
ÇİFTÇİNİN YÜZÜ GÜLDÜ

Bu memlekete
borcumuz var

Silivri Belediyesi Beyciler Ma-
hallesi’nde düzenlediği “Yerli

ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım
Töreni” ile 50 çiftçiye maddi değeri
60.000 TL olan 10 ton tohumluk
arpayı hibe etti. Törende konuşan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz, “Bugün burada belediye arazi-
mize ekip hasadını yaptığımız yerli
ve milli, sertifikalı tohumluk arpala-
rın dağıtım töreni için bir aradayız.
Bu yıl 2 bin 500 dönüm hiç ekilme-
yen, dikilmeyen veya partiliye, yan-
daşa, akrabaya, eşe, dosta icarsız bir
şekilde verilen belediye arazimizi
üretime kazandırdık. Çünkü biz bu
memleketin evlatlarıyız. Bizim bu
memlekete, bu topraklara borcu-
muz var. Borcumuzu ödemek için
alın teri dökmeliyiz.” dedi. I SAYFA 4
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

Yaptıklarımızla 
layık olacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanı
Osman Nuri Kabaktepe,

Güngören Belediyesi'ni ziyaret ede-
rek Belediye Başkanı Bünyamin
Demir ile bir araya geldi. Kabak-
tepe, Güngören Belediyesi’nin yap-
tığı çalışmalardan duyduğu
memnuniyeti dile getirerek, "Hizmet
ve eser belediyeciliğini en güzel şe-
kilde sergilediğinizi düşünüyorum.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar
dolayısıyla Güngören'e sizin şahsı-
nızda teşekkür ederiz" dedi. Demir
ise “Yaptıklarımız ve yapacakları-
mızla layık olmaya çalışıyoruz. AK
Parti İstanbul İl Başkanı Osman
Nuri Kabaktepe ve beraberindeki
heyete ziyaretlerinden dolayı teşek-
kür ediyoruz” diye konuştu.
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HASTALIK YAYILMASIN
Aşı randevusuna ve aşıla-
maya gidilmemesi kahveci

esnafını harekete geçirdi. Kahve-
hane, kıraathane ve kafeler için fe-
derasyon yaptırım kararı aldı.
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler
ve Büfeciler Federasyonu Başkanı
Murat Ağaoğlu 2. Doz aşısını ol-
mayanların kahvehanelere alınma-
yacağı yönünde açıklamalarda

bulunmuştu. Ağaoğlu “Bizim ka-
rarı uygulamak için bir yetkimiz
yasal olarak yok. Bu bir tavsiyedir
biz tekrar kapanmak istemiyoruz.
Biz diyoruz ki işyerlerimizde E-
Devlet'ten bakarak ikinci doz aşı-
sını olanları alırsak, maske mesafe
temizliğin dışında iş yerlerine giren
arkadaşlarımızın aşısını kontrol
edersek bu hastalık yayılmaz” dedi.

ç
VATANDAŞ İKİYE AYRILDI

Henüz aşı olmadan kahve-
haneye gelen Selman Tan

“Aşı olmadım, olmayı da düşün-
müyorum. Kahvehanede böyle bir
kararın olması bir zulümdür yani
hak mı bu? Ben olmak zorunda
mıyım? Kendi isteğim olmadığı sü-
rece kanunda insana iğne yapma
hakkı yoktur” dedi. Çift doz aşısını
olan ve kıraathanede vakit geçiren

Sedat Batıefe ise “Bu karar insanla-
rın sağlığını korumak için çok ideal
bir karar. Başka türlü koruma şan-
sımız yok. Benim ailem diyabet
hastası iki doz aşı oldu, hiçbir sı-
kıntı yaşamadı. Aşı olmayanları bil-
miyoruz o yüzden bir tedirginlik
var. Yanıma aşı olmayan bir kişi
otursa, oturtmam 'Benden uzak kal
derim' bu çok net” dedi. I SAYFA 9
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Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri  Üniver-
site Mahallesi'ndeki 3 ay kadar önce kirala-

nan bir binanın girişindeki işyerinde sahte içki imal
edildiğini belirledi. Yapılan takip sonucu depo görü-
nümlü işyeri içerisinde 1 ton etil alkol bulunan plas-
tik tank ve 30'ar litrelik 30 bidon içerisinde 900 litre
etil alkol ve damıtma makinesi ele geçirildi. İçerisi ol-
dukça sıcak olan işyerinde soğutmayı sağlamak için
klimalar yerleştirildiği ayrıca içi boş 1'er tonluk 5
plastik tank bulunduğu görüldü.Aynı binada oturan-
lar uzun süreden bu yana alkol kokusu aldıklarını,
bir üstte oturanlar zeminin aşırı sıcak olduğunu an-
lattı. Bina sakinlerinden Mesut Yılmaz, "Burasını 3
ay kadar önce kiraladılar. Alkol kokusu geliyordu.
Birkaç kez sorduk, deterjan üretimi yaptıklarını söy-
lediler. Onlara inanmak durumundaydık" dedi.
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Yangınlar, Antalya'nın Manavgat, Akseki, Gündoğ-
muş, İbradı ve Alanya sınırlarında 15 farklı noktada

devam ediyor. Manavgat yangını ilçenin batısında Demirciler,
Kızıldağ, Sırtköy, Beşkonak mahallelerini içine alacak şekilde
sürüyor. Kızıldağ'da da söndürme çalışmaları gece saatlerinde
de sürdü. Havanın kararmasıyla müdahale zorlaşan yangın
yolu aşıp karşıdaki ormana atlamasın diye ormancılar ve it-
faiye ekipleri alevlerle mücadele etti. Alevlerin, turistik Köprülü
Kanyon ve Tazı Kanyonu'na ulaşmasından endişe ediliyor. 
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DETERJAN URETIYORUZ 
DEDILER ICKI CIKTI!

Manavgat, Marmaris,
Milas ve Köyceğiz'de

devam eden yangınlara başta İs-
tanbul Büyükşehir Belediyesi
olmak üzere 39 İstanbul ilçe bele-
diyesi de müdahale etmek için
bölgeye intikal etti. İBB'nin Ma-
navgat'ta 273 personeli bulunur-
ken diğer ilçe belediyelerinin de
toplam da 200 kadar personeli
bulunuyor. Söndürme ve so-
ğutma çalışmalarına destek veren
ekipler, bölge halkının yaralarını
da sarmak adına vatandaşın 
ihtiyaçlarını karşılıyor. 
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10 BİN KERE
TEŞEKKÜRLER

17 yıldan bu yana her geçen gün 
büyüyerek, güçlenerek yayınını 

sürdüren gazetemizi 10 bin tirajın 
üzerine çıkaran okurlarımıza teşekkür ediyo-
ruz. İstanbul'un 39 ilçesinde bayilerde bula-

bileceğiniz gazeteniz Damga, tarafsız
yayıncılığı ile her kesimden okurun sesi ol-
maya devam ediyor. Bağımsız gazeteciliğin
sorgulandığı bu günlerde objektifliğini koru-
yarak algıdan uzak yayın çizgisini sürdüren
Damga, her zaman olduğu gibi, hakikatin
peşini sürmeye, sizin sorunlarınızı gündeme
getirmeye, sorunların çözümü için kamuoyu
baskısı oluşturmaya devam edecek. Dam-

ga'ya www.gazetedamga.com.tr adresinden
de 24 saat ulaşabilirsiniz. Ayrıca bayilerde

gazetemize ulaşamadığınızda, şikayetlerinizi
info@gazetedamga.com.tr adresine gön-
derebilirsiniz. Adresinizi gönderin, size en

yakın bayiye gazeteniz gelsin.

DAMGA'NIN SATILDIĞI 
BAYİLERİN LİSTESİ SAYFA 8'DE

TAZI KANYONU TEHLİKE ALTINDA
Muğla'nınMarmaris ilçesinde, 8 gündür mücadele edi-
len orman yangını, bölgedeki yemyeşil ağaçlar ve berrak

suyuyla hem doğa harikası hem de Marmaris'teki turistik nokta-
lardan biri olan Turgut Şelalesi'nin çevresini de küle çevirdi. Şela-
lenin yanı başında bulunan ve alevlere teslim olmasının ardından
küle dönen ağaçların görüntüsü, görenlerin yüreğini sızlattı. Şe-
lalenin çevresindeki birçok ağacın yanı sıra asırlık çınarların da
alevlerden zarar gördü. Ayrıca, şelaleye tırmanmak için yapılan
ahşap merdivenler de yanarak kullanılamaz hale geldi.
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Avcılar'da bir binanın girişindeki işyerinde sahte içki üretiminde kullanılmak üzere getiri-
len 1 ton 900 kilo etil alkol ele geçirildi. Binada oturanlar zaman zaman yoğun alkol
kokusu aldıklarını, sorduklarında burada deterjan üretimi yapıldığının söylediğini belirtti

AsI YOKsA
OKEY DE YOK

Fikirtepe’nin gelini

Turisti soydular

Fikirtepe’de beklenen
gün geldi çattı… Fikir-

tepe halkının uzun yıllardır
beklediği proje, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı Altyapı ve
Kentsel Dönüşüm Müdür-
lüğü İstanbul ekibinin gece-
gündüz çalışmasıyla sona
erdi. Gelin gibi süslenen proje
teslime hazır. I SAYFA 10
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Şişli'degiyim mağaza-
sında maskeli ve şapkalı 6

kadın hırsız, perdeleme yönte-
miyle turistin çantasın-
dan cüzdanını çaldı.
Cüzdanın çalındığını
sonradan fark eden
kadın turist, hırsızların
peşinden koştu. Hır-
sızlık anları ve sonra-

sında yaşananlar güvenlik
kamerasına yansıdı. I SAYFA 3
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İstanbul afet
bölgesine koştu

HER
ŞEHİRDEN

İTFAİYE
GELDİ

ŞELALENİN ÇEVRESİ KÜLE DÖNDÜ

YANGINA KARSI 
MESAI SURUYOR

Antalya'nın Manavgat 
ilçesindeki orman yangın-

larında 9'uncu güne 
girildi. Manavgat, Akseki,

Gündoğmuş, İbradı ve
Alanya sınırlarında 15
farklı noktada yangın
söndürme çalışmaları,

gece gündüz devam 
ediyor. Marmaris, Milas ve

Isparta Sütçüler'deki 
yangınlara karşı da yoğun

bir mücadele veriliyor

Sayfa 5

AVCILAR SEFERBER OLDU

Dertlere derman
olmak için varız 

Avcılar Belediyesi, Avcılar
Kent Konseyi ve Merzifon ve

Çevre Köyleri Dernekler Birliği iş
birliği ile afet bölgesinde bulunan
ekiplerin ve vatandaşların gıda ihti-
yaçlarını karşılamak üzere hazırla-
nan koliler Marmaris Büyükşehir
Belediyesi’ne ulaştı. Kolilerin hazır-
landığı alanı ziyaret eden Avcılar Be-
lediye Başkanı Av. Turan Hançerli,
“Avcılarlı hemşehrilerimiz adına yan-
gın bölgesine tüm Türkiye’deki bele-
diyelerle birlikte yaraları sarmak,
dertlere derman olmak için canla
başla çalışıyoruz, çalışmaya da
devam edeceğiz. Diliyorum bir an
önce yangınlar bitecek hem yaraları-
mızı saracağız hem ormanlarımızı
yeniden hayata döndüreceğiz” dedi
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İstanbullu
denize koştu

İstanbul'da sıcak ve nem bu-
nalttı. Kentte öğle saatlerinde

sıcaklık 38 dereceyi buldu. Meteoro-
loji'den edinilen bilgiye göre, Şişli'de
sıcaklık saat 15.00 sıralarında 38 de-
rece olarak ölçüldü. Aynı saatlerde
Sancaktepe 37, Arnavutköy ve Gün-
gören 37 Fatih ile Pendik ise 36 de-
rece oldu. Sıcaklardan bunalanlar,
Yeşilköy'de denize girdi. Denize gir-
menin yasak olduğu bölgelerde va-
tandaşlar yasağa aldırış etmedi. 
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EMEĞİN YANINDAYIZ

Çalışanımızın hakkını
her daim gözeteceğiz

Küçükçekmece Belediyesi,
TÜMBEL-SEN ile yürüttüğü

çalışmalar sonucunda toplu söz-
leşme imzaladı. İmzaların atılmasının
ardından konuşan Belediye Başkanı
Kemal Çebi, her zaman emeğin ve
emekçinin yanında olduklarını belir-
terek; “Biz çalışanımızın hakkını her
daim gözeteceğiz. Bugün de o hak-
lara verdiğimiz değer doğrultusunda
toplu sözleşmemizi imzaladık. Atılan
imzalar mesai arkadaşlarımız için ha-
yırlı, uğurlu olsun diyorum. Küçük-
çekmece için el birliğiyle hep birlikte
çalışmayı sürdüreceğiz” dedi.

ç

AŞI OLMAYANLARI FIRINA ALMAMA KARARI VEREN FIRINCILAR ODASI
SONRASI, KAHVEHANECİLER DE BENZER BİR KARAR ALMA HAZIRLIĞINDA

KOMŞULAR ŞAŞKINLIK GEÇİRDİ

Kahvehanelere aşı yaptırmayan kişilerin alınmaması yönünde açıklamalar yapılırken,
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu,
"Bu bir tavsiyedir. Biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Aşısını olmayanları kahveye almaya-
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavi-
rüs Bilim Kurulu toplantısının ardından
yazılı açıklamada bulundu. Türkiye'nin

önemli bir bölümünün orman yangınları ile müca-
dele ettiğine işaret eden Bakan Koca, Bilim Kurulu
üyelerinin, yurdun yaşadığı afet durumu nedeniyle
üzüntülerini ifade ettiğini belirtti. Koca, Türkiye'nin
mücadele gücü ve tecrübesinin yüksek olduğunu vur-
gulayarak, "Sağlık açısından bakanlığımız ve teşkilatı-
mız hazır kıta afet bölgesindeki gelişmeleri takip
etmektedir. Bir haftadır ülke olarak yangın felaketle-
rine karşı mücadele veriyoruz. Gönüllü UMKE tim-
lerimiz, Acil Sağlık profesyonellerimiz her birimizin
koşmak istediği yerlerdeler. Her birimizin yapmak is-
teyeceğini yapıyorlar. Duman-
dan gözü yaşarıp göremez hale
gelen orman kahramanlarıyla,
üzüntülerinden ağlayanlar, bu-
günlerde hepimiz biriz, berabe-
riz" ifadelerini kullandı.

Kalabıklar riskli

Bilim Kurulu toplantısının gün-
demine ilişkin açıkalamada bu-
lunan Koca, şunları kaydetti:
"Koronavirüs Bilim Kurulu'nun
bugünkü toplantısında; kritik
sınır kabul ettiğimiz 20 binin çok üzerinde seyreden
günlük vaka sayıları, aşılama süreci, toplum bağışıklı-
ğını sağlayacak bir aşılanma oranına kavuşmak için
yapılması gereken çalışmalar ele alınmıştır. Kovid-19
vaka sayısı dün yaklaşık 25 bindi. Mevcut durum
bayram tatilindeki bulaşmaların artarak devam etti-
ğini ortaya koymaktadır. Salgın, hayatın inkar edile-
mez bir gerçekliğidir. Salgın gündemine alışılmış olsa
bile salgına karşı verilecek mücadele basite indirgene-
mez. Riske karşı gerekli tedbirleri almak, içten içe
korktuğu halde hastalık yokmuş gibi davranmaktan
daha kolaydır. Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza
geri dönmeliyiz. Unutmayın: Kalabalıklar yine riskli,
maske yine gereklidir."

Aşılarımız gelmeye başladı

Aşılamaya ilişkin bilgi de veren Bakan Koca, "18 yaş
ve üstü nüfus için yaptığımız aşılama takvimine sadı-
ğız. Bugün 19.00 itibariyle 74 milyon 334 bin 980 doz
aşı uygulandı. İlk doz aşısını yaptıranların oranı
yüzde 66'nın üzerinde. İlk doz oranının, tedarikte ya-
şanan zorluk aşılır aşılmaz hızla bu düzeylere ulaş-
ması toplumun aşı kararlılığının kanıtıdır. Aşı olmayı
erteleyenlerimiz var. Aşı olmamakla bugün risk alsa-
lar da, bilim insanları onlara ikna edici açıklamaları
sundukça, düşünceleri değişecektir. Sağlık; kararsız-
lığa, karşıtlığa elverişli bir konu değildir. İnsanlığın ve
bilim dünyasının tamamına yakını ise yanlışta birleş-
mez. Biontech'in üretiminde yaşanan aksama sebe-
biyle ülkemize sevkiyatında 31 Temmuz- 3 Ağustos
arası, 4 gün azalma oldu. Aşılarımız gelmeye başladı.
13 milyon doza yakın aşımızı Pazartesi gününe kadar
teslim alacağız. Cuma günü (Bugün) normal hızı-
mıza dönüyoruz. Durumu anlayışla karşılayan halkı-
mız sağ olsun" ifadelerini kullandı.
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Alışkanlıklarımıza
geri dönmeliyiz

Dezenfektanı kendiniz hazırlayın

HACER KÖSE

M iyomların neden oluştuğunun
net olarak belirlenmediğini
söyleyen Medipol Üniversitesi

Çamlıca Hastanesi Kadın Hastalıları ve
Doğum Uzmanı Op. Dr. Ulkar Heyda-
rova, “Ancak genetik etkenler, hormonal
sistem ve büyüme faktörleri ile ilişkisi ol-
duğu kanıtlanmıştır. Ergenlik ve meno-
poz sonrası dönemde az görülüp, üreme
çağında sık görülmesinin altında yatan
neden, çalışmalarda da gösterilmiş olan
miyomların hormonlara (östrojen ve pro-
gesteron) duyarlılığıdır. Bu nedenle östro-
jen maruziyetinin azalması, doğum
sayısındaki artış ve sigara kullanılmaması
gibi durumlarda daha az görülmektedir”
diye konuştu.

Kısırlık riski var

Birçok kadında miyomların bulunmasına
rağmen bulgu vermediğini belirten Dr.
Heydarova, “Sıklıkla rutin jinekolojik
muayenede veya başka bir nedenle yapı-
lan radyolojik incelemelerde ortaya çıkar.
Ancak, düzensiz ve yoğun olan adet ka-
namaları gibi şikayetlerde ilk akla gelmesi
gereken durumlardan biridir. Büyük bo-
yutlara ulaşmış miyomlar idrar kesesine
ve bağırsaklara baskı yaparak sık idrara
çıkma, ağrılı dışkılama ve ağrılı ilişki (dis-
paroni) gibi sorunlara yol açabilmektedir.
Yerleşim yerine göre değişmekle birlikte
hastalarda kısırlığa (infertilite) dahi yol
açabilmektedir” ifadelerini kullandı. Dr.
Heydarova, “Yaklaşık her on gebelikten
birinde rahimde miyom görülebilmekte-
dir. Küçük boyutta olanları sıklıkla gebeli-
ğin gidişatını kötü etkilemezken büyük
boyut miyomlar erken gebelik kanama-
ları, doğum sonrası kanamanın durma-
ması ve bebeğin kaybedilmesi gibi
sorunlara da yol açabilmektedir” dedi.

Muayenenizi aksatmayın

Küçük boyutlu miyomların kişide şikayet

oluşturmuyorsa düzenli aralıklarla jine-
kolojik muayene ve ultrason ile takibinin
yeterli olduğunu söyleyen Dr. Heydarova,
“Miyom tedavisi ilaç (medikal) veya cer-
rahi yöntemlerle yapılmaktadır. Tedavi se-
çiminde hastanın yaşı, miyom yerleşimi,
büyüklüğü ve sayısı, semptomların şid-
deti ve ailenin çocuk sahibi olma isteği
gibi etkenler rol oynamaktadır.  Rahim içi
yerleşimli miyomların tedavisinde histe-

roskopik myomektomi dediğimiz yöntem
tercih edilmektedir” diye konuştu.

Tedavi seçenekleri

Op. Dr. Ulkar Heydarova, “Cerrahi tedavi
seçeneklerinden biri olan myomektomi
rahmin yerinde bırakılarak sadece miyo-
mun çıkarılması ameliyatıdır.  Histerek-
tomi ise miyomla rahmin tamamının
çıkarılması ameliyatıdır. Her iki ameliyat

laparoskopik (kapalı yöntem dediğimiz
göbek deliğinin altından yapılan küçük ke-
silerle) ve laparotomik (açık ameliyat) ola-
rak yapılabilmektedir. Kapalı yöntem
(laparoskopik) ameliyat çok küçük kesiler-
den yapıldığı için hastalarda estetik kaygı
oluşturmaz ve aynı zamanda ameliyat
sonrası iyileşme süreci daha kısa olduğu
için hastanın normal yaşama dönüşünu
hızlandırır” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koron-
avirüs vakalarının Koronavirüs Bilim Ku-
rulu toplantısının gündemi olduğunu
belirterek, "Riske karşı gerekli tedbirleri
almak, içten içe korktuğu halde hastalık
yokmuş gibi davranmaktan daha kolaydır.
Zor kazandığımız iyi alışkanlıklarımıza
geri dönmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Zeytinburnu Belediyesi’nin düzenlediği Evde Doğal Temizlik seminerinde eğitim veren Yüksek
Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, “Evde doğal yollarla dezenfektan hazırlamak mümkün” dedi

Gün içinde çok fazla kimyasal ürün kullandığımızı
söyleyen Livaoğlu, "Mümkün olduğunca bildiği-
miz ölçüde alternatif oluşturabiliriz. Sertifikalı
ürünler yani insan sağlığına ve doğaya dost ürün-
ler tercih edilebilir. Evin genel temizliği ve yüzey te-
mizliğinde sirkeden faydalanabiliriz. Bu dönemde
kekik ve çay yağından da mutlaka faydalanalım.
Kekik ve çay ağacı yağını kaynar suya koyup evini-
zin bir köşesinde koyduğunuz zaman ortamdaki
zararlı mikroorganizmaları yok ederler. Parlatıcı ve
yumuşatıcı yerine elma sirkelerinden faydalanabili-
riz” diye konuştu.

Karbonat, baroks ve zeytinyağı 

Doğal temizlik için çamaşır sodası, karbonat ve
borakstan yararlanılabileceğini söyleyen Livaoğlu,
sözlerine şöyle devam etti: “Alerjisi olan insanlar
maytlardan etkilendiği için borakstan faydalanabi-
lir. Çamaşırların daha beyaz olması için klorlu
ürünler kullanmak yerine çamaşır sodası ilave
edersek hem yumuşatmada hem de daha temiz
sonuç almada faydalı olacaktır. Karbonat, boraks
ve zeytinyağlı sabunu karıştırarak sert yüzeylerde
kullanabilirsiniz.”

Cilt hastalıklarına sebep oluyor

Dezenfektanların mikroorganizmaya etki ettiği gibi
insan hücrelerinde de tahribat oluşturduğunu be-

lirten Kudret Livaoğlu, “Dezenfektanlar mikrobu
öldürürken aynı zamanda yararlı bakterilere de
zarar veriyor. Flora bozulduğu için farklı cilt hasta-
lıklarına neden oluyor. Dezenfektanların doğal al-
ternatifleri var.  Zeytinyağlı doğal sabunlar virüs
üzerindeki yağlı tabakayı parçalayıp etkisiz hale
getiriyor. Hipokloröz asit içeren ürünler de doğal
kökenli olduğu için tercih edebilir. Kekik ve çay
ağacı yağının çok yüksek antibakteriyel özelliği var-
dır.  Limon yağının da aynı şekilde antibakteriyel
özelliğinin yanı sıra yüksek ve güzel koku bırak-
ması açısından da kullanabiliriz” şeklinde konuştu. 

Dezenfektanı böyle hazırlayın

Yüksel Kimya Mühendisi Kudret Livaoğlu, evde
doğal yollarla dezenfektan hazırlamanın tarifini
şöyle anlattı: “Kaynatılıp soğutulan bir bardak
suya bir yemek kaşığı elma sirkesi ilave edilir. İki
damla çay yağı, birkaç damla kekik yağı ve on
damla limon yağı eklenir. Karşımızı her kullanım-
dan önce çalkalamak gerekiyor.” 

