaları sonucunda ürün vermeye başlayan
sebze ve meyveler Sevgi Mutfağı aracılığıyla ihtiyaç sahibi
ailelere gönderilecek.  Örnek bağda üretilen sebze ve mey-

veler tamamen doğal yöntem-
lerle yetiştirildi. Park ve
Bahçeler Müdürlüğü perso-
nelinin yoğun emek harcadığı
örnek bağda ekilen ürünler,
belirli aralıklarla sulanırken,
sebze ve meyvelere haftanın 7
günü bakım gerçekleştiriliyor.
Çalışmalarla ilgili açıklama-
larda bulunan Gürhan

Coşan, “Yaklaşık 1.5 aydan beri bağlık alanda Sevgi Mut-
fağı için ürettiğimiz 7 çeşit ürünümüz bulunmaktadır. Do-
mates, biber, salatalık, karpuz, kavun, kabak olmak üzere
Sevgi Mutfağı için üretiyoruz. Şu anda ürünlerimizi al-
maya başladık” ifadelerini kullandı. Tarlaya 50 kök karpuz,
50 kök salatalık, 20 kök domates, 30 kök biber, 20 kök
kavun ve 20 kök de kabak ektiklerini belirten Coşan, ger-
çekleştirdikleri bakım sayesinde yüksek kapasitede ürün
hedeflediklerini kaydetti. Coşan, “Bunun yanı sıra üzüm-
lere haftada en az 3 gün bakıyoruz. Bu seneki üzüm üreti-
mimiz çok güzel. Üretimimizi çok yüksek kapasitede
bekliyoruz” diye konuştu.  İRFAN DEMİR

İBB Başkanı
Ekrem İmamoğlu



Ticaret Bakanı Mehmet
Muş, yangın söndürme
ekipmanlarında fahiş

fiyat artışları yapıldığına ilişkin id-
diaların bakanlık tarafından incele-
meye alındığını açıkladı. Muş,
twitter paylaşımında, “Yangın sön-

dürme ekipmanlarında (Yangın sön-
dürme topu, yangın tüpü, yangın
söndürme kıyafetleri gibi..) fahiş
fiyat artışları yapıldığına ilişkin id-
dialar Bakanlığımızca incelemeye
alınmıştır” dedi ve ekledi: “Ülkemi-
zin yangınlarla mücadele ettiği bu

dönemde, çalışmaları sekteye uğra-
tacak olan her türlü suistimal ceza-
sız kalmayacaktır ve fırsatçılar
cezalandırılacaktır. Bu çerçevede
Bakanlığımız Ticaret İl Müdürlük-
leri tarafından gerekli denetimlere
başlanmıştır.”
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Yangın fırsatçıları yanacak
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T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
3. İCRA DAİRESİ
2020/1149 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN:
Özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 1088 Ada, 1 Parsel, KIRAÇ Mahalle/Köy, 163 Nolu Bağımsız Bölüm
Satışa konu taşınmaz; İstanbul, Esenyurt İlçesi, Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı ve 564.Sokakta, ta-
punun 1088 ada, 1 parsel numarasında kayıtlı 142.796,98m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli Kristalşehir
Sitesi 12. Blok B Girişinde 3138/14279698 arsa paylı 5.Kat (163) nolu konutun tamamı niteliğindedir. E-5 Kara-
yolu üzeri, Hadımköy Kavşağı girişinde yer alan ve tamamı 142.796,98m2 alana sahip arsa üzerinde bulunan, 2
adet E-5 girişli kule, 18 konut bloğu olmak üzere 4588 konutlu olarak projelendirilmiş, inşaatı kısmen tamamlan-
mış ve meskun halde, kısmen de natamam durumda olan Kristalşehir Sitesi dahilinde yer alan 12.Blok; 3bodrum
kat+ zemin kat+ 18 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, blok nizamda, 2.sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile
inşa edilmiştir. 163 bağımsız bölüm numaralı konut, ana binanın 5.normal katında yer almakta olup, daire plan iti-
bariyle girişte antre, salon- mutfak, bir tanesi ebeveyn banyolu olmak üzere iki oda, banyo-WC mahallerinden iba-
ret, 71,89m2 net (süpürülebilir) alana sahip, binada yer alan emsal dairelerde zemin döşemeleri seramik ve
laminat parke, duvarları sıvalı ve boyalı, mutfaklarda sabit tezgah ve mutfak  dolapları, banyolarında sıhhi tesisat
armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları mevcut, daire pencereleri PVC ve ısıcamlı, merkezi sistem kalorifer ısıt-
malıdır. Satışa konu taşınmaz, bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve
sosyal imkanlardan istifade edecek konumda olup, E-5 Karayolu üzerinde, civarın talep gören konut alanında yer
almakta olup, ulaşım imkanları elverişlidir. Ana bina meskun halde olup, konu taşınmaz boş vaziyettedir.
Adresi : Gökevler Mahallesi, Adnan Kahveci Bulvarı, 564. Sokak, Kristalşehir

Sitesi, 12.Blok B Giriş Kat: 5 No:163  Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 142.796,98 m2  
Arsa Payı : 3138/14279698
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks:0.40, Taks:2.50 (T4) Ticaret

alanında kalmaktadır denilmiştir. 
Kıymeti : 350.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 09/09/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 11/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri         : Mezat Salonu - Ekinoba Mah. Londra Asfaltı Yan Yol, (Adliye Yanı,

Aymerkez Karşısı) BÜYÜKÇEKMECE / İSTANBUL 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden ön-

ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tah-
min edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geç-
mesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınma-
zın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden
rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması
lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları
tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kal-
maksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2020/1149 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur.02/08/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 

Satışlarda rekor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yı-
lına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM)
İstatistikleri’ni açıkladı. Temizlik, hijyen ve sağ-

lık malzemelerin satışı pandeminin etkisi ile birlikte pat-
lama yaptı. Buna göre kolonya satışı bir yılda yüzde 182,
dezenfektan satışı yüzde 274 artış gösterdi. Sabun ve ıslak
mendil satışındaki artış ise yıllık yüzde 47 oldu. Maske sa-
tışları ise 2019’a göre 145 kat arttı. Pandemi nedeniyle in-
sanların hijyene ve kişisel sağlık harcamalarına daha fazla
önem vermesi ile birlikte, maske, sabun, kolonya, ıslak
mendil gibi ürünlerin üretimden satışında büyük artış ya-
şandı. Rekor artış maskede olurken kolonya ve dezenfektan
da 2019’a göre büyük artış gösterdi.

Maskede 8 milyarı geçtik 

TÜİK verilerine göre Türkiye’de 2019 yılında 56 milyon 50
bin 527 adet olan maske satış miktarı, bir önceki yıla göre
145 kat artarak 2020 yılında 8 milyar 144 milyon 867 bin
472 adet oldu. Pek çok alanda maske kullanımının zorunlu
olması nedeniyle yaşanan bu artışın yanında hijyen ürünle-
rinin satışında maske kadar olmasa da ciddi artış görüldü.
Kolonya 103 milyon 905 bin 993 litre satılarak ile 2019 yı-
lındaki satışını yüzde 182 artırdı. 2019 yılında 302 milyon
349 bin 725 kilogram olarak gerçekleşen sabun ve ıslak
mendil satışı ise 2020’de 445 milyon 818 bin 747 kilogram
olarak gerçekleşti.2019 yılında 31 milyon 891 bin 880 kilo-
gram olarak gerçekleşen dezenfektan satışı da 119 milyon
157 bin 200 kilogram oldu.

Toplam satış arttı

İstatistiklere göre ise Türkiye’de girişimlerin ürettikleri
ürünlerden yaptıkları toplam satış 2020 yılında 2 trilyon
503 milyar 774 milyon TL oldu. Bu değer 2019 yılında 2
trilyon 47 milyar 5 milyon TL iken 2018 yılında 1 trilyon
763 milyar 373 milyon TL olarak gerçekleşmişti. Girişimle-
rin 2020 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının
yüzde 14,2’sini gıda sanayi ürünleri oluşturdu. Bunu yüzde
11,3 ile ana metal sanayi ürünleri, yüzde 9,4 ile motorlu
kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork)
imalatı ve yüzde 8,2 ile tekstil sanayi ürünleri takip etti.

TÜİK'in 2020 yılına ilişkin Yıllık Sanayi Ürün
(PRODCOM) istatistiklerine göre 2020 yılında
kolonya satışı yüzde yüzde 182, dezenfektan
satışı yüzde 274 artış gösterdi. 2020'de
toplamda 8 milyar 144 milyon 867 bin 472
adet maske satışı gerçekleşti

H isse fiyatı 15,80 lira olarak belirlenen
halka arzında, Türkiye Kalkınma ve Yatı-
rım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Men-

kul Değerler A.Ş. konsorsiyum lideri, Ziraat
Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş lider olarak
görev alacak. Şirketin halka arzına ilişkin bilgi
veren Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mah-
mut Sefa Çelik, Marmaris’te inşa ettikleri projeyi
anlatarak, konut sektöründeki son durumu da de-
ğerlendirdi.

Büyük hal arzlarından biri

Sinpaş’ın 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektö-
ründe itibarın ve güvenilirliğin simgesi olduğunu
vurgulayan Çelik, “Bu deneyimi Kızılbük GYO ile
turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz,
ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlen-
dirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme gi-
riyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında
uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok
heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Tür-
kiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzla-
rından biri olmasını bekliyoruz” dedi.

Ortak satış olacak 

Hisse fiyatının 15,80 lira olarak belirlendiğini belir-
ten Çelik, “4,5 ve 6 Ağustos tarihlerinde talep top-
layacağız. Halka arz ortak satış şeklinde
gerçekleşecek. Halka arzdan toplanan kaynak Sin-
paş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bünyesindeki
faaliyetler için kullanılacak” diye konuştu.

6 ayda %15 hisse 

Şimdiye kadar halka arzlarda görülmemiş çeşitli-
likte teşvikler vereceklerini aktaran Çelik, “Bunlar-
dan en önemlisi uzun vadeli yatırımı özendirmek,
teşvik etmek için aldığı hisseyi 6 ay elinde tutan ya-
tırımcılarımız, yüzde 15 bedelsiz hisse sahibi ola-
cak. Ayrıca, Sinpaş veya Kızılbük projelerinden
gayrimenkul almak isteyen yatırımcılarımız halka
arza katılırlarsa bu gayrimenkullerden yüzde 20 in-
dirim hakkı kazanacak. Yine halka arza katılan ya-
tırımcılarımıza konaklama tesislerimizde yüzde
40’a kadar indirim yapılacak. Türkiye Kalkınma ve
Yatırım Bankası A.Ş. ve Halk Yatırım Menkul De-
ğerler A.Ş.’nin konsorsiyum liderleri olduğu halka
arzda, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ise eş
lider olarak görev alacak. Pay almak isteyen yatı-
rımcılar diğer konsorsiyum üyelerinden hesap aça-
rak işlem yapabilir” ifadelerini kullandı.

Şirket kazanacak ve kazandıracak

Şirketin hedeflerini anlatan Mahmut Sefa Çelik,
“Biz çok özel ve rakibimiz olmayan bir alanda iş
yapmak üzere yola çıktık. Özellikle son yıllar sağ-
lıklı yaşam, termal turizm alanlarında ciddi geliş-
meler, önemli yatırımlar var. Biz de bu alanlara
yatırım yapıyoruz. Özellikle yazlık bölgelerdeki ko-
nutlara yoğun ilgi fiyatları yükseltti. Alternatif ola-
rak sadece 1 veya 2 hafta gibi bir zaman dilimine
sahip olduğunuz mülkü satıyoruz. Otel, tatil köyü
veya o bölgelerde yazlık almaya göre çok çok
avantajlıdır. Bu avantajı gören müşterilerimiz pro-
jemize yoğun ilgi gösteriyor. Burada farklı bir
pazar var biz bu pazarda karlı bir ticaret yapıyo-
ruz. Dolayısıyla bu şirket kazanacak ve kazandıra-
cak” dedi.

%25’i halka arz ediliyor

Karın yüzde 20’sini temettü olarak dağıtmayı şir-
ket politikası olarak belirlediklerini belirten Çelik,
“Teşvikler Sinpaş’ın iştiraki olan Kızılbük GYO’yu
yatırım açısından son derece cazip kılıyor. Şu anda
şirket hisselerinin yüzde 25’ini halka arz ediyoruz.
Halka arz büyüklüğümüz 948 milyon lira, satılaca-
ğını hatta bu rakamın birkaç kat üzerinde talep gel-
mesini bekliyoruz. Kodumuz ‘KZBGY’ koduyla
önümüzdeki haftadan itibaren borsada işlem gör-
meye başlayacağız” diye konuştu.

Sinpaş'ın, turizm ve devre
mülk konusunda iştirak
şirketi Kızılbük GYO halka
arz ediliyor. Devre mülk,
otel, termal tesis ve
alışveriş ve yaşam alanları
yatırımları ile 5,5 milyar
lira portföy büyüklüğüne
sahip şirketin talep
toplama tarihleri 4-5 ve 
6 Ağustos olarak belirlendi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yangın söndürme ekipmanlarında fahiş
fiyat artışları yapıldığına ilişkin iddiaların incelemeye alındığını açıkladı

KızılbuK GYO
talep tOpluYOr

Fındıkçılar için
geri sayım başladı

Giresun Ziraat Odası (GZO) Başkanı Nurittin
Karan, fındıkta üreticilerin sahil kesimlerde ha-
sada başladığını belirterek, “Üreticinin gözü

kulağı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkla-
yacağı taban fiyat ve Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fın-
dık alım politikasında” dediDoğu Karadeniz’deki Ordu,

Giresun ve Trabzon’da üreticiler,
fındık hasadı için geri sayıma baş-
ladı. Ağustosun ilk haftalarında
başlayacak hasat için fındık üretici-
leri de son hazırlıklarını sürdürüyor.
GZO Başkanı Nurittin Karan,
önemli bilgiler verdi.

Yönetim 
Kurulu Üyesi 

Mahmut 
Sefa Çelik
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İ çişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet
Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu'na yaptığı açıklama ile cevap

verdi. Soylu, yazılı yaptığı açıklamada "Muhalefet
Partisi Genel Başkanı’nın; yeni belirlediği siyasi
ikbal uğruna,  Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne,
Sayın Cumhurbaşkanımıza, göç meselesi ile ilgili
olarak sahada çalışan idari, sivil ve kolluk olmak
üzere tüm personelimize iftira atan bu yaklaşımını
kınıyor ve acilen hidayet diliyorum. İç savaşların
ve yoksullukların oluşturduğu Suriye ve Ortadoğu
kaynaklı göçü yönetmede tüm dünyanın kabul et-
tiği bir başarıya sahip olan Türkiye, Düzensiz
Göçle (kaçak) mücadele konusunda da pek çok
bölgede olduğu gibi Afganistan'da da çekilme ka-
rarı sonrası olası senaryolar için, uzun zamandan
beri ciddi bir hazırlık içindedir. Fiziki hazırlık kap-
samında; İran sınır hattımızın göç, kaçakçılık ve
terörist girişleri açısından en kritik olduğu 152 ki-
lometrelik kısmına güvenlik duvarı örülmüş, 85 ki-
lometrelik duvar çalışması son hızla devam
etmektedir. Ayrıca 109 kilometrelik kısmı ise ay-
dınlatma sistemi ile donatılmıştır. Bunlara ek ola-
rak, 79 kilometre boyunca kamera ve algılayıcı
sistemler inşa edilerek düzensiz göç hareketlilikle-
rinin sürekli olarak izlenebilmesi sağlanmıştır" ifa-
delerini kullandı. 

Sınırlarımız kontrol altında

Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Termal kamera-
larla gece geçişlerinin önlenmesi sağlanırken aynı
zamanda İHA’lar vasıtasıyla düzenli olarak sınır-
larımız kontrol altında tutulmaktadır.  Doğu sınırı-
mızın 740 kilometrelik kısmında kullanılacak ve
entegre sınır yönetiminde kilit bir rolü olan elektro
optik kuleler ve haberleşme kulelerinin yüzde 90’ı
tamamlanmıştır.  Milli Savunma Bakanlığı’na

bağlı hudut birliklerinin yanı sıra yukarıda saydığı-
mız teknolojik hamlelerle birlikte sınır bölgeleri-
mizde ve geçen yıl kaçak göç rotası olarak
belirlenen lokasyonlarda görevlendirilen ilave, 750
Özel Harekat Polisimiz ve 500 Jandarmamız,
7/24 devriye esasıyla, düzensiz göçle mücadele-
mize katkı sağlamaktadır. Yine sınırlarımızda gö-
revlendirilmek üzere 500 ek Güvenlik Korucusu
kaydırılmıştır" ifadelerini kaydetti.

253 Bin 299 giriş engellendi 

Soylu, 82 zırhlı devriye aracının sınırdaki geçişlere
anında müdahale ettiğini belirterek "Sınırda yapı-
lan devriye yollarımıza ek olarak termal kamera ile
donatılan yüksek teknolojiye sahip 82 zırhlı dev-
riye aracımız ile sınırdaki geçişlere anında müda-
hale edilmektedir.  Kısaca bahsedilen bu önlemler
neticesinde 2020 yılında güney ve doğu sınırları-
mızda 505 bin 375 kişinin ülkemize yasa dışı yol-
larla girişi, sınırlarımızda engellenmiştir. 2021
yılında ise bugüne kadar 253 bin 299 kişinin de
aynı kapsamda geçişi engellenmiştir. Son 7 yıldır
dünyaya örnek bir göç yönetimi sergileyen ülkemi-
zin söz konusu başarısı sadece uluslararası ko-
ruma, geçici koruma ya da düzenli göç alanından
değil düzensiz (kaçak) göçle mücadele alanından
da kaynaklanmaktadır.  Türkiye uzun yıllardır
göçte hem hedef hem de geçiş (transit) ülkedir ve
ciddi bir düzensiz (kaçak) göç baskısı ile karşı kar-
şıyadır. Bu bağlamda, denizde ve karada, verilerini
sık sık kamuoyu ile paylaştığımız düzensiz (kaçak)
göçmen yakalamaları ve buna bağlı geri gön-
derme operasyonları gerçekleştirmektedir. 2018 yı-
lında 268 bin, 2019 yılında 454 bin, 2020 yılında
122.302 ve 2021 yılında ise 72.879 düzensiz
(kaçak) göçmen sınırlarımız içerisinde yakalan-
mıştır" dedi. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2021
yılından bugüne kadar 253 bin 299 kişinin
yasa dışı yollarla geçişini engellediklerini
söyledi. Türkiye’nin göçte hem hedef hem
de geçiş ülkesi olduğunu ifade eden 
Bakan Soylu sınırlarımızın tamamen 
kontrol altında tutulduğunu  vurguladı

Sınırlarımız
kontrol 
altında 

ABD’nin Afgan mülteciler için
izlediği yolu değerlendiren

Bakan Soylu “ABD tarafından
yapılan açıklama ülkemiz ile

istişare edilerek alınan bir
karar olmayıp Dışişleri Ba-

kanlığımız tarafından, konuya
ilişkin açıklama yapılarak ge-

reken cevap kendilerine ve-
rilmiştir. Siyasetin

sorumluluğuna yakışmayan,
devletin ve kurumların itiba-

rına, çalışanların emek ve
motivasyonuna zarar veren
mesnetsiz, art niyetli ve her
yönüyle hadsizlik olan bu it-

hamlara alışmayı, ısrarla
tekrarlanan bu yalanlara

mesai harcamayı, reddediyo-
rum.  Allah ıslah etsin." Dedi.

Allah ıslah etsin

Gönül bağına halel geldi
Peş peşe çıkan orman yangınlarıyla ilgili açıklama yapan Bülent Arınç, acilen Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirilmesini,
aksi halde Cumhurbaşkanının şahsı ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi zarar göreceğini söyledi. Arınç “Münferit hataların
siyaset kurumu ve yangından zarar gören vatandaşlarımız arasındaki gönül bağına halel getirdiği aşikârdır” dedi

GEÇEN yıl Cumhurbaşkanlığı
Yüksek İstişare Kurulu üyeliğin-
den istifa eden Bülent Arınç,

Türkiye’nin pek çok kentinde çıkan orman
yangınlarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.
“Bu yangınların perde arkasının kafalarda
soru işareti kalmayacak şekilde aydınlatıl-
ması ve bir daha bu ölçekte elim bir hadise
ile karşılaşmamak adına şu adımların atıl-
masının faydalı olacağına inanıyorum”
diyen Arınç, şu ifadeleri kullandı: İlk kıvıl-
cımdan bugüne büyük bir özveri ile yangın-
ların söndürülmesi için çaba sarf eden tüm
vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.
Evleri, hayvanları, bahçeleri, kovanları vs.
yanan, maddi kayba uğrayan afetzedelere
geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devle-
timiz ve milletimiz yaraların sarılmasında
tüm imkanlarını seferber edecektir.

Mücadelede zayıf kalındı

Üzülerek söylemeliyim ki yetkililerin birbiri
ile çelişen beyanları, yangınların söndürül-
mesinde kullanılacak uçak ve benzeri en-
vanter üzerine yapılan
tartışmalar, sorumsuz
bir belediye başkanı-
nın şuursuz ifadeleri
ve halkın endişesinin
giderilememesi, afet ile
mücadelenin iletişimi bo-
yutunda zayıf kalındığını
göstermektedir. İçinde bu-
lunduğumuz hassas süreç
içerisinde yapılan bu gibi
münferit hataların ise si-
yaset kurumu ve yangından
zarar gören vatandaşlarımız
arasındaki gönül bağına halel

getirdiği aşikârdır.

DDK görevlendirilsin

Tüm bu iletişim kazaları sonucu kamuo-
yunda Sayın Cumhurbaşkanımızın şahsına
yöneltilen eleştiriler artmıştır. Sayın Cum-
hurbaşkanı, kamuoyundaki bilgi kirliliğinin
giderilmesi, yangın ile alakalı yetkili sivil ve
resmî kurumlarda bu kritik dönemde hiz-
met kusuru bulunup bulunmadığını ortaya
çıkarmak, yangınların nasıl ve hangi sebep
ile çıktığını aydınlatmak, alınan tedbirlerin
neden yetersiz kaldığı sorusunu cevapla-
mak, yangınların çıkmasında ihmal ve kas-
tın olup olmadığını
ortaya çıkarmak
için Devlet
Denetleme
Kurulu’nu
(DDK) gö-
revlendirmeli-
dir. DDK da
süratle konuyu
araştırıp oluş-
turacağı raporu
kamuoyu ile
paylaşmalıdır.

Hükümet
sistemi
zarar
görür

Devlet,
mil-
lete

hizmet organizasyonudur. Halkın sorunla-
rını çözme, talep ve isteklerini karşılama
mekanizmasıdır. Bu mekanizma, birçok
farklı organ, kurum ve kuruluştan meydana
gelmektedir. Cumhurbaşkanlığı hükümet
sistemini bahane ederek her olayda doğru-
dan Cumhurbaşkanının şahsının hedef
alınması doğru değildir. Eleştirilerin oda-
ğında ilgili kurum ve kuruluşlar yer almalı-
dır. DDK görevlendirilmediği takdirde tüm
kusur, kabahat, ihmal ve hatalar doğrudan
Cumhurbaşkanına yöneltilir ve bu durum-
dan Cumhurbaşkanının şahsı ve Cumhur-
başkanlığı Hükümet Sistemi zarar görür.

Kutuplaşmadan kaçın

Terör örgütleri, farklı yerlerde aynı za-
manda yangınlar çıkartarak ekonomik ve
sosyal bir tahribatı ve hatta benzeri olay-
lar ile kendi işine yarayacak sosyal ve sı-
nıfsal bir çatışma ortamı için zemin
hazırlamak amacı güdüyor olabilir. Bu
tarz eylemlere karşı alınabilecek en büyük
tedbir, gerekli bilgiye önceden sahip olu-
narak emellerin boşa çıkarılması olacaktır.

Bu konuda gösterilecek en küçük
zaaf dahi toplumumuzda te-

lafisi mümkün olmayacak
tahribatlara yol açabilir.
Bu tarz eylemlerin nihai
amacı olan milli birlik ve
bütünlüğü baltalama gi-
rişimlerine karşı hassas
olunmalı; toplumsal ku-
tuplaşmayı tetikleyen bir
üsluptan özenle kaçınma-
lıdır. Burada en büyük so-

rumluluk da siyasilere
düşmektedir.

Bülent ArınçErdoğan izin verdi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Taliban'dan kaçan 1 milyona
yakın Afgan'a Türkiye'yi hedef gösterdiğini belirterek, "Erdoğan, son yaptığı
görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacıları kabul etmiştir. Beka sorunumuz 
haline gelen bu meselenin de örtbas edilmesine izin veremem" dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, Afganistan'dan Türkiye'ye ger-
çekleşen düzensiz göçlerle ilgili

açıklamada bulundu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesa-
bından yaptığı açıklamada, Afgan sığınmacılara
ilişkin yeni gelişmelerin yaşandığını aktardı.
Orman yangınları canları yakarken, sığınmacı ko-
nusuna yeniden değinmekten hicap duyduğunu
belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, açıklamasında
şunlara değindi:

Türkiye’yi hedef gösterdi

"Yangınlardan canımız yanarken, sığınmacı konu-
suna yeniden değinmekten hicap duyuyorum ama
ülkemizin bekasının söz konusu olduğu meseleleri
de konuşmak zorundayız. Afgan sığınmacı seli

devam ediyor ve
yeni gelişmeler

yaşanıyor.
Bilginize

arz ede-
rim

sevgili halkım. ABD Afganistan'da kendisine hiz-
met etmiş, Taliban'ın düşman olarak gördüğü 19
bin Afgan'ı ve aile üyelerini toplamda 53 bin
kişi, ülkesine almaya karar verdi. 1 milyona yakın
destekçisine de hedef ülke olarak İran üzerinden
Türkiye'yi gösterdi. Bunlar Taliban'dan kaçan
gençler. Öncelikle şu aşikardır ki Erdoğan son
yaptığı görüşmede ülkemize bu Afgan sığınmacı-
ları kabul etmiştir. Toplantıya devlet mekanizmala-
rının dışından, Kavakçı ailesinden getirilen genç
tercümanın sebebi de belli olmuştur. Erdoğan
bunun duyulmasını engellemek için bunu 
yapmıştır."

Örtbasa izin vermem 

Açıklamasının devamında ABD'ye seslenen Kılıç-
daroğlu, "ABD'ye sesleniyorum: Erdoğan ile yap-
tığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve
ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyo-
ruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz,
bunlar Erdoğan'ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti'ni
bağlamaz. Sana gelince Erdoğan, sınırların neden
kevgire dönmesine izin verdiğin, askere polise
neden müdahale ettirmediğin artık ortadadır. Tek
başına ülkeni yeniden korkunç bir ateşe atmak isti-
yorsun. Mahallelerimizi satmaya devam mı

etmek istiyorsun; seçime gel, halktan onayını
al. Sevgili halkım; yangınlarla olan mücade-
lemiz sürerken, bu meseleye yeniden değin-
mek zorunda kaldım, gerçekten çok
üzgünüm. Beka sorunumuz haline gelen
bu meselenin de örtbas edilmesine izin ve-
remem. Söz veriyorum bu sorunu biz çö-
zeceğiz" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı 
Süleyman Soylu



Bir haftadır ülkeyi saran yangınlarla beraber
yakında daha da adını duyacağımız bir 
kriz, iklim krizi.

Dünyayı sıcaklar kasıp kavururken Türkiye’de,
İtalya’da, Yunanistan’da, İspanya’da, ABD’de,
Rusya’da, Brezilya’da, Afrika kıtasında ve daha
başka birçok yerde devasa orman yangınları sürü-
yor. Son yıllarda iklim krizinin gözle görülür etkile-
rinden belki de en büyüğü 2021 orman yangınları
oldu. Küresel ısınmanın varlığını bile inkâr eden in-
sanlar artık ikna olmuştur diye umuyorum, çünkü
doğaya ve dünyaya kötü davrandıkça felaketlerin
geri dönüşü de aynı şiddette olur. Hatırlarsanız
2019-2020 Avustralya yangınlarında da milyon-
larca hektar orman yanmış, bir milyardan fazla
hayvan ölmüştü. Bugün hala Türkiye’de yemyeşil
alanlar yerine otel yapma planları kuruluyor, her
gelişmiş ülkede fosil yakıtlar tam gaz kullanılmaya
devam ediyor ve bütün dünyada kısa vadede kar
elde etmek doğayı korumanın üstünde tutuluyor.

Zamanında Clair Patterson adlı bilim insanı,
kurşunun insana ve doğaya olan zararlarını araştı-
rıp kanıtladığında da endüstrinin ileri gelenleri 
kurşundan büyük miktarda gelir elde ettiği için bu
araştırmaları yalanlamış ve karalamaya çalışıl-
mıştı. Patterson uzun yıllar insanlık adına müca-
dele etti ve bugün “kurşunsuz” benzini de ona
borçluyuz. Ancak günümüzde iklim krizi konu-
sunda hemen hemen aynı şey yaşanıyor. Kâr elde
etmeyi insan sağlığından önce düşünen büyük şir-
ketler ve politikacılar küresel ısınma yokmuş gibi
davranabiliyor. Birkaç yıl sonra yetkiyi devredecek
yöneticiler yeterli önlemleri almıyor, dünya ise 
bahane dinlemeden ısınmaya devam ediyor. 

Yapılacak değişimler gerçekten kolay değil ama
bütün dünya alarm veriyorken daha acil ne olabi-
lir? Tek başına bireyler tasarruflu ampuller kulla-
narak küresel ısınmayı engelleyebilir gibi bir algı
olsa da bu kesinlikle mümkün değil, devletlerin ve
büyük şirketlerin rol alması ve sorumluluk üstlen-
mesi gerekiyor. Dünya kelimenin tam anlamıyla ya-
narken iklim krizi bir numaralı gündem olmalıdır.

Geleceği yakmak

Mert AVCU
İnfo@gazetedamga.com.tr

alimertavcu@gmail.com
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S on günlerde Türkiye’de ardı
ardına meydana gelen orman
yangınları Büyükçekmece Be-

lediyesi’ni harekete geçirdi. Çevre Ko-
ruma ve Kontrol Müdürlüğü ile
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Büyükçek-
mece Göl havzası, ormanlık alanlar ve
tarım arazilerinde drone destekli dene-
tim başlattı. Zabıta ekipleri gün boyu
dronelarla yangın riski bulunan bölge-
leri tarıyor. Piknik alanlarında ateş ya-
kılmaması ve mangal yapılmaması
konusunda vatandaşları da uyaran
belediye ekipleri ayrıca göl havzasına
kaçak hafriyat dökümü yapanlar,
kaçak inşaat ve kaçak ağ balıkçılığı ya-
panları da dronelarla tespit ediliyor.