Doğal ev temizliği 

Livaoğlu, ev temizliği için doğal yollarla hazırlana-
cak tarifi ise şöyle anlattı: “5 litre suya iki yemek
kaşığı sirkeyi ekleyin. Karışıma iki damla kekik yağı
ilave edin. Karışımı kapı kolları, evin genel yüzeyi
ve sert yüzeylerde rahatlıklarla kullanın.” 

MIYOM RISKINIZI
BESLENMEYLE AZALTIN
İyi beslenme ve egzersiz kadınlarda  miyom riskini azaltıyor.  Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ulkar
Heydarova, üreme çağındaki her 3 kadından birinde görülen miyomların sebeplerini açıkladı ve “Kırmızı etten
zengin diyette risk artarken sebze ağırlıklı beslenmede ve düzenli egzersiz ile risk azalmaktadır” dedi

Podyumların aranan isimlerinden olan model Ken-
dall Jenner'ın başı, iki yıl önce yaptığı bir sözleşme
yüzünden belaya girdi. Liu Jo isimli İtalyan moda
markası, anlaşma şartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle
Jenner'a 2 Ağustos'ta dava açtı. Independent'in
Reuters'tan aktardığı habere göre; şikayet dilekçesi-
nin New York'a bağlı Manhattan'daki ABD Bölge
Mahkemesi'ne sunulduğunu bildirdi. Şirketin tem-
silcileri, 25 yaşındaki modele, iki fotoğraf çekimi için
Temmuz 2019'da anlaşmaya varıldığını ve bunlar-
dan 2020 İlkbahar/Yaz koleksiyonu için olan ilk çe-
kimin gerçekleştirildiğini öne sürdü. Yetkililer,
sözleşme kapsamında Kendall Jenner'a 1,35 milyon
dolar (yaklaşık 10 milyon TL) ödendiğini, ikinci fo-
toğraf çekiminin defalarca planlanmaya çalışıldığını
ancak bir türlü yanıt alamadıklarını öne sürdü.

Kendall Jenner'in
başı belada
Kendall Jenner'in
başı belada
Kendall Jenner'in
başı belada
Kendall Jenner'in
başı belada
Kendall Jenner'in
başı belada
Kendall Jenner'in
başı belada
Kendall Jenner'in
başı belada

EGZERSİZ VE İYİ
BESLENME RİSKİ

DÜŞÜRÜYOR

Meleklerin saçlarını Türk kuaför şekillendirecek
Dünyaca ünlü bir şovda yer alacak ünlü top
modeller, Hairbysam Kuaför’ün kurucusu
Samet Zili tarafından şekillendirilen saçla-
rıyla podyumda boy gösterecek. Dünyanın
en büyük iç giyim markalarından Victoria’s
Secret’ın her yıl merakla beklenen ve 'yılın
şovu' olarak bilinen moda gösterisi, kısa bir
aradan sonra yeniden düzenleniyor. Lon-

dra’da faaliyet gösteren Hairbysam Kua-
för’ün kurucusu Türk kuaför Samet Zili,
Victoria’s Secret’ın dünyaca ünlü moda
şovu için firmayla anlaşma yaptı. Dünyaca
ünlü saç tasarımcısı Samet Zili, dünyanın
dört bir yanında ilgiyle izlenen ikonik şovun
kulisinde olacak ve Victoria’s Secret melek-
lerinin saçlarını tasarlayacak.

Birçok kadında miyomların
bulunmasına rağmen bulgu

vermediğini belirten Dr. Hey-
darova, “Sıklıkla rutin jineko-
lojik muayenede veya başka
bir nedenle yapılan radyolo-

jik incelemelerde ortaya
çıkar. Ancak, düzensiz ve

yoğun olan adet kanamaları
gibi şikayetlerde ilk akla gel-

mesi gereken durumlardan
biridir” ifadelerini kullandı.
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Bağcılar'da çocukların arasında baş-
layan kavgaya büyükler karıştı. Bıçak ve
sopaların kullanıldığı kavgayı polis ve

bekçiler ayırmakta zorlandı, iki kişi yaralandı. Olay,
geçen pazar 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, çocuklar arasında çıkan kavga son-
rası siteden çıkan bir grup, kavgaya karışan çocuk-
lardan birini dövdü. İsminin Adem B. olduğu
öğrenilen kişi de site önüne giderek kardeşinin
neden dövüldüğünü sordu. Bunun üzerine ellerinde
sopa ve bıçaklarla dışarı çıkan grup, Adem B.'ye
saldırmaya başladı. Adem B.'nin arkadaşları ve ya-
kınlarına durumu haber vermesi üzerine iki grup
cadde ortasında birbirine girdi. Kavganın büyüme-
siyle ihbar üzerine olay yerine bekçi ve polis ekipleri
sevk edildi. Polis ekipleri ve bekçilerin araya gir-
meye çalıştığı arbedede iki grup bir süre daha kav-
gaya devam etti. Daha sonra tarafların
sakinleşmesi üzerine kavga sona erdi. Olayda yara-
lanan iki kişi ambulansla hastaneye götürüldü. Te-
davileri yapılan yaralılar taburcu edildi.

esenyurt'ta lüks bir rezidansta
sahte para basarak piyasaya sür-
düğü tespit edilen şüpheliye ope-

rasyon düzenlendi. Operasyonda
tamamlanmış ve basımı devam eden top-
lam 5 milyon 650 bin sahte dolar ele geçiri-
lirken, gözaltına alınan R.Ş isimli şüpheli
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İstanbul
Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Müca-
dele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ayrı suç-
tan arama kaydı ile hakkında kesinleşmiş
hapis cezası bulunan R.Ş., isimli şüphelinin

Esenyurt'ta sahte para bastığı ihbarını aldı.
Ekipler, şüpheliyi iki yıl süreyle takibe aldı.
Polis ekipleri geçen salı şüphelinin Esen-
yurt'ta kaldığı lüks rezidansa operasyon
düzenledi. R.Ş., gözaltına alınırken, dairede
yapılan aramalarda basım aşamasında
olan toplam 51 bin adet sahte 100 dolar
,basımı tamamlanmış toplam 5 bin 500
adet sahte dolar, basım aşamasında 360
bin adet her sayfada "Benjamin Franklin"
ve 100 ibaresi bulunan sahte dolar ile para
yapımında kullanılan baskı makinası ve

malzemeleri ele geçirildi.

Sahte kimlikle saklanmış

R.Ş.'nin saklanmak için farklı kimlikler
kullandığı ve farklı kişiler adına düzenlen-
miş kira sözleşmeleri ile Esenyurt'ta lüks
sitelerde saklandığı ortaya çıktı. R.Ş. polis-
teki işlemlerinin ardından sevk edildiği
adli makamlarca tutuklandı. Baskında ele
geçirilen sahte dolar ve baskı malzemeleri
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yer-
leşkesinde sergilendi.

Geçen pazartesi gecesi TEM Otoyolu Gazi Ma-
hallesi Sapağı'nda kaza ihbarı üzerine olay yerine
polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine ulaşan polis

memurlarından Yılmaz Bölükbaş, çevre güvenliğini almak
için kaza yerine duba yerleştirmeye başladı. Bu sırada sü-
rücü Caner Erdoğan'ın alkollü ve aşırı hızlı kullandığı iddia
edilen otomobil, polis memuru Bölükbaş ve olay yerinde
bulunan Dursun S. ile Mustafa S.'ye çarptı. Arkadan gelen
seyir halindeki 3 araç da Caner Erdoğan'ın otomobiline
çarptı. Kazada Mustafa S. yaralanırken, Dursun S. ise olay
yerinde hayatını kaybetti. Polis memuru Yılmaz Bölükbaş

da ağır yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bö-
lükbaş ambulansla hastaneye kaldırılarak, yoğun bakıma
alındı. Bölükbaşı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Sürücü tutuklandı

Öte yandan otomobil şoförü Caner Erdoğan olay yerinde
bulunan görevlilerce yakalanarak Şehit Bülent Özkan Polis
Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi. Şüpheli Erdo-
ğan'ın 1.03 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şüpheli Er-
doğan önceki gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak
Metris Cezaevi'ne gönderildi.

Kazada hayatını kaybetti

Bağcılar 
meydan savaşı!

esenyurt'ta, sürücüsünün el freni çek-
meden park ettiği servis aracı bir süre
sonra kaymaya başladı. Kapısı da kilitli

olmayan aracın içine giren bir kişi el frenini çekerek
aracı durdurdu. O anlar güvenlik kamerasına yan-
sıdı. Olay, geçtiğimiz pazar günü saat 18.30 sırala-
rında Esenyurt Şehitler Mahallesinde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, bir sürücü servis aracını park
ettikten sonra alışveriş yapmak için markete girdi.
El freni çekilmeden bırakıldığı iddia edilen servis
aracı, bir anda harekete geçti. Çevredeki bir vatan-
daş, otomobilin üzerine doğru gelen servis aracının
kapısının kilitli olmadığını fark edince aracın içine
girerek el frenini çekti. Kaza son anda engellenir-
ken, çevredeki vatandaşlar servis aracının sürücü-
süne tepki gösterdi. Yaşananlar bir iş yerinin
güvenlik kamerasına yansıdı. 

Servis aracını
zor kurtardılar

KüçüKçeKmece'de caddeye ters yön-
den giren otomobil sürücüsü, park ha-
lindeki 5 otomobile çarptı. Caddeyi

birbirine katan sürücüye çevredekiler tepki gös-
terdi. Küçükçekmece, Halkalı Caddesi'nde gece
saatlerinde 34 DHN 352 plakalı otomobilin sürü-
cüsü hızlı bir şekilde ters yönden caddeye girdi.
Cadde üzerinde park halindeki 4 otomobile zarar
veren sürücü 5. otomobile çarparak durabildi. Ya-
şananlar sonrası otomobilleri zarar gören kişiler,
ters yönden caddeye giren kişiyi darbetmek istedi.
O anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu
kameralarına yansıdı. 

Ters yönde gidip
5 araca çarptı

TURISTI SOYDULAR

Sultangazi'de meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybe-
derken, 1'i polis memuru 2 kişi de yaralandı. Alkollü ve aşırı hızlı olduğu
iddia edilen otomobil sürücüsü Caner Erdoğan ise çıkarıldığı mahkemece
tutuklandı. Yaşanan kaza anı MOBESE kamerasına yansıdı

O lay, geçtiğimiz pazar-
tesi akşamı Şişli Ni-
şantaşı'ndaki giyim

mağazasında meydana geldi.
İddiya göre, takip edildiğinden
habersiz olan kadın turist, ma-
ğazaya girerek reyonlardaki
giysilere incelemeye başladı.
Bu sırada mağazaya maskeli ve
şapkalı 6 kadın girdi. Kadınlar,
alışveriş yapıyor izlenimi ver-
mek için giysileri incelemeye
başladı. Bir süre sonra turistin
olduğu reyona gelen kadın hır-
sızlardan 3'ü perdeleme yönte-
miyle mağaza görevlilerinin
önünü kapatırken, aralarından
biri turistin çantasındaki cüz-
danı el çabukluğu ile çaldı.
Çaldığı cüzdanı kendi çanta-
sına koyan hırsız ile birlikte
diğer 5 kadın mağazadan çıktı.
Kısa bir süre sonra çantasında
cüzdanın olmadığını fark eden
turist ve arkadaşı hırsızların pe-
şinden koştu. O anlar güvenlik
kameralarına yansıdı.

Yakalanmalarını istiyoruz

Osmanbey'deki mağazasında
da aynı kadınların hırsızlık
yaptığını söyleyen iş yeri sahibi

Bahattin Çelik, "Diğer şu-
bemde olduğu gibi yine aynı
ekip geldi organize bir şekilde
kalabalık geldiler. 6 kişilik
ekipti, başları yoktu bu sefer
uzun süredir görmüyoruz. Bu
sefer Nişantaşı'ndaki mağa-
zamı hedef aldılar. Artık biz
bunlardan bıktık, müşterileri-
mizle tercümanlar aracılığı ile
konuştuğumuzda hırsızlık
olaylarının Nişantaşı ve Os-
manbey bölgesinde çok oldu-
ğunu devamlı bu şekilde
olaylarla karşılaştıklarını söylü-
yorlar. Biz de artık bunların ya-
kalanmasını istiyoruz bıktık.
Bunlar 6 kadın önceden tespit
ettikleri Arap turistleri hedef
alıyorlar. 6 kişi içeriye giriyor.
Perdeleme sistemiyle özellikle
kameraların olmadığını bir
alanı tercih edip, personellerimi
oyalayıp müşterilerin çantala-
rından gizlice paralarını alıyor-
lar. Özellikle turistlere yönelik
yapıyorlar. Bizim gibi büyük
mağazalara geldikleri zaman,
kalabalık bir şekilde alışveriş
yapıyor süsü verip, müşterilerin
çantalarındaki paraları ve tele-
fonları alıyorlar" dedi.

Şişli'de giyim mağazasında maskeli ve şapkalı 6 kadın hırsız, perdeleme yöntemiyle turistin
çantasından cüzdanını çaldı. Cüzdanın çalındığını sonradan fark eden kadın turist, hırsızların
peşinden koştu. Hırsızlık anları ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

Fatih'te 4 katlı bir apartmanın giriş ka-
tında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur
kalan aralarında çocukların da bulunduğu

kişilerin önce vatandaşlar binaya dayadıkları merdi-
venlerle kurtarmaya çalıştı. Ardından itfaiyenin gel-
mesiyle üst katlarından kurtarılan ve dumandan
etkilenen çok sayıda kişi ambulanslarda tedavi edildi.
Yangın, saat 00.00 sıralarında Fatih, Mevlanakapı
Mahallesi, Çorlulu Ali Paşa Sokak'taki 4 katlı binanın
giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve
sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın
nedeniyle binayı bir anda yoğun duman kapladı. Çev-
redeki vatandaşlar binaya dayadıkları merdivenlerle
mahsur kalanları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti.
Olay yerine gelerek yangını söndüren itfaiye ekipleri
de üst katlarda mahsur kalan aralarında çocukların
da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etki-
lenen vatandaşlar olay yerine gelen sağlık ekiplerince
ambulanslarda tedavi edildi. Mahalle sakinleri yangın
söndürme sırasında zaman zaman birbirleriyle kavga
etti. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Esenyurt'ta operasyonda 5 milyon 
650 bin sahte dolar ele geçirildi

4 katlı binada yangın
Fatih'te 4 katlı bir apartma-

nın giriş katında yangın
çıktı. Üst katlarda mahsur

kalan aralarında çocukların
da bulunduğu kişilerin önce

vatandaşlar binaya daya-
dıkları merdivenlerle kur-

tarmaya çalıştı.



S ilivri Belediyesi büyük ses getiren to-
humluk arpa dağıtımlarına hız kesme-
den devam ediyor. 2019 yılında

başlattığı Çiftçiye Tohum Desteği Projesi’ne
devam eden Silivri Belediyesi, ürettiği tohum-
luk arpaları Beyciler Mahallesi’nde düzenle-
diği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım
Töreni” ile çiftçilere hediye etti. Törende 50
çiftçiye maddi değeri 60.000 TL olan 10 ton
tohumluk arpa dağıtıldı. Beycilerli çiftçiler al-
dıkları bu tohumlarla toplamda 500 dönüm
arazi ekebilecek. Tohumluk arpalarını teslim
alan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’a teşekkür eden çiftçiler desteklerden ol-
dukça memnun olduklarını dile getirdi. Daha
önce atıl durumda bulunan 1.000 dönüm
arazisine yerli ve milli, sertifikalı tohumluk
arpa eken Silivri Belediyesi, elde ettiği 400 ton
ürünü 200’er kiloluk dilimler halinde 2.000
çiftçiye dağıtmayı sürdürüyor. Üreticilere ya-
pılan bu desteğin maddi karşılığı ise yaklaşık
2,5 milyon TL. Silivrili çiftçiler bu ürünlerle
20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve
elde ettikleri 10.000 ton ürünü tekrar tohum-
luk olarak kullanabilecek. Silivri Belediyesinin
bu projesi ile çiftçiler yaklaşık 25 milyon TL
ciro elde etmiş olacak.

Volkan Yılmaz çok farklı

Törenin açılış konuşmasını yapan Beyciler
Muhtarı Yaşar Köse, “Belediye Başkanımız
Volkan Yılmaz alışılmışın dışında devamlı Si-
livri’nin sadece şehir merkezinden ibaret ol-
madığını ifade ediyor ve çalışmalarını da bu
yönde yapıyor. Bunun en bariz örneğini
bugün burada yaşıyoruz. Tarım ve hayvancı-
lığa katkılarının yanın sıra sosyal faaliyetleriyle
de Volkan Başkanımız çok farklı. Silivri Bele-
diyesi bu yıl 110 kişiye Ramazan ayı boyunca
temel gıda yardımı yaptı. Belediyemiz Beyciler
şehir merkezine 35 km uzaklıkta olmasına
rağmen Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahip-
lerine sıcak yemek yardımında bulundu. Ata-
larımızdan kalma bir geleneği yaşatarak
bakkallardan veresiye alışveriş yapan vatan-
daşlarımızın borçlarını ödedi. Ramazan ve
Kurban bayramlarında 6-12 yaş arasındaki
çocuklarımıza elbise hediye etti. Yine Kurban
Bayramı’nın son gününde yaklaşık 110 kişiye
kurban eti dağıttı. Engelli Koordinasyon Mer-
kezi ile yaşlılarımıza ambulans, araç gereç, ev
ziyaretleri gibi destekler verdi. Beyciler’de geç-
tiğimiz günlerde 25 kişiye 50’şer balya saman

dağıttı. Daha sonra hayvancılarımızın ihtiyacı
olduğu için başkanımıza ‘Elinizde saman var
mı?’ diye sordum. Volkan Başkan bana ‘Ol-
mazsa da para ile alırız vatandaşın derdini
çözeriz.’ dedi. Ben destekleri dolayısıyla tüm
Beyciler halkı adına Belediye Başkanımıza te-
şekkür ediyor, tohumluk arpa dağıtımının ha-
yırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

Silivri ufkumuzu açıyor

Köse’nin ardından kürsüye gelen Silivri Yağlı
Tohumlar Kooperatif Başkanı Turgay Sa-
karya, “Belediyemizin yerli ve milli tohumluk
arpa projesini başından beri destekliyorum.
Bizler de bu desteklere elimizden geldiği
kadar katkı sunmaya çalışıyoruz. Son yaşa-
nan afetler bize tarımın ne kadar önemli bir
hal aldığını, ne kadar zaruri olduğunu net bir
şekilde göstermiş oldu. Bu nedenle belediye-
mizin çalışmaları oldukça önemli. Silivri Bele-
diyesi yaptığı çalışmalarla sosyal
yardımlaşmanın dışında hem çiftçilerimizin
hem de bizlerin ufkunu açıyor. Tarıma destek
veren Silivri Belediyesini tebrik ediyor, şükran-
larımı sunuyorum.” dedi. 

Bu memlekete borcumuz var

Törendeki konuşmasına Silivri Belediyesinin

tarıma verdiği önemi anlatarak başlayan Baş-
kan Yılmaz, “Bugün burada belediye arazi-
mize ekip hasadını yaptığımız yerli ve milli,
sertifikalı tohumluk arpaların dağıtım töreni
için bir aradayız. Bu yıl 2 bin 500 dönüm hiç
ekilmeyen, dikilmeyen veya partiliye, yandaşa,
akrabaya, eşe, dosta icarsız bir şekilde verilen
belediye arazimizi üretime kazandırdık. Bu
arazilerin 1.000 dönümüne arpa, 500 dönü-
müne buğday, 500 dönümüne ayçiçek, 75 dö-
nümüne mısır ektik. Geriye kalan arazilerimizi
de başta kadın üreticilerimiz olmak üzere do-
mates, bamya veya kavun ekmek isteyen çift-
çilerimize üçer beşer dönüm pay ederek
bedelsiz olarak tahsis ettik. Yaptığımız arpa
ekiminden elde ettiğimiz yaklaşık 400 ton ar-
payı Silivri’deki köylerimizin tamamına hiç
ayırt ekmeksiniz, partisinin ne olduğuna, dini
görüşüne, inancına, memleketine bakmaksı-
zın hediye ediyoruz. Dağıttığımız tohumluk
arpanın değeri yaklaşık 2,5 milyon TL. Bu-
nunla birlikte yine ektiğimiz ürünlerden çıkan
50 bin balya samanı hayvancılarımıza ücret-
siz hibe ediyoruz. Bu 50 bin balya samanın
karşılığı ise 1,5 milyon TL. Geçtiğimiz yıl 75
dönüm arazimize ayçiçek ektik ve elde ettiği-
miz 5 bin litre ayçiçek yağını 5’er kiloluk tele-
nekerle 1.000 ihtiyaç sahibi ailemizin
mutfağına ulaştırdık. Bu yıl ise ayçiçek hasa-
dından elde edeceğimiz 50 bin litre ayçiçek
yağını yine 5’er kiloluk tenekeler halinde 10
bin ailemizle paylaşacağız. Yine arazilerimize
ektiğimiz mısırın hasadından 500 ton silajlık
mısır elde etmeyi hedefliyoruz. Bu mısırları
500 kiloluk torbalar halinde 1.000 çiftçimize
hediye edeceğiz. Biz Silivri Belediyesi olarak
öncü olmak, önder olmak durumundayız.
Çünkü biz bu memleketin evlatlarıyız. Bizim
bu memlekete, bu topraklara borcumuz var.
Borcumuzu ödemek için alın teri dökmeliyiz.”
ifadelerini kullandı.

Gönlümüzden asla ayırmayacağız

Beyciler’de yapılan yatırımları anlatan Başkan
Volkan Yılmaz, “Beyciler’deki muhtarlık bina-
mızın alanı oldukça yetersizdi. Burada 1.040
metrekare arsanın 520 metrekaresi bir vatan-
daşa 520 metrekaresi de belediyemize aitti.
Biz bu arazinin sahibi vatandaşımızla yaptığı-
mız uzun görüşmeler neticesinde 520 metre-
kare arsayı Silivri Belediyesi olarak 176 bin
472 TL karşılığında satın aldık ve Beyciler
halkının kullanımına açtık. Köy okullarını zi-
yaret ettiğimizde bu okullar ile merkezdeki
okullar arasında fiziki yapısı, teçhizatı, labora-
tuvarı ve kütüphaneleri bakımından bir makas
olduğunu fark ettik. Ardından hemen kolları

sıvayarak 12 köy okulumuzda ‘Kütüphanesi,
Bilgisayar Odası, Tiyatro Salonu Olmayan
Köy Okulu Kalmayacak’ sloganıyla bir kam-
panya başlattık. Beyciler’deki okulumuzun
kütüphanesini, bilgisayar odasını ve tiyatro
salonunu yeniledik. Bununla da yetinmeyip
dış cephe boyasından okul duvarlarına, en-
gelli kardeşlerimizin eğitim odasından öğret-
menler odasına kadar fiziki yapısının
tamamını yeniledik. Yine Beyciler’deki okulu-
muzun da aralarında bulunduğu 12 köy oku-
lumuzun tuvaletlerini A’dan Z’ye yeniledik.
Beyciler’de kapalı pazarımızla alakalı eksiklik-
leri en yakın zamanda gidereceğiz. İBB’den
Beyciler için 3 bin ton asfalt sözü almıştık.
Henüz buradan bir netice alamadık ama sö-
zümüz söz yolları yapacağız. Spor sahamızla
ilgili yapacağımız yatırımlar bulunuyor. Sizin
derdiniz, tasanız hep bizim de derdimiz tasa-
mız olacak. Biz gönlümüzü, yüreğimizi bura-
dan asla ayırmayacağız ancak esasında
yatırımlarımızın en anlamlısı üretim yatırım-
ları oluyor. Sonuçta biz asfaltı, binayı, aracı
yiyemeyiz. Buranın her yerini asfalt ile granit
kaldırımlarla da kaplasak çiftçi kardeşimin
kahveye çıktığında cebinde çay parası yoksa
hiçbir anlam ifade etmiyor. Onun için biz
önce üreteceğiz, çok çalışacağız, sonra diğer-
leri nasıl olsa arkasından gelecektir.” dedi.