Her türlü tedbirimizi aldık

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü
ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin de-
netimlerini yerinde inceleyen Büyük-
çekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, Türkiye’de meydana gelen
yangınların çok üzücü olduğunu belir-
terek şu açıklamayı yaptı: “Ciğerleri-
miz yandı, yanmaya da devam ediyor.
Tecrübenin sonu yok gördüğümüz
manzara karşısında.  Hemen kendi
bölgemizde tecrübelerimizi çoğalttık.
Büyükçekmece’de birçok yerde orman
ve ormancıklar var karşınızda gördü-
ğünüz gibi. Burada piknik yapan in-

sanlar var. Zaman zaman da ateş ya-
kıyorlardı. Onların uyarılması ve mut-
lak suretle kesin olarak yasağın
uygulanması bakımından artık drone
ile şehrimizi 24 saatin en az 20 saati
veya 18 saati takip etmeye başladık.
Gün battıktan sonra hava kararasıya
kadar sabahın erken saatlerinden iti-
baren her türlü tedbiri aldık. Drone
çok önemli bir silah bizim için. Bir
haftadan beri bölgemizde, ormanları-
mızda, ormancıklarımızda, yeşil alan-
larımızda bir tane duman çıkmıyor.
Demek ki bu istersek yapılıyormuş.
Güneyde dumanı görünce kuzeyde ne
yapacağımızı şaşırmadık ama çok et-
kilenerek hemen can havliyle ne yap-
mamız gerekir dedik ve çözüm bunları
bulduk. Çevre Denetim Müdürlüğü-
müzün ekipleri Zabıta Müdürlüğü-
müzün ekipleri ve onların destek
unsurları 200 kilometrelik Büyükçek-
mece ilçe sınırlarında şu anda tabiri
caizse yangın anlamında bize zarar
verebilecek her türlü tedbiri aldık. Her
türlü tedbiri alırsın yine olabilir ama
her türlü tedbiri aldık. Almaya devam
ediyoruz. Kaçak yapılaşmayı, kaçak
toprak dökümünü, kaçak zehirli
madde dökümünü, kaçak avlanmayı
yüzde 90 itibariyle engellemiş durum-
dayız. Drone kullanmaya devam
edeceğiz.

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
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DAMGA’YI iSTANBUL’DA
BULABiLECEĞiNiZ 
BAYiLERiN LiSTESi

İstanbul’un en fazla yeşil alanına sahip ilçelerinden Büyükçekmece’de orman yangınlarına karşı drone destekli denetimlere başlandı

DRONE DESTEKLI
DENETIM YAPILDI



A ntalya'nın Manavgat ilçesindeki
orman yangınlarında 8'inci güne gi-
rildi. Alevler, ilçenin batısındaki De-

mirciler Mahallesi'nde, doğusunda ise
Gülendağı mevkisinde sürüyor.
Gündoğmuş Çayırucu'ndaki yangını kontrol
altına alma çalışmaları devam ederken, ikinci
yangın ise ilçenin güneybatısında Alara Ça-
yı'nın Alanya tarafından kuzeybatıya gelme
riski taşıyor. 4 ilçede 48 mahalleyi etkile-
yen yangını söndürmek için 6 bin 524
kişilik personel görev yapıyor. Yan-
gından doğrudan etkilenen 670 ki-
şiden 654'ü ise tedavileri
hastanelerde yapılarak taburcu
edildi. Antalya'nın Manavgat il-
çesinde 28 Temmuz günü saat
12.05'te 4 farklı noktada başla-
yan orman yangınlarında 8'inci
güne girildi. Manavgat'a sınır il-
çeler Akseki, Gündoğmuş ve
Alanya'nın bazı mahallelerine de
sıçrayan yangında, 7 kişi yaşamını
yitirdi. İlk yangınlardan birini ilçe
merkezinde başlatan C.Y. (16), Ma-
navgat Cumhuriyet
Başsavcılığı'nın soruşturması kapsa-
mında 'kasten orman yakmak' suçun-
dan tutuklandı. C.Y.'nin Manavgat'ın
Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahalle-
si'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir
marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte
ormanlık alanın zarar gördüğü yan-
gını başlattığı tespit edildi.

2 ilçede 4 farklı yangın

Antalya'da 28 Temmuz'dan bugüne
kadar 19 noktada yangın başladığı,
14'ünün kontrol altına alındı. Manav-
gat yangını ilçenin batısında Demirci-
ler Mahallesi'nde, doğusunda ise
Gülendağı mevkiinde sürüyor. Gün-
doğmuş Çayırucu'ndaki yangını kont-
rol altına alma çalışmaları sürüyor.
İlçenin güneybatısında yangın, Alara
Çayı'nın Alanya tarafından kuzey ba-
tıya gelme riski taşıyor. Bu sabah
erken saatlerden itibaren helikopter ve
uçaklarla bölgedeki söndürme çalış-
maları yeniden hızlandı.

Yılkı atları tehlikede

Manavgat yangını dün ilçenin kuzeybatı-
sında Beydiğin, Sırtköy, Çardak ve Kızıldağ
mahallelerinde devam ederek yapımı devam
eden Antalya- Konya Karayolu Demirkapı
tüneli bölgesini aşarak İbradı ilçesine bağlı
Eynif Ovası'na doğru ilerledi. Yangın nede-
niyle Eynif Ovası'nın dağlık kesiminde bulu-
nan yaklaşık 50 sürü olduğu belirtilen yabani
yılkı atlarının yaşam alanlarının da tehdit al-
tında olduğu belirtildi. Yetkililer, yılkı atları-
nın yabani olduğunu, bölgede dağınık bir
şekilde yaşadıklarını belirterek, yangının
ulaştığı alana coğrafi şartlar nedeniyle girile-
cek yol olmadığını kaydetti.

8 uçak 30 helikopter

Bölgede 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA,
30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinesi ve
172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 araç yan-
gınlara müdahale ediyor. Yangında Antal-

ya'da 48

mahalle doğrudan etkilendi, tamamen boş-
altılan mahalle sayısı 31, kısmen zarar gören
de 17 mahalle bulunuyor. Yangından doğru-
dan etkilenen 670 kişiden 654'ü tedavileri
hastanelerde yapılarak taburcu edildi, 9'unun
da hastanede tedavisi sürüyor. Akseki,
Alanya ve Manavgat'ta toplamda 6 bin ba-
ğımsız binada tespit yapıldı ve 1071'i konut,
diğerleri ticarethane, ahır ve diğer müştemi-
latlar olmak üzere toplam 1960 birimde
hasar, acil yıkılacak yapı tespitleri yapıldı.

3 bakan bölgede

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma
ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da

bölgedeki söndürme çalışmalarını koordine
ediyor. Çavuşoğlu, koordinasyon merke-
zinde bulunurken, Kurum ve Karaismai-
loğlu, yangından etkilenen köylerde
vatandaşı ziyaret ediyor, taleplerini dinliyor.
Bakan Kurum, bugün, Şişeler, Evrenler
Yavşı, Yukarı Işıklar, Salur, Sırtköy ve Sevinç-
köy'de incelemelerde bulunacak. Bakan Ka-
raismailoğlu ise İbradı'daki yol şantiyesini

ziyaret edip Manavgat'ın Yaylaalan, Til-
kiler ve Sevinçköy mahallerini ziyaret

edecek.

Milletvekilleri sahada

Antalya'nın Manavgat ilçesinde
orman yangının başladığı 28
Temmuz'dan itibaren bütün
Antalya milletvekilleri sahada
çalışmalara katılıyor ve yangın
alanlarında gelişmeleri anlık
takip ediyor. AK Parti milletve-

killeri Mustafa Köse, Kemal
Çelik, İbrahim Aydın, Tuba Vural

Çokal, Atay Uslu ve Sena Nur
Çelik; CHP milletvekilleri Çetin

Osman Budak, Cavit Arı, Aydın Özer
ve Rafet Zeybek; İYİ Parti milletvekil-
leri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi;
MHP milletvekili Abdurrahman Baş-
kan, 'afet bölgesi' ilan edilen alanlarda
yangından zarar gören vatandaşların
dertlerini dinleyip taleplerini yerine ge-
tirmeye çalıştı.

Alevlere su sıktı

AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa
Köse, yangının ilk anlarından itibaren
geldiği yangın bölgesinde Manavgat,
Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ara-
sında mekik dokudu. Köse, dün de
alevlerin yükseldiği Manavgat'ın Kızıl-
dağ ve Demirciler mahalleleri arasın-
daki alanda yangın söndürme
çalışmalarına bizzat katıldı. Orman iş-
çilerine yardım eden ve hortumla alev-
lere su sıkan Köse, tampon bölge
oluşturmaya çalışan köylülerin tırmıklı
müdahalesine de yardım etti. Köse,
yangının başladığı 28 Temmuz'dan bu
yana bölgedeki ilçeler ve köyler ara-

sında 7 günde yaklaşık 4 bin kilometre yol
katetti.

Helikopterden yönlendirdi

Manavgat doğumlu, orman mühendisi olan
ve Türkiye'nin çeşitli illerinde orman müdür-
lüğü yapan AK Parti Antalya Milletvekili İb-
rahim Aydın ise yangın söndürme
çalışmalarının sevk ve idare bölümünde yer
aldı. Helikoptere binip havadan alanları in-
celeyen ve ekipleri yönlendiren Andın, "30
yıllık mesleki tecrübemi Antalya'mızda ve
Manavgat'ımızda devam eden orman yan-
gınlarının kontrol altına alınıp söndürülmesi
için kullanıyoruz. Yangını havadan sevk ve
idare ediyoruz" dedi. DHA

Mehmet MERT
MERTÇE

twitter.com/MehmetMert1
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B ütün bu yanan ormanları ben yaktım!
Ben kim miyim?
Tanıtıyım kendimi…!

*
Yıllardır küresel ısınma artıyor, bizi şiddetli orman

yangınları geliyor diye feryat eden bilim insanlarının
bu uyarısını ciddiye almayan devlet yöneticisiyim.

*
Bu uyarılara rağmen yanma ihtimali olacak or-

manlarımıza anında müdahale etmeyi planlamayan
orman bakanıyım.

*
Oksijenimiz, ciğerimiz, hayat kaynağımız, canımız,

hayvan dostlarımız, evimiz, barkımız, gelir kaynağı-
mız, milli ekonomimiz ormanlarımızı koruyamayan
iktidar partisiyim.

*
Ormanlarımıza hiçbir tedbir alamazken, yol yap-

tım, havaalanı yaptım, köprü yaptım, bina yaptım, ül-
kemi beton yığınına çevirdim, mültecilere şu kadar
yardım ettim diye övünen devletin başıyım.

*
Orman yangınlarını söndürmekte etkili olan yangın

söndürücü uçakları, helikopterleri hazır halde tutmak
yerine onları çöp tenekesine çeviren Türk Hava 
Kurumu yöneticisiyim.

THK’nın bu durumuna göz yuman devlet 
adamıyım.

*
Ormanlarımıza rastgele insan girişini sağlayan

yerel yöneticiyim.
*

Keyfim uğruna ormanı işgal edip, mangal yakan,
bıraktığı çöpü toplamayan, o çöpleri neden orada bı-
rakıyorsun diye uyarıda bulunanlara da kafa tutan
hanzoyum, yobazım, Vandal’ım.

*
Yıldırımım.
Volkanım.
Lav patlamasıyım.
Kıvılcımım.
İklim değişikliğiyim.
Artan hava sıcaklığıyım.
Aşırı düşüş gösteren nemim.
İhmalim.
Kasıtım.
Sermaye düşmanıyım.
Ormanları yok edip oraya inşaat düşünen 

müteahhitim.
Yatırımcıyım.
Bu yatırımdan nemalanmayı düşünen siyasetçiyim.
Menfaatçiyim.

*
Ormanlarımız içerisinden geçen elektrik direğiyim.
Bu direklerin üzerindeki elektrik telleriyim.
O tellerin sürtüşmesiyle tutuşan kıvılcımım.
Geri zekâlıların ormanda yaktıkları mangaldan

kalma ateşim.
Kıvılcımım.
Çöpüm.
Atığım.

*
Ve üzülerek söylüyorum.
Dün bu şekilde ormanlarınızı yaktım.
Canınızı aldım.
Malınızı aldım.
Hayvan dostlarınızı aldım.
Şayet tedbir almaz iseniz!
Yarın daha şiddetli geleceğim.
Daha çok can alacağım.
Daha çok zarar vereceğim.
Daha acımasız olacağım.
Eğer bu günleri aramak istemiyorsanız beni yok

etmelisiniz.
Beni öldürmelisiniz.
Beni engellemelisiniz.
Beni kontrol altına almalısınız.
Benim için tedbir almalısınız.
Beni fark etmelisiniz.
Beni tanımalısınız…
Benim ben…
Siz vurdum duymazdan geldiğiniz için elimi

kolumu sallayarak ciğerlerinizi yakan benim!
Tedbirsizlerin canavarı, işini bilenlerin oyuncağı…

Ormanları ben yaktım…!

YANGINDA Demirciler Mahallesi'nde sağlık ekiplerinin çalışmala-
rına katılan Antalya Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Manavgat'ta
52 kadar mahallenin yangından etkilendiğini belirterek, "Bu mahal-
lerden toplamda yangına maruz kalan vatandaşlarımız hızlı bir şe-
kilde hastanelerimize getirildi. Toplam il genelinde 600'e yakın
yangından etkilenen vatandaşımız oldu, hastanede tedavisine
devam edilen 10 vatandaşımız var. Maalesef olay yerinde 7 vefat
gerçekleşti. Hızlıca bu bölgelere 112 UMKE ekipleriyle tansiyon,
şeker gibi şikayetlere göre birinci aşamada o ekipleri çıkardık" dedi.

HİJYEN, TEMİZ SU VE BESLENME ÇOK ÖNEMLİ

Dr. Hülür, ayrıca içinde hekim ve sağlık personeli olan ekiplerin de
çıkarıldığı ve ayrıca psikolojik ve psiko sosyal destek ekiplerinin de
Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile yerinde hizmet vermek
amacıyla psikologlarla saha olduklarını söyledi. Yangından etkile-

nen vatandaşlarla birebir, onları dinleyerek kayıtlar alındığını belir-
ten Hülür, çevre ve halk sağlığı hizmetlerinin de bu bölgelerde
önemli olduğunu, vatandaşın bundan sonraki süreçte hijyen, temiz
suya kavuşması ve gıda açısından beslenme durumunun son de-
rece önemli olduğunu açıkladı.

YANIK KREMİ VE GÖZ DAMLASI DAĞITILIYOR

İlgili tüm hekimler ve sağlık personelleriyle sahada olduklarını kay-
deden Dr. Ünal Hülür, "Sorunları muhtarlarla da görüşüyoruz.
İlaçlar veriliyor, tedavi olacaklar hızlıca hastanelere götürülüyor.
Çok şükür ağır ve hayati tehlikesi olan yok. 600'e yakın vatandaşı-
mız dumana maruz kaldığı etki nedeniyle 1- 2 saat kadar oksijen te-
davisi aldı, 30-40 kadar hastamızda da bir ve ikinci derece yanıklar
vardı. İlk tedavileri hastanelerde yapıldı ve sonra da telefonlarla bu
hastalarımız aranarak ihtiyacı var mı soruluyor. Arazide bol mik-

tarda göz damlası ve yanık kremi dağıtıyoruz" dedi.

GEREKİRSE HASTANEDE PSİKOLOJİK TEDAVİ

Vatandaşta bir moral bozukluğu olduğuna da dikkat çeken Dr.
Ünal Hülür, "Daha çok zararlarının giderilmesi talebi var. Yıllardır
yaşadıkları evlerini kaybetmişler. Bu mal kayıplarının karşılanması
noktasında da devletimiz tüm birimleriyle sahada ve devletin bu ya-
kınlığını gördükçe bu moral bozukluğunun da hızlıca aşılacağını
düşünüyoruz. İlk kontroller yapılıyor ve formlar dolduruluyor ki
destek sürecimiz bugünkü ziyaretlerle kalmayacak. Rüya, kabus
görme gibi olaylar devam ederse hastaneye yatırılarak tedavisi 
yapılabilir" diye konuştu.