Kaçak yapıları yıkacağız

“Bugün Beyciler’e gelirken yolda bulunan bir
ayçiçek tarlasının yanında, tel örgüyle çevril-
miş, üzerlerinde su tankerleri bulunan yapı-
lar gördüm. Bu yapılar 5’er dönüm olarak
çevrilmiş. Geliyorlar buraya hafta sonu ba-
caklarını uzatıyorlar mangallarını yapıp tek-
rar geri gidiyorlar. Ben göreve geldiğimden
beri bu toprakların namusumuz olduğunu
söylüyorum. Silivri Belediyesi olarak şimdiye
kadar 400’ün üzerinde kaçak yapıyı yıktık.
Ancak özellikle bu yapıların tespiti nokta-
sında hepinizin desteğine ihtiyacım var. Bü-
yükşehir Belediye Meclisinde Sayalar’da
yapılan kaçak bir yapının fotoğrafını paylaş-
mıştım. Burası sadece helikopterlerle tespit
edilebilecek bir bina. Üstelik bu yapıyı yapan
arkadaş bir siyasi partinin de yöneticisi.
Bana sürekli Başkanım bana biraz süre ver
diyordu en sonunda ona senin işini çözdük
dedim ve bir sabah ekipleri göndererek bu
yapıyı yıktırdım. Hatta ulusal basına dahi
yansıdı bu yıkım. Ben buradan bir kez daha
söylüyorum; bu kaçak yapıları yapanların
kartvizitlerinde ne yazarsa yazsın, amcası,
abisi, dayısı kim olursa olsun bu binaları tek
tek yıkacağım.” ifadelerini kullandı.

MÜGE CESUR ÖZMEN
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E skiden “yangın var” denildiğinde
söndürmeye “tulumbacılar” 
giderlerdi.

Tulumbacılar da “nerede” diye 
sorarlardı. 

Bugün gerçekten “yangın var”.
Nerede?
Son günlerde gerçekten ülkemizin or-

manları ve çalılıkları olduğu gibi yer küre-
mizin dört bir tarafında orman yangınları
çıkmakta. Yangınlar genellikle ihmalkârlı-
ğın ilgisiz ve alakadar olamayışın yanında
toplumu bilgilendirip eğitemeyişimizin so-
rumluluğu. Bir de kasti olarak 
çıkaranlar var.

Sormak gerek seçilen ve atanan yönetici-
ler dahası devlet neden var?

Devlet demek kurum demek dünden bu-
güne ve yarına planlı programlı çalışma de-
mektir. Hele devlet yöneticisi ya da halkın
yöneticisi dendiğinde birilerinin ağızlarında

ve kalemlerinde pelesenk olan “Fırat kena-
rında kaybolan kuzudan sorumlu” olanlar
sözümüz sizedir.

Sizi iktidara taşıyan 12 Eylül paşalarının
zihniyetini yok sayamayız. Siz ABD sa-
vunma bakanının “our boys” dediği “bizim
çocuklar”ın devamısınız. Bunlar hesabını
mutlak verecek ama siz iktidarınız döne-
minde kaç kuzu kayboldu, kaç askerin ba-
şına çuval giydirildi, kaç ekmek almaya
giden çocuk öldürüldü, kaç çocuk sorgu
odalarında kayboldu, kaybedilen yok edilen
kimin çocuğu kimin anası babasıydı yanıt
verebildiniz mi?

Doğayı talan eden madenciler, beton dağ-
lar yapan müteahhİTler, sanayinin atık sula-
rını arıtmadan derelere, göl ve denizlere
akıtmaya izin veren, derelerin önlerine hes’
leri kuran, yaylalara ve kıyılara imar izni
veren kim?

Devletin vermiş olduğu maaşın dışında
bir geliri olmayan, parmağında ki halkadan
başka bir variyeti olmayan, bir vaiz, bakkal
muhasebecisi, mahalle bitirimi, topçusu gü-

nümüzün politikası ve de zengini
kim?

“Eşitsiz gelişim kapitalizmin temel 
kurallarından biridir.”

Günümüzde kapitalist devlet anlayışı
plansız ve programsızdır. “Ama” elbet
onunda bir planı var. Bu plan daha çok hırs,
açgözlülük ve doymak bilmez midesi ve
sahip olmak için yapamayacağı şeyin olma-
dığı bir gerçek. Gözünü hırs bürümüş biri
her türlü kötülüğü yani melaneti yapmaktan
çekinmez. Savunmasız kişilere saldırır, elin-
dekinin kıymetini bilmez başkasının lokma-
sına göz diker. Bu gibiler “dal kesen baş
kesendir”. Savunması da ilginçtir, “benim
inancımdan, ırkımdan değil”.

İçinde yaşamımızı idame ettiğimiz sistem

de devlet yöneticileri plansız, programsız ve
gelecek derdi olmayan bir anlayışta. Tarım
girdilerinin ithalatını artırarak tarım yetiş-
tiricilerini kente yönlendirmekte; kentlerde
sanayi üretimi değil hizmet sektörü çoğal-
makta; her kente devlet ya da vakıf yüksek
okulu açılarak diplomalı niteliksiz ve işsiz
eleman yetiştirilmekte; devlet/kamu kurum-
larına nitelikli ve gelişen dünyayı takip eden
eleman yerine “yalaka, ispiyoncu ve mas-
kara” karakterliler işe alınmakta.

Bir Çin sözüne göre, “Bir yıl sonrası için
darı, on yıl sonrası için ağaç ve yüzyıl son-
rası için kültür ekilmeli”  sözünü makam
odalarına asanlar sözün ne anlama geldi-
ğini bilmemekte.

Ülkemiz dünden bugüne küremizin ılı-
man kuşağında. Kıtalar arası doğal köprü
görevi yapmakta. Her yüzyılda akınlar ve
göçler olurken son iki yüzyıl içinde her on
yılda bir göçlere ve akınlara şahit oluyoruz.
Hele birde devletin gelecek için plansızlığı
ve ön göremeyişi bazen doğal bazen de
kasti ilgisizliği nedeniyle afetler 

yaşamaktayız.
Devlet kurumları var olanı korumak kol-

lamak ve geleceği planlamak için idari ve
teknik müşavirleri var. Hatta planlama ve
proje için bunlar yetmeyince ihale açıp mü-
teahhİTlere iş vermekte.

Sonuç; maden aramaları nedeniyle tarım
ve orman arazileri talan edilip yok edil-
mekte; HES’ ler nedeniyle dere yatakları
değişirken sel felaketleri yaşanmakta; yalı,
villa, köşk malikâne, saray ve turizm bina-
ları için kıyılar, orman ve tarım alanları yok
edilmekte; boğazlardan geçen gemiler de-
netlenemeyerek sintinelerindeki atıkları iç
denizimize atarak kirletmekte bir de kanal
yapılacak; kendi ülkemizin çöp ve atıkları
yetmezmiş gibi başka ülkelerin çöp ve atık-
ları ithal edilmekte; kısaca plansız gelişim
ve sorunları küçük görme işte “sonuç”.

Hintli Beydeba’nın sözüyle “ ateşin, bor-
cun, hastalığın ve düşmanın küçüğü yok-
tur”. Sorunları küçümseyen gaflete
düştüğünde felaket daima yakındır.

“Yangın var”.

“Yangın var” ali_ibrahimonsoy@mynet.com 

ÖN-SÖZ

Ali İbrahim ÖNSOY

SILIVRILI CIFTCILER
BAYRAM ETTI Tohumluk

arpalar tamam
Silivri Belediyesi Çayırdere Mahallesi’nde
düzenlediği “Yerli ve Milli Tohumluk Arpa
Dağıtım Töreni” ile 60 çiftçiye maddi değeri
72.000 TL olan 12 ton tohumluk arpa dağıttı

Silivri Belediyesi tarım ve hayvancılığa
yönelik desteklerine aralıksız devam ediyor.
2019 yılında başlattığı Çiftçiye Tohum Des-

teği Projesi’ne devam eden Silivri Belediyesi, ürettiği to-
humluk arpaları Çayırdere Mahallesi’nde düzenlediği
“Yerli ve Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çift-
çilerle paylaştı. Törende 60 çiftçiye maddi değeri 72.000
TL olan 12 ton tohumluk arpa hediye edildi. Çayırde-
reli çiftçiler bu tohumlarla toplamda 600 dönüm ara-
ziyi ekebilecek. Klarnet ve davul eşliğinde tohumluk
arpalarını teslim alan çiftçiler, üreticilere yönelik destek-
lerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yıl-
maz’a teşekkür etti. Silivri Belediyesi, daha önce
ekilmeyen, atıl durumdaki 1.000 dönüm belediye arazi-
sine yaptığı yerli ve milli, sertifikalı tohumluk arpalar-
dan elde ettiği 400 ton ürünü, 200’er kiloluk dilimler
halinde 2.000 çiftçiye dağıtmaya devam ediyor. Üretici-
lere yapılan tohumluk arpa desteğinin karşılığı top-
lamda 2,5 milyon TL. Silivrili çiftçiler bu ürünlerle
20.000 dönüm araziye ekim yapabilecek ve elde ettikleri
10.000 ton ürünü tekrar tohumluk olarak kullanabile-
cek. Proje tamamlandığında Silivri Belediyesi çiftçilerin
yaklaşık 25 milyon TL ciro yapmasına imkân sağlamış
olacak. 

Yılmaz'a teşekkür ettiler

Törenin açılış konuşmasını yapan Çayırdere Mahalle
Muhtarı Doğan Bilgiç, “Başkanımız Volkan Yılmaz’a
mahallemizde üretim yapan hayvancılara saman, çiftçi-
lerimize tohumluk arpa desteğinde bulundukları için
halkım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca okul ve köy bi-
namızın boya ve bakımlarına yapmış oldukları destek-
ler ile Pazar yerimizi düğün yapılabilir hale getirdiği için
kendisine şükranlarımı sunuyorum.” dedi. Bilgiç’in ar-
dından kürsüye gelen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri
Özer, “Tarımın unutulmaya başladığı bu bölgede Bele-
diye Başkanımızın yaptığı destekleri çok önemli bulu-
yorum. Dünyada ve Türkiye’de tarım girdilerinin arttığı
düşünüldüğünde Silivri’de geçtiğimiz yıl yapılan ve bu
yıl yapılan tohumluk arpa desteği çiftçilerimiz için
büyük bir ekonomik kazanç. Üstelik bu tohumlar ilaç-
lanmış ve hazır paketlenmiş olarak halkımıza sunulu-
yor. Ben Başkanımız Volkan Yılmaz’a bu katkılarından
dolayı teşekkür ediyor, tarıma ve hayvancılığa yönelik
desteklerine devam etmesini temenni ediyorum.” ifade-
lerini kullandı.

Silivri Belediyesi Beyciler 
Mahallesi’nde düzenlediği “Yerli ve

Milli Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni”
ile 50 çiftçiye maddi değeri 60.000 TL
olan 10 ton tohumluk arpayı hibe etti

Sayalar sevindi
Silivri Silivri Belediyesi, Sayalar’da dü-
zenlediği törenle 25 çiftçiye maddi değeri
30.000 TL olan 5 ton tohumluk arpayı he-

diye etti. Daha önce Değirmenköy, Gazitepe, Çayırdere
ve Beyciler Mahallelerinde düzenlediği “Yerli ve Milli
Tohumluk Arpa Dağıtım Töreni” ile çiftçilere arpa des-
teğinde bulunan Silivri Belediyesi aynı töreni bu kez Sa-
yalar Mahallesi’nde düzenledi. Törende Sayalarlı 25
çiftçiye maddi değeri 30.000 TL olan 5 ton tohumluk
arpa hediye edildi. Üreticiler aldıkları bu tohumlarla
toplamda 250 dönüm araziye ekim yapabilecek. 2 bin
500 dönüm arazisinde tarım faaliyeti yapan ve bunun
1.000 dönümüne yerli, milli, sertifikalı tohumluk arpa
eken Silivri Belediyesi, elde ettiği 400 ton ürünü 200’er
kiloluk dilimler halinde 2.000 çiftçiye ücretsiz dağıtıyor.
Arpalık tohum desteğinin maddi karşılığı yaklaşık 2,5

milyon TL. Silivrili çiftçiler bu
ürünlerle 20.000 dönüm ara-
ziye ekim yapabilecek ve elde
ettikleri 10.000 ton ürünü tek-
rar tohumluk olarak kullana-
bilecek. Böylece Silivri
Belediyesi çiftçilere yaklaşık 25
milyon TL ciro elde etme im-
kânı sunmuş olacak. 

Hükümetten karşılık buldukKonuşmasına Kırsal
Mahalle Yasasının köylülere sağlayacağı avan-
tajlarla ilgili devam eden BaşkanYılmaz, “MHP
Grup Başkanvekili olduğum Büyükşehir Bele-
diye meclisinde Silivri’nin, Çatalca’nın, Arnavut-
köy’ün, Beykoz’un köylerinde hayvancı ve
çiftçilerimizin kullandığı su ile Etiler’de, Bakır-
köy’de yüzme havuzunu dolduran suyun aynı
para olmaması gerektiğini defalarca söyledim.
Çok şükür bu söylemlerimiz meyve verdi ve hü-
kümetimiz
Cumhur İttifakı-
nın oyları ile
kırsal mahalle-
lerde su indiri-
mini onayladı.
Ocak ayında
yürürlüğe gire-
cek Kırsal Ma-
halle Yasası ile
Silivri’deki 18
köyümüzün ta-
mamı kırsal
mahalle kapsa-
mına girecek.

Bu sayede sizler şehirlerdeki su parasının 4’te
1’i oranında fatura ödeyeceksiniz. Emlak vergisi
ve çöp vergisinden muaf olacaksınız. Ayrıca biz
Silivri Belediye Meclisi olarak oy birliği ile aldı-
ğımız kararla ocak ayında yürürlüğe girecek ya-
sayı beklemeden köylülerimizden aldığımız
ruhsat harçlarını kaldırdık. Yani siz Beyciler’de
bugün çocuğunuza, kızınıza bir ev yapmak ister-
seniz artık ruhsat harcı ödemeyeceksiniz.” dedi.
Törene; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz,

Rumeli Üniver-
sitesi Rektör
Yardımcısı
Mustafa 
Kara, STK Tem-
silcileri, muh-
tarlar, basın
mensupları ve
vatandaşlar 
katıldı. Tören
çiftçilerin to-
humlarını teslim
almalarının ar-
dından sona
erdi. 

Hükümetten karşılık bulduk
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Bağcılar’dan
Milas’a su gitti

türkiye’nin birçok bölgesinde orman yangınları
devam ederken bir taraftan da mağdur olan vatandaş-
ların ihtiyaçları karşılanması için süratle bölgelere yar-
dımlar gidiyor. Yangınları söndürmek için 16 personel
ve 5 su tankeriyle görev yapan Bağcılar Belediyesi böl-
geye yardım desteği de veriyor. Bu amaçla Milas yan-
gın bölgesine, içinde temel gıda maddeleri, hijyen
malzemeleri, içme suyu ve gıdadan oluşan koliler ha-
zırlandı. Yangın sebebiyle oluşan yaraların sarılması
adına çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Şimdi birbirimize
sahip çıkma zamanı. Eksik ve aksaklıkların giderilmesi
için elimizden geleni yapacağız. Hemşehrilerimizin
gönül birliğiyle bu sıkıntıları en kısa zamanda aşaca-
ğız” dedi. Kolilerin yüklendiği araçlar, Milas’taki yan-
gın bölgesine doğru yola çıktı.

ıBB alevlere
savas actı
ıBB alevlere
savas actı
ıBB alevlere
savas actı
ıBB alevlere
savas actı
ıBB alevlere
savas actı
ıBB alevlere
savas actı

İ stanbul Büyükşehir Belediyesi’ne
(İBB) bağlı ekipler, tüm Türkiye’nin
kalbinin attığı yangın bölgelerindeki

zorlu mücadelelerini sürdürüyor. Antal-
ya’nın Manavgat ilçesi ile Muğla’nın
Marmaris ve Bodrum ilçelerinde başla-
yan ve rüzgârın da etkisiyle yayılan
orman yangınlarına karşı verilen müca-
delede 9. güne girildi. İBB, 273 perso-
nel, 44 araç ve ekipmanla belgedeki
diğer görevlilere destek veriyor.

Can dostlarımız unutulmadı

Yangın bölgelerinde zarar gören yaban
hayvanları, çiftlik hayvanları ve sokakta
yaşayan can dostlarımız için İBB’nin
veteriner hekimleri de tıbbi müdahale
çalışmalarına katkı veriyor. Muhtarlık-
lar ve Gıda Daire Başkanlığı Veteriner
Hizmetleri Müdürlüğü’nden 2 araç ile
beraber 5 veteriner hekim, bir veteriner
teknikeri, ilaç, tıbbi sarf malzeme ile
kedi ve köpek mamasını yanında gö-
türdü. Ekipler, Manavgat ve Marma-
ris’te belediye veteriner hizmetleri ile
koordine çalışma yürütüyor. 

İSKİ'de afet bölgesinde

Perşembe akşam saatlerinde yola çıkan
İSKİ’ye ait; 8 personel 4 araçtan oluşan
ekip geçtiğimiz Cuma günü Manav-

gat’a ulaştı. Antalya Su ve Atıksu İda-
resi ile koordineli olarak çalışan İSKİ,
beraberinde götürdüğü jeneratörleri
bölgedeki 2 farklı temiz su terfi merke-
zine takviye etti.  Bugün ayrıca, Muğla
ve Antalya’daki ekiplerin ihtiyaçları
doğrultusunda 101 personel, 1 araç ile
bölgeye lojistik malzeme (itfaiye hor-
tumu, telsiz vb.) gönderildi. İBB ekip-
leri, üç farklı kola ayrıldı. Antalya,
Muğla-Marmaris, Muğla-Bodrum
ekiplerine dair bilgiler şu şekilde:

Antalya Manavgat Ekibi

Perşembe günü yola çıkan ekip, 115
personel, 20 araçtan oluşuyor. Cuma
günü sabaha karşı bölgeye ulaşan ekip,
Antalya İtfaiyesi ile koordine olarak
Gazipaşa ilçesine geçti. Ekipler bu böl-
gede, özellikle Sugözü yolu ve Armuta-
lan mevkilerinde farklı noktalardaki
orman yangınlarını söndürme çalışma-
larına katıldı.  Ayrıca alınan ihbarlar
doğrultusunda bölgedeki ikametgah
yangınlarına da müdahale etti. Cumar-
tesi günü sabah saatlerine doğru bölge-
deki yangınların tamamının
söndürülmesi ile bölgedeki çalışmala-
rını tamamlayan ekipler Gazipaşa ilçe-
sinden ayrıldı. Ekiplerin daha sonraki
yangın söndürme güzergahı; Alan-
ya’nın Konaklı ve Güzelbağ mevkileri
oldu. Sabah saatlerinde de Kartal Bele-

diyesi’nden gelen Sivil Savunma Arama
Kurtarma birimi de (10 personel, 2
araç, 1 ambulans) ekibe dahil oldu.
Ekiplerin, Konaklı, Güzelbağ ve Yeni-
köy mevkilerinde müdahale çalışmaları
devam ediyor. 

Muğla Marmaris Ekibi 

Antalya ekibi ile aynı gün yola çıkan
Muğla Marmaris ekibi, 105 personel ve
15 araçtan oluşuyor. Cuma günü öğle
saatlerinde bölgeye ulaşan ekip, Muğla
İtfaiyesi ile koordine olarak İçmeler ve
Hisarönü bölgelerine geçerek yangınlara
müdahale etti. Ekipler gece boyunca Ar-
mutalan, Orhaniye, Bayır, Mezargedik-
lisi, Asparan mevkii, Bozburun,
Hisarönü, İçmeler bölgelerinde müda-
hale çalışmalarını sürdürdü. Cumartesi
günü Hisarönü, Armutalan, Bayır, Cami
yanı mevkii, Turunç ve Dereköyü mevki-
lerinde yangın söndürme çalışmalarını
sürdüren ekipler, Pazar günü de Hisa-
rönü Dereağzı ve Karadere mevkilerin-
deki yangına müdahale etti. Ekiplerin
söndürme ve soğutma çalışmaları bugün
de devam ediyor. 

Muğla Bodrum Ekibi 

Pazar günü yola çıkan Muğla Bodrum
ekibi de 53 personel ve 9 araçtan oluşu-
yor. Pazartesi bölgeye ulaşan ekipler;
Milas’ın Çökertme ve Yeniköy, Salı günü

de Türkevleri mevkiindeki yangınlara
müdahale etti. Dün ayrıca, Türkevleri
mevkiindeki yangınlar, ekiplerin mücade-
lesi sayesinde köye olası yangın sıçrama-
nın önüne geçildi. İBB ekipleri diğer
yandan Kemerköy Termik Santrali çev-
resindeki yangınlara da müdahale etti ve
çalışmalar bugün de sürüyor.

MÜGE YÜCETÜRK

Antalya’nın Manavgat ilçesi ile
Muğla’nın Marmaris ve Bod-
rum ilçeleri çevresinde başla-
yan orman yangınlarına
müdahale eden İBB ekiplerinin
çalışmaları; altıncı gününde de
devam ediyor. Söndürme ve
soğutma çalışmalarını bölge-
deki diğer ekiplerle sürdüren
İBB ekibi, bölgede 273 perso-
nel, 44 araç ve ekipmanla zorlu
şartlarda görev yapıyor

Üçüncü ekip de
afet bölgesinde

Kadıköy Belediyesi’nin olası afet-
lere karşı her zaman hazırlıklı olan
arama kurtarma takımı BAK Kadı-
köy, yangın noktalarında çalışan
ekibine takviye yaptı. Dün gece
yola çıkan 9 kişilik BAK personeli,
Marmaris’in Kızkumu ilçesinde bu-
lunan ekiple sabah saatlerinde bu-
luşup, bilgilendirme toplantısını
gerçekleştirdikten sonra yangın
noktalarına gruplar halinde dağı-
larak, çalışmalara katıldı

Kadıköy Belediyesi, dün gece üçüncü ekibini yangından en çok etkilenen ilçelerden biri olan Marmaris’e uğur-
ladı. Belediye’nin afet müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan arama kurtarma takımı BAK Kadıköy,
aralarında 2 sağlık çalışanı üyesinin de bulunduğu 9 kişi ve bir ambulansla Marmaris’in Kızkumu ilçesine ulaştı. 

yurt genelinde günlerdir sürmekte olan orman yangın-
ları, afet noktalarına takviye edilen ekipler tarafından
kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kadıköy Belediyesi,
dün gece üçüncü ekibini yangından en çok etkilenen ilçe-
lerden biri olan Marmaris’e uğurladı. Belediye’nin afet
müdahalede eğitimli ve uzman personelinden oluşan
arama kurtarma takımı BAK Kadıköy, aralarında 2 sağlık
çalışanı üyesinin de bulunduğu 9 kişi ve bir ambulansla
Marmaris’in Kızkumu ilçesine ulaştı. Yanlarında acil ihti-
yaç malzemelerini de götüren ekip, orada günlerdir yan-
gın söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan diğer
üyeleriyle buluştu. Ekip, sabah saatlerinde gerçekleştirdik-
leri bilgilendirme toplantısının hemen ardından, yangın
noktalarına gruplar halinde dağılarak, yangın müdahale
çalışmalarına katıldı.

Kadıköy ekibini yangın noktasında

Kadıköy Belediyesi, 28 Temmuz’da Antalya’nın Manav-
gat ilçesinde başlayan yangınla mücadeleye destek için
43 kişiden oluşan ilk ekibini, yangın söndürme ve so-
ğutma ekipmanlarıyla birlikte afet noktasına göndermişti.
Yangınların Muğla’nın ilçelerinde de başlaması üzerine,
ekipten bir grup, Muğla’ya geçmiş ve oradaki yangın
söndürme ve soğutma çalışmalarına katılmıştı. Geçtiği-
miz günlerde, Spor Müdürlüğü’nün gönüllü ekipleri de
destek vermek için afet noktalarına intikal etmişti. Yangı-
nın birçok noktada devam etmesi üzerine, belediye
üçüncü ekibini de dün gece afet noktalarına uğurladı. Be-
lediye’nin arama kurtarma takımı BAK Kadıköy ile bir-
likte, Veterinerlik, Sağlık, Sosyal Destek, Destek
Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü’nden oluşan 67 perso-
neli, yanlarında götürdüğü afet müdahale araçlarıyla,
yangın söndürme ve soğutma çalışmalarına destekte bu-
lunuyor. Bugüne kadar 10 ayrı noktaya dağılıp çalışmala-

rını sürdüren ekip bir yandan da yangının tehdit ettiği
yerleşim yerlerinde nöbet tutuyor,  vatandaşlardan gelen
yardım malzemelerinin dağıtımını gerçekleştiriyor ve yan-
larında götürdükleri mobil ikram araçlarından su, çay, li-
monata, ayran gibi içecek ve yiyecek ikramında
bulunuyor. Ekipte bulunan veteriner hekimler de yangın-
dan etkilenen hayvanlara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra,
tedavi altına alıyor.  SEMANUR POLAT

Bağcılar Belediyesi tarafından Muğla’daki
yangın bölgesine içinde gıda, temizlik ve
temel ihtiyaç malzemeleri bulunan yardım
kolileri gönderildi. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı, “5 araç ve 16
personelle Manavgat’ta söndürme
çalışmalarına destek veriyoruz. Milas’a da
eksiklerin giderilmesi için destekte bulun-
duk. Vakit birlik olma vakti.” dedi

Kartallılar kürek
eğitimi aldı

BAKUT örnek oluyor

kürek sporu için 12 yaş, kano sporu için ise 16 yaş
üstü bireylerin başvurabildiği eğitimler, haftanın 6
günü denizde devam ediyor. Her kursiyerin haftanın 2
günü eğitim aldığı merkezde, eğitimler haftada 3 grup
halinde veriliyor. İstanbul’da en iyi rüzgâr alan bölge-
lerden biri olan Dragos’ta Kartal Belediyesi tarafından
hayata geçirilen Dragos Su Sporları Merkezi’nde her
ay 200’den fazla sporcu yetiştiriliyor. Salı – Perşembe,
Çarşamba – Cuma ve Cumartesi – Pazar olmak üzere
3 grup halinde haftanın 6 günü verilen eğitimlere, her
ay toplam 222 sporcu katılıyor. Kürek ve kano spo-
runu öğrenmek ve yapmak isteyen vatandaşlar, haf-
tada 2 gün birer saat eğitim alıyor. Denizde pratik
yaparak uzmanlardan ders alan sporcular için eğitim-
ler sabah 07.00’de başlıyor. Saat 11.00’e kadar süren
ilk sabah eğitimlerinin ardından saat 16.00’ya kadar
ara veriliyor. Günün ikinci eğitimi saat 16.00’da başlı-
yor ve eğitmenler saat 19.00’a kadar sporculara grup-
lar halinde birer saat eğitim veriyor.
Vatandaşlardan su sporuna ilgi

Kürek için 12 yaş üstü; kano için ise 16 yaş üstü bireyle-
rin katılabildiği eğitimlerde; uzman sporcular günde 7
saat boyunca her iki alanda kullanılan tüm alet ve tek-
nikleri kursiyerlere denizde uygulamalı olarak öğretiyor.

Büyükçekmece Belediyesi’nin arama kurtarma timi
(BAKUT) Antalya’nın Manavgat ilçesinde can ve mal
kaybına yol açan yangından zarar gören vatandaşların
yaralarını sarıyor. BAKUT ekipleri, 2 adet tam teşek-
küllü arama kurtarma aracı, 6 adet tanker, 2 adet kur-
tarma arazi aracı, 1 adet kurtarma personeli taşıyıcısı
ve 32 kurtarma personeli ile Antalya Manavgat'a çalış-
malarını sürdürüyor. Büyükçekmece Belediye Başkan
Yardımcısı Dr. Rıza Evren Kılcı nezaretinde görev
yapan BAKUT ekibi, Manavgat’ta yangın felaketinin
yaşandığı köylere tek tek ulaşarak bölge halkına destek
veriyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile ko-
ordineli bir çalışma yürüten BAKUT, yangınzedelerin
talepleri doğrultusunda her türlü desteği sağlıyor.
Ekipte yer alan sağlık personelleri yangında yaralanan
vatandaşların ilk yardım müdahaleleri yapılıyor. 24
saat teyakkuzda olan BAKUT, bölgede yangın sön-
dürme mücadelesi veren itfaiye ekiplerine de destek
veriyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan
Akgün, BAKUT’un Manavgat ve çevresindeki çalış-
malarını yakın takip ederek bilgi alıyor.

Kartal Belediyesi tarafından hizmete
açılan Kartal Belediyesi Dragos Su
Sporları Merkezi’nde kano ve kürek
sporları alanlarında her ay toplam 222
kursiyer teorik ve pratik eğitim alıyor



Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, katıldığı
canlı yayında yüksek en-

flasyon ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili
açıklamalarda bulundu. Erdoğan
Türkiye’nin büyüdüğünü söyledi ve
ekonomi de öncü göstergeler oldu-
ğunu kaydederek şunları söyledi: Za-
manında aldığımız tedbirlerle Türkiye
ekonomisi 2021’de 1,8 büyüdü. Sal-
gın döneminde imalat sanayimizi
ayakta tutmak için verdiğimiz destek-

ler şu an neticesini veriyor. Beklenenin
çok daha üstünde büyümeyi yakala-
yacağımızı görüyoruz. Ekonomideki
öncü göstergelere baktığımızda bü-
yüme eğiliminin sürdüğünü görüyo-
ruz. Yüzde 7’nin üzerinde bir
büyümeyi yakalayacağız. Şu an bu
kendini gösteriyor. Beklenenin üze-
rinde büyüme öngörüyoruz.”

Düşüşe geçiyoruz

Ağustos ayEnflasyona gelince, ben

özellikle şu anda ağustos ayını ge-
ride bıraktığımızda, enflasyonda
düşüşü göreceğiz. 
Bundan böyle enflasyonunun daha
yukarı çıkması mümkün değil.  Faiz
oranlarında da düşüşe geçiyoruz.
Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize
yüksek enflasyonu getirecektir.
Düşük faiz düşük enflasyonu geti-
recektir. Ağustos ayı kırılma nokta-
sıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona
geçeceğiz.”
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Faiz oranları düşecek
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Balıkta 
bereket var

ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği
bilgiye göre, Türkiye'nin su ürünleri ve hayvan-
sal mamulleri ihracatı 2020'nin ocak-temmuz

döneminde 1 milyar 345 milyon dolar olarak kayıtlara
geçti. Salgın nedeniyle talep artışı yaşanan sektörde ihracat,
bu yılın aynı döneminde de yüzde 33,5 artışla 1 milyar 796
milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde su ürünleri ihra-
catında da 7 aylık dönemde rekor kırıldı. Geçen yılın ocak-
temmuz döneminde 547 milyon 383 bin dolar olan su
ürünleri ihracatı, yaklaşık yüzde 40 artarak 763 milyon 663
bin dolara yükseldi. Su ürünleri ihracatında ilk sırada 256
milyon dolarla levrek yer aldı. Bu dönemde 212 milyon do-
larlık çipura ve 91 milyon dolarlık alabalık ihraç edildi. Tür-
kiye'nin su ürünlerinde parlayan yıldızı Türk somonunda
ise 15 milyon 288 bin dolar olan ihracat, 88 milyon 470 bin
dolara çıktı.

Avcılık ihracatı hızlandırır

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve İzmir Balıkçı
İş Adamları Derneği Başkanı Şahin Çakan, sektörün son 2
yıldır ihracatta milyar doları aştığını söyledi. Bu yıl da mil-
yar doları aşmak üzere olduklarını belirten Çakan, "Yıl
sonu gelmeden milyar doları aşacağız. Hem gelen talep
hem de gidişat onu gösteriyor. Sektörümüz hedefini 12'den
vuran sektör olmaya devam edecek." dedi. Sadece levrek,
çipura ve alabalık değil birçok ürünün ihraç edildiğini akta-
ran Çakan, Türk somonu olarak bilinen Karadeniz somo-
nunda çok iddialı olduklarını vurguladı. Türk somonunun
ihracattaki payının giderek arttığına dikkati çeken Çakan,
levrek ve çipura ile sağlanan başarının, Türk somonunda
da sağlanabileceğini dile getirdi. Eylül ayı itibarıyla balıkçı-
ların "vira bismillah" diyeceğini hatırlattı.

Türkiye'nin su ürünleri ihracatı, ocak-tem-
muz döneminde geçen yılın aynı dönemine
göre yaklaşık yüzde 40 artarak 763 milyon
663 bin dolara yükseldi

39 Milyon 
kaynak aktarıldı

aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
yangın bölgesilerinde yerlerinden tahliye edilen
vatandaşlar için ayrılan kaynağın artırıldığını

duyurdu. Bakan Yanık, Twitter hesabın-
dan yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kul-
landı: "Muğla'da yangın sebebiyle tahliye
edilen yerleşim yerlerindeki vatandaşları-
mızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için
5 milyon TL daha aktarıyoruz. Yangın-
dan etkilenen bölgelere aktardığımız kay-
nak toplam 39 milyon TL'ye ulaştı."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık,
Muğla'ya yangından tahliye edilen yerlerdeki
vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için 
5 milyon TL daha kaynak aktarıldığını, bununla
birlikte yangın bölgelerine aktarılan toplam
kaynağın 39 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı

K riz fırsatçıları yangını bahane
ederek eldivenden, maskeye,
yangın tüpünden yanık kremine

birçok ürüne son bir haftada fahiş zam
yaptı. 40 liraya satılan ısıya dayanıklı
yangının eldivenini fiyatı 400 liraya, bazı
modellerde 700 liraya kadar ulaştı. 20
metrelik yangın söndürme hortumları 5
Temmuz'da 426 lira iken, bugün 740 li-
raya kadar yükseldi. 28 Temmuz'da 165
lira olan tozlu 6 kilogramlık yangın sön-
dürme tüpünün fiyatı yüzde 21 artışla
200 liranın üzerine çıktı. Yapılan bu
zamlarla ilgili de Ticaret Bakanlığı hare-
ket geçti. Bakan Mehmet Muş konuyla
ilgili, "Yangın söndürme ekipmanlarında
fahiş fiyat artışları yapıldığına ilişkin id-
dialar Bakanlığımızca incelemeye alın-
mıştır" dedi.

Her ürüne ayrı ceza

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Baş-
kanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlı-
ğı'nın konuyla ilgili çalışmalarını
aktararak "Yangın malzemelerinde, yan-
gınla mücadele için kullanılan araç ge-
reçlerde, yangın merhemlerinde fiyat
artışı yapılması yasaktır. Bu noktada tü-
keticilerin dikkatli olmaları lazım. Ülke-
mizde 2018 Ağustos'undaki kur
dalgalanmasıyla birlikte bir mevzuat
daha girdi yürürlüğe. Orada derki; girdi
maliyetinde artış olmamasına, döviz ku-
rundaki artıştan etkilenmemesine rağ-
men ve haklı bir gerekçeye dayanmadan
tüketiciye sunulan ürün, ya da hizmet fi-
yatlarında artış yapılması haksız ticari
uygulamadır. Ticaret Bakanlığı 114 bin
326 lira her bir ürün için ayrı ayrı ceza
uygulayabilir.”

Tüketici bilinçli ve tecrübeli

Ağaoğlu, tüketicilerin fiyat artışlarından
doğan farkları geri alabileceklerini belir-
terek, "Tüketici bilinçlendi, tüketici tecrü-
belendi, tüketicilerden bana buraya
şikayetler geliyor. Burada açıkça 'yangın
malzemelerindeki fiyat artışlarından ha-
beriniz var mı?' diye tüketici bildiriyor.
Ben 50 liralık eldivenin 140 lira oldu-
ğunu nereden bildim, oradan geliyor şi-
kayetler. İnternet ortamında bunları
bildirirse fahiş fiyatlı ürünlerin daha ön-
ceki fiyatını Ticaret Bakanlığı o firmadan
alır.Faturalarını, belgelerini muhasebe
kayıtlarına girer ve der ki 'sen geçen hafta
bunu 44 liraya satmışsın, bu hafta neden
150 lira etiket koydun, bak bana görseli
geldi' der ve ceza uygular, böylelikle fır-
satçıların yaptıkları yanlarına kar kalma-
mış olur, diğer taraftan da o tüketici
Hazine'ye kaynak sağlanmasına katkı
vermiş olur. Çünkü 114 bin 326 lira ceza
her bir ürün bazında uygulanacağı için
10 üründe yapıldığı zaman bu rakam
milyonun üzerine çıkıyor.

TÜBİS’e şikayet edilebilir 

Ayrıca tüketici, geçen hafta 50 lira olan
yangınla mücadele ile ilgili bir ürün, bir
yanmaz giysi, bot, eldiven, yanık mer-
hemi gibi ürünlerde ortaya çıkan fiyat ar-
tışını belgelemek suretiyle hiçbir zahmete
katlanmadan ve masrafa girmeden, in-
ternet üzerinde Ticaret Bakanlığı'nın Tü-
ketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) sistemini
kullanarak, tüketici hakem heyetine şika-
yet eder ve aradaki fahiş farkın kendisine
iadesine karar verilmesini sağlayabilir.
Bu karar mahkeme kararı hükmündedir.
Satıcı buna uymadığı takdirde tüketici
adliyelerdeki icra dairesi kanalıyla cebri
tahsil isteyebilir. Yani devlet eliyle o farkı
kendisinden alır." diye konuştu.

Türkiye'nin güneyinde yaşanan orman yangınları fırsatçılara kazanç kapısı olurken, birçok yangın söndürme ekipmanına fahiş 
zamlar yapıldı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu bu kriz fırsatçılığının cezasının 114 bin lira olduğunu belirtti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan enflasyon ve yüksek faiz oranlarıyla ilgili
açıklamalarda bulunarak “Ağustos ayında düşük enflasyona geçeceğiz. Yüksek faiz
de yok” dedi.  Erdoğan beklenenin üzerinde bir büyüme öngördüklerini de aktardı

Fırsatçıların 
cezası 114 bin lira

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili
çalışmalarını aktararak “Yangın malzemelerinde, yangınla mücadele için kullanılan araç 
gereçlerde, yangın merhemlerinde fiyat artışı yapılması yasaktır” ifadelerini kullandı.

Gramın da yarısını
takacağız Düğünde gelin ve damada

takı takmak isteyen
vatandaşlar, gram altın 

yerine ise yarım gram
altına yöneldi. 830 TL

değerindeki çeyrek 
altın ve 500 TL 

değerindeki gram 
altın değil, 250 TL
bandında satılan 
yarım gram altın 

tercih ediliyor

Corona virüs salgını süre-
since ara verilen düğünler,
eski normale dönüşün ardın-

dan tekrar başladı. Sınırlamaların kalk-
masıyla birlikte ise düğüne katılanların
sayısı ve düğün sayıları da arttı. Yarım
gram nedeniyle satış karlarının azaldı-
ğına vurgu yapan Samsun Kuyumcular
Odası Başkanı Salih Özman, "Geçmiş
yıllarda altın fiyatları daha ucuz, insanla-
rın satın alma gücü daha faylayken yatı-
rım yapma imkanı da vardı, hediyeleşme
kültürü de vardı. O zamanlar kendilerine
yakın hissettikleri kişilere yarım altın gö-
türülüyordu. Yarım altın bugünlerde bin
660 TL civarında. Yakın olmayan kişilere
ise düğünlerde çeyrek altın takılıyordu.
Çeyrek altın da bugünlerde 830 TL ban-
dında satılıyor.

Yakınlarına bile takmıyorlar

Eskiden düğünlerde yakınlara yarım, ta-

nıdıklara da çeyrek altın takılırdı. Artık
çeyrek altını yakınlarına bile götürebilen
kalmadı. Son dönemde daha çok gram
altın götürülmeye başlandı.
Çeyrek altın yerine gram altın takmaya
başladılar. Gram altın da 500 TL ban-
dında seyrediyor. Bu günlerde ise bize en
çok sorulan soru, 'gram altının da yarımı
var mı?' şeklinde oluyor. Gram altınların
yarım gramları da satışa sunuluyor. Kur-
deleleri takılmış yarım gramlar aynı çey-
rek altınlara benziyor. İsteyen paket
şeklinde isteyen de çeyrek altına benze-
yen şekliyle satın alıyor.Vatandaşlar ise
genelde çeyreğe benzemesi açısından
kurdeleli şekilde alıyor. Yarım gramın fi-
yatı da 240 TL bandında seyrediyor"
dedi.

Altınlara ilgi düştü

Yarım gramın çeyrek ve gram altına
göre daha çok rağbet gördüğünü ifade

eden Özman, şunları söyledi: "240-250
TL ödemek, vatandaşlar için 500 ya da
830 TL ödemekten daha kolay geliyor.
Yarım altının çeyrek altından görüntü
olarak pek bir farkı yok. Çünkü yakaya
taktığınız da gram mı yarım gram mı
olduğu anlaşılmıyor. 
Hal böyle olunca da yarım gramlar şu
anda en çok talep gören hediyelik ola-
rak öne çıkıyor. Bu durum bizim satış
cirolarımızı düşürüyor. Eskiden 10 ki-
şiye 1 gram altın satsak 10 gram altın
satmış oluyorduk. Bugün ise 10 kişi bile
alamıyor 7 kişi yarım gram alsa günlük
satış miktarımız otomatik olarak 3-4
grama düşüyor. Bu bizim kazancımızı
düşürdü ama düğünde altın takmak zo-
runda olanlar için de böyle bir kolaylık
var. Dolayısıyla altın fiyatları artsa da
gramajı düşürerek altın takmak isteyen-
ler kolaylıkla düğünlerde altın 
takabiliyor."

AĞAOĞLU

AÇIKLAMA
YAPTI
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Hezeyanlarınıza yedirmeyiz!
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Türkiye genelindeki farklı illerde 227 araç ve 730 personelle yangın
bölgelerine destek verdiklerini söyledi.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’li belediyeleri eleştiren açık-
lamalarına ise “Belediye başkanlarımızın ve personelimizin alın terini, sizin hezeyanlarınıza yedirmeyiz" dedi

T ürkiye günlerdir süren orman yan-
gınlarıyla mücadele ediyor. Hum-
malı çalışmalar sonucu 28

Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında
çıkan orman yangınlarında  Alevlerin
yükseldiği 16 bölgede çalışmalar sürü-
yor. Yangınlar sürerken muhalef partisi
liderlerinden de peş peşe "Yanan alanlar
imara açılacak" iddiaları ortaya atıl-
mıştı. 

Kılıçdaroğlu ‘Hadsizler’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu geçtiğimiz günlerde yasalaşan Tu-
rizmi Tevşik Kanunu'na da atıf yaparak,
"Erdoğan bir imzayla ormanlarda yapı-

laşma yetkisini Turizm Bakanı'na verdi.
Her yer yandı kül oldu, derdi dağı taşı
betonlaştırmak. Çok açık söylüyorum;
tek bir tuğla dahi koymaya kalkarsanız,
önce ekskavatörle beni çiğnemeniz gere-
kecek. Ormanlarımıza dokunamayacak-
sınız. Hadsizler!" şeklinde suçlamada
bulunmuştu.

Böyle bir yetki vermedim

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine A Haber
Atv- A Para - ANews ortak yayınında
yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan,
"Öncelikle Bay Kemal'e vereceğim tek
cümlelik bir cevap var; Benim Kültür ve
Turizm Bakanına vermiş olduğum böyle

bir yetki yok. Eğer bunda kendisi dü-
rüstse bunu ispat etmesi lazım. Ne baş-
bakanlığım, nede cumhurbaşkanlığım
dönemimde böyle bir yetki verdim,
böyle bir şey yok. Ormanlar yansın bu-
ralarda beton yığını inşa edelim, haşa."
ifadelerini kullandı.

Dikey mimariye karşıyım

Erdoğan, "Ben dikey mimariye karşı ol-
duğumu söyleyen bir insanım. Böyle bir
şey kesinlikle söz konusu değil. İspat
etsin, söylesin. Buradaki belediyeler
CHP'li belediyeler. CHP'li belediyeler
olarak; burada imar planlamalarını ya-
parken, ormandan yerler vermek sure-

tiyle buralarda inşaatlar yapılmışsa so-
rumlusu sensin. Bu konuyla ilgili olarak
da AK Parti olarak her türlü müdaha-
leye varız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
olarak da Marmaris'te, Bodrum'da bir-
çok yerleri yıktık. Bay Kemal, senin yıkı-
lan yerlerden haberin yok mu? dedi.

Fidan dikilecek

19 yıl içerisinde 5 milyon 400 bin ağaç
diktiklerini belirten Erdoğan, "Bu yanan
yerler böyle kalmayacak. Hemen anında
dikeceğiz. Ağaç dikimine teşvik ediyo-
ruz. Bazen okuldaki çocuklarımızla se-
ferberlik ilan ediyoruz, fidan dikiyoruz"
şeklinde konuştu.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada,
CHP'li belediyelerin asli sorumlu olma-
malarına rağmen çıkan yangınlar nede-
niyle seferberlik başlattığını bildirdi.
Torun, "Bugün itibarıyla, farklı illerdeki
belediyelerimiz, 227 araç ve 730 perso-
nelle yangın bölgelerine destek vermek-
tedir. İktidarın, yangın bölgelerindeki
belediyelerimizi dışlayıcı tavrını da bir
kez daha milletimizin bilgisine sunmak
isteriz. İktidar temsilcileri, yangın ye-
rinde bile siyasi hırslarla hareket ederek,
CHP'li belediyelerin önünü tıkamak için
ellerinden geleni yapmaktadır. Belediye
başkanlarımızı kriz toplantılarına davet
etmemek, önerilerini dikkate almamak,
telefonlarına cevap vermemek, bazı böl-
gelerde yardım dağıtılmasını engelle-
meye çalışmak, ülkeye ihanettir.

Belediyelerimizin dışlanması, birçok
bölgede çözülebilecek sorunları çözüm-
süz bırakmış, koordinasyonsuzluğa
neden olmuştur. Bu sorunlu anlayış
hala devam etmektedir" ifadesini kul-
landı.

Akla ziyan açıklamalar 

Torun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın katıldığı televizyon progra-
mında CHP'li belediyelere ilişkin açıkla-
masını hatırlatarak, "Erdoğan, atanmış
Tarım ve Orman Bakanı'nın akla ziyan
açıklamalarını aklamaya çalışayım der-
ken, kendisini de çamura batırmıştır.
Canla başla, gözyaşıyla mücadele eden
belediye başkanlarımızın ve personeli-
mizin alın terini, sizin hezeyanlarınıza
yedirmeyiz" açıklamalarında bulundu.

Torun, yaptığı yazılı
açıklamada, CHP'li 
belediyelerin asli so-
rumlu olmamalarına
rağmen çıkan yangın-
lar nedeniyle seferber-
lik başlattığını bildirdi. 

THK’nın ayağa
kalkmasını istiyoruz
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eskişehir Büyük-
şehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Mersin
Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ
Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile
birlikte THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı'yı
ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, basına
kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından THK Üni-
versitesi Türkkuşu Yerleşkesine geçerek burada incele-
mede bulundu. İncelemelerin ardından basın
mensuplarına açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu,
THK'nın önemli bir kurumu olduğunu ve yanlış yöne-
tim yüzünden bazı sorunlar yaşandığını söyledi. 