600 KiŞi DUManDan ETKiLEnDi

ANTALYA'DA ilk olarak Manavgat'ta
başlayan ve Akseki, İbradı, Gündoğ-
muş, Alanya ilçelerine sıçrayan ve
devam eden yangında ekipler, bölgeden
çok sayıda büyükbaş, küçükbaş ve
yaban hayvanını da kurtarıp, korunaklı
bölgelere taşıyor. Yaralı olanların tedavi
ve kontrolleri yapılıyor. Büyükşehir Be-
lediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Baş-
kanlığı'na bağlı ekiplerin Manavgat
yangınının başladığı günden
itibaren bölgelerde oluşturduğu hay-
vanları kurtarma timleri tarafından bu-
güne kadar sadece Manavgat'ta 2 bin
500'e yakın büyükbaş ve küçükbaş kur-
tarıldı. Ayrıca bölgede çok sayıda
köpek, kedi, tavşan, kaplumbağa, tavuk,
ördek, eşek, katırdan kurtarılanlar da
korunaklı bölgelere nakledildi. Büyükşe-
hir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire
Başkanı Seda Özel, Tarım ve Orman İl
Müdürlüğü ve ilçe belediyeleriyle bir-
likte Manavgat'taki sokak hayvanları
barınağının boşaltıldığını, merkeze nak-
ledildiğini söyledi. Manavgat'taki barı-
nağın boşaltıldıktan sonra korunması
gereken hayvanların buraya getirildiğini
anlatan Özel, Hayvanat Bahçesi'nden
yaban hayatı uzmanı veteriner hekim-
lerle Antalya ve diğer illerin belediyele-
rinden gelen veteriner hekimlerin birlikte
hareket ettiğini açıkladı. 

Kurtarılan 
hayvanlar 
tedavi ediliyor

BEYKOZ'DA ormanlık alanda çıkan
yangın kontrol altına alındı. Beykoz To-
katköy'deki çamlık alanda öğle saatle-
rinde henüz belirlenemeyen nedenle
yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine it-
faiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ile
Orman Genel Müdürlüğü helikopteri-
nin müdahale ettiği yangın kısa sürede
kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin
olay yerindeki soğutma çalışmaları 
sürüyor.

Beykoz’da 
yangın

Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler
mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda,  29 Tem-

muz'da saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle
kısa sürede yayıldı. Yerleşim yeri ve otellere 100 metre mesafedeki yangın bölgesine,
ilk etapta 1 helikopter, 7 arazöz ve su tankerleri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

Alevlerin ulaştığı İçmeler Mahallesi'ndeki 11 ev ile Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi Uygulama Oteli'nin çatısı zarar gördü. Yangın nedeniyle Dereözü, Osmaniye, Turunç
ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen
tahliye edildi. Yangının etkili olduğu İçmeler Mahallesi'nde sahildeki otellerin bahçelerinde
alev alan ağaçlara helikopterlerle müdahale edildi. Bu sırada otellerde kalan müşteriler

tahliye edildi. Marmaris- İçmeler kara yolu yangında ulaşıma kapanırken, duman ve
alevlerin etkili olduğu İçmeler'deki otellerde kalan turistler yardıma koşan günübir-

lik gezi tekneleri ve yatlarla Marmaris ilçe merkezine taşındı. Ayrıca, İçmeler
Mahallesi'nde, ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza

yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi.
Akdemir'in cenazesi, önceki gün ailesinin yaşadığı Köyce-

ğiz'in kırsal Sazak Mahallesi'nde
toprağa veril

35 keçi 
birden kurtarıldı

ORTALIK ORTALIK ORTALIK ORTALIK ORTALIK ORTALIK ORTALIK ORTALIK 
YANGIN YERI!
ORTALIK 

Marmaris'teki yangın 7'inci gününde de devam etti. Manavgat, Milas,
Bodrum, Mazıdağı gibi yerlerde görülen yangınlara Antalya Serik'teki
yangın da eklendi. İstanbul Beykoz'da da meydana gelen yangın kısa

sürede kontrol altına alınsa da herkesin yüreğini ağzına getirdi

ZAYİ İLANLARI 
Gelişim inşaat Gıda Otomotiv Makine ve Petrol 

Ürünleri Tic. Ltd. Şti. adına kayıtlı 16 BE 896 plakalı as
250’lik çift kabin kamyonet ruhsatı kayıp olmuştur.

Hükümsüzdür. 

HUB Kurukahve Gıda Ltd. Şti.'mize ait JH20127840
Sicil numaralı yazarkasa pos cihazınızın ruhsatnamesini

kaybettik. Hükümsüzdür.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanlığı Tarafından adıma düzenlenen 151749

numaralı Sürekli Basın Kartımı kaybettim. Hükümsüzdür.
Mehmet MERT
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A rtan maliyetler karşısında hayvan
üreticilerini zor durumda bırakma-
mak adına kurulduğu günden bu

yana tarım ve hayvancılık alanında önemli
projeleri hayata geçiren Tekirdağ Büyükşe-
hir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi
Başkanlığı, Mera Islahı Projesinin ardından
Karma Yem Projesiyle üreticilere destek
oldu. İlçe Süt Üreticileri Birlikleriyle iş bir-
liği çerçevesinde gerçekleştirilen proje Mal-
kara ilçesine bağlı Pirinççeşme
Mahallesi’nde başlatıldı. Pirinççeşme Ma-
hallesi’nde hayvan yetiştiriciliği yapan 23
kişiye 24 bin 700 kilogram yem verildi.
Proje kapsamında Ağustos ayı içeri-
sinde il genelinde toplamda 163 bin
50 kilogram yem dağıtımı gerçekleş-
tirilecek.

Üreticiye destek olacağız

Yem dağıtım programında bir ko-
nuşma yapan Malkara Belediyesi
Başkan Vekili Mustafa Özer, “Büyük-
şehir Belediyemiz kuruluşundan bu-
güne dek üreticilerimizin yanında
olmaya gayret gösteriyor. Üreticimiz artan
maliyetler karşısında maalesef çok zor gün-
lerden geçiyor. Büyükşehir Belediyesi ve
Malkara Belediyesi olarak bu zor günlerde
üreticilerimize destek olma çabası içerisin-
deyiz. Bu önemli proje ile üreticilerimize
destek olan Büyükşehir Belediye Başkanı-
mız Sayın Kadir Albayrak’a çok teşekkür
ederim” dedi.

Desteklerimiz hep sürecek

Tarım ve hayvancılığın bölge için büyük

önem
arz etti-

ğini vurgula-
yan Tekirdağ

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albay-
rak da, “Geçtiğimiz yıl mart ayında ortaya
çıkan pandemi, maalesef bütün dünyayı
kasıp kavurdu. Bu da maalesef yerel yöne-
tim hizmetlerinin aksamasına neden oldu.
Bu yıl çok şükür aşılamanın da artması ile
biraz rahatladık. Büyük özveriyle çalışarak
tüm dünyada kayıp yıl olarak geçen 2020

yılının açıklarını kapatmaya çabalıyoruz.
Büyükşehir Belediyesi olarak, kuruluşu-
muzdan bu yana çiftçilerimizin ve hayvan-
cılıkla uğraşan vatandaşlarımızın
yanlarında olduk. Bu desteğimizi arttırarak
sürdüreceğiz. Malkara ve Hayrabolu ilçele-
rimiz Türkiye’nin tarım ve hayvancılıktaki
başkentidir. Biz de bu nedenle Karma Yem
Projemizi Malkara’mızdan başlatmayı
uygun gördük. Çok önemli gördüğümüz
projemizin ilk ayağında ilimiz genelinde
bulunan 325 bin dönüm meramızın 113
bin dönümünü ıslah ettik. Bu çalışma-
mızda da güzel sonuçlar elde ettik. Mera
ıslah çalışmalarımıza önümüzdeki süreçte
de devam edeceğiz. Bugün Pirinççeşme

Mahallemizde Karma Yem Projemiz kap-
samında 23 hayvan yetiştiricimize 24 bin
700 kilogram yem teslim edeceğiz. Ağustos
ayı içerisinde ilimiz genelinde hayvan üreti-
cilerimize 163 bin 50 kilogram süt yemi da-
ğıtımı yapacağız. Bu bölgemizi
kalkındırmamız gerekiyor. Bu da ancak ve
ancak tarım ve hayvancılığın gelişmesine
bağlı bir durum. Büyükşehir Belediyesi ola-
rak bu konuda üzerimize düşen sorumlu-
lukların bilincindeyiz. Bu doğrultuda
bölgemizdeki tarım ve hayvancılığın gelişti-
rilmesi noktasında hizmetlerimizi sürdüre-
ceğiz. Projemizin tüm vatandaşlarımıza
hayırlı olmasını diliyor, herkese saygılar ve
sevgiler sunuyorum” şeklinde konuştu.

teKırdag tarıma
desteK vereceK

İRFAN DEMİR

Türkiye genelinde tarım ve hayvancılık alanında en fazla yatırım yapan belediyelerin başında gelen Tekirdağ
Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerine destek olmak amacıyla Karma Yem Projesini başlattı

konuşmaların ardından Malkara Süt Üre-
ticileri Birliğine kayıtlı 23 üreticiye süt yemi

dağıtımı protokol üyelerince gerçekleştirildi. Dü-
zenlenen programa Başkan kadir albayrak’ın yanı

sıra Malkara Belediyesi Başkan Vekili Mustafa
Özer, Pirinççeşme Mahallesi Muhtarı Şenol
Uysal, Malkara Süt Üreticileri Birliği Baş-
kanı Osman Turgutlugil, hayvan yetişti-

ricileri ve mahalle sakinleri
katıldı.

Yem dağıtıldı

Kartal haşereye

savaç açtı
Kartal Belediyesi ekipleri, sinek, sivrisinek ve
larvalara karşı ilçenin tamamında ilaçlama
çalışmaları yürütüyor. Haşerelerle mücadele
kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi
ile işbirliği yapan Kartal Belediyesi, hafta içi
her gün ilaçlanan mahalle sayısını 7’ye,
kullanılan araç sayısını ise 5’e çıkardı

Sıcak havanın etkisini artırması ile üreme-
leri hızlanan sinek, sivrisinek gibi haşereler
ve larvalara karşı yapılan ilaçlama çalışma-

larına katılan araç sayısı 5’e çıkartıldı. arkasında özel
püskürtme makinesi olan ve ULV olarak adlandırılan
araçlardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait olanla-
rın sayısı, kartal Belediyesi’nin talebi ile 2’den 3’e çı-
kartıldı. kartal Belediyesi’ne ait 2 araç ile birlikte
sayıları 5’e çıkan araçlar, hafta içi her gün 7 mahallede
ilaçlama yapıyor. cadde ve sokaklarda uygulanan ilaç-
lama ile yaz mevsimi boyunca vatandaşların sivrisinek-
lerden etkilenmemesi sağlanırken özellikle durgun
sular, sık sulanan bahçeler gibi sivrisineklerin üreme
kaynaklarında da larva mücadelesi yapılıyor. kar-
tal’daki 20 mahalle için düzenli ilaçlama programı
yapan ekipler; hafta sonunda ise yoğun şikâyet olan
mahallelerde 2 ULV aracı ile ilaçlama gerçekleştiriyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekipleri ile ko-
ordineli yürütülen ‘Entegre Vektör Mücadelesi’ Eylül ayı
sonuna kadar sürecek, ancak genel larva mücadelesi
yıl boyunca devam ediyor.



S abah şafak vakti daha güneş doğma-
dan kalktı ve sahile indi. Şehir sessiz,
koca sahilde bir sessizlik var… 

Birkaç şeye rastlayabilmek bile 
mucize sanki.

Sanki ruhsuz bir gün… 
Tepede henüz kısık ışığını çekmemiş olan

sabahyıldızı, pusluydu bu gün… 
Görenlere nasılda parlayıp, göz kırpardı

oysa.
Sisli puslu dağların üzerinde parlayan o

iri sabahyıldızı saklanacak yer arar gibi…
**

Daha iki gün önce yerlerinde canlı canlı
duruyorlardı…

Şimdi duman kaplı dağların eteklerinden,
genzini yakan kokusunu duyu-yordu o güze-
lim ağaçların.

Ne taşlar, ne ağaçlar, ne çiçekler, ne de
bu masmavi deniz bir şey söylemiyordu 
bu gün.

Oysa onlarla hep konuşurdu. 

Şimdi hepsi susmuş donmuşlardı sanki.
Belki bir türlü anlayamadıkları insanım-

sıların yaptığı bu cinayeti kınama suskunlu-
ğuydu onlarınki… 

**
Ama o, "o insanımsılara, insan 

müsveddelerine hiç benzemiyordu ki… 
Her mevsim ağaçların köklerine çıplak

ayaklarını koyar gövdesine sarılır kuvvet
alırdı yeşil yapraklarından…K

endini ağaç bile sanırdı bazen… 
O da suskundu şimdi acı çekiyordu.
Hani çok yorulmuştu da şehrin 

keşmekeşliğinden kısa bir kaçış yapıp
nefes alacaktı güya… 

Dağlardan, ormanlardan. 
Vahşeti yaşadığı sürece unutulmayacak

bir tatil…
Şimdi ise… 
Onun içindeki sessizliğin çığlığından

başka bir şey yok!
**

Sıcak güneşin altında yeşil yapraklarıyla
yaşamak da olan ağaçları şimdi tutuştur-
muşlardı ruhsuzlar. 

Susuz kalmış kurak toprak-
lar bile böyle ihanet etmemişti üzerine 

basanlara.
O iki paralık şefsizlerin ateşiyle yanmak-

tansa güneşte kurumak daha şerefliydi onlar
için. 

Büyümesine ve vakti saati geldiğinde 
eceliyle ölmesine fırsat verilmeyen bebeler
gibiydi şimdi ağaçlar…

Hayatının belki de en sessiz bir susuşunu
yaşadı gördükleri karşısında. Sessiz ama 
ciğerleri çığlık çığlığa…

Bir doğa yıkımı hem de asrın en büyük
cinayetlerinden biri daha…

Öldürülen insanların katillerinin seneler
geçse de yakalanmaması ve "faili meçhul" 
cinayeti gibi olacak…

**

İlerledi Sabahyıldızı yine de yol 
gösteri-yordu ona. Gözünde biriken ama bir
türlü düşmeyen kocaman gözyaşından göre-
mediği yolları aydınlatıyordu…

Nihayet varmıştı oraya. Genzini yakan
koku ve duman daha yoğundu burada. İleri-
deki ağaçlar halen cayır cayır yanıyordu. 

İnsanlar çığlık çığlığa oradan oraya çıl-
dırmış gibi koşuyorlar yangını söndürmeye
çalışıyorlardı.

Sandaletini çıkarıp eline aldı. 
Ateşi yeni sönmüş ağaç küllerinin üzerine

bastı, ayak tabanları onlar gibi yansa da… 
Onların acılarını daha yakından yaşamak

istiyordu.
**

Birden ayaklarının dibinde cılız bir çığlık
duydu. Küçük bir serçe, yanıp kavrulmaktan
kurtulmuş ama dumandan boğulup ölen
küçük serçenin etrafında acıyla fır fır 
dönerek, ölüsüne bakıp çığlık atıyordu.

Korkunçtu!!!
**

Acımasızlar belki bu kuş gibi kaç canı da
telef etmişlerdi. Ağlayan kuşun yanına

oturdu. Kuş onu görmüyordu bile… 
Sevdiğinin etrafında kanatlarını çırparak

feryat ediyordu.
Kim yazmıştı bu şiiri bilmiyordu ama… 
Nasıl da tamamlıyordu bu vahim sahneyi;
"Ölümü sen öğrettin bana.
Ansızın geliyor ölüm çoğu zaman isteme-

sek de Ve çoğu zaman en sevdiğin yüreğini
alıp gittiği için,

Ölüm böyle ağır geliyor bu gön(ü)le,
Biliyorum bir yere kadar bu yolculuk…
Yol bir yere kadar…
Ölüm öylesine gerçek
Hayat, öylesine gerçek bir yalan ki…
Ölüm en büyük bir sınav oluyor
Giden içinde, Kalan için de…"

** 
Güneş her şeye rağmen uzaklardan yine

doğmaktaydı. Kuşun açık olan alt gagasının
üstüne bir "damla yaş" düştü. 

Kuruyan ağzını ıslatmak için…
Şaşırdı… 
Kendi gözyaşı değildi bu düşen. 
Yukarı baktı…
Sabahyıldızı ağlıyordu. 