THK'nın ayağa kalkmasını istiyoruz

Basın toplantısında THK'ya sahip çıkılması için iş
dünyasına, iş insanlarına ve belediyelere çağrıda bu-
lunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "11 büyükşehir be-
lediye başkanımız da bu konuda bir açıklama yaptılar,
'Biz THK'nın yeniden ayağa kalkması için elimizden
gelen bütün çabayı göstereceğiz, her türlü fedakarlığı
yapmaya hazırız' diye. Ve o açıklamayı THK'ya da
gönderdiler. Tabii bunların yapılması için THK yetkili-
leri ile bizim 11 büyükşehir belediye başkanlarımızdan
belirlenen bir heyetin belirli bir zaman dilimi içinde bir
araya gelmeleri, oturmaları, konuşmaları; finans ihti-
yaçları nedir ve nasıl karşılanacağı konusunda çalış-
maları gerekiyor. Bu yazı THK yetkililerine iletildi. Biz
de THK'nın bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz.
Geçmişte yapılan çok ciddi yolsuzluklar var. Bu yol-
suzluklar şu anda yargıda. Bu yargıdaki davaları da
yakından izleyeceğiz. Çünkü bu kurum Türkiye'de ya-
şayan herkesin kurumudur. Biz çocukluğumuzdan
beri bu kuruma her türlü desteği verirdik. İlkokula gi-
derken yardım kampanyalarında bulunurken her türlü
desteği gönüllü olarak verirdik. Bütün vatandaşları-
mızdan istirham ediyorum, THK'ya güvensinler,
THK cumhuriyetin kurumudur, bu kurumu ayağa
kaldırmak, bu kurumu eski görkemli günlerine ulaştır-
mak için herkesin çaba göstermesi gerekiyor" dedi.

Teklif verirlerse destekleriz

THK yetkililerine sorduğunu ve genel bütçeden bu
kuruma bir katkı yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu,
"Ben hükumet yetkililerine seslenmek isterim. THK'ya
11 büyükşehir belediyemiz katkı verecek ama genel
bütçeden de katkı verilmesi gerekiyor. Yine THK'nın
tüzüğünde yazılı görevler dolayısıyla bir ihaleye girme-
mesi lazım. THK, bir yıllık-üç yıllık ihalelere girme-
meli. Ayrıca THK bütün bu ihalelerden müstesna
tutulmalı. THK'nin tüzüğündeki görevi, örneğin
orman yangınları söndürmekse verirsiniz bu yetkiyi ve
bu yetkiyi aldığı için de THK her türlü hesabı verir.
Topluma ve insanlara yıllık raporlarını yayınlar,
medya olarak sizler izlersiniz, siyaset kurumu olarak
biz izleriz, işlerin doğru yapılıp yapılmadığını kontrol
ederiz. Bu konuda da eğer bir yasa teklifi getirirse ikti-
dar kanadı, biz buna destek vereceğiz. Her türlü des-
teği vermeye hazırız. Ama hayır biz bunu vermeyelim
de siz verin derlerse de kanun teklifini biz veririz.
Bizim amacımız şu; cumhuriyetle yaşıt olan bu kuru-
mun tarihine yakışır şekilde ayağa kaldırılması hepi-
mizin ortak görevidir. Burada A partisi, B partisi, C
partisi olmamalıdır. Bu cumhuriyetin kurumudur.
Cumhuriyetin kurumu cumhuriyetin ormanlarına
sahip çıkmak zorundadır. Elimizden gelen her türlü
çabayı ve gayreti göstermeye hazırız. Umarım iktidar
sahipleri de aynı çabayı gösterirler. Bunu günlük siyasi
polemiklerin dışında tutarak bu kurumu ayağa kaldır-
malıyız" ifadelerini kullandı.

Gün birlik beraberlik günü
TürkiyeDeğişim Partisi (TDP)
Genel Başkanı Mustafa Sarıgül,
yanan ormanların eski haline getiril-
mesinin çok zor olduğunu söyleyerek,
“Ciğerlerimiz yanıyor, gün birlik, bera-
berlik günü. Gün, yangınlar üzerinden
siyaset yapma günü değil” dedi. TDP
Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kaz-
maca köyü Tülüce mevkisinde, 28
Temmuz'da yangın çıkan ve rüzgarın
da etkisiyle Kadirli ilçesi Ka-
ratepe köyü Kilimli Mahalle-
si'ne kadar yayılarak yaklaşık
1500 hektar alanın zarar gör-
düğü bölgede incelemelerde
bulundu. Sarıgül, daha sonra
genel başkan yardımcıları ve
partililerle Osmaniye Gazete-
ciler Cemiyeti’ni (OGC) zi-
yaret etti. Ülke genelinde
orman yangınlarının yaşan-
dığı bölgeleri gezdiğini belir-
ten Sarıgül, “Gerçekten

ciğerlerimiz yanıyor. Doğada yaşayan
bütün canlılar ne yazık ki büyük tehli-
keyle karşı karşıya ama biz Türk milleti
olarak büyük bir milletiz. İnşallah bu
yaraları tekrar el birliğiyle saracağız”
dedi.

Eksik söyleme günü değil 

Yanan ormanların tekrar eski haline
getirilmesinin zor olduğunu ifade eden

Sarıgül, “Çok zor ama ona
yakın hale getirebiliriz. Ciğer-
lerimiz yanıyor, gün birlik, be-
raberlik günü. Gün yangınlar
üzerinden siyaset yapma günü
değil. Gün, 'şu anda o vardı,
bu vardı' gibi eksik söyleme
günü değil. Gün, yangınlar
üzerinden siyaset yapma günü
değildir. Biz bunları şu anda
not ediyoruz, yaralarımız sa-
rıldıktan sonra bunları söyle-
yeceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, muhalefetin
"Yanan alanlar imara açılacak" iddiasına ilişkin açık-
lamalarda bulundu. Canlı yayında konuşan Erdoğan,
"Benim Kültür ve Turizm Bakanına vermiş olduğum

böyle bir yetki yok. Ormanlar yansın buralarda beton
yığını inşa edelim, haşa. Betona nasıl olur da ben

sahip çıkarım, böyle bir şey söz konusu değildir" dedi
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G aziosmanpaşa Belediyesi,
Manavgat'ı ve orman yan-
gınlarının yaşandığı bölge-

leri yeniden yeşile kavuşturmak için
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destek-
leri ve Gaziosmanpaşalı vatandaşla-
rın katkılarıyla bölgeye 10 bin fidan
gönderdi. Düzenlenen uğurlama
programına İstanbul Milletvekili İffet
Polat, Kaymakam Numan Hatipoğlu,
Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı
Hasan Tahsin Usta, ilçe protokolü ve
vatandaşlar katıldı. Sabahın erken sa-
atlerinde kamyonlara yüklenen bin-
lerce fidan, Gaziosmanpaşa
Meydanı’ndan dualar eşliğinde uğur-
landı. Başkan Usta her bir vatandaşa
bir ağaç dikme çağrısında bulundu.

Fidan kampanyası başlattık

Başta Manavgat olmak üzere yan-
gında yok olan ormanları yeniden ye-
şertmek için 10 bin fidanın yola
çıktığını belirten Gaziosmanpaşa Be-
lediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
“Ciğerimiz yanıyor. Ülkemizin dört
bir yanında çok büyük bir gayretle ve
çabayla bir insan bir fidan anlayışıyla

dikilmiş olan ormanlarımızın hiçten
yere hunharca yakılmış olması önce
yüreğimizi yakıyor. Sonra da sorum-
luluğumuzu artırıyor. Başta Manav-
gat olmak üzere yangında yok olan
ormanları yeniden yeşertmek, yeni-
den eski haline dönüştürmek maksa-
dıyla bir fidan kampanyası başlatmak
istedik. Dün akşam ilk düşündüğü-
müz de 7 bin fidanla bu kampanyaya
katılmıştık. Fakat sonrasında bu sayı-
nın 10 binleri aştığını gördük. Bu ve-
sileyle biz başlangıcı yapalım. Başta
Gaziosmanpaşa ve tüm Türk halkı-
mızın bu duyarlı yaklaşımıyla, önce-
likle yangın bölgelerindeki yerlerin
ağaçlandırılması sonrasında bu anla-
yışla tüm Türkiye’nin dört bir ya-
nında bu ağaçların yeşermesini ümit
ediyorum. Orman Bakanlığımızla iş
birliği içinde ilk fidanlarımızı gönder-
dik. Sayın Bakanımız Bekir Pakde-
mir'e destekleri için teşekkür
ediyorum” dedi.

Bin nesil geliriz

Bir ağacı yok etmenin aslında bir
nesli yok etmek olduğunu vurgulayan
Başkan Usta, “Bizim için bir ağaç bir
nesil demektir. Bir ağaç bir insan de-

mektir. Bir ağacı yok etmek aslında
bir nesli yok etmektir. Biz bunun nor-
mal bir yangın olmadığını düşünüyo-
ruz. Hükümetimiz, devlet yetkilerimiz
ve tüm bakanlıklarımız çok büyük bir
titizlikle bu işin üzerine gidiyor. Dört
bir tarafından hem destek anlamında
hem de bu konunun soruşturması an-
lamında bir bekleyiş içerisindeyiz. Bu-
radan tüm dünyaya bizim 15
Temmuz’da ülkemizi yok etmeye çalı-
şanlara nasıl bir cevap verdiysek ve
nasıl tek yürek olup burada saatlerce,
günlerce, aylarca Türk Bayrağıyla
nöbet tuttuysak, bugün de aynı şe-
kilde buradayız. Gerek bir sigara iz-
maritinden gerek başka bir vesileyle
yakılmış olup ormanlarımıza karşı da
tek yürek olarak ve millet olarak aynı
duyarlılığı yeniden bu alanları yeşert-
mek üzere bu cevabı vermek istiyo-
ruz. Gaziosmanpaşa halkımız adına
bu başlangıcın hayırlı olmasını diliyo-
rum. Bundan sonra ilçemizde inşaat
izni alan her bir vatandaşımızın bina-
sının önüne bir ağaç dikmesini öneri-
yorum. Birileri bir ağaç ekerse bin
ağaç dikeriz. Bizden bir nesil yok
olursa bin nesil geliriz” ifadelerinin
bulundu.

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

Gaziosmanpaşa Belediyesi, Manavgat başta olmak üzere orman yangının yaşandığı bölgeleri yeniden yeşile kavuşturmak
ve ormanlarımıza sahip çıkmak için harekete geçti. Gaziosmanpaşa’dan yangın bölgelerine 10 bin fidan gönderildi

GOP MANAVGAT’A 
CAN VERECEK

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta,
Manavgat için her türlü desteği vereceklerini söyledi.
Usta, “Bu kötü günleri ele ele verip aşacağız” dedi.

Kadınlar adalet
için yürüdü
Azra Gülandam Haytaoğlu ve Emine
Gökkız’ın katledilmesinin ardından
kadınlar İstanbul Avcılar’da sokağa çıktı

AVCILARKadın Platformu’nun çağrı-
sıyla saat 18.30’da Deprem Anıtı
önünde bir araya gelenler havuzlu

meydana yürüdü. Yapılan açıklamada  kadın katil-
lerinin sistem tarafından korunduğu vurgulanırken
açıklama sonlarına doğru 6 Ağustos’ta Kadı-
köy’de yapılacak eyleme çağrı yapıldı.Havuzlu
meydana sloganlarla gelen Avcılar Kadın Plat-
formu burada basın açıklaması yaptı.  Yapılan
açıklamada şunlar söylendi:  “ve biz geride kalan-
lar, aynı Azra gibi acaba o isimlerden biri de ben
mi olacağım endişesini hiç unutmadan yazık ki,
katledilen ormanlarda katledilen kız kardeşlerimizi
arıyoruz. Bizler daha dün Azra’nın, Emine’nin yü-
rüdüğü sokaklarda aynı güvencesiz kanunlar al-
tında baskılanan kadınlarız. Buradan yargıya ve
adalete sesleniyoruz. Cesede işkence etmek bir in-
sanlık suçudur. Bu katliamların sorumlusu İstan-
bul Sözleşmesini kaldıran ve 6284 ü uygulamayan,
kadın cinayetlerini tolere edilebilir düzeyde bulan,
bu katliamlara sessiz kalan herkestir. Katiller ve
destekçileri yargılanıp cezalandırılana kadar dur-
mayacağız. Öfkemiz diri, sessiz kalmayacağız.
Tüm bu yaşanan olaylar karşısında; sürece sahip
çıkacak tüm hukuki süreci takip edeceğiz. Bir kişi
daha eksilmeye tahammülümüz yok.” ifadelerini
kullandı. Basın bülteninin okunmasının ardından
6 Ağustos’ta Kadıköy’de yapılacak eyleme  çağrı
yapıldı ve protesto sona erdi. DİLEK BOZKURT



A şı randevusuna ve aşılamaya gidil-
memesi kahveci esnafını harekete
geçirdi. Kahvehane, kıraathane ve

kafeler için federasyon yaptırım kararı aldı.
Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Bü-
feciler Federasyonu Başkanı Murat Ağa-
oğlu 2. Doz aşısını olmayanların
kahvehanelere alınmayacağı yönünde
açıklamalarda bulunmuştu. Murat Ağa-
oğlu "Bizim kararı uygulamak için bir yet-
kimiz yasal olarak yok. Bu bir tavsiyedir
biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Biz di-

yoruz ki işyerlerimizde E-Devlet'ten baka-
rak ikinci doz aşısını olanları alırsak,
maske mesafe temizliğin dışında iş yerle-
rine giren arkadaşlarımızın aşısını kontrol
edersek bu hastalık yayılmaz. Yine de aşı-
sını olmadan gelenler olabilir, ben girebili-
rim diyebilir. İş yeri sahiplerimiz 20
Ağustos'tan itibaren müşterilere tavsiyede
bulunursak ' E- Nabız'dan bakacağız, aşı-
sını olmayanları kahveye almayacağız' gibi
bir baskımız olursa en azından hastalığın
yayılmasına etkimiz olur" diye konuştu.

Bu bir zulümdür

Henüz aşı olmadan kahvehaneye gelen Sel-
man Tan "Aşı olmadım, olmayı da düşün-
müyorum. Kahvehanede böyle bir kararın
olması bir zulümdür yani hak mı bu? Ben
olmak zorunda mıyım? Kendi isteğim olma-
dığı sürece kanunda insana iğne yapma
hakkı yoktur. Aşı olmamak sağlığımı tehdit
edebilir, ilaç firması ilacın arkasında duru-
yorsa aşı olurum. Yasa çıkarsa gelmem kah-
veye ama istediğim yere giderim. Ancak yasa

çıkarsa bu yasağı kabul ederim" dedi.

Aşı olmayan uzak olsun

Çift doz aşısını olan ve kıraathanede vakit ge-
çiren Sedat Batıefe "Bu karar insanların sağlı-
ğını korumak için çok ideal bir karar. Başka
türlü koruma şansımız yok. Benim ailem di-
yabet hastası iki doz aşı oldu, hiçbir sıkıntı
yaşamadı. Aşı olmayanları bilmiyoruz o yüz-
den bir tedirginlik var. Yanıma aşı olmayan
bir kişi otursa, oturtmam 'Benden uzak kal
derim' dedi. DHA

Mehmet R. TANIŞ
MEMLEKET MESELESİ

remzi.tanis@gmail.com
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R us Edebiyatının zirve isimlerinden Lev Tolstoy
’’Bir insan acı duyarsa canlıdır, başkasının 
acısını duyarsa insandır.’’ Demiş. İyi demiş, 

hoş demiş….
Demiş demesine de anlayamadığım taraf Bir insan

bir başka insanın yada insanların canını bilerek, isteye-
rek zevki yada çıkarları için alabiliyorsa onu yine de
canlı veya insan olarak mı adlandıracağız…

Dünyanın bütün filozofları, düşünürleri, bütün dinle-
rin alimleri, ulemaları  bana zevki veya çıkarları için
canlar alan, toplumu sefalete, yoksulluğa, hastalıklara,
ölümlere mahkum eden mahlukatlara insan 
dedirtemez… 

Yaptığı 12 eylül darbesi sonrası bir çok canı sırf
egosu, kibri ve millete korku salmak için “Asmayalım
da besleyelim mi” dedikten sonra asmıştı gencecik fi-
danları..  darbeci Evren

Her infial yaratan olay sonrası tartışılır idam 
konusu…

Kimi insan haklarına aykırı ve barbarca bulur 
entelektüel bakar idam olayına… 

Kimi öldürülenin, geleceği, hayalleri yıkılanın ya-
nında durur. Kısasa kısas ister…

Bana soracak olursanız asalım diyorum..
3Çocuklarımıza, genç kızlarımıza tecavüz edip baş-

lamadan hayalarını köreltenleri, 
3Allah’ın emaneti olan kadınlarımızı lime lime 

doğrayanları,
3Kazanacağı para için çocuklarımızı, gençlerimizi

uyuşturucuyla zehirleyerek geleceğimizi karartanları.
3Toplum vicdanını yaralayan katliamları yapanları.
3İnsanları diri, diri yakanları.
3Makam, mevki,  güç elde etmek için milletine yalan

söyleyip halkını aldatanları..
3Yalanlarla, entrikalarla elde ettiği mevki, makam ve

güçle kendine, çevresine rant sağlayarak kendi çıkarlarını
milletin ve devletin çıkarlarından üstün görerek kamunun
malına çökenleri..
3Toplumu kin, nefret duygularıyla bölenleri. Kardeşi

kardeşe düşman edenleri…
3Tarihimiz boyunca vatanı ve milleti uğruna canını,

ailesini, malını feda etmiş milyonlarca yiğidimiz varken,
kendine rant ve güç elde etmek uğruna  vatan topraklarını
veya devletin çıkarlarını başkalarına peşkeş
çekenleri…
3Milletin iradesini yok sayıp darbe yaparak devlet yö-

netimini ele geçirmeye  kalkanları…
“Besleyelim de Asmayalım mı?” 
Onu da siz söyleyin ve düşünmeye başlayın “İnsan

olmak neydi” diye?....
Sonra da isterseniz biz her zaman olduğu gibi vic-

danlarımız da ağıtlar yakarken,  Katiller, tecavüzcüler,
insan yakanlar, vatanı satanlar, milletini kandırıp do-
landıranlar, çocuklarımıza sarkanlar, gençlerimizi uyuş-
turanlar  rahat, rahat hayatlarını yaşasın öyle mi?…

İşte ben buna karşıyım…
VESSELAM

Besleyelim de 
asmayalım mı?

Kahvehanelere aşı yaptırmayan kişilerin alınmaması yönünde açıklamalar yapılırken, Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler
ve Büfeciler Federasyonu Başkanı Murat Ağaoğlu, "Bu bir tavsiyedir. Biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Aşısını olmayanları
kahveye almayacağız gibi bir baskımız olursa en azından hastalığın yayılmasına etkimiz olur" diye konuştu

ASI YOKSA 
KAHVEHANE YOK

Validebağ’ın geleceği

emin ellerde
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul Planlama Ajansı (İPA), “Validebağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayı”nı
düzenledi. Sorun ve beklentilerin ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya konulması hedeflenen Çalıştayda, Koru’nun,
ekolojik değerler, kültürel miras, hukuk ve idari alanlardaki mevcut durumu değerlendirildi

ibb İstanbul Planlama Ajansı, İstanbul’un çev-
resel ve kültürel açıdan özgün alanlarından biri
olan Validebağ Korusu’nun, gelecek kuşaklara

korunarak aktarılabilmesi için neler yapılması gerektiğini bir
çalıştayla ele aldı. İPA Florya Kampüsü’nde gerçekleştirilen
“Validebağ Korusu’nun Geleceği Çalıştayı”na, yetkili ve il-
gili kurum ve kuruluş temsilcileri ile konu üzerine çalışan
uzman ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda, Koru’ya dair
sorun ve beklentilerin birlikte tespit edilmesi ve çözüm öne-
rilerinin ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya konulması hedeflendi. 

Ekosistem önceliğimiz

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan İstanbul Planlama
Ajansı Başkanı Emrah Şahan, kentlerin ekosisteminin
öncelikli gündem olması gerektiğini vurguladı. “ Türki-
ye'nin birçok noktasında yangınların, sel gibi afetlerin yü-
reğimizi yaktığı şu günlerde kentlerimizin ekosisteminin
öncelikli bir gündem olduğunu hatırlamalı ve hatırlatma-
lıyız” diyen Şahan, Validebağ Korusu’nun tüm İstan-
bul’un önemli bir konusu olduğunun altını çizdi.
Koru’nun geleceğini, bilimsel bir koordinasyonla değer-
lendirdiklerini belirten Şahan, şunları söyledi: “Validebağ
Korusu yalnızca Üsküdar'ın, Kadıköy'ün değil; İstan-
bul'un önemli bir konusu. Validebağ Korusu senelerdir
yorulmuş, hırpalanmış bir alan. Bu konuyu Ekrem Baş-
kanımızın öncülüğünde İstanbul Planlama Ajansı olarak
bilimsel koordinasyonla ele alıyoruz. Bugün burada yet-
kili, ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri, sivil toplum ör-
gütleri, meslek odaları, konuda çalışan uzman ve
akademisyenlerin katılımı ile Validebağ Korusu’na dair
sorun ve beklentileri birlikte tespit etmeyi; çözüm önerile-

rini ortak akıl ve uzlaşı ile ortaya koymayı hedefliyoruz.”

4 oturum birden yapıldı

Validebağ Korusu’nun, doğal ve kültürel yapısını korumak
ve geliştirmek, ekosistem bütünlüğünü devam ettirmek
amacıyla, ekolojik değerler, kültürel miras, hukuki ve idari
durumuna dair sorunlar, ihtiyaçlar, beklentiler ve tehditler
ortaya konularak, var olan sorunların çözümüne yönelik
çözüm önerileri dile getirildi. Çalıştay şu dört başlık altında
gerçekleştirildi: ‘Validebağ Korusu’nun Mevcut Durumu’,
‘Validebağ Korusu’nu Korumak’ ‘Validebağ Korusu’nun
Mevcut Durumunu Ortak Değerlendirme’ ve ‘Validebağ
Korusu İçin Çözüm Önerileri’ 

Nihai teklif istenmişti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu,
Üsküdar Belediyesi’nin, Koru’da, 21 Haziran’da başlataca-
ğını açıkladığı ‘Validebağ Bakım ve Rehabilitasyon Proje-
si’ne karşı ‘Koru nöbeti’ tutan Validebağ Gönüllüleri’ni
ziyaret ederek destek vermişti. Bölge halkının Validebağ Ko-
rusu’ndaki çabalarını takdirle karşıladığını belirten İma-
moğlu, ziyareti sırasında, İPA (İstanbul Planlama Ajansı)
moderatörlüğünde yapılacak çalışmaya gönüllülerin de fi-
kirlerini sunmalarını ve nihai bir teklif oluşturulmasını iste-
mişti. İmamoğlu, şu öneride bulunmuştu: “ İPA
moderatörlüğünde, hızlıca sizlerle beraber yaptığınız çalış-
maları sürecin içine katan, bir nihai teklif oluşturulsun. Bu
teklif kime? Bize, İBB’ye. Bu teklif, bize olduğu gibi, Üskü-
dar Belediyesi’ne, Şehircilik Bakanlığı’na. Hatta sonucu,
bizzat kendim, Şehircilik Bakanı’na ve yetkililerine 
sunayım.” SEFA KARA

Yaklaşık 200 yıllık bir tarihe sahip olan Validebağ Ko-
rusu, 35,4 hektarlık büyüklüğü ile Anadolu Yakasının en
geniş yeşil alanlarından biri. Büyüklüğü, sahip olduğu bi-
yoçeşitlilik ve ekosistem varlığı ile yaban hayata, kent ve
kentlilere farklı boyutlarda yarar sağlıyor. Hektarda 93
ton olmak üzere yılda 3 bin tonun üzerinde karbon depo-
luyor. Her yıl toplamda 921 ton toz tutarak bulunduğu
bölgede havanın temizlenmesine katkıda bulunuyor. Göç
yolları üzerinde bulunan Koru’da, İstanbul’daki 2 bin
çeşit otsu bitkinin iki yüzü;Türkiye’nin485 kış türün-
den130’u, 400’ü aşkın kelebek türünün 31’i varlık göste-
riyor. Ayrıca 12’si anıt ağaç niteliğinde 100 tane
korunmaya değer ağaç olmak üzere 101 tür ve 6 bin ci-
varında ağaç ve ağaççık bulunuyor. Koruda, 19. ve 20.
yüzyıllara ait, tescilli ve tescilsiz Osmanlı döneminin sivil
mimari örneklerinin yanı sıra, Cumhuriyet döneminin
resmi yapılarından oluşan kültür varlıkları yer alıyor. 