Kuşun ağıtı

11DIŞ HABER 5 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBEwww.gazetedamga.com.tr

Yunanistan’ın kalbi yanıyor

A BD'nin çekilmeye başlamasıyla adım
adım iç savaşa sürüklenen  Afganis-
tan'da,  Taliban örgütü bugüne kadar

en gözü kara saldırısını başkent Kabil'de
gerçekleştirdi. Kabil'in Şir Pur bölgesinde
bomba yüklü araç infilak etti, hedef Sa-
vunma Bakanı Bismillah Muhammedi'nin
eviydi. Evin önünde gerçekleşen patlamanın
ardından saldırganlar başka bir eve girerek
rastgele ateş açmaya başladı. Patlama baş-
kent Kabil'i sarstı, ilk saldırıyı peş peşe pat-
layan iki bomba izledi. Reuters haber ajansı,
Kabil'in en iyi korunan semtindeki saldırıda
en az sekiz kişinin hayatını kaybettiğini bil-
diriyor.

Taliban üstlendi

Çoğunlukla siyasetçilerin evlerinin bulun-
duğu Şir Pur'da birçok cadde trafiğe kapa-
tıldı, Afgan güvenlik güçleri kimliği
açıklanmayan dört saldırganın öldürüldü-
ğünü açıkladı. Taliban, bu sabah yaptığı
açıklamayla saldırıyı üstlendi. Savunma Ba-
kanı Muhammedi saldırıdan yara almadan
kurtuldu, korumaları yaralandı. Kabil'deki
polis sözcüsü Firdevs Faramarz, polisin
lüks semtteki evleri tek tek aradığını da be-
lirtti. Reuters saldırının hemen sonrasında
yüzlerce Kabil sakininin sokaklara çıkarak
tekbir getirdiğini ve Afgan hükümetine des-
tek gösterisi düzenlediğini aktarıy

ABD yine kınadı!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kabil'deki saldırıyı
kınadı. Sözcü Ned Price, "Şu an saldırıyı
resmi olarak (kimseye) atfedemiyoruz ama
saldırı son haftalarda gördüğümüz Taliban
saldırılarının tüm özelliklerini taşıyor" dedi.

Bir patlama daha 

Geceyi diken üstünde geçiren Kabil'de
sabah güneşin doğmasıyla patlamanın yol
açtığı enkaz ortaya çıktı. Reuters ve AP, çok
sayıda fotoğrafı dünyaya servis etti. Ancak
kentin yaşadığı cehennem bitmedi, Ulusal
Güvenlik Müdürlüğü binası yakınlarında
yeni bir patlama oldu. Reuters, iki sivil ve bir
güvenlik personelinin yaralandığını du

yurdu. Birkaç hafta içinde neredeyse ülkenin
yarısını ele geçiren Taliban örgütü, birçok
vilayet merkezini kuşatmış durumda. Hel-
mand vilayetinde yalnızca bir günde 40 sivil
öldü.Kandahar, Helmand ve Herat vilayet
merkezleri düşmek üzere. CNN Internatio-
nal, Helmand vilayetinin başkenti Leşker-
gah'daki komutanların sivil halka şehirden
ayrılma emri verdiğini bildiriyor.

Harita değişti

ABD askerlerinin çekilmeye başlamasıyla
Afganistan'da dengeler değişti, Taliban mili-
tanları haftalar içerisinde çalkantılı ülkenin
yarısını kontrol altına aldı. BBC'nin yayınla-
dığı son haritada Herat vilayetinin yalnızca
10 gün içinde tamamen ele geçirildiği, ku-
zeyden güneye birçok hatta çatışmaların
devam ettiği görülüyor.

Son 35 yılın en sıcak günlerini ya-
şayan Yunanistan'da termometreler
çatladı, birçok noktada 46 dereceyi

bulan hava orman yangınlarını tetikledi. Me-
teoroloji servisinin yayınladığı harita ve uyarı-
ların ardından sıcaklık öyle yükseldi ki, birçok
bölgedeki arkeolojk alanlar ziyaretçilere kapa-
tıldı. Yunanistan'ın orta kesiminde ölçülen 47
derecelik hava sıcaklığı, 1987'deki rekoru nere-
deyse yakaladı. Başkent Atina'da bile termo-
metreler 44 dereceyi gösterdi.

Atina-Selanik yolu kapandı

Yerel medya  Varipombi çevresinde peş peşe
patlama seslerinin duyulduğunu, yangınların
Atina-Selanik otoyulunun kapanmasına yol
açtığını yazdı. Atina'nın bezi semtlerinde elek-
trik kesintileri yaşanırken, Reuters haber ajansı
Yunan yetkililerin başkent sakinlerinden evle-
rinden dışarı çıkmamalarını istediğini du-
yurdu. Atina ve çevresinde yaşayanlardan
evlerinin kapı ve pencerelerini kapatmaları da
talep ediliyor, çünkü Varipombi'den yükselen
dumanlar tüm bölgeyi kaplamış durumda.
Atina Rasathanesi, kilometrelerce karelik
alana yayılan yoğun hava hava kirliliği nede-
niyle dışarı çıkmak zorunda kalanların N95

tipi özel maske kullanmalarını tavsiye etti.

Elektirik Türkiye ve Bulgaristan’dan 

Yunanistan Çevre Bakanı Kostas Skrekas, tel-
evizyonlara yaptığı açıklamada, artan yoğun
elektrik talebinin komşu ülkeler Türkiye ve
Bulgaristan'dan ihraç edilen elektrikle karşı-
landığını söyledi. Atina'nın kuzeyinde yer alan
Parnitha Dağı eteklerinde alevleri durdur-
maya çalışan 500'ü aşkın itfaiyeciye dokuz he-
likopter, beş uçak, polis ve ordu birlikleri
destek veriyor.

Evlerini bırakıp kaçıyorlar 

Başbakan Kiryakos Miçotakis hiçbir can
kaybı yaşanmadığı için şükrettiklerini ifade
ederken, Amerikan Associated Press (AP)
haber ajansı binlerce insanın evlerini terk
etmek zorunda kaldığını bildiriyor.Yalnızca
haftabaşı akşam saatlerinden Salı günü
akşam saatlerine kadar 81 orman yangını
çıktı.  Halihazırda hem adalarda hem de ana
karada çok sayıda büyük yangın devam edi-
yor. Eğriboz Yarımadası'ndaki Limni Köyü
yakınlarında yükselen alevler 150 evi küle çe-
virdi, yerel yetkililer acil durum ilan edilmesi
için çağrıda bulunuyor.

AFGANISTAN YINE
CEHENNEME DONDU

Maide ÖREN

maide_yogi@hotmail.com

KEŞİF

Taliban Terör Örgütü yine Afganistan’ı vurarak başkent Kabil’i yangın yerine çevirdi. Savunma Bakanı'nın evinin önüne
kadar getirilen bombalı aracın infilak ettirilirken  Taliban'ın kuşattığı vilayet merkezinde ise sivillerden kaçmaları istendi

Atina yakınlarındaki Varipombi'de başlayan orman yangını, kilometrelerce karelik alanı etkiledi. Sıcak
hava termometreleri bile çatlatırken başkent sakinlerinden evlerinden dışarı çıkmamaları isteniyor

Dışişleri Bakanlığı, ABD Dış-
işleri Bakanlığı’nın ‘ABD İçin
Çalışan Afganlar ve Ailelerine

Yönelik Göçmen Kabul Programı’ açıkla-
masına tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü
Tanju Bilgiç, yaptığı açıklamada, Afganla-
rın ABD’ye göç başvurularının üçüncü ül-
kelerden alınacağı kararı ile başvurular için
Türkiye’nin de işaret edildiğini bildirdi. Bil-
giç, şu açıklamada bulundu:  ABD Dışiş-
leri Bakanlığı’nın 2 Ağustos’ta yaptığı
açıklamada, ABD devleti, ABD merkezli
STK’lar ve basın kuruluşları için çalışan
Afganlar ve ailelerine yönelik göçmen
kabul programı ile Afganların ABD’ye göç
başvurularının bağlı oldukları kuruluşlar
aracılığıyla üçüncü ülkelerden alınacağı
belirtilerek, başvurular için ülkemize de işa-
ret edilmektedir. Öncelikle ABD’nin açıkla-
ması bölgemizde büyük bir göç krizine
neden olacak ve göç yollarında Afganların
acılarını artıracaktır. Soruna bölge ülkeleri
arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin
rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aran-
mak istenmesi kabul edilemez.

Danışmadan karar alındı

Son 7 yıldır dünyada en fazla sığınmacıya
ev sahipliği yapan ülkemizin yeni bir göç
krizini üçüncü bir ülke adına üstlenecek
kapasitesi bulunmamaktadır. Türkiye ola-
rak, ABD’nin sorumsuz ve ülkemize danış-
madan aldığı kararı kabul etmiyoruz.
ABD, eğer bu kişileri ülkesine almak istiyor
ise doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi
mümkündür. Ülkemiz, hiçbir durumda
üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluk-
larını devralmayacak, kanunlarımızın
üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları
için kötüye kullanılmasına izin vermeye-
cektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin karar-
ları neticesinde yaşanan göç krizlerinin
yükünün Türk milleti tarafından üstlenil-
mesini kimse beklememelidir.”

Kim Jong-Un’dan
geri vites

ABD mallarına savaş açan
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-
Un’un lüks düşkünlüğü geri

adım attırdı. Geçtiğimiz günlerde ense-
sindeki bandajla gündem olan ve sağlık
sorunları yaşadığı iddia edilen Kuzey
Kore lideri lüks mallara yönelik yaptı-
rımların kaldırılması için harekete geçe-
cek. Güney Koreli yetkililer, Kuzey
Kore’nin Kim Jong Un’un en sevdiği ka-
liteli likörler de dahil
olmak üzere lüks malla-
rın ithalatına yönelik
yaptırımların sona er-
mesi için harekete geçti-
ğini duyurdu. Kim
Jong-Un daha önce
yaptığı açıklamalarda
ABD ürünlerinin tüketi-
mine savaş açtığını du-
yurmuştu. Liderin lük sevgisi kararını
geri çekmeye mebur bıraktı. Güney Ko-
reli milletvekilleri, Kuzey Kore’nin ABD
ile nükleer silahlardan arındırma müza-
kerelerini yeniden başlatmadan önce
bazı uluslararası yaptırımların ve diğer
ihtiyaçlarının kaldırılmasın istediğini
söyledi. Kuzey Kore yönetiminin özel-
likle içki ve takım elbise üzerindeki yaptı-
rımların kaldırılması için baskı yaptığı
söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde başının
arkasında görüntülenen bandajla gün-
dem olan Kim Jong-Un’un kararı da bu
görüntüler üzerine geldi.

Türkiye-ABD
arasında Afgan krizi 
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Ç ankakkale Kemer köyü
sınırlarındaki 2 bin 700
yıllık liman şehri Pari-

onda, 2005 yılında kurtarma ka-
zısıyla başlayan çalışmalar, 2015
yılından itibaren Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Öğretim
Üyesi Prof. Dr. Vedat Keleş baş-
kanlığındaki ekip ile sürdürülü-
yor.  Kültür ve Turizm Bakanlığı,
Kültür Varlıkları ve Müzeler
Genel Müdürlüğü’nün izniyle,
Türk Tarih Kurumu ve İçdaş
A.Ş. resmi sponsorluğunda,
Kültür ve Turizm Bakanlığının 2
yıl önceki kararıyla kazı çalışma-
larının 12 aya çıkarıldığı antik
kentler arasında yer alan Pari-
onda, çalışmalar 4 Nisan’da
başladı. Bu yıl Parion kazıla-

rında Moskova Ekonomi Yüksek
Okulu Klasik ve Doğa Araştır-
maları Enstitüsü’nden bir ekip
de çalışmalarda yer aldı.

En güzel buluntumuz

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji
Bölümü Başkanı Prof. Dr. Vedat
Keleş başkanlığında yürütülen
kazılarda, yeni buluntular ortaya
çıktı. Bu buluntuların en ilginç
olanı ise Roma dönemine ait
1900 yıllık mezar steli oldu.Pa-
rion Antik Kenti’ndeki kazı çalış-
malarının agora ve kentin güney
nekropolünde gerçekleştiğini be-
lirten Prof. Dr. V edat Keleş, “Bu
yılki kazı çalışmalarımızın en
güzel buluntusu güney nekropoli

alanında ele geçti. Yaklaşık 1900
yıllık bir eser olduğunu düşünü-
yoruz” dedi. Prof. Keleş, “Mezar
stelinin çıktığı alanı bilimsel
adıyla Anıt Mezar-6 olarak ad-
landırdık. Mezar stelimizin ölçü-
leri 1 metre boyutlarında, mezar
stelinde sol taraftan bir bayan fi-
gürü, sağ tarafta ise erkek figürü
var. Bayan figürünün arkasında
onun hizmetçisi, erkek figürünün
arkasında ise onun hizmetçileri
var” diye konuştu.

Troya müzesine gidecek 

Prof. Vedat Keleş şöyle devam
etti:“Erkek kişinin üst tarafından
özel eşyaları, kitapları sandığı,
kadının üst tarafında kalathos
yer almakta. Erkek figürünün ön

tarafından üzüm ve meyvelerin
yer aldığı bir sehpa var. Altta da
iki satırlık bir yazı var. Yazıtta
şöyle söylüyor; ‘Lucius azatlısı
Lucius Furnius Lesbonax, bu
steli kendisi ve azatlısı eşi Lucius
Furnia Sympnerusa adına ha-
yattayken adadı’ şeklinde bir
ibare var. Buradan mezar sahibi-
nin ikisinin de başlangıçta köle
olduklarını daha sonra Roma
döneminde bunlara özgürlükle-
rinin verildiğini anlıyoruz. Köle
oldukları zamanki isimleri biri-
nin lesbonax, diğerinin ki
Sympnerusa. Roma vatandaşlığı
kazandıktan sonra aldıkları isim
ise birinin Lucius Furnius, diğe-
rinin ki de Lucius Furnia ismini
almışlar. Bunların isimden do-

layı kökeninin de bugünkü Mi-
dilli Adası’ndan buraya gelmiş
olduklarını bize gösteriyor. Bu
mezarda iki kişinin adı geçiyor.
Yapmış olduğumuz çalışma-
larda dört gömü evresinde 10
tane birey ele geçti. Bu bireylerin
yanında çeşitli ölü hediyeleri de
bulundu. Bu mezar bize Parion
Antik Kenti’ndeki Roma koloni-
zasyon döneminde yani milattan
sonra 1’inci yüzyılda nelerin ol-
duğunu, kimlerin yaşadığını ya
da sosyal hayatın nasıl olduğu
noktasında bilgi veriyor.”Prof.
Dr. Vedat Keleş, bu eserin gele-
cek yıl, temizliği yapıldıktan
sonra sergilenmek üzere Troya
Müzesi’ne gideceğini de sözle-
rine ekledi.
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Teknoloji tutkunları Kripto Fest’de buluşuyor
SekTöre ışık tutan teknolojilere değin-
mek ve önümüzdeki dönemlerde yaşa-
nacak gelişmeler hakkında

kriptoseverleri bilgilendirmek amacıyla düzenlene-
cek ICRYPEX Kripto Fest 2021, 7-8 Ağustos 2021
tarihlerinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda misa-
firlerini ağırlayacak. Ücretsiz etkinliğe katılım için
ICRYPEX web sitesinden katılım formunun doldu-
rulması yeterli olacak. ICRYPEX Kripto Fest 2021,
alanında öncü pek çok ismin yer aldığı bir panel se-
risine ev sahipliği yapacak. Sunuculuğunu Eren Ca-

ner’in üstleneceği seride Bitcoin’in tarihinden finan-
sın geleceğine, trader öykülerinden çılgın başarı hi-
kâyelerine birbirinden farklı konular masaya
yatırılacak.

Edis sahne alacak 

Etkinlikte Türk bilim insanı Emin Gün Sirer liderli-
ğindeki Ava Labs tarafından geliştirilen ve merkezi-
yetsiz finansal varlıklar, finans uygulamaları, kripto
para işlem platformları ve hizmetler için güvenli,
pratik ve ölçeklenebilen bir yapı sunmayı amaçlayan

AVAX için de özel bir bölüm olacak. AVAX, Blockc-
hain 2.0’ın devamı niteliğinde olan Blockchain 3.0
için geliştirdiği projelere değinecek. Spor tutkunları-
nın taraftarı oldukları kulüplerin fan token projeleri-
nin bir yenileri ise ICRYPEX Kripto Fest 2021’de
katılımcılara sürpriz açıklamalarla duyurulacak.
ICRYPEX Kripto Fest 2021, ayrıca bir lansmana da
sahnesinde yer verecek. Ev sahibi ICRYPEX, pro-
fesyonel trade ekranı ICRYPEX ONE’ı tanıtacak.
Etkinlik, sanatçı Edis’in coşkulu konseriyle son 
bulacak. SEFA KARA

Yerli kripto para borsası ICRYPEX, 7-8 Ağustos tarihlerinde teknoloji tutkunlarını Kripto Fest 2021’de bir araya getirecek. Kripto para sektöründe
Avrupa’nın en büyük etkinliklerinden biri olacak ICRYPEX Kripto Fest 2021’in, pek çok önemli isim ve projeyi ağırlayacağı bildirildi

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde 2 bin 700 yıllık geçmişe sahip Roma İmparatorluğu'nun
liman kenti Parion'daki kazı çalışmaları sırasında 1900 yıllık mezar steli bulundu

Vay şu haline
düşünürlerin

Çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazmakta
olan Kuvay Sanlı'nın yeni kitabı raflardaki
yerini aldı. Vay Haline Şu Düşünürlerin
isimli kitapta Mevlana’dan Sokrates’e,
Nazım Hikmet’den Sunay Akın’a geniş bir
yazar yolculuğuna çıkacaksınız

BABAm Öğretti" ve "Bir Strateji ve Taktik
Oyunundan Hayata Yansımalar" kitapları-
nın yazarı olan Kuvay Sanlı, "Vay Haline Şu

Düşünürlerin" adlı yeni kitabını yayımladı. Kitapta, ya-
zarlar, şairler, politikacılar ve felsefecilerin fikirleri bir
arada bulunuyor. Vay Haline Şu Düşünürlerin kita-
bında güncel olayların konu edildiği makalelerde, de-
ğerli düşüncelerinin beraberinde otorite kabul edilen
nice ismi, kaba hatalar içinde bulabileceksiniz.

Kitabın konusu

Vay Haline Şu Düşünürlerin kitabında, günlük olayların
konu edildiği satırları okurken, geçerli olan ve hemen
herkesin benimsediği düşüncelerin, aslında hiç de ge-
çerli olmayabileceği eleştirel yaklaşımıyla karşılaşabile-
ceksiniz. Konudan ayrılarak, üzerine düşünmeye
başlayacak, kendinizi bu düşüncelere ama katılır ama
onları eleştirir bulabileceksiniz. Galiba bu tam da bir
özgürleşme halidir. Onaylamak ya da reddetmek değil
ama bir ezberin dışına çıkarak bir metne yaklaşabil-
mek.Bu özgürlük içinde karşınıza Einstein çıkacak, Ma-
radona çıkacak; Dostoyevsky, Livaneli, Sait Faik, Can
yücel, Yunus Emre, Hegel, Sokrates, Mevlana, Sunay
Akın, Nazım Hikmet, Resneli Niyazi ve niceleri çıkacak.

BIN 900 YILLIK MEZAR
STELI BULUNDU

Müze Gazhane’de ‘Kente Doğru’
İstanbul Kadıköy'deki tarihi Hasanpaşa Gazhanesi, yeni adıyla Müze Gazhane, açılış sergilerinden biri olarak Serkan Taycan'ın "Kente Doğru" adlı sergisini ağırladı

Türkiye’nin önemli endüstriyel kültür mirasla-
rından biri olan İstanbul Kadıköy’deki tarihi Ha-
sanpaşa Gazhanesi, yeni adıyla Müze Gazhane,

açılış sergilerinden biri olarak Serkan Taycan’ın “Kente
Doğru” adlı sergisini ağırladı. Modern kentleşme sürecinin,
taşradan İstanbul’un çeperlerine ve meydanlarına uzanan bir
izleğini sunan sergi, sanatçının Habitat, Kabuk, Agora ve İki
Deniz Arası çalışmalarını ilk defa bir arada izleyiciyle buluş-
turdu.

Kentleşme, taşra ve dönüşüm

Müze Gazhane’nin 600 metrekarelik galeri alanında bu-
lunan “Kente Doğru” adlı sergide, fotoğraf ve video yer-
leştirmeler yer alıyor. Görsel sanatçı Serkan Taycan (43),
bir basın turu düzenleyerek fotoğraflarının hikayesini an-
lattı. Taycan; sergisinde kentleşme, taşra ve kentin dönü-
şümü ile ekoloji konularını odağına alıyor. 2007 yılından

günümüze kadar sürdürülen çalışmalardan oluşan ser-
gide, kentsel ve kırsal mekânların dönüşümüne ve bu dö-
nüşümün etkilerine değiniliyor. Sergi, İstanbul’u bir
“küresel kent” olarak ele alarak; sosyoloji, politik coğ-
rafya, mimarlık ve kent politikasının kesişiminde yer alan
kentleşmeye ilişkin evrensel ve güncel tartışmalara bir
platform oluşturmayı hedefliyor.

Ana fikir kentleşme 

Taycan, “Gördüğünüz sergi 2007 yılından günümüze ka-
darki çalışmalarımın toplamı. Sergi, toplam dört parçadan
oluşuyor. Bu parçaları birleştiren ana fikir; kentleşme ve ‘İs-
tanbul ölçeğinde kentleşme nedir?’ sorusu. Böyle bir üç-
leme hazırladığınızda bir noktada birleşeceğini tahmin
ediyorsunuz. Müze Gazhane muazzam büyüklükte, muaz-
zam güzellikte, İstanbul’un kültür sanat hayatına canlılık
getirebilecek ve böyle projelere mekan sağlayabilecek kap-

asitede bir mekan” şeklinde konuştu.

14 yıllık emek 

Taycan, “Bu mekanı görmemle birlikte bu sergilerini burada
birleşeceğine hayal etmiş oldum ve burada bu sergiyi yaptık.
Ben sanatı bir tartışma alanı olarak algılıyorum bu yaptığın
işlerinde bir katkı sağlamasını ve İstanbul özelinde kentleşme
tartışmalarına bir katkı sağlamasını umut ediyorum. 14 yıllık
bir emeğin ürünü daha önce
fotoğrafını çektiğim ve bulun-
duğum İstanbul için önemli
bir mekanda sergilemek benim
için çok önemli” dedi. Müze
Gazhane’nin 600 metrekarelik
galeri alanına yayılan sergi
Ocak 2022’ye dek görülebilir.
FATİH POLAT

Afrodisias’a
yangın önlemi
UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan, dünyaca
ünlü Afrodisias Antik Kenti’nde yangın için teyakkuza
geçilirken, tedbirler üst seviyeye çıkarıldı

Aydın’ın Karacasu ilçesi Alemler Mahalle-
si’nde meydana gelen orman yangını rüzga-
rın şiddeti ile yön değiştirmeye devam

ederken, dünyaca ünlü Afrodisias Antik Kenti’nde ted-
birler üst seviyeye çıkarıldı. Alevlerin Afrodisias Antik
Kenti’ne ulaşma riskine karşı teyakkuza geçilirken, müze
envanterleri de olası bir durumda tahliyeye hazır hale
getirildi.Yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulunan
Aydın İl Kültür Turizm Müdürü Umut Tuncer, müzenin
tahliye planını hazırladıklarını belirterek, “Afrodisias
Müzesi’nin tahliye planını hazırladık. İl ve çevre müze-
lerdeki personellerimizin tamamını oraya intikal ettirdik.
Yaklaşık 8 adet su tankerini müzemize istifledik"
dedi."Orada kriz planına hazırlandık" diyen Tuncer,
"Umuyoruz bu yangını sabaha kadar kontrol altına alı-
rız. Burada büyük bir dayanışma örneği var. Müzeyi
tahliye etmek zorunda kalmayacağımızı düşünüyoruz
ama tahliye planımızı hazırladık” diye konuştu.
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Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, GSTV'de gündeme
dair açıklamalarda bulundu. Sanver, kongre üyelerinin, mayıs
ayında yapılması gereken ve iptal edilen olağan seçimli genel
kurul ile ilgili disiplin kuruluna başvurduğunu dile getirdi. Remzi
Sanver, "Mayıs ayının sonunda yapılması gereken seçimin erte-
lenme kararına imza atan geçen dönemdeki yönetim kurulu üye-
lerimizin bu davranışlarının tüzüklerimize göre disiplin yaptırımı
gerektirdiğini düşünen bazı üyelerimiz, disiplin kuruluna başvur-
muşlardır. Bu başvuru yönetim kurulu aracılığıyla yapılmıştır.
Yönetim kurulumuz da tüzüğümüzün kendisine getirdiği yü-
kümlülükle başvuruyu disiplinkuruluna sevk etmiştir. Yönetim
kurulumuz burada tüzüğün emrettiği aracılığı yapmıştır. Dos-
yada şikayetçi konumunda değildir" dedi. 

Emanet ediyoruz

Remzi Sanver, Beşiktaşlı futbolcu Rosier'in Fatih Terim'le alakalı
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile ilgili ise "Bir
sporcunun sosyal medyada Fatih Terim'i ima ederek kullandığı
terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Fatih hocamız kendi öğren-
cilerinden, Galatasaray ise kendi sporcularından sorumludur. Bu
sporcunun ahlaki olgunlaşmasını mensubu olduğu değerli raki-
bimiz Beşiktaş Kulübüne emanet ediyoruz" diye konuştu.

Kasımpaşa Kulübü, Hollandalı stoper Jeffrey
Bruma'yı kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüpten
yapılan açıklamada, "Son olarak Almanya Bun-
desliga ekiplerinden Wolfsburg’da forma giyen
Hollandalı stoper oyuncusu Jeffrey Bruma, sağlık
sponsorumuz Liv Hospital Vadi İstanbul’da ge-
çirdiği sağlık kontrollerinin ardından Kemerbur-
gaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emir
Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde ken-
disini 2+1 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan
sözleşmeye imza attı" denildi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına
sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla
devam etti. Teknik direktör Sergen Yal-
çın yönetiminde; basına kapalı olarak
gerçekleştirilen antrenman, kondisyon

ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları,
istasyon koşuları ve stretching çalış-
ması ile başlayan antrenman; pas, 5'e 2
ve dar alanda oyun kontrol pas çalış-
malarıyla devam etti. Antrenman yarım

sahada oynanan taktik maçı sonrası
gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile
sona erdi. Siyah-beyazlılar, yeni sezon
hazırlıklarına yarın yapacağı antren-
manla devam edecek.

Jeffrey Bruma
Kasımpaşalı oldu

Süper Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezon gö-
reve gelen teknik direktör Mustafa Denizli, siyah-
beyazlı takımın başında çıktığı 5 resmi, 2 de özel
karşılaşma olmak üzere toplam 7 maçta da kaza-
nan taraf olmayı başardı. Geçen sezon 1'inci
Lig'de normal sezonun bitimine 2 hafta kala dü-
mene geçen Mustafa Denizli, üst üste aldığı 1-0'lık
Ümraniyespor (D) ve 4-3'lük Bandırmaspor gali-
biyetleriyle takımını Play-Off'a taşıdı. Deneyimli
teknik adam önderliğinde Play-Off yarı finalde İs-
tanbulspor'u evinde 3-2, deplasmanda ise 1-0
mağlup ederek tur atlayan İzmir ekibi, İstanbul'da
oynanan finalde Altınordu'yu tek golle dize getirip
18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi. Siyah-
beyazlılar, Süper Lig'de mücadele edeceği yeni
sezon öncesi Erzurum kampında oynadığı ilk ha-
zırlık maçında Giresunspor'u 3-0 mağlup ederken,
dün de Fraport-Tav Antalyaspor'u 1-0 yenerek
olumlu sinyaller verdi.

Kaleci Lis artık tamam

Dış transferde Ceyhun Gülselam, Eric Björkander,
Thaciano, Daouda Bamba, Martin Rodriguez,
Melih Altıkulaç ve Serge Aka ile anlaşan Altay, Po-
lonyalı kaleci Mateusz Lis ve Mısırlı golcü Ahmed
Yasser Rayan transferlerini de bitirdi. Polonya
ekibi Wisla Krakow'dan transfer edilen 24 yaşın-
daki kaleci Lis'in 4 yıllık sözleşme imzaladığı bildi-
rildi. El Ahly'den 300 bin dolara kiralanan 23
yaşındaki golcü Rayan'ın ise satın alma bedelinin
1 milyon 200 bin dolar olduğu kaydedildi.

Hazırlık maçında Medipol Başakşehir ile Atakaş
Hatayspor 2-2 berabere kaldı. İki Süper Lig ekibi
Medipol Başakşehir ile Atakaş Hatayspor, hazır-
lık maçında karşı karşıya geldi. Mücadeleye Ba-
şakşehir, Volkan, Caiçara, Ponck, Ravil, Emre,
Mahmut, Ndayishimiye, Zulj, Deniz, Ömer Ali ve
Aleksic ilk 11'iyle başladı. Hatayspor'un ilk 11'i ise
Munir, Kamil Ahmet, Sackey, Burak, Bülent,
Traore, Boudjemaa, Lobjanidze, Kamara, Emre
Çolak ve Mame Diouf'tan oluştu. 33'üncü daki-
kada Başakşehir, Aleksic'in golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile sona
erdi. 74'üncü dakikada Boupendza'nın golüyle
Hatayspor, skoru 1-1'e getirdi. 80'inci dakikada
Berkay'ın golüyle Başakşehir, 2-1 öne geçti. 86'ncı
dakikada Hatayspor'un yeni transferi Saint-
Louis, skoru 2-2 yaptı. Mücadelede başka gol ol-
mayınca karşılaşma 2-2 sona erdi.

Mustafa Denizli
7'de 7 yaptı

Başakşehir 
berabere kaldı

Gian Piero Gasperini yönetiminde İtalya Serie A'da
özellikle son 3 sezonda gösterdiği performans ve oy-
nadığı futbol ile dikkatleri üzerine çeken Atalanta,
yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam edi-
yor. İtalyan ekibi, Arjantinli savunma oyuncusu Cris-
tian Romero için gelen teklifleri değerlendirmeye
alırken 23 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'de oy-
nama isteği sonrası Tottenham ile görüşmelerini sık-
laştırdı. İtalyan basınına göre, Tottenham'ın
Arjantinli oyuncu için 50 milyon Euro + 5 milyon
Euro başarı bonusu içeren teklifini Atalanta'nın kabul
ettiği ve oyuncunun önümüzdeki günlerde İngiliz eki-
biyle resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.
Tercih edilen ilk isim

İtalyan ekibi, Cristian Romero'nun Tottenham'a
transferi sonrası oluşacak boşluğu ise milli oyuncu
Merih Demiral ile doldurmayı planlıyor. Atalanta
Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih
Demiral transferi için ısrarcı olduğu ve milli oyun-
cuyu takıma kazandırmak için yönetimle görüştüğü
öğrenildi. İtalyan ekibi, milli oyuncu için Juventus'a 5
milyon Euro kiralama bedeli önerirken 25 milyon
Euro da satın alma opsiyonu teklif etti. İtalyan ba-
sını, önümüzdeki sezon daha fazla forma şansı bul-
mayı hedefleyen milli oyuncunun da bu transfere
sıcak baktığını vurguladı. Transferin önümüzdeki
günlerde resmiyete kavuşması bekleniyor.