200 YILLIK 
TARiHE SAHiP

İstanbul kavruluyor
İstanbul'da hava sıcaklığı 38 dereceye ulaştı. Kentte aşırı
sıcak ve yüksek nem bunalttı. Sıcaktan bunalanlar
denize girdi. Bazı vatandaşlar ise denize girmenin
yasak olduğu bölgelerde yasağa aldırış etmedi

isTAnbul'dA sıcak ve nem bunalttı. Kentte
öğle saatlerinde sıcaklık 38 dereceyi buldu.
Meteoroloji'den edinilen bilgiye göre, Şişli'de

sıcaklık saat 15.00 sıralarında 38 derece olarak ölçüldü.
Aynı saatlerde Sancaktepe 37, Arnavutköy ve Güngö-
ren 37 Fatih ile Pendik ise 36 derece oldu. Sıcaklardan
bunalanlar, Yeşilköy'de denize girdi. Denize girmenin
yasak olduğu bölgelerde vatandaşlar yasağa aldırış et-
medi. Meteoroloji sabah saatlerinde yaptığı uyarıda
hava sıcaklığının Marmara genelinde güneşli olduğunu
açıklamıştı. Sıcaklıkların bazı kentlerde 40 dereceye
yaklaşacağı belirtilmişti. Artan sıcaklıklara ve nem ora-
nına karşı tedbirli olunmalı çağrısı yapılmıştı.

Aydos Ormanı
korkuttu

Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölü-
münde çıkan yangın, büyümeden söndü-
rüldü. Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan

bölümünde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir
nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu it-
faiye ekiplerine bildirdi. Yangın büyümeden itfaiye ekip-
leri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede
inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Polis helikopteri ise ormanlık alanda devriye gezdi.
Yangını gören Şener Yetişkin, "Balkonda oturup çay içi-
yorduk. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. Uzakta
oturuyorum ben de. İki kişilerdi. Birisinde beyaz tişört
ve siyah pantolon vardı. Ötekini çözemedim. Yukarı
doğru kaçtılar. Bir daha da göremedim onları." dedi.

Türkiye’nin orman yangınlarıyla müca-
delesinde bir haftayı geride bırakırken böl-
geden gelen sevindirici haberler yüreklere

su serpiyor. Maltepe Belediyesi ekipleri alevlerle bo-
ğuşan Marmaris’te cana can oldu Marmaris Hisa-
rönü Altınkum Mevkiinde bahçesini saran alevler
içinde mahsur kalan Gülşen teyzeye yardım elini
Maltepe Belediyesi ekipleri uzattı. Güçlükle yürüyen
yaşlı kadın yeniden hayata dönüşün mutluluğunu
ekibimize sarılarak paylaştı. Yaşadığı şoku atlatan
Gülşen Tekin,
“Aklım gitti
benim. Nere-
deyse tıkanıyor-
dum, çocuklar
ambulansı dur-
durdular, oksijen
bağladılar. Yav-
rularım çok yar-
dımcı oldular,
Allah’ım hepsin-
den razı olsun,
yalnız bırakma-
dılar.” dedi.

Marmaris’te mutluluğun
resmİ çİzİldİ
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F ikirtepe’de ‘Vartaş adası’ olarak bilinen proje tes-
lim için gün sayıyor. Müteahhit firma Vartaş’ın
başlayıp bitiremediği, İstanbul Büyükşehir Beledi-

yesi’nin AK Parti’de olduğu dönem KİPTAŞ ve İller
Bankası’na, ardından TORKAM İnşaat’a devredilen ve
firmanın internet sitesinde ‘Fikirtepe Yaşam Merkezi’
diye isimlendirilen ‘Fikirtepe Vartaş Adası’nı Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı bitirdi. ‘Yeni Fikirtepe’ projesi kapsa-
mında ilk teslimin gerçekleşeceği proje, Bakanlığın
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İstanbul
ayağı tarafından hummalı bir çalışmanın ardından
tamamlandı.

Teslim için davet her an gelebilir

‘Fikirtepeli emlakçılar’ın şimdiden kapısında
kuyruk olduğu ve sadece Damga Emlak edi-
törü Emre Kulcanay tarafından görüntüle-
nen Fikirtepe projesinde ticari ünitelerin
camlarına Bakanlık logolu afişler yapıştırılı-
yor. Projenin teslimi için her an çağrı yapıla-
bilir. Fikirtepe’nin kamusal alanda iletişim
kurulan sivil toplum kuruluşu Yeni-Fikirder

Başkanı Engin Akgüzel‘in yaptığı açık-
lama şöyle; “Fikirtepe Vartaş adası,
özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlü-
ğü’nün uzun bir sabır ve emek sürecinin
ardından teslim aşamasına geldi. Fikir-
tepe Vartaş adasında teslimlerin içinde bulunduğumuz

Ağustos ayının sonuna
kadar gerçekleşme-

sini bekliyoruz”.

FIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInIFIkIrtePe’nIn geLInI
Fikirtepe’de beklenen gün geldi çattı… Fikirtepe halkının uzun yıllardır beklediği proje, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü İstanbul ekibinin gece-gündüz
çalışmasıyla sona erdi. Gelin gibi süslenen proje teslime hazır imarpanosu@gmail.com

Emre 
KULCANAY

DAMGA EMLAK

Şampiyonluğunu ilan etti
Nişantaşı’nda lüksü yeniden tanımlayan proje şampiyonluğunu ilan etti. DAP Yapı tarafından inşa edilen
Nişantaşı Koru, yılın ilk yarısında 817 milyon TL’lik satış yaptı. 4-8 metre tavan yüksekliğine sahip projede
teras havuzu, Boğaz manzarası ve sağlıklı ev konsepti ile 50 yıl sonra bile kazandırmayı vaadediyor 

EMLAK Konut GYO’nun paylaştığı verilere göre
DAP Yapı vizyonuyla hayata geçirilen DAP Ni-
şantaşı Koru projesi, bu yılın ilk 6 aylık döne-

minde 14 bin 454 metrekarelik satış ve 817 milyon TL’lik
hasılatla ciro şampiyonu oldu. Aynı dönemde, Emlak
Konut Vadi Evleri 600.8 milyon TL’lik hasılatla ikinci, Bü-
yükyalı projesi ise 360 milyon TL’lik satışla üçüncü sırada
yer aldı. 

Lüksün merkezinde sağlıklı evler

DAP Yapı’nın hasılat şampiyonu projesi, Nişantaşı Koru,
‘sağlıklı ev konsepti’ni lüksün merkezi Nişantaşı ile buluş-
turuyor. Proje, lokasyon olarak Amerikan Hastanesi ile Ih-
lamur Kasrı arasında yer alıyor. Abdi İpekçi Caddesi’ne
650 metre; yani yaklaşık 5 dakika yürüme mesafesinde bu-
lunan DAP Yapı Nişantaşı Koru projesi, City’s Alışveriş
Merkezi’ne de 300 metre yakınlıkta... Bu anlamda Hermes,
Louis Vuitton, Prada ve Gucci gibi lüksün zirvesindeki
markalara da deyim yerindeyse “kapı komşusu’ konu-
munda… 
4 ila 8 metre arasında değişen tavan yüksekliği olan ev-
lerde daire büyüklüğünde geniş teraslarda isteyenler havu-
zuna girebiliyor, dileyenler ise şömine ateşi eşliğinde eşsiz
Boğaz, koru ve Nişantaşı manzarasının tadını çıkarabili-
yor. Nişantaşı bölgesinde Bahçe Villa ile Teras Villa kon-
septlerinin de bir ilk olarak tasarlandığı ve her detayın
titizlikle düşünüldüğü proje, Nişantaşı’nda ‘Geleceğin
Lüksünü’ yeniden tanımlıyor. DAP Yapı’nın yenilikçi viz-
yonuyla Emlak Konut güvencesinin birleşimi olan bu
proje; iki kıtayı birbirine bağlayan dünya başkenti İstan-
bul’umuzun gözbebeği Nişantaşı’nda, 50 yıl sonra bile de-
ğerine değer katacak bir eser olacak.

Açık AVM’li
mağazalar satışta

FIRAT Life Style, Ata Yıldız Grup ve Acity firmalarının ortak giri-
şimiyle hayata geçirilen Velux Ankara ile ilgili değerlendirmelerde
bulunan Fırat Life Style COO’su Ahmet Fırat, “2021 Ocak
ayında temellerini attığımız projede çalışmalarımız hızla devam
ederken, şu ana kadar inşaatın yüzde 40’ını tamamladık. 2022
yılı Aralık ayında ise daire sahiplerine teslimatlarımızı gerçekleşti-
receğiz. Satışları devam eden projemizde cadde ve meydan ma-
ğazalarını da satışa açmış bulunuyoruz” dedi. 
Mağaza da var, konut da…
Ankara’nın ticaret noktası olarak bilenen ve İstanbul yolu üze-
rinde yer alan, bölgesinin en iyi lokasyonuna sahip Velux An-
kara’da daireler 1+1, 2+1 A, 2+1 B, 3+1, 4+1 A ve 4+1 B
şeklinde planlandı. Bu kapsamda 316 adet adet daire 1+1 for-
matında satışa sunulurken, 155 adet 2+1 A daire, 112 adet 2+1
B, 33 adet 3+1 daire, 152 adet 4+1 A daire ve 232 adet 4+1 B
daire seçenekleri de yer alıyor.

Platin Lig’e merhaba 
İzmir’in yıldızı Folkart, Altın Lig’den Platin Lig’e yükseldi. Türkiye İtibar Akademisi, Yıldız Teknik
Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi öğretim üyelerinin denetiminde ve raportörlüğünde bu yıl
üçüncüsü gerçekleştirilen Ekonomiye Fayda Endeksi araştırmasında Folkart, Platin Lig’de yer aldı

FOLKART Yönetim Kurulu
Başkanı Mesut Sancak, Tür-
kiye İtibar Akademisi tarafın-
dan yapılan araştırmalar
sonucunda ülkenin en itibarlı
markalarından biri olarak gös-
terildiklerini ve bu yıl üçün-
cüsü yapılan EFE
araştırmasında da, önceki
yıllarda olduğu gibi ülke
ekonomisine katkı sağlayan
öncü markalar arasında
gösterildiklerini kaydetti. 
Geçtiğimiz yıl EFE araş-
tırmasında Altın Lig’te
yer aldıklarını anımsa-
tan Sancak, “Ülkemi-
zin çok değerli
üniversitelerinin de
katkı koyduğu araş-
tırma sonucunda
geçtiğimiz yıllarda
olduğu gibi önemli

bir başarı sağladık.
Şirketlerin ekono-

miye ve topluma yan-
sımalarını ortaya

koyan EFE araştırma-
sında, Platin Lig’te yer

aldık. Folkart’a duyulan
güvenle geleceğe ilerliyo-

ruz. Ülke ekonomimize ve
toplumumuza faydalı

olmak için çalışmalarımızı
sürdüreceğiz” diye konuştu.

Öncü marka olduk
ÜrÜn ve hizmet-
leri ile fark yaratan,
yönetim perfor-

mansı ile toplum tarafından en
çok takdir gören, Türkiye eko-
nomisine ve sosyal yaşama
en çok fayda sağlayan kurum
ve markaların yer aldığı en-
dekste, geçtiğimiz yıllarda
Altın Lig’te yer alan Folkart, bu

yıl Platin Lig’te yer alarak
önemli bir başarıya imza attı. 
Türkiye örneklemi kabul edi-
len 26 bölge ve 81 ilde Bilgi-
sayar Destekli Telefon ile
Arama Yöntemi kullanılarak
(CATI) yapılan araştırmada,
onlarca soru yöneltildi. Araş-
tırma için yaklaşık 12 bin kişi
arandı. 
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M eksika hükümetinden,
ABD’li bir grup silah şirke-
tine karşı ihmalkar iş uygu-

lamalarının Meksika’daki yasadışı
silah kaçakçılığına katkıda bulunduğu
iddiasıyla davası açıklaması geldi.
Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo
Ebrard sosyal medya hesabından
yaptığı açıklamada, Meksika hükü-
metinin ABD’nin Massachusetts eya-
letinde yer alan Boston Federal
Mahkemesi’nde aralarında Smith &
Wesson Brands, Barret Firearms Ma-
nufacturing, Colt's Manufacturing
Company ve Glock gibi büyük silah
üreticilerine ek olarak tüm ABD'deki
perakende mağazalarına silah satan
Boston'daki silah toptancısı Interstate
Arms’ın da bulunduğu toplamda 11
silah şirketine dava açarak şikayetçi
olunduğunu kaydetti.

Öncelik cinayetleri azaltmak

Davanın amacının, “Meksika'daki
uyuşturucu kartellerine ve diğer suçlu-
lara yasadışı silah ticaretini aktif ola-
rak kolaylaştırarak davalıların neden
olduğu büyük zararı sona erdirmek”
olduğunu belirten Ebrard, şikayetin
ABD hükümetine karşı yapılmadığını

ve Meksika hükümetinin yürüttüğü
silah karşıtı kampanyanın bir parçası
olduğunu aktardı. Ebrard, “Öncelik
cinayetleri azaltmaktır. ABD yasala-
rını değiştirmeye çalışmıyoruz” ifade-
lerini kullandı. 

10 milyar dolar tazminat

Ayrıca Meksika Dışişleri Bakanlığı ta-
rafından yapılan açıklamada, dava ile
Meksika hükümetinin en az 10 milyar
dolar tazminat istediğine dikkat çe-
kildi.Meksika Senatosu Siyasi Koor-
dinasyon Kurulu Başkanı Ricardo
Monreal ise yaptığı açıklamada, bu
talebin doğru, zamanında, cesur ve
adil olduğuna dikkat çekerek, bunun
benzeri görülmemiş bir olay oldu-
ğunu belirterek, “Şiddetle ilgili bir çok
sorunumuzun yasa dışı silah kulla-
nımı ve dışarıdan ülkemize giren si-
lahlardan kaynaklandığına eminim”
dedi.Öte yandan Meksika Dış İşleri
Bakanlığı tarafından yapılan açıkla-
mada, ülkeye kaçak olarak getirilen si-
lahların yüzde 70'inin ABD'den
geldiği tahmin ediliyor. Ayrıca Bakan-
lık verilene göre, 2019 yılında en az 17
bin cinayetin bu silahlarla bağlantılı
olduğunu ifade ediliyor.

Meksika hükümeti 
ABD’deki bir grup silah

şirketini, Meksika'da şiddeti
attıran ve kaçakçılığı
kolaylaştıran ticari 

uygulamalar yapmakla
suçlayarak dava açtı 

AmerİkA Birleşik Devletleri bazı Afganla-
rın Türkiye dahil üçüncü ülkeler
üzerinden ABD’ye göç başvurusu yapabi-

lecekleri açıklamıştı. Bu sözlere Türkiye’den tepki
gelmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye
ile ilgili çok tartışılan sözlere ilişkin açıklamada bu-
lundu. Afgan göçmenleri Türkiye dahil hiçbir ülkeye
yönlendirmediklerini söyledi. Amerika Birleşik Dev-
letleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük
toplantı için basının basın karşısına geçti. Afgan
mülteci programının genişletilmesi ve 3. ülke açıkla-
masına Türkiye’nin tepkisi gelen sorular arasın-
daydı. Price, koruma arayan bireyleri belirli güvenli
bölgelere yönlendirmenin veya teşvik etmenin ABD
hükümetinin politikası olmadığını ifade etti.Sözcü
Price ayrıca kimseyi Türkiye dahil belirli bir ülkeye
yönlendirmediklerini söyledi. 

Türkiye’ye müteşekkiriz

Afganların, Türkiye’ye seyahat etme olasılığına iliş-
kin açıklamaların neden olduğu endişeden üzüntü
duyduklarını belirtti.Türkiye'nin Suriye, Irak, Afga-
nistan, İran ve başka ülkelerden 4 milyondan fazla
mülteciye ev sahipliği yaptığına dikkat çeken Price,
konuyla ilgili müteşekkir olduklarını da ifade etti.

Afganları 
Türkiye’ye 
biz yönlendirmedik!
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price,
Suriye, Irak, Afganistan, İran ve başka 
ülkelerden gelen 4 milyondan fazla mülteciye
ev sahipliği yapan Türkiye'ye müteşekkir
olduklarını vurguladı. Price, Türkiye’nin Afgan
mültecilere karşı ABD’nin tutumunu eleştiren
açıklamalarına ise Türkiye dahil belirli bir 
ülkeye göçmen yönlendirmediklerini söyledi. 

İsrAİl Savunma Bakanı Benny Gantz,
İsrail Dışişleri Bakanlığında Birleşmiş Mil-
letler Güvenlik Konseyi (BMGK) üye ül-

kelerinin Büyükelçilerine yaptığı açıklamada, Ortak
Kapsamlı Eylem Planı’nın (JCPOA) kapsamlı bir
şekilde ihlali nedeniyle İran’ın bundan 10 hafta
sonra askeri sınıf nükleer malzemeler üretebileceğine
dikkat çekti. Gantz, “İran, JCPOA’da belirlenen tüm
yönergeleri ihlal etti ve nükleer bir silah için gerekli
silah sınıfı malzemeleri edinmesine sadece 10 hafta
kaldı” ifadelerini kullandı.

Şimdi eylem zamanı

Açıklamasında, İran’ın bu çalışmalarına yönelik bir
eylem gerektiğinin altını çizen Gantz, “Şimdi bir
eylem zamanı, kelimeler yeterli değil. Diplomatik,
ekonomik ve hatta askeri eylemlerin zamanı geldi,
aksi takdirde saldırılar devam edecek” dedi.Ayrıca
İsrail’in, İran halkını düşman olarak görmediğini de
vurgulayan Gantz, “İran rejimi bizi tehdit ediyor ve
bölgesel bir silahlanma yarışını ateşliyor” ifadelerini
kullanırken, toplantıya katılan İsrail Dışişleri Bakanı
Yair Lapid ise, İsrail’in vatandaşlarına ve egemenli-
ğine yönelik bir saldırı veya tehditle karşı karşıya kal-
dığında bağımsız hareket etme hakkını saklı
tuttuğunu vurguladı.

İran’ın 10
haftası kaldı
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Ortak
Kapsamlı Eylem Planı'nın (JCPOA) kapsamlı
bir şekilde ihlali nedeniyle İran'ın bundan 
10 hafta sonra askeri sınıf nükleer
malzemeler üretebileceğini belirterek, "İran,
JCPOA'da belirlenen tüm yönergeleri ihlal
etti ve nükleer bir silah için gerekli silah sınıfı
malzemeleri edinmesine sadece 10 hafta
kaldı" ifadelerini kullandı

Aşı olana
kızarmış sosis
Ülke nüfusunun 4 katı aşısı olan Almanya’da insanlar aşı
yaptırmıyor. Almanya şimdi, "Aşı olana 500 Euro ya da
kızarmış sosis verme" gibi kampanyalar için hazırlanıyor

AlmAnyA’dA aşı durgunluğu ya-
şanıyor. Ülkede yaşayanlar için
287 milyon doz aşıyı hazır eden

Almanya'da, aşı merkezleri boş. Ülkede mil-
yonlarca aşı var fakat aşılanmak isteyen
yok.Sözcü’nün haberine göre ülke nüfusunun
yüzde 53'ünü iki kere, yüzde 62'den fazlasını
da bir doz aşılamış olan Almanya, şimdi aşı
merkezlerinin boş kalmasından şikayetçi. Co-
rona vakalarının azalması ve yaz nedeniyle
bütün aşı merkezleri boş kaldı.

Çocuklar da aşılanacak 

Aşıyı, hızlı testleri ücretsiz yapan Almanya,
12-17 yaş için de aşılama kararı aldı. Bir za-
manlar günde 1.4 milyona kadar çıkan aşı-
lama şimdi 80 binlere kadar indi. Bunun için
Almanya'da farklı projeler geliştiriliyor. Al-
manya'da 119 milyon BioNTech, 78 milyon
Moderna, 56.3 milyon AstraZeneca ve 36.7
milyon Johnson&Johnson aşısı var. Şu anda
ülke nüfusunun dört katı oranında aşı garan-
tilenmiş durumda. Bu sayı daha da artacak
ve yeni aşılarla ileride 1 milyar doza kadar
ulaşabilecek. Şimdi en büyük sorun Alman
halkını veya ülkede yaşayanları aşılamaya
ikna edebilmek.

Hedef yüzde doksan

Aşılamayı artırmak için ABD'dekinin benzeri
bir program önerildi. Almanya'da aşı olan
herkese 100 Euro verilirse aşılama oranının
yüzde 80'e; 500 Euro verilirse de yüzde 90'a
çıkacağı hesaplandı. Karlsruhe Teknoloji Üni-
versitesi'nden profesör Nora Szech'in bu öne-
risi şimdi ciddi ciddi tartışılıyor.

Cips ve hamburger 

Duisburg şehrinde bir aşılama ekibinin ham-
burger ve cipsli etkinliği yararlı oldu. Yüzlerce
kişi, bedava yiyecek almak için o gün aşı kuy-
ruğuna girdi. Bu durum farklı projeleri gün-
deme getirdi. Düşük aşılama rakamları,
sonbaharda birçok kişinin bir çok haktan ya-
rarlanamaması demek.

Sosis veya 2 Euro 

Thüringen'in güneyindeki Sonneberg'de aşı-
lananlara, ünlü Alman sucuğu hediye edildi.
Sucuk ızgara etkisini gösterdi ve sadece bir
merkezde o gün beklenenin iki katı aşı yapıldı.
Nürnberg'de, aşı olana kahve ve pasta sözü,
ya da yerine 2 Euro'luk hediye çeki verildi. Bu
da aşılamayı artırdı. Almanya şimdi, yeni
kampanyalar düşünüyor.

ingiltere’de gizemli
keDi hastalığı
İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi (RVC) yaptıkları resmi
açıklamada, yapılan araştırma sonucunda 528 kedinin tedavi
edildiği gizemli hastalıkta ölüm oranının yüzde 63.5 olduğu 
belirtildi. RVC yetkilileri ayrıca, bu gizemli hastalığa kedi
maması zehirlenmesi olduğuna inandıklarını belirtti

İngİltere Kraliyet Ve-
terinerlik Fakültesi  yap-
tıkları resmi açıklamada

kedi maması kaynaklı olduğuna
inanılan gizemli bir hastalığın
yüzde 63.5 oranında ölümcül ol-
duğunu belirtti. Kendilerine bildiri-
len 528 kedi vakasından elde edilen
bilgilere göre, mamalar üzerinde
araştırmanın devam ettiği ve vete-
riner hekimlerden gelen verilerin
yanı sıra hastalanan veya hasta-
lanmamış kedilerle ilişkili gıda ör-
neklerinin test edildiği ifade edildi.

Kedi mamalarından 
şüpheleniyorlar

RVC, hastalığın ‘Pansi-
topeni’ olduğunu ve
hastalığa kedi mamala-
rındaki T-2 ve HT-2
mikotoksinlerin sebebi-
yet verdiğini ifade etti.
Hastalığa yakalanan
kedilerde kilo kaybı, iş-
tahsızlık ve kan hücresi
konsantrasyonlarında
(beyaz kan hücreleri,
kırmızı kan hücreleri ve

trombositler) azalma dahil olmak
üzere çok çeşitli toksik etkiler gö-
rüldüğü ve bu da enfeksiyon ris-
kinde artışa neden olduğu
belirtildi. Ayrıca birçok vakanın
kendilerine veya veterinerlere bildi-
rilmediğinden, açıklamadaki vaka
sayısının daha yüksek olmasından
endişe duyulduğu ifade edildi.
RVC kedi maması hakkında ise
“Gıda Standartları Ajansı (FSA)
tarafından ürün geri çekme işle-
minde yer alan kedi maması hak-
kında RVC tarafından yapılan
analizlerin sonuçları, FSA ile pay-
laşıldı” ifadelerine yer verdi. 
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Türkiye en çok ‘Hızlı ve Öfkeli 9’u izledi
MedYa takip kurumu Ajans
Press’in, Box Office Türkiye
verilerinden elde ettiği bilgilere

göre, normalleşme sonrası sinema istatis-
tikleri belli oldu. Pandemiden en çok etki-
lenen sektörlerin başında gelen
sinemalar,normalleşme sürecinin başla-
masıyla 1 milyon 782 bin 296 seyirci ağır-
ladı. İkinci sırada 322 bin 564 izleyici ile
Black Widow yer alırken, üçüncü sırada
122 bin 742 izleyici ile Korku Seans: 3

Katil Şeytan, dördüncü sırada 84 bin 728
izleyici ile Sessiz Bir yer 2, beşinci sırada
ise 66 bin 684 izleyici ile Arınma Gecesi:
Sonsuza Dek yer aldı. 

53 film çıktı

Normalleşme sürecinin başladığı Tem-
muz ayından itibaren 31’i yeni olmak
üzere toplam 53 film çıktığı gözlendi.773
bin 392 kişi ile en çok izlenen film ise Hızlı
ve Öfkeli 9 oldu. Ajans Press, sinema ile

alakalı basına yansıyan haber adetlerini
inceledi. Ajans Press’in dijital basın arşi-
vinden derlediği bilgilere göre geçen yıl-
dan bugüne sinema ile alakalı basında
çıkan haber adedi 67 bin 609 olarak 
görüldü.

Yerli yapımlar izlenmedi

Aynı dönem içinde sadece sinema salon-
ları ile alakalı çıkan haber adedi ise 3 bin
34 oldu. Haber içerikleri arasında sinema-

ların salgın tedbirleri kapsamında kapan-
ması ve bazı sinema filmlerinin gösterimi-
nin ertelenmesi yer alırken, Türkiye’de en
çok izlenen Hızlı ve Öfkeli 9’unda sürekli
ertelenmesi medyanın gündeminde yer
edindi. Hızlı ve Öfkeli 9’un yazılı basın ve
online mecra olmak üzere hakkında çıkan
bu yıl ki toplam haber sayısı ise 827 ola-
rak kaydedildi. Öte yandan normalleşme
sonrası, en çok izlenen ilk 10 yapımın sa-
dece 2’sini yerli filmler oluşturdu.

2020 yılından itibaren Covid-19 tedbirleri kapsamında sinema salonları faaliyetlerine de ara verilirken,
Türkiye’de normalleşme sürecinin başlamasıyla 773 bin 392 seyirci ile en çok izlenen film Hızlı ve Öfkeli 9 oldu

Ali Şeker Evi
200 yıldır ayakta
200 yıldır ayakta duran tescilli yapı 
'Ali Şeker Evi' zamana meydan okuyor. 
Horasan tarzı sıva ile inşa edilen ve az
kaldığı için adeta şehrin tapusu haline
gelen konak restore edilmeyi bekliyor.

SivaS'ta yaklaşık 200 yıldır ayakta duran
'Ali Şeker Evi' zamana meydan okuyor. Ko-
nağın bir duvarının ise adeta yazı tahtasına

dönmesi dikkat çekiyor. Sivas kent merkezi Ferhatbostan
Mahallesinde bulunan ve yaklaşık 200 yıldır ayakta
duran konak sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Horasan tarzı
sıva ile inşa edilen ve az kaldığı için adeta şehrin tapusu
haline gelen konak restore edilmeyi bekliyor. Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununca korunması ge-
rekli kültür varlığı olarak tescil edilen konağın bir duvarı-
nın ise gençler tarafından adeta yazı tahtasına
dönüştürülmesi tepki çekiyor. Tarih kokan konağın res-
tore edildikten sonra kafe veya da bir düğün salonuna
dönüştürülmesi planlanıyor.

Mimarlar hayran kalmış

Evin günümüzdeki sahiplerinden Musa Şeker, bir mi-
marin konağa gelip inceleme yaptığında sıvasına hayran
kaldığını söyleyerek, " Bulunduğumuz konak Sivas'ın
yerlilerinden Rıza Yeşilbey diye biri vardı. Sivas'ın tek
nalburuydu. Ona aitti. 50 yıldır da bizde. Şuanda tescil-
lendiği için hiç bir şey yapamıyoruz. Tescil işi bittikten
sonra bakanlığın yardımıyla tamir edilecek. Tamirden
sonrada kafe olarak planlandı. O plan üzerinde gele-
cekte değerlendireceğiz. Kültür Bakanlığı Müze Müdür-
lüğünden gelenler '200 yıllık vardır' dediler. Onlar evi çok
beğendiler. Eski ahşap yapılar malum kullanılan malze-
meleri herhalde bu beton yerine kullanılan kireçle yapı-
lan bir malzeme varmış. Horasan sıva onlardan dolayı.
Bir mimar gelmişti sıvasına hayran kalmıştı, 'Ben böyle
sıva görmedim' demişti. 'Böyle sıva şimdi yapılmıyor'
dedi. 'Onun harcı çok farklı bir malzeme' dedi" diyerek
konuştu.

Konağın taliplisi çok 

Şeker, konağın alıcısının çok olduğunu ifade ederek, "
Burası tescillendikten sonra boş kalmasın diye bende
zaman zaman geliyorum. Domates, biber ve soğan gibi
sebzeler yetiştiriyorum. Bana bir oyalanma oluyor. Bina-
nın içi bu işin tamirini yapanları getirdim dedim ya o in-
sanlar dedi ki, 'Bu bina çok sağlam'. Kültür Müdürü
bunlar çok azaldığı için bunlar şehrin tapusu. Çokta ta-
liplisi var. Birkaç kişi var. 'Yapıldıktan sonra bana ver'
diye. Hatta butik otel bile yapmayı düşünenler varmış"
şeklinde konuştu.

150 YIL YASAYABILIRIZ

N ature Communications
dergisinde yayınlanan bir
çalışmayı yürüten uluslar-

arası bir gerontolog ekibi; insan
ömrünün en fazla kaç yılla sınırlı
olduğunu ve bu sürenin nasıl uza-
tılabileceğine dair yeni bulgulara
ulaştıklarını duyurdu. Araştırmacı-
lar deneyde, farklı kıtalardan altı
primat türü ve dokuz ayrı insan
popülasyonundan yaşam süresi
verilerini inceledi. Araştırma sonu-
cunda, türlerin temsilcilerinin yak-
laşık olarak aynı yaşlarda öldükleri
tespit edildi. Bu durumun, yaşam
beklentisindeki olası bir artışı er ya
da geç biyolojik olarak sınırlayaca-
ğını ifade eden uzmanlara göre,
yaşlanmayla ilgili yüzden fazla
farklı hipotez var, ancak moleküler
düzeydeki mekanizmalar hakkında
hala bir netlik yok.

Kaliteli yaşam münkün

Moskova Fizik ve Teknoloji 
Enstitüsü’nün Moleküler 
Mekanizmaları Araştırma 
Merkezi'nden Aleksey Vlasov,
konuya ilişkin Rus haber ajansı
RIA’ya demecinde, “Süreci durdur-
mak gerçekçi değil, ancak yaşa
bağlı hastalıklarla savaşmak ve en
azından insan yaşam kalitesini iyi-
leştirmek mümkün" dedi.

2 yaş gençleşmişlerdi

İki yıl önce Amerikalı bilim insan-
ları, epigenetik (DNA'da program-
lanmamış) yaşlanma faktörlerini
etkilemeyi başardıklarını açıklamış-
lardı. Yaşlılıkla birlikte, bağışıklık
sisteminin mikroplara karşı yürüt-
tüğü savaşı koordine eden timüsun
işleyişini iyileştirmek isteyen araş-
tırmacılar, bunun için yıl boyunca
dokuz gönüllüye büyüme hormon-
ları ve antidiyabetik ajanlar içeren
bir ilaç karışımı verdi. Beklendiği
gibi, deneklerin kanında timüs ta-
rafından üretilen T-lenfositlerinin
sayısı artmış, buna paralel olarak,
deney sırasında katılımcıların orta-
lama iki yaş daha gençleştiği or-
taya çıkmıştı.

Hastalık ve stres 
yaşlandırıyor

Bilim insanları; dinamik orga-
nizma durum göstergesi (DOSI)
olarak adlandırılan göstergelere
göre, insan vücudunun maksimum
150 yıllık bir ömre sahip olduğu

sonucuna vardı. Bu göstergenin
yaşlanma hızını yansıttığının altını
çizen bilim insanları, “DOSI has-
talıklardan ve streslerden etkilenir,
ancak daha sonra tipik olarak yaşa
özgü değerlere geri döner” açıkla-
masında bulunarak, kişiye ait de-
ğerlerin, yaşadığı koşullara bağlı
olarak da değiştiğini ifade etti.
DOSI değerlerinin genellikle do-
ğumdan 20 yaşına kadar artma-
sına karşın, 20 yaşından 50 yaşına
dek pek bir değişiklik göstermedi-
ğini belirten uzmanlara göre, 
“Bir kişinin sahip olduğu hastalık
ne kadar çoksa, 
DOSI değerleri o kadar yüksek
olur.”Kişi ne kadar yaşlıysa, DO-
SI'yi stabilize etmesinin de o kadar
uzun süreceğini söyleyen yetkililer,
bunun sonucunda yaşla birlikte
vücudun, iç ve dış stresle baş etme-
sinin zorlaştığını belirtti. Bilim in-
sanlarına göre, beden artık bu
fonksiyonu çalıştıramadığı zaman
da ölüm meydana geliyor.
HABER MERKEZİ

Yapılan çalışmalar sonucu, insan ömrünün 
maksimum 150 yıl olabileceğini keşfeden uzmanlar,

yaşlanmaya sebep olan bulguları tersine çevirmek
için çalıştıklarını açıkladı. İnsanı en çok 

yaşlandıran etkenlerin ise hastalık 
ve stres olduğu söyleniyor

Avusturya’ya 
piyono yolculuğu
Bursa’da piyanist Mert Hakan Şeker (15), katıldığı yarışmayla Avusturya’daki Joseph
Haydn Konservatuvarı'nda Prof. Stanislaw Tichonow'un 'piyano' hazırlık sınıfına kabul
edildi. Piyanoyu hayatının merkezine aldığını söyleyen Şeker, “En büyük hedefim, iyi bir
eğitimden sonra Fazıl Say ve Gülsin Onay gibi, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek” dedi.

Mert Hakan Şeker, 7 yaşındayken kom-
şularının tavsiyesi üzerine piyano eğitimi
almaya başladı. eskişehir’de bir yıl pi-

yano eğitimi alan Şeker, daha sonra babasıyla
Bursa’ya gelip piyano eğitmeni elena Çekiç’ten ders
aldı. Yaklaşık 5 yıl Çekiç ile çalışan Şeker, ABD, İtalya
ve rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede
düzenlenen yarışmalara katıldı.Yarışmaların 12’sin-
den, çoğu birincilik olmak üzere çeşitli dereceler alan
Şeker, ücretli solo konserler verdi. Daha sonra Avus-
turya’da piyano eğitimine devam eden Şeker, burada
Joseph Haydn Konservatuvarı'nın yetenek sınavlarına
katıldı. İlk sınavı başarıyla geçen Şeker, okulun Sta-
nislaw tichonow'un piyano hazırlık sınıfına kabul
edildi. Hazırlık eğitiminin ardından lisans için yeniden
sınavlara girecek olan Şeker, sınavı başarıyla ge-
çerse lise eğitimi almadan lisans eğitimine 
başlayacak.

Piyono yaşam tarzı

Piyanoya olan sevgisini anlatan Mert Hakan Şeker,
“Piyano, benim için bir yaşam tarzı. Daha iyi piyano

çalabilmek için arkadaşlarımı geri plana attım ve pi-
yanoyu her şeyden önce tuttum ama arkadaşlarımla
aram çok iyidir ve birbirimizi çok seviyoruz. Bütün ço-
cukluğumu piyano başında geçirdim ve kendimi bu
yönde geliştirmek istiyorum. Bulgaristan, İspanya, Al-
manya, İsveç, İtalya ve Amerika’da yarışmalara katıl-
dım. Hepsinden dereceyle döndüm. eylül 2020’de
Avusturya’daki Joseph Haydn Konservatuvarı için sı-
navlara girdim ve hazırlık sınavına kabul edildim. İlk
duyduğumda çok sevindik ama yorucu bir süreç. Ge-
lecekle ilgili ilk planım, öncelikle eğitimimi tamamla-
mak ve ileride ülkemi Fazıl Say gibi, Gülsin Onay gibi
en iyi şekilde temsil etmek. Benim gibi hayalleri olan-
lara yeteneklerinin üzerine gitmelerini öneriyorum”
diye konuştu.

Başarı guruP işidir 

Piyano öğretmeni elena Çekiç ise sınavlara ve yarış-
malara hazırlanma süreçlerini anlatarak, “Biz, Mert
Hakan’la 5 senedir beraberiz. Çok keyifli zamanlar
geçirdik. Amerika’dan Avusturya’ya kadar gezdik.
Masterclass aldık, solo konserler verdik. Mert Hakan,

çok özel bir öğrenci,
günde ortalama 5 saat
çalışıyordu. Bundan
sonra umarım çok
güzel bir eğitim ala-
cak. Girdiği üniversite
çok güzel bir okul, ho-
cası çok iyi. Umarım
ona bir kapı açar ve
büyük konserler verir.
Bir yerde güzel bir
sonuç varsa, orada
grup çalışması da var-
dır. Sadece öğrencinin
ve öğretmenin başa-
rısı yoktur. Herkes ça-
lışmalı ve aile de
anlamalı. Çok çalış-
mak lazım, çok zor
olacak ama çalışınca
her şey güzel olacak”
dedi.

Trakya’ya büyük bir meydan
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Trakya’nın en büyük meydan projesini
Süleymanpaşa İlçesi’nde hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yıkılan binaların
yerine yapılacak 2 ayrı proje ile meydan düzenlemesi son şeklini alacak

Yıkılan eski Türk Telekom Binası
alanında bulunan eski depo binası-
nın restore edilmesi ile birlikte alana

yapılacak park projesi bir bütünlük içerisinde
yeni bir yaşam alanı oluşturulacak. Toplam
3.350 m2’lik proje alanı içerisinde 1.500 m2
yeşil alan, yeşil alana hitap edecek 320 m2
oturma alanı yer alacak. 750 m2’de kaldırım
düzenlemesi yapılacak. Projede yeşil alanlarda
bölgenin iklim şartlarına uygun ağaç, çalı ve çim
alanlar oluşturulacak. Projede ayrıca çocuk
oyun alanları, doğal taşlar ile yapılmış şelaleler
ile park alanında doğal bir ortam sağlanmış ola-
cak. Orta Cami yanında, yıkılan eski yapıkredi
ve halkbank adasının bulunduğu alanda yapıla-
cak olan park projesi ise 1.550 m2 alandan olu-
şuyor. Projede 340 m2 yeşil alan, yeşil alan
içerisinde 220 m2 yeşil alana hitap eden yeşil
alan bulunacak. Ayrıca 990 m2 de kaldırım dü-
zenlemesi yapılacak. Projede yeşil alanlarda
bölgesel iklim şartlarına uygun ağaç, çalı ve çim
alanlar yer alacak. Doğal taşlar kullanılarak
yeşil alanda doğal bir ortam sağlanacak.

Son düzenlemeleri yapıyoruz

İlk 2 etabı tamamlanarak hizmete sunulan mey-
dan düzenleme projesinin içerisinde; restore
edilerek kafeterya olarak hizmete sunulacak ta-
rihi eserler, yeşil alanlar, sosyal donatılar, çay
bahçeleri ve kent mobilyaları yer alıyor. Trak-
ya’nın en büyük meydanını oluşturduklarını be-
lirten Başkan Albayrak, “Projenin 3. ve son etabı
kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 2 adanın ye-
rine yapılacak çevre düzenlemesi ve park proje-
lerinin ardından Trakya’nın en büyük meydanı
kısa süre içerisinde Tekirdağlıların hizmetine su-
nulacak. Şimdiden tüm vatandaşlarımıza hayırlı
olsun” şeklinde konuştu. İRFAN DEMİR



2020 Tokyo Olimpiyatları ile olimpiyatlarda yer al-
maya başlayan karatede Eray Şamdan erkekler ku-
mite 67 Kg'da A Grubu'nda mücadele etti. İlk
karşılaşmasında Azerbaycanlı rakibi Firdovsi Farza-
liyev'i 7-1 mağlup eden Eray Şamdan, ikinci müca-
delesinde Kazakistan'dan Darkhan Assadilov'a 6-2
yenildi. Üçüncü maçında Mısırlı Ali Elsawy'i 4-1
yenen Eray Şamdan, grubundaki son maçında ev
sahibi Japonya'dan Naoto Sago'u da 2-1 mağlup
etti. Milli karateci, grupta 6 puanla 2'nci sırada yer
alarak yarı finale yükselirken olimpiyat madalyasını
da garantiledi. Yarı finalde B Grubu'nu birinci bitiren
Ürdünlü Abdel Rahman Almasatfa'yla eşleşen Eray
Şamdan bugün TSİ 14.15'te mücadele edecek. Milli
karateci, yarı final müsabakasında yenilmesi duru-
munda olimpiyatı bronz madalyayla noktalayacak. 
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FenerbAhçe, 19 yaşındaki Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık
anlaşma imzaladıklarını açıkladı. Sarı-lacivertli külupten
yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol
bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp'ı bonservissiz olarak

renklerine kattı. Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme im-
zaladığı Çağtay Kurukalıp'a çubuklu formamızla başarı-
lar ve şampiyonluklar diliyoruz. Fenerbahçe'ye hoş
geldin Çağtay!" ifadeleri kullandı.

Madalya
garantilendi

14

Olimpiyatlara ilk kez giren karatede,
erkekler kumite 67 Kg'da mücedele eden
Eray Şamdan, yarı finale yükselerek
olimpiyat madalyasını garantiledi

AyTemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu,
pazar günü Konyaspor ile oynayacakları hazırlık
maçının gelirini, yangın bölgelerinde zarar görenler
için bağışlayacaklarını söyledi. Türkiye'nin Akdeniz
ve Ege bölgelerinde 9 gündür etkili olan orman yan-
gınları can ve mal kaybına yol açtı. Birçok hayvanın
öldüğü, ağaçların yok olduğu yangınlar nedeniyle
Türkiye Futbol Federasyonu da 'Orman Projesi' baş-
lattı. Aytemiz Alanyaspor bu kampanyaya, 1948
fidan bağışlarken, diğer yandan da 8 Ağustos Pazar
günü saat 20.00'de Bahçeşehir Okulları Stadyu-
mu'nda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı ha-
zırlık maçının gelirini bu kapsamda yangında zarar
görenler için bağışlayacak. Stadyumun yarı kapasi-
tesiyle seyirci alınacağını duyuran Alanyaspor Kulüp
Başkanı Hasan Çavuşoğlu, aşı olan ve PCR testi
yaptıran taraftarların stada girebileceğini söyledi.

Alanyaspor 
duyarsız değil

Olimpiyat şampiyonu milli
okçu Mete Gazoz, "Bu altın
madalya son değil, büyük
bir başlangıç. Hayırlı evlat
olmak çok zor. Babam beni
şampiyon olduğum için
sevmiyor, her zaman
arkamda durdular, önemli
olan bu. Şampiyonluk 
olunca herkes arkanızda
oluyor, önemli olan
başarısız olduğunuzda
kimler arkanızda" dedi
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BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Bu madalya
son değil
BaslangiC
2 020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın ma-

dalya kazanarak ülke tarihine geçen milli okçu
Mete Gazoz, Okçular Vakfı Riva Kamp Merke-

zi'nde olimpiyat vizesi alan paralimpik okçular Bahattin
Hekimoğlu, Öznur Cüre, Fatma Danabaş, Nihat Türk-
menoğlu ve Sevgi Yorulmaz ile bir araya geldi. Toplan-
tıya Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi
Bilal Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın,
Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu,
Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk
ve Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz katıldı.

Başarılar tesadüf değil

Toplantı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bu-
lunan Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Bilal Erdo-
ğan, "Türkiye'de okçuluk sporunda büyük dayanışma
ruhu var. Çok akıllı, sürdürülebilir işler yapılıyor. Türki-
ye'de okçuluk sporunun son 5-6 yıldaki büyük yükselişi
bir tesadüfün değil bir çalışmanın, bir dayanışmanın,
bir birlik ruhunun neticesi. Burada bulunan herkesin
büyük emekleri var bu işin içinde. Burada bulunan tüm
arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyo-
rum. Mete'ye özellikle teşekkür ediyorum, tebrik ediyo-
rum. Ailesiyle beraber hayatını bir işe adamış olması
başarıyı getirdi. Rabbim devamını nasip etsin. Son gün-
lerde doğal felaketlerle boğuşan ülkemize bir moral
verdi. İnşallah bu felaketlerin sonunun gelmesinin de
müjdesidir bu altın madalya" diye konuştu.

Madalyalar devam edecek

Türkiye Bedensel Engelliler Başkanı Arif Ümit Uztürk
ise, "Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu ola-
rak Tokyo Paralimpik Oyunları'na 10 branşta 56 spor-
cuyla katılıyoruz. 2016'da 49 sporcu ve 8 branşta
gitmiştik. Şimdi hem sayılarımızı branşlar yönünden
hem de kota alan sporcular yönünden artırdık. Mete
Gazoz gibi birçok branşta ülkemize madalyalar kazan-
dıracağız" açıklamasında bulundu.

Bayrağımız zirveye çıktı

Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı
Haydar Ali Yıldız ise şunları söyledi: "Mete Gazoz
okçu bir milletin okçu bir devletin tarihini yeniden
ayağa kaldıran Türk okçuluk tarihinin bugün zirve is-
midir. Beykoz'da Okçular Vakfı ile birlikte işletmiş oldu-
ğumuz tesislerin adı bundan sonra Mete Gazoz
Tesisleri olarak Türk spor tarihine yazılmış olacak. Ken-
disiyle gurur duyuyoruz. Ay-yıldızlı bayrağımızı bu zor
günlerimizde zirveye taşıdı. Sayın Cumhurbaşkanımı-
zın ata sporlarına, milli sporlara olan yerli ve milli anla-
yışı Mete ile tüm dünyaya gösterilmiş oldu. Başarı

Mete Gazoz'undur. Biz kendilerinin devamlı yanla-
rında, arkalarında olacağız. Kendi sorumluluğumuzu
yerine getirme noktasında gururluyuz. Bu başarı para-
limpik sporcularımızla devam edecek. Mete Gazoz
adına Okçular Vakfı'nda sicil defterini yeniden açıyoruz
ve bundan sonra Avrupa ve Olimpiyat şampiyonu ok-
çularımız için birer menzil taşı, yani rekor taşını dik-
meye başlayacağız ve bu anlamda cumhuriyet
döneminin ilk menzil taşını Mete Gazoz olarak silsileyi
devam ettireceğiz."