Merih Demiral Atalanta yolcusu
İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, milli oyuncu Merih Demiral'ın kiralık transferi konusunda Juventus ile anlaşma aşamasına geldi
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Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında
bu akşam İskoçya ekibi St. Johnstone'u konuk edecek

B aşakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev
sahipliği yapacağı karşılaşma, saat
21.00'de başlayacak. İsviçreli

hakem Sandro Scharer'in yöneteceği mü-
sabaka, D Smart Spor kanalından ya-
yımlanacak.Rövanş öncesi avantajlı bir
skor almayı hedefleyen Galatasaray, turu
geçmesi halinde play-off'ta Danimarka
ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmı-
zılılar, elenmesi durumunda ise UEFA
Avrupa Konferans Ligi play-off turunda
Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya
temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin
galibiyle mücadele edecek.

Avrupa'da 291. maç

Galatasaray, yarın Avrupa kupalarında
291. kez sahne alacak. Sarı-kırmızılı

takım, Avrupa kupalarında çıktığı 290
müsabakanın 101'inden galibiyetle ay-
rıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağ-
lup olan Galatasaray, 75 mücadeleyi ise
beraberlikle tamamladı. Avrupa arena-
sında rakip fileleri 385 kez havalandıran
sarı-kırmızılar, kalesinde ise 438 gole
engel olamadı.

Fatih Terim yönetiminde 84. maç

Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim
yönetiminde Avrupa kupalarında 84. mü-
sabakasına çıkacak. Fatih Terim yöneti-
minde Avrupa arenasında 83 karşılaşma
oynayan sarı-kırmızılı takım, 32 galibiyet,
17 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı. Bu
maçlarda 112 kez fileleri havalandıran
Galatasaray, kalesinde ise 126 gol gördü.

İtalyan ekibi, Cristian Romero'nun Tottenham'a transferi sonrası oluşacak boşluğu ise milli oyuncu Merih
Demiral ile doldurmayı planlıyor. Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin Merih Demiral
transferi için ısrarcı olduğu ve milli oyuncuyu takıma kazandırmak için yönetimle görüştüğü öğrenildi. 

Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver,
sarı-kırmızılı kulübün eski başkanı Mustafa
Cengiz ile eski yönetim kurulu üyelerinin
disipline sevk edildiğini ifade etti

Cengiz disipline sevk edildi

Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi Sanver, GSTV'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Sanver, kongre üyelerinin, mayıs ayında yapılması gereken ve iptal edilen olağan seçimli genel
kurul ile ilgili disiplin kuruluna başvurduğunu dile getirdi. Galatasaray Kulübü Sözcüsü Remzi
Sanver, Mustafa Cengiz ile eski yönetim kurulu üyelerinin disipline sevk edildiğini ifade etti



T eknik direktör Sergen Yalçın’ın ra-
poru doğrultusunda kadrosunu
güçlendirmek için yoğun mesai

harcayan Siyah-Beyazlılar, transfer çalış-
malarını hızlandırdı. Valentin Rosier’in ar-
dından yeni yıldızları da İstanbul’a
indirmek için girişimlerini sürdüren yöne-
tim, Alex Teixeira konusunda tüm pürüz-
leri gidererek oyuncuyla anlaştı. Şu anda
ailesiyle birlikte Brezilya’da bulunan oyun-
cuyu birkaç gün içinde İstanbul’a getirecek
olan idareciler, tecrübeli futbolcuyla 2+1
yıllık kontrata imza atacak. Türkiye’ye gel-
mesi beklenen ilk isim olarak Teixeira’nın
ardından da Kartal gaza basmaya devam
edecek.

Cagliari’den Godin’e rest
İtalya Serie A ekibi Cagliari’nin Uruguaylı
stoperi Diego Godin için uzun süredir gö-
rüşmelerde bulunan yönetim, son olarak
oyuncuya 2 milyon Euro maaş önerisinde
bulunmuştu. Mevcut kulübünün, 4 milyon
Euro’luk net maaşı sebebiyle gönderme
kararı aldığı dünyaca ünlü oyuncunun,
Kartal’ın 2 milyon Euro’luk önerisine

olumsuz yanıt vermesi sonrasında Caglia-
ri’den de destek geldi. Futbolcunun ayrıl-
ması için 500 bin Euro’luk ödeme
yapmaya hazır olduğunu oyuncunun tem-
silcisine ileten kulüp, yeni sezon planlama-
sında yer almadığını da yıldız isme iletti.
Godin’le de son pürüzlerin giderilmesi
sonrasında başarılı ismin İstanbul’a getiril-
mesi amaçlanıyor.

Ghezzal, eksiksiz gelecek!
Geçen sezon İngiltere Premier Lig ekibi
Leicester City’den kiralanan Rachid Ghez-
zal, 8 gol ve 18 asistlik performansıyla
Kara Kartal’a çifte şampiyonluğu getiren
isim olmuştu. Cezayirli kanat oyuncusuyla
yola devam konusunda anlaşma sağlayan
yönetim, Leicester City’yi de 2.5 milyon
Euro’luk bonservis bedeline ikna etmeye
oldukça yakın... Siyah-Beyazlılar, her ko-
nuda anlaşma sağladığı futbolcuyu da bu
hafta içerisinde bitirip ardından İstanbul’a
getirmek istiyor. Şu anda Leicester City’yle
yeni sezon hazırlıklarına devam eden
Ghezzal, bundan dolayı Kara Kartal’a ek-
siği olmadan gelecek. DHA
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Szalai
için 20

milyon£
Aston Villa ile adı anılan Macar stoper Attila Szalai

için Alman devi de devreye girdi. Dortmund’un,
Leipzig’den Marel Halstenberg transferini 

bitirememesi halinde Attila Szalai’yi 20 milyon
Euro’ ya kadrosuna katacağı öne sürüldü

Fenerbahçe’nin transferdeki gözde oyuncusu at-
tila Szalai’ye bir talip daha çıktı. Macar yıldızın adı
daha önce atletico Madrid ile anılmış ancak ispan-
yol ekibinden bir hamle gelmemişti. ardından
aston Villa’nın 23 yaşındaki savunmacıya talip ol-
duğu ve bu transfer için 15 milyon Pound’luk
(174 milyon TL) bütçe ayırdığı öne sürülmüştü.
Szalai’yi gözüne kestiren son ekip borussia
Dortmund oldu. Savunma hattını güçlendirmek
isteyen alman ekibi, başarılı futbolcuyu liste-
nin ikinci sırasına yazdı. alman basınında
çıkan haberlere göre Dortmund’un önceliği
Leipzig’de forma giyen Marcel halsten-
berg.Pereira ‘kalsın’ diyoralmanya Milli Ta-
kımı’nda da görev yapan 29 yaşındaki
futbolcu için kulüpler arasında görüşme-
ler devam ediyor. Sarı-Siyahlılar’ın bu
transferi bitirememesi halinde, attila
Szalai için 20 milyon euro’luk (198 mil-
yon TL) bir teklifle Fenerbahçe’nin ka-
pısını çalacağı kaydedildi. Pereira’nın,
“Şampiyonluk istiyorsak mutlaka kal-
malı” dediği yıldız futbolcunun satışı
konusunda, limit sıkıntısı yaşayan
yönetim farklı bir tutum 
sergileyebilir.

Busenaz
finalde
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 
12'inci gününde boksta kadınlar 69 kiloda
Busenaz Sürmeneli, finale yükseldi
kokugikan Arena'da Busenaz Sürmeneli, Hindistan'dan
Lovlina Borgohain'le ringe çıktı. Busenaz çok iyi başladığı ilk
rauntta hakemlerin 5'inden de tam puan aldı. İkinci rauntta
da hakemlerde 10'ar puan almayı başaran Busenaz, son ra-
untta da üstünlüğünü korudu ve altın madalya kazanmak
için adını finale yazdırdı. Busenaz'ın final müsabakası 7
Ağustos Cumartesi günü TSİ 09.15'te oynanacak. Karşılaş-
mayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu ve Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye
Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener de izledi.

Türk kadınının gücünü gösterdim

Sürmeneli, Kokugikan Arena'da Hindistan'dan Lovlina Bor-
gohain'i 5-0 yendiği maçtan sonra AA'ya açıklamalarda bu-
lundu. Çok mutlu olduğunu dile getiren Busenaz, "Türk
kadınının gücünü gösterdim. Örnek bir kardeş, abla oldu-
ğum için mutluyum. Ben altın için buraya geldim. Altın ma-
dalyayı alacağım. Arkamda benim büyük bir ekibim var.
Hepsinden Allah razı olsun. Bakanımız da bize destek veri-
yor. Kulübüm Trabzonspor'un da büyük desteğini hissediyo-
rum." ifadelerini kullandı. Türkiye'deki yangın felaketine çok
üzüldüğünü dile getiren Busenaz, şöyle konuştu: "Bekle bizi
Türkiye'm. İnşallah altın madalya gelecek. Yangınları çıka-
ranlara söylüyorum, biz bir ölürüz, bin diriliriz. Türk'ün öyle
bir gücü var, hiç merak etmesinler. Biz maçlara geldiğimizde
hep ülkemizde kötü olaylar oluyor. Dünya Şampiyonası'nda
da askerimize selam göndermiştik. Burada altın madalya
alıp yangınla mücadele eden ülkemizin içine küçük bir su
serpmek istiyoruz. Tüm Türk halkının dualarını bekliyoruz."
Türk kadınının gücünü ringde gösterdiğini vurgulayan başa-
rılı boksör, "İlk başladığımda 'Boks erkek sporu' diye tepki
aldım. Babam da böyle karşı çıkıyordu. Türk kadını her şeyi
yapar, işte kanıtı. Gerçekten aslında içimde o kadar çok şey
var ki. İnanılmaz mutluyum. Altın madalyayı aldıktan sonra
karşınıza sevinçten ağlayarak çıkmak istiyorum." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Fırtına’nın
rakibi Molde
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi
3. eleme turu ilk maçında bugün Norveç
temsilcisi Molde'yi ağırlayacak
Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve Al-
manya Futbol Federasyonundan Harm Osmers'in düdük
çalacağı karşılaşma, A Spor kanalından naklen yayımla-
nacak. Eşleşmenin rövanş müsabakası ise 12 Ağustos
Perşembe günü Norveç'in Molde kentinde yapılacak.
Bordo-mavili ekip, Molde karşısında Avrupa kupaların-
daki 136. maçını oynayacak. Trabzonspor, geride kalan
135 maçta 50 galibiyet, 34 beraberlik ve 51 yenilgi aldı. Bu
maçlarda rakip fileleri 172 kez havalandıran Karadeniz
ekibi, kalesinde ise 183 gol gördü. Bordo-mavililer, ilk ola-
rak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde
Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi'nde
28, UEFA Kupası/UEFA Avrupa Ligi'nde 87, Avrupa
Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupa-
sı'nda da 8 maç oynadı.

Türkiye  Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen
Yunus Emre’yi Anma Yol Yarışları Bisikleti Şampiyo-
nası Aksaray’da başladı. Aksaray Valiliği öncülüğünde,
Türkiye Bisiklet Federasyonu, Gençlik ve Spor İl Mü-
dürlüğü ve Aksaray Belediyesi tarafından organize edi-
len şampiyona Aksaray Özel İdaresi önünde start aldı.
İki gün sürecek şampiyonada 61 kulüpten 265 sporcu
yarışacak. Organizasyonun ilk günü sporcular; büyük
bayanlar, büyük erkekler, genç erkekler, yıldız kızlar kate-
gorilerinde zamana karşı yarışları gerçekleştirilecek. Ya-
rışların yapıldığı Aksaray Akın köyü yolunda polis ve
jandarma ekipleri tarafından geniş güvenlik önlemleri
alındı.Sporcular Özel İdare kavşağından başlayarak
Balcı köyüne kadar pedal çevirerek 78 kilometrelik par-
kurda ter döktü. Vali Hamza Aydoğdu, ''Türkiye yol bi-
siklet şampiyonası Aksaray’da Yunus Emre anısına
yapılıyor. 61 kulüpten 265 sporcu bedel çeviriyor ve 
47 kilometre gidiş ve geliş ile birlikte 78 kilometre yol
yapacaklar" dedi.

Bisiklet şampiyonası başladı

Yönetim, hedefteki 3 futbolcuyu
bitirmek için geri sayımda... 
Alex Teixeira’yla tüm pürüzleri 
gideren Siyah-Beyazlılar, 
Sambacı’yı ailesiyle birlikte 
Brezilya’dan İstanbul’a 
birkaç gün içinde getirecek. 
Stoper takviyesi konusunda
teknik direktör Sergen 
Yalçın’ın istediği Diego 
Godin’de de 
imza yakın



S ilivri Belediyesi hayırseverlerle birlikte il-
çeye kazandırdığı hizmetlere bir yenisini
daha ekledi. Silivri Belediyesi ve hayırse-

ver Baldöktü ailesi iş birliği ile yapımı tamamla-
nan Atatürk Parkı düzenlenen törenle hizmete
açıldı. Park; Yeni Mahalle’de bulunan Şerife
Baldöktü Lisesi yanındaki 1750 metrekare bele-
diye arazisi üzerine kuruldu. Atatürk Parkı;
ağaçlarıyla, dinlenme alanlarıyla, yeşiliyle, süs
havuzu, spor ve oyun alanları ile çocukların eğ-
lenceli zaman geçirebileceği, ailelerinin ise hu-
zurla dinlenebileceği bir şekilde tasarlandı.
Açılış törenine hem çocuklar hem de aileleri
yoğun bir katılım gösterdi. Çocuklar ayrıca tö-
rende yer alan Nasreddin Hoca ve Mickey
Mouse maskotları ile yakından ilgilendi.

Kültür sanatla yetişen bir nesil

Törenin açılış konuşmasını yapan Silivri Bele-
diye Başkanı Volkan Yılmaz, “Konuşmamın
başında daha önce birçok eğitim tesisini Si-
livri’ye kazandıran Nurullah Baldöktü ve Şerife
Baldöktü’ye şükranlarımı sunmak istiyorum.
Bugün burada yaklaşık 1750 metrekare bele-
diye arazisinin üzerine kurduğumuz Atatürk
Parkının açılışını gerçekleştiriyoruz. Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet et-
tiği ve Türkiye’yi muasır medeniyetlerin üzerine
çıkarmak için hedef koyduğu çocuklar ve genç-
lere yönelik yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Gele-
cek nesilleri kötü alışkanlıklardan koruyarak
onları kültürle, sanatla, bilimle ve sporla beze-
mek adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Göreve geldiğimiz günden beri ailelerin keyifli
vakit geçirebilecekleri, çocukların oyun oynaya-
bilecekleri, gençlerin spor yapabilecekleri park-
ları Silivri’ye kazandırdık. Bunlardan bazılarını
sizinle paylaşmak istiyorum: Fatih Mahalle-
si’ndeki Kale Park Sosyal Tesislerini çok kısa bir
sürede vatandaşlarımızın hizmetine açtık.
Cumhuriyet Mahallesi’nde Bozok ve Gün-
doğdu parklarımızı tamamladık. Alibey Mahal-
lesi’nde Gökhun, Göktürk ve Göktuğ Parklarını
yeniledik. Yeni Mahalle’de Aydan Siyavuş Bas-
ketbol Sahaları adını verdiğimiz kompleksin
basketbol sahalarını yeniledik. Küçükkılıçlı’da
bir Sarı Saltuk Parkı yaptık. Semizkumlar’da
Tomris Han Parkını, Yeni Mahalle’de Şair
Ahmet Erhan Parkını yeniledik. Piri Mehmet
Paşa Mahallesi’nde Boşnak Bahçe Mevkiindeki
park ve yeşil alanları çocuklarımıza ve ailelerine
hediye ettik. Selimpaşa Mehmet Karasu Spor
Tesislerini yeniledik ve kullanışlı hale getirdik.
Mimarsinan Spor Tesislerini yeniledik. Yine
Mimarsinan’da kadınlarımız için bir spor salo-
nunu hizmete açtık. Amatör spor kulüplerimize
yönelik birçok destekte bulunduk. Müjdat
Gürsu Stadını, projesini bizim hazırladığımız,
yapımını ise İstanbul Büyükşehir Belediyesinin
(İBB) üstlendiği ortak bir çalışma ile yeniledik.
Müjdat Gürsu Spor Kompleksinin yapımı ise
devam ediyor. Yine İBB’nin kuruluşu olan
Enerji A.Ş. ile Büyükçavuşlu ve Çeltik’teki köy-

lerimizde sporcu kardeşlerimizin antrenman
yapabilecekleri halı sahalar yaptık. Büyükça-
vuşlu’da şu an devam eden bir basketbol sahası
ve park yatırımımız var. Yine Mimarsinan Ma-
hallesi’nde yapmayı planladığımız dört parkın
ikisini tamamladık, diğer iki parkın yapımına
devam ediyoruz. Silivri’yi, İstanbul’un yüzme
havuzu bulunmayan tek ilçesi olmaktan kurta-
rıyoruz. Yüzme havuzunda son kontrollerimiz
yapılıyor ve bitirmek üzereyiz. Silivri Belediyesi
olarak yüzme havuzunun etrafını da tenis kort-
larıyla, basketbol sahalarıyla güzel bir spor
kompleksi haline getiriyoruz. Yeni Mahalle
Hayal Salkım Sokak’ta bulunan Çelikler Sitesi
önündeki parkın yapımına devam ediyoruz.
Kavaklı Aile Sağlığı Merkezimizin yanına çok
güzel bir parkın yapımına yakında başlayaca-
ğız. Alibey Mahallesi’ndeki Sarıbekir Parkında
yenileme çalışmalarına başlıyoruz. Selimpaşa
Erseven Sitesi önünde bulunan park ve basket-
bol sahasını yeniliyoruz. Selimpaşa Meydan-
daki parkımızda dört potalı bir basketbol
sahasını bitirmiş bulunuyoruz. Murat Çeşme
Suna Pekuysal Parkını yeniliyoruz. Yeni Mahal-
le’de 1. ve 2. etabı İBB tarafından yapılan, 3. ve
4. etabı bizim tarafımızdan yapılacak olan

Müjdat Gürsu Stadının etrafındaki peyzaj ve
park çalışması çok yakında başlayacak. Yakla-
şık 20 bin metrekare alan üzerine çok güzel bir
park yapmayı hedefliyoruz. 1000 kişilik Değir-
menköy Stadını bitirmek üzereyiz. Yine aynı şe-
kilde Kavaklı Mahallemizde amatör maçların
oynanacağı 1000 kişilik bir stadın yapımına
eylül ayında başlayacağız. Köylerde de yatırım
yapmaya devam ediyoruz. Fenerköy’deki futbol
sahamızın tribünlerini ve soyunma odalarını
yenileyip amatör maçların oynanacağı seviyeye
getiriyoruz.” dedi.

Yeşile kıymet veriyoruz

Konuşmasına birçok ilde meydana gelen
orman yangınlarıyla ilgili devam eden Başkan
Yılmaz, “Yeşili, doğayı korumak bu milleti ve
bu ülkeyi korumaktır. En büyük milliyetçilik
çevreciliktir. Biz Silivri Belediyesi olarak iki ayda
ilçemizde 5 bin ağaç diktik. Bu ağaçların her
gün raporunu istiyorum. Geçen gün zabıta
noktasında birkaç ağacın kuruduğunu gördü-
ğümde içim acıdı. Şu anda her gün 10 binlerce
ağacımız göz göre göre yanıyor. Ülkemizde
170’in üzerindeki farklı yerde aynı anda çıkan,
içimizi ve ciğerlerimizi yakan orman yangınları
ile mücadele ediyoruz. Bu yangınların bir kıs-
mının kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı da herkesin
malumu. Ben buradan bu ağaçları yakanlara, o
vicdansızlara asla pabuç bırakmayacağımızı,
moral motivasyonumuzu asla bozmayacağı-
mızı söylemek istiyorum. O ağaçların, o or-
manların hepsini de yaksalar yeni ağaçlar
ekeceğimiz, yeni ormanlar yapacağımız kutsal
bir vatanımızın olduğunu da asla unutmaya-
lım. Ben bu duygu ve düşüncelerle; hepinizi en
kalbi duygularla selamlarken hem Nurullah
Baldöktü’ye hem Şerife Baldöktü’ye hem de
Park ve Bahçeler Müdüründen başlayıp bütün
mesai arkadaşlarıma katkılarından dolayı te-
şekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sizi alnınızdan öpüyorum

Başkan Yılmaz’a konuşmasının sonuna doğru
protokoldeki yerinden seslenen hayırsever iş in-
sanı Nurullah Baldöktü, “Allah işinizi rast getir-
sin. Allah ömrünüze bereket versin. Bu tabiatı
koruduğunuz için sizi alnınızdan öpüyorum.”
dedi. Yılmaz da Baldöktü’ye “Amin, Allah siz-
lere de uzun ömürler versin.” diyerek karşılık
verdi. Başkan Yılmaz’ın ardından kürsüye
gelen Nurullah Baldöktü, “Çok temiz, sağlıklı
bir ilçede yaşıyoruz ve bizim bunun kıymetini
bilmemiz gerekiyor. Buranın hem havası hem
suyu hem de insanları güzel. Memleketimiz de
eşsiz bir memleket. Bunu bölmeye çalışanlara
yazıklar olsun diyorum. Bizim ‘Yurtta sulh, ci-
handa sulh’ anlayışına sahip olan, ‘İstikbal
göklerdedir’ diyen ve 50 yabancı ülkede heykel-
leri bulunan Mustafa Kemal Atatürk’ü yaşat-
mamız lazım. Ben de, ömrüm vefa ettikçe
Atatürk’ü yaşatmak için destek isteyen, talep
eden kimseyi geri çevirmeyeceğimi buradan be-
lirtmek istiyor; sizleri sevgiyle, huzurla, saygıyla
ve güzellikle selamlıyorum.” diye konuştu.
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BAğcılAr Belediyesi, 16 Personel ve 5
su tankeriyle birlikte Antalya Manav-
gat’taki yangını söndürme faaliyetlerine
destek veriyor. Ekipler, bir yandan yan-
gını söndürmeye çalışıyor bir yandan da
soğutma işlemlerini gerçekleştiriyor. Böl-
gede görev yapanlar arasında yer alan
Çevre Koruma Müdürlüğü personeli Gök-
han Yılmaz’ın yaptığı bir hareket çevre-
sindeki meslektaşlarından takdir topladı.

Aç olmasına dayanamadım

Öğlen yemeği için mola veren Yılmaz, bir
köpeğinin yiyecek aradığını fark etti. Sof-
radan kalkan Yılmaz, konservesini kö-
pekle paylaştı. Köpeğin yanan köyden
yanlarına geldiğini belirten Yılmaz,
“Köyde her yer yandığı için yiyecek bir
şey bulamamıştı galiba. Yanımıza doğru
geldiğini gördüm. O da bir can. Aç olma-
sına dayanamadım konservemi ona ver-
dim. Daha sonra artan yiyeceklerden de
yedi. Suyunu içtikten sonra gitti” dedi.
Yılmaz’ın bu anları arkadaşları tarafından
da cep telefonuyla görüntülendi. 
TAYlAN DAŞDÖğEN
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Silivri Belediyesi ve
hayırsever Baldöktü
ailesi iş birliği ile yapımı
tamamlanan Atatürk
Parkı törenle hizmete
açıldı. Açılışta konuşan
Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz, “Yeşili, doğayı
korumak bu milleti ve
bu ülkeyi korumaktır. 
En büyük milliyetçilik
çevreciliktir. Biz Silivri
Belediyesi olarak iki
ayda ilçemizde 5 bin
ağaç diktik” dedi

Yangın
görevlisi
yemeğini
köpekle
paylaştı 

Manavgat’ta yangın söndürme
çalışmalarını sürdüren Bağcılar
Belediyesi personelinden Gökhan
Yılmaz, yemeğini ormanlık alanda
aç kalan köpekle paylaştı.
Köpeğin yiyecek aradığını fark
ettiğini söyleyen Yılmaz, “Aç
olmasına dayanamadım 
konservemi ona 
verdim” dedi

En büyük milliyEtÇilik
hEr zaman 
ÇEvrEcilik!

MÜGE CESUR ÖZMEN Törendeki konuşmasına Atatürk Parkının hayırlı
olmasını dileyerek başlayan Silivri Kaymakamı
Ali Partal, “Yaklaşık 1,5 ay önce Sayın Belediye
Başkanımız ile burada incelemelerde bulunarak
parktaki çalışmaları beraber kontrol etmiştik.
Çalışmalar çok hızlı bir şekilde bitirilmiş. Tabi
burada çok büyük bir emek, çok büyük bir katkı
var. Belediyemiz Silivri’de hemen hemen her
mahallede çalışmalar yürütüyor. Ben, Silivri Be-
lediye Başkanımız Volkan Bey’i bu nedenle kut-
luyorum. Aynı zamanda belediyemizin eğitim,
sağlık, spor, kültür gibi her alanda bizlere yap-
mış olduğu destekler için de Başkanımıza te-
şekkür etmek istiyorum. Atatürk Parkımızın hem
Yeni Mahalle’ye hem de ilçemize hayırlı olma-
sını temenni ediyor, emeği geçenlere şükranla-
rımı sunuyorum.” dedi.  Açılış törenine; Silivri
Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı
Volkan Yılmaz, Hayırsever İş İnsanları Nurullah
Baldöktü ve Şerife Baldöktü, siyasi parti temsil-
cileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri,
basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuş-
maların ardından Şerife Baldöktü ve Nurullah
Baldöktü’ye, Kaymakam Partal ve Başkan Yıl-
maz tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.
Parkın açılışına aileleriyle birlikte katılan çocuk-
lar ise Baldöktü ailesine çiçek hediye etti. Ardın-
dan protokol üyeleri kurdele kesimi yaparak
parkın açılışını gerçekleştirdi. Daha sonra Kay-
makam Partal ve Başkan Volkan Yılmaz, Bal-
döktü ailesi ile birlikte parktaki çardaklardan
birine oturarak keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

Silivri'nin her 
mahallesinde çalışma Çiftçiler tohumluk

arpalarına kavuştu
Silivri Belediyesi Gazitepe’de düzenlediği “Yerli ve Milli 
Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile 55 çiftçiye maddi değeri
60.000 TL olan 11 ton tohumluk arpayı hediye etti
Yaptığı tarım projeleri ile Tür-
kiye’de örnek alınan bir kurum
haline gelen Silivri Belediyesi,
üreticilere yönelik desteklerini
sürdürüyor. Silivri Belediyesi
2019 yılında başlattığı Çiftçiye
Tohum Desteği Projesi’nin de-
vamı olarak ürettiği tohumluk
arpaları, Gazitepe Mahalle-
si’nde düzenlediği “Yerli ve Milli
Tohumluk Arpa Dağıtım Tö-
reni” ile çiftçilere dağıttı. Tö-
rende 55 çiftçiye maddi değeri
60.000 TL olan 11 ton tohum-
luk arpa hediye edildi. Gazitepeli
çiftçiler bu tohumlarla toplamda
550 dönüm araziyi ekebilecek.
Tohumluk arpa dağıtımından duydukları mem-
nuniyeti dile getiren çiftçiler tarım ve hayvancı-
lığa verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye
Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

Arpa desteği tüm hızıyla sürüyor

Silivri Belediyesi daha önce ekilmeyen, atıl du-
rumdaki 1.000 dönüm belediye arazisine yaptığı
yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpaları 1.500
çiftçiye 200’er kiloluk paketler halinde dağıt-
maya devam ediyor. Çiftçilere yapılan bu deste-
ğin karşılığı ise yaklaşık 1,5 milyon TL.
Üreticiler bu ürünlerde 15.000 dönüm araziye
ekim yapabilecek ve elde ettikleri 7.500 ton
ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabilecek.
Proje tamamlandığında Silivri Belediyesi üretici-
lerin yaklaşık 20 milyon TL ciro elde etmesine
imkân sağlamış olacak.

İlkleri gerçekleştiren başkan

Törenin açılış konuşmasında Silivri Belediyesi-
nin tarım alanında yaptığı çalışmaları rakamlar
üzerinden anlatan Muhtarlar Derneği Başkanı
Muharrem Eren, “Bugün burada Belediye Baş-
kanımızın Silivri çiftçisi için üretip geliştirdiği ve
ücretsiz dağıttığı tohumluk arpalar için bir ara-
dayız. İlçemizin her köyünde aynı şekilde ücret-
siz tohum dağıtımları devam ediyor. Bu
tohumluk arpaların toplam değeri 1,5 milyon
TL. Tohumlar üretime döndüğü zaman ise Si-
livri’ye yaklaşık 20 milyon TL değerinde bir katkı
sağlayacak. Bunun yanında belediyemiz; 1 mil-
yon TL’lik silajlık mısır, 1 milyon TL’lik saman, 1
milyon TL’yi aşan bir değerde de ayçiçek yağını
Silivrililere ücretsiz hediye ediyor. Ben huzurları-
nızda Silivri’de ve Türkiye’de ilkleri gerçekleşti-
ren Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a çok

teşekkür ediyorum.” dedi.

Üreticilere yetecek
tohumumuz var

Muharrem Eren’in ardından
kürsüye gelen Başkan Yılmaz,
“Bugün, belediye arazilerimize
yaptığımız ekimlerden elde etti-
ğimiz yerli ve milli, sertifikalı to-
humluk arpaların dağıtım töreni
için toplanmış bulunuyoruz.
Benim ikinci köyüm olan Gazi-
tepe’de sizlerle bir arada olmak-
tan dolayı büyük mutluluk
duyuyorum. Bu yıl 400 ton serti-
fikalı arpa tohumunu 1.500 ila
2.000 çiftçimiz ile 200’er kiloluk

dilimlerle paylaşacağız. Bu dağıtılan tohumlarla
15.000 ila 20.000 dönüm arazinin ekimi yapıla-
bilecek. Çiftçilerimiz ayrıca sertifikalı tohum
ekimi nedeniyle devletten de katkı alacak ve bu
sayede girdileri düşüp gelirleri artmış olacak. Si-
livri’deki tüm üreticilerimize yetecek kadar tohu-
mumuz var. Siyasi görüşü, dini, inancı, mesleği,
memleketi ne olursa olsun hiç bakılmaksızın, hiç
kimseyi ayırt etmeksizin bu tohumları herkese
dağıtacağız. Bu tohumlardan elde ettiğimiz 50
bin balya samanı da yine dar gelirli hayvancıla-
rımıza dağıtmaya devam edeceğiz.” diye 
konuştu.

Köylü milletin efendisidir

Konuşmasında Silivri Belediyesi olarak yürüt-
tükleri tarım projeleri hakkında bilgi veren Baş-
kan Volkan Yılmaz, “Bizim tarımsal üretim
noktasında yola çıkış noktamız Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ‘Köylü milletin efendisidir.’
sözü oldu. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye
nüfusunun yüzde 80’inden daha fazlası köy-
lerde yaşıyor ve köylerden üretiyordu. Türkiye
bu üretimle tarım ürünlerinde dünyada kendi
kendine yetebilen ülkelerden bir tanesiydi. Biz de
bu anlayışla çiftçi için, köylü için, millet için
neler başarabiliriz diyerek bu projelerle sizlerin
huzurunda oluyoruz. Göreve geldiğimiz ilk yıl
Silivri’de ekilmeyen, dikilmeyen, atıl durumdaki
350 dönüm belediye arazisi üzerine yerli ve milli,
sertifikalı tohumluk arpa ektik. Elde ettiğimiz
120 ton hasılatın tamamını köylülerimizle pay-
laştık. Yine geçtiğimiz yıl 75 dönüm arazimize
yapmış olduğumuz ayçiçek ekiminden elde edi-
len 2 bin ton ayçiçek yağını Bizden Size Sosyal
Marketimiz aracılığı ile ihtiyaç sahibi ailelerin
sofrasına ulaştırdık” dedi. 

Volkan Yılmaz