Bu tarihi bir başarı

Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu
ise, "Ülke olarak büyük doğal felaketleri yaşadığımız
bu günlerde Mete'nin altın madalyası hepimize çok
iyi geldi. Federasyon olarak Mete'nin her zaman
arkasında olduk. Sadece Mete'nin değil tüm ok-
çuluk takımlarımızın arkasında durduk. En
büyük başarı Mete'nindir. İleride onun daha
çok büyük başarılarına sahiplik edeceğimize
inanıyorum ve arkadan çok Mete'lerin gele-
ceğini düşünüyorum, çünkü bu tarihi bir
başarıdır" dedi.

Herkese nasip olsun

Mete Gazoz'un babası Metin Gazoz
ise şunları dile getirdi: "Oğlumla
hem baba, hem antrenör, hem de
teknik bir yönetici olarak gurur
duyuyorum. Hepimizi gururlan-
dırdı, şu zor günlerde telefonlar
susmadı. Mesajlara baktı-
ğımda afet bölgesinde çalışıp,
dinlenirken Mete'nin maçını
seyredenler oldu; yüreği-
mize su serpti madalya.
Menzil taşı dikilmesi ok-
çulukta önemli. O
menzil taşlarını biz bi-
liyoruz fakat şu an-
lamda, modern
anlamda olimpi-
yatta altın 
madalya almak
dünya çapında
tescillenmiş
bir netice.
Allah her-
kese ha-
yırlı evlat
versin."

Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz
ise açıklamasında, "Hayırlı evlat
olmak çok zor. Babam beni şam-
piyon olduğum için sevmiyor, her
zaman arkamda durdular, önemli
olan bu. Şampiyonluk olunca her-
kes arkanızda oluyor, önemli olan
başarısız olduğunuzda kimler ar-
kanızda. Ailem en büyük destek-
çim. Tabi Abdullah Bey'e de
buradan çok teşekkür etmek isti-
yorum. Başarısız olduğum zaman-
larda yeri geldi beni karşısına
aldı, biraz nasihat etti ama hiçbir
zaman desteklerini bizden esirge-
medi. Başarı bu şekilde kazanılı-
yor. Bu başarı sadece benim
başarım değil. Ben ne kadar feda-
karlık yapıyorsam okçuluk ca-
miası da o kadar zaman harcıyor.
O yüzden madalyada emekleri
geçen herkese çok teşekkür edi-

yorum. Tesise benim ismimin ve-
rilmesi beni aşırı mutlu etti. O yüz-
den çok teşekkür ederim. Göktuğ
hocam ve teknik ekip bu başarının
aslında en büyük mimarlarından.
Biz yılın 340 günü beraberdik.
Teknik ekip 340 gün benim sura-
tımı görmek zorunda kaldı. Basit
bir süreç değildi bu. Sadece te-
şekkür etmenin bir anlamı yok,
onlarla biz bir aile, bir bütünüz.
Madalyayı boynuma takınca göz
göze geldik ve emeklerinin karşılı-
ğını aldığını bana hissettirdi" şek-
linde konuştu. Mete Gazoz ayrıca,
bu altın madalyanın son değil
büyük bir başlangıç olduğunu vur-
gulayarak, "Ayın 17'sinde olan Pa-
ralimpik Oyunları'nda 13 tane
madalyayla beraber ülkemize geri
dönmelerini istiyorum ve inşallah
başaracaklar" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür

Bu madalya
son değil
BaslangiC

Maraton başlıyor
Türkiye'nin en büyük maraton yarışı olan İznik Ultra Maratonu'nun

başlamasına sayılı saatler kala heyecan dorukta. 6-8 Ağustos 2021
tarihlerinde İznik’te gerçekleşecek maraton sekiz kategoride yapılacak

Türkiye’nin en çok ilgi gören, en
büyük patika yarışı “İznik Ultra”da
geri sayım başladı. Pandemi dolayı-
sıyla bu yıl 6-8 Ağustos tarihlerinde
9. kez düzenlenecek yarışa 1000’e
yakın sporcu katılacak. Sporcular,
160, 90, 55,35,25 ve 13km’lik doğal
parkurları aşarak maceralı bir yarış
yaşayacak. Etkinlik 5km’lik İznik
Unesco Koşusu ve Çocuk Koşusu
ile son bulacak. 
Macera Akademisi tarafından,
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye
Atletizm Federasyonu, Bursa Vali-
liği, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve
İznik Belediyesi’nin desteğiyle tam
bir koşu festivali olmaya hazırlanan
İznik Ultra Maratonu birçok özel
sektör işbirliği ile düzenleniyor. İlk
kez 2012’de 87 yarışmacıyla düzen-
lenen İznik Ultra, katılım açısından
son beş yılda 10 kat büyüdü. Her
yıl katılımın arttığı yarışlar Tür-
kiye’deki patika ve ultra koşuların
standardını belirliyor. Ayrıca bu yıl
ki yarışlara 1000’in üzerinde katılım
olması bekleniyor.

Tarih ve doğa içinde maraton

Türkiye’nin en büyük maraton yarışı
olan İznik Ultra Maratonunun baş-
lamasına sayılı saatler kala İznik Be-
lediye Başkanı Kağan Mehmet Usta
açıklamada bulundu. Başkan Usta
“Ülkemizin en önemli etkinlikleri
arasında yer alan İznik Ultra Mara-
tonu bu yıl ulusal ve uluslar arası
düzeyde 1000’den fazla sporcuya ev
sahipliği yapacak. Sporcular, 160,
90, 55,35,25 ve 13km’lik İznik’in
muhteşem doğal parkurlarını aşarak
maceralı bir yarış yaşayacak. Ayrıca
tarihi eserlerin arasından yarışmacı-
lar 5 km’lik İznik Unesco Koşusu ile
muhteşem atmosferde koşma şansı
yakalayacak. Ben bu vesile ile herkesi
bu heyecanı, bu coşkuyu yaşamaya
davet ediyorum” dedi. Pandemi
sonrası ilk kez gerçekleşecek olan
İznik Ultra Maratonunda Covid-19
önlemleri alınmış durumda. Ayrıca
ülkemiz genelinde etkili olan yangın-
lar sebebiyle parkurlarda güncelle-
meye gidilerek orman içerisinden
geçen parkurlar değiştirildi. 

Fenerbahçe, Çağtay ile 3 yıllık anlaşma sağladı



15SPOR 6 AĞUSTOS 2021 CUMAwww.gazetedamga.com.tr

B eşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur
Çebi, 13 Ağustos’ta başlayacak
2021-2022 Süper Lig sezonu öncesi

siyah-beyazlı taraftarlara destek çağrısında
bulundu. Beşiktaş dergisinin ağustos sayı-
sında siyah-beyazlı camiaya ve taraftarlara
hitap eden Başkan Çebi, "Şampiyonlar Ligi,

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası’nda fut-
bolcularımız bu formalarla sahada mücadele
ederken sizlerin de tribünde formalarınızı gi-
yerek takımımızı destekleyeceğinizi biliyo-
rum. Sokakta, çarşıda, ofiste, vapurda,
otobüste, dolmuşta yeni sezon formalarımızı
giyerek gururla, başınız dik, alnınız açık dola-

şın." ifadelerini kullandı. İmkanı olan taraf-
tarların, yeni sezon formalarını evlatlarına,
arkadaşına hediye etmesi ricasında bulunan
Ahmet Nur Çebi, "Yine imkanı olan taraftar-
larımızdan yeni sezon formalarımızı imkanı
olmayan taraftarlarımıza hediye edeceğini
biliyorum. Ülkemizin ve dünyanın dört bir

yanını bayraklarımızla donattınız ve hep bir-
likte ’Türkiye Siyah Beyaz’ dedik. Şimdi de
formalarımızı giyerek tribünleri siyah beyaz
renklerle donatma zamanı. Bu vesileyle
Kovid-19 aşılarınızı yaptırarak sağlıkla ve
özenle tribünlerdeki yerlerinizi almanızı bek-
liyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sörloth çıkmazı
Alexander Sörloth konusunda aylardır Leip-
zig’in kararını bekleyen Trabzonspor, Eylül
ayına kadar bu transferden vazgeçmeyecek.
Alexander Sörloth konusunda aylardır Leip-
zig’in kararını bekleyen Trabzonspor , Eylül
ayına kadar bu transferden vazgeçmeyecek.
Alman kulübü, toplamda 22 milyon Euro’ya
kadrosuna kattığı Norveçli yıldızı ilk etapta
satmak istiyor. Ancak şu ana kadar bu yönde
bir teklif bulamadılar. Roma ve Sevilla ile adı
anılan Sörloth için Fransa’dan iki kulüp dev-
rede. Leipzig’in beklentisi ise minimum 15
milyon Euro’luk bir rakam. Bordo Mavililer,
Leipzig’in oyuncuyu satamaması halinde ki-
ralama teklifini iletecek. Duruma göre satın
alma opsiyonlu ve bol taksitli bir ödeme planı
da devreye sokulabilir.

Motosiklet
heyecanı

Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda
yaptığı konuşmada ‘fırsat trans-
ferleri’ne dikkat çekmişti. Fener-
bahçe , en uygun şartlarda
yıldızları kadrosuna katmak için
aceleci hareket etmiyor. Bunun
en güzel örneklerinden biri de
Sead Kolasinac... Yönetim, ocak
ayında Mesut Özil için uyguladığı
taktiğin aynısını 28 yaşındaki sa-
vunmacının transferinde de uygu-
lamaya koydu. Fenerbahçe,
Mesut ile el sıkımış, dünyaca ünlü
yıldızın Arsenal’le anlaşıp ayrıl-
masının ardından imzayı attır-
mıştı.

Maaşı 5.5 milyon Euro

Sarı-Lacivertliler aynı yolu Sead
Kolasinac’ta izliyor. Boşnak yıldız
ile Fenerbahçe, senelik 1.8 mil-
yon Euro maaş konusunda anlaş-

maya vardı. Yönetim şimdi Kolasi-
nac ile Arsenal arasındaki tazmi-
nat görüşmelerinin bitmesini
bekliyor. 28 yaşındaki savunmacı-
nın İngiliz ekibiyle 1 yıllık daha
sözleşmesi bulunuyor. Kolasinac,
senelik 5.5 milyon Euro olan maa-
şının 1.8 milyon Euro’sunu Fener-
bahçe’den alacak. Yıldız futbolcu,
kalan 3.7 milyon Euro’luk bölümü
Arsenal’den tazminat olarak alıp
boşa çıkmak istiyor.

Sabırlı bekleyiş

Kırmızı-Beyazlılar ise 2.5 milyon
Euro ödeyerek yolları ayırmak is-
tiyor. Bu nedenle taraflar arasın-
daki sıkı pazarlık devam ediyor.
Kolasinac ile ön anlaşma yapan
ve aceleci davranmayan Fener-
bahçe, sabırlı bir şekilde bu gö-
rüşmelerin sonlanmasını bekliyor.

kolasinac atağı!

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı

BeSıktaS 
taraftarına
cagrı
Beşiktaş Kulübü Başkanı

Ahmet Nur Çebi, 13
Ağustos’ta başlayacak

2021-2022 Süper Lig 
sezonu öncesi siyah-

beyazlı taraftarlara des-
tek çağrısında bulundu

Fenerbahçe, ocak ayında Mesut Özil’i transfer ederken oyuncuyla anlaşmış,
dünyaca ünlü yıldız Arsenal’den bonservisini alır almaz da imzayı attırmıştı.
Sarı-Lacivertliler Kolasinac’ta da aynı yolu izliyor. Boşnak savunmacıyla 
senelik 1.8 milyon Euro’ya el sıkışıldı, Kolasinac’ın boşa çıkması bekleniyor

Son aday
Sviatchenko

Son aday
Sviatchenko

Son aday
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Son aday
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Sviatchenko

Son aday
Sviatchenko

Marcao'ya partner arayan Sarı-Kırmızılılar'a,
Midtjylland'ın kaptanı Sviatchenko önerildi. 2
milyon Euro bonservis bedeli, 1.5 milyon Euro da
maaşla imzaya hazır olan 29 yaşındaki stoper
için son sözü Fatih Terim söyleyecek. Transfer-
deki tüm yoğunluğu stoper arayışına veren Ga-
latasaray Yönetimi, dünyanın dört bir yanından
isimlerle temas halinde. Cim Bom'un gündemine
gelen isim Danimarka'dan.Ülke basınında da yer
alan iddialara göre, Midtjylland'ın kaptanı Erik
Sviatchenko, Sarı-Kırmızılı kulübe önerildi.2 mil-
yon Euro bonservis bedeli ve 1.5 milyon Euro yıl-
lık maaş üzerinden 3 senelik sözleşmeye hazır
olan 29 yaşındaki savunmacı hakkındaki son

kararı teknik patron Fatih Terim verecek. Mar-
cao'nun yanına, Luyindama'nın yerine güçlü ve
hızlı bir stoper isteyen tecrübeli teknik adam,
yardımcılarıyla birlikte oyuncuyu analiz ettikten
sonra yönetimle görüşecek.

Celtic de onu istiyor

1.85'lik defans oyuncusunu isteyen takımlar
arasında, Sviatchenko'nun daha önce formasını
giydiğiCeltic de var. Eğer İskoç kulübü, dene-
yimli futbolcunun şartlarını kabul ederse, bu
transferin kısa sürede gerçekleşeceği belirtili-
yor. Galatasaray cephesinin bu yüzden elini
çabuk tutması gerektiği ifade edildi.

Türkiye Motosiklet Fed-
erasyonundan (TMF)
yapılan açıklamaya göre,
Dünya Superbike
Şampiyonası’nda 2021
sezonunun altıncı ayak
yarışları hafta sonu
Çekya'nın 4,2 kilometrelik
Most Pisti'nde yapılacak
TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofu-
oğlu koordinesinde çalışan milli sporcular
Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü ve Bahattin
Sofuoğlu kendi sınıflarındaki dünya şampiyo-
nalarında Türkiye'yi temsil edecek. Dünya
Superbike Şampiyonası'nın favori isimleri
arasında yer alan ay-yıldızlı sporcu Toprak
Razgatlıoğlu, PATA Yamaha takımıyla Çek-
ya'da şampiyonluk parolasıyla piste çıkacak.
Şampiyonada yarın serbest antrenmanlar, 7
Ağustos Cumartesi günü öğleden önce su-
perpole yarışı / turları, TSİ 15.00'te de ilk
yarış yapılacak. 8 Ağustos Pazar günü TSİ
12.00'de Superpole, TSİ 16.15’te de ikinci
yarış start alacak. Milli sporcu 206 puanla
şampiyona genel klasmanında ikinci sırada
yer alıyor.

Bahattin Sofuoğlu çıkış peşinde

Dünya Supersport Şampiyonası'nda milli
sporcu Can Öncü, son yarışlardaki iyi perfor-
mansını Çekya'da da devam ettirmeye çalışa-
cak. Can, Most Pisti'nde yapılacak sezonun
beşinci ayağında Kawasaki Puccetti takımı
adına yarın serbest antrenmanlara katılacak. 7
Ağustos Cumartesi günü öğleden önce sırala-
maya çıkacak olan Can Öncü, aynı gün TSİ
16.15'te ilk, 8 Ağustos pazar günü ise TSİ
13.30’da ikinci yarışta mücadele edecek. Milli
sporcu Bahattin Sofuoğlu şampiyonada Bib-
lion Yamaha Motoxracing takımı adına Türki-
ye'yi temsil edecek. Milli motosikletçi, yarın
serbest antrenmanlara çıkacak, 7 Ağustos Cu-
martesi sabahı da sıralamaya katılacak. Sofu-
oğlu, aynı gün TSİ 13.45'te ilk yarışta start
alacak. Şampiyonada 8 Ağustos Pazar günü
TSİ 14.45'te ikinci yarışlar yapılacak.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi,
13 Ağustos’ta başlayacak 2021-2022
Süper Lig sezonu öncesi siyah-beyazlı 
taraftarlara destek çağrısında bulundu.



E senyurt Belediyesi, Koronavirüs'ün
Türkiye'de ilk görüldüğü tarih olan
2020 Mart ayından bu yana salgın

mücadelesini sürdürüyor. Ekipler, bu sü-
reçte 16 bin 439 aileye kişiye ‘Evde Sağlık’,
15 bin 419 kişiye ise ‘Hasta Nakil’ hizmeti
verdi. Bakıma ihtiyaç duyan engelli ve 65
yaş ve üzeri vatandaşları da evlerinde ziya-
ret eden görevliler bu kapsamda 2 bin 238
kişiye ‘Ev Temizliği’ ve ‘Kişisel Bakım’ hiz-
meti sundu. Pandemi sürecinde sosyal yar-
dım çalışmalarını artırarak devam ettiren
Esenyurt Belediyesi, 98 bin 28 aileye gıda
kolisi dağıttı. Gıda yardımının yanı sıra 240
bin 27 litre Derman Süt, 55 bin 848 adet
kaşar peyniri ile 172 bin 831 porsiyon sıcak
yemek yardımı da yapıldı. Yine bu süreçte
122 bin 408 ihtiyaç sahibine alışveriş kartı,
bebek bezi ve bebek maması, 27 bin 203
adet et, kahvaltılık, meyve ve içecek yardı-
mında bulunan Sosyal Yardım İşleri Mü-
dürlüğü ekipleri, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından gönderilen 15 bin 
486 adet yardım kolisini de vatandaşlara
ulaştırdı.

Aralıksız dezenfeksiyon

Pandemi sürecinde temizlik çalışmaları da
aralıksız sürdü. İlçe genelindeki sokaklar 9
bin 897 kez, çöp konteynerleri ise 60 bin 104
kez dezenfektanlı suyla yıkandı. Meydanlar
ve kamu kuruluşlarına maske ve eldiven
atıkları için tıbbi atık kutuları yerleştirildi.
Koronavirüs vakalarının görüldüğü 6 bin
365 adreste bina girişleri, kapı zilleri, asan-
sörler, merdiven boşlukları ve korkulukları ile
daire kapıları da dezenfekte edildi.Binlerce
araç dezenfekte edildi2 ayrı noktada Araç

Dezenfeksiyon İstasyonu
kuran Esenyurt Belediyesi 25
bin 469 toplu taşıma aracı,
taksi ve özel aracı dezenfekte
etti. Çalışmalar kapsamında
tüm meydanlar her gün;
Esenyurt Devlet Hastanesi,
Beylikdüzü Devlet Hastanesi,
Belediye binası, sürekli eğitim
merkezleri, kapalı caddeler,
polis merkezleri, ilçe emniyet
müdürlüğüne ait 93 araç,
otobüs ve metrobüs durak-
ları, ATM’ler ve üstgeçitlerin
her biri 198 kez; Aile Sağlığı
Merkezleri, 270 eczane, Kay-
makamlık Binası, Bağımlılık
Merkezi, Kızılay ek hizmet bi-
nası, Yaşlı Bakımevi, Göç
İdaresi ve Yabancılar Şubesi
ile İlçe Milli Eğitim Müdür-
lüğü 100 kez; özel sağlık ku-
ruluşları, bankalar, 14 PTT
şubesi ve Merkez Müdür-
lüğü, İSKİ, Posta Dağıtım
Merkezi, muhtarlıklar, noter-
ler, Müftülük ve Sosyal Hizmet Binası 126
kez dezenfekte edildi.

Salgına karşı bilgilendirme yapıldı

Sağlık kuruluşları, ibadethaneler, pazar yer-
leri, dernekler, market ve toplu konutların
girişlerine salgına karşı yapılması gereken-
lere ilişkin bilgiler içeren uyarı levhaları asan
Esenyurt Belediyesi, pazar yeri, banka, mar-
ket ve fırın gibi alanlara 45 bin 450 adet sos-
yal mesafe etiketi uyguladı. Çağrı
Merkezi’nde 327 bin 286 arama cevaplanır-
ken, Koronavirüs Psikolojik Danışma
Hattı’nda her gün 09.00-22.00 saatleri ara-

sında 647 kişiye psikolojik destek verildi.

Online eğitim desteği

Esenyurt Belediyesi eğitim faaliyetlerini pan-
demi sürecinde online olarak sürdürdü.
‘Online Etkinlikler’ kapsamında psikolojik
destek, beslenme, müzik, ilk yardım ve hij-
yen eğitimi, spor egzersizleri, kukla gösteri-
leri, tiyatro, masal anlatımı, interaktif
yarışmalar ve yemek tarifleriyle ilgili yayınlar
yapıldı. Bu yayınlarla 1 milyon 38 bin 208
kişiye erişilirken, üniversite hazırlık kursları
ve kültür-sanat eğitimleri kapsamında 56
branşta 33 bin 900 öğrenciye uzaktan eğitim
verildi.

TAYLAN DAŞDÖĞEN
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beylİkdüzü Belediyesi ta-
rafından ilçe halkının sorun
ve taleplerine yerinde çözüm
bulmak amacıyla başlatılan
Saha Çözüm Hareketi tüm
hızıyla devam ediyor. 5 saha
çözüm aracı ve 70 kişilik
ekiple ilçede kapsamlı bir ça-
lışma yürüten ekipler, yapı-
lan ve yapılması istenen
hizmetler konusunda da va-
tandaşların görüşlerini alı-
yor. Sosyal mesafe
kurallarına dikkat edilerek
yapılan ziyaretlerde Beylik-

düzü Belediyesi’nin son iki
yılda yaptığı tüm çalışmaları
içeren dergi ile birlikte de-
zenfektan ve maske bulunan
çantalar da ekipler tarafın-
dan vatandaşlara hediye 
ediliyor.

83 bin hane 
ziyaret edildi

Beylikdüzü’nün on mahalle-
sini de kapsayan Saha
Çözüm Hareketi bugüne
kadar toplam altı mahallede
gerçekleşti. Adnan Kahveci,

Barış ve Büyükşehir Mahal-
lerinin ardından Cumhuriyet
Mahallesi’nde 542 iş yeri ve
8 bin 212 hane, Dereağzı
Mahallesi’nde 140 iş yeri ve
5 bin 812 hane, Gürpınar
Mahallesi’nde ise 320 iş yeri
ve 6 bin 573 hane ziyaret
edildi. Şimdiye kadar top-
lamda 83 bin 551 hane ve 2
bin 565 iş yerini ziyaret eden
ekipler, Kavaklı Mahalle-
si’ndeki çalışmalarını hum-
malı bir şekilde sürdürüyor. 
ZEHRA ÇELİK

Türkiye’de ilk Koronavirüs vakasının
görüldüğü tarihten bu yana salgınla 

mücadele çalışmalarını aralıksız 
olarak sürdüren Esenyurt Belediyesi,
geçen 16 aylık süreçte vatandaşlara 

her türlü desteği sağladı

Beylikdüzü kapı
kapı dolaşıyor
Beylikdüzü Belediyesi tarafından başlatılan Saha Çözüm Hareketi ilçe genelinde
hız kesmeden devam ediyor. Ekipler, Beylikdüzü’nde yer alan tüm hane ve 
iş yerlerinin tek tek kapısını çalarak talep ve şikâyetleri yerinde dinliyor
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Vefa Sosyal Destek Hattı
aracılığıyla gelen, maaş çe-
kimi ile eczane ve market
alışverişlerine ilişkin bin 377
talep zabıta personelince
karşılandı. Çalışmalar kap-
samında 63 bin 296 iş yeri
hijyen kuralları, fiyat konuları
ve ilgili genelgeler kapsa-
mında denetlendi. Denetim-
lerde hijyen ve fiyat
konularında uygunsuz faali-
yet yürüten 368 iş yeri mü-
hürlendi. Gıda ve sağlık

sektörlerindeki kuruluşlar,
genelgeler hakkında bilgilen-
dirilirken, bu kuruluşlarda
maske ve eldiven denetim-
leri de yapıldı. Pandemi sü-
recinde sokak hayvanları da
unutulmadı. Sokak hayvan-
ları için ilçe genelinde birçok
noktaya 357 bin 600 kilo-
gram mama dağıtıldı. Bu sü-
reçte sokak hayvanlarının
bakımları yapılırken, gerekli
durumlarda tedaviler de uy-
gulandı.

İŞ YERLERİ DENETLENDİ

Şimdi hasat zamanı
Süleymanpaşa Belediyesi, kırsal mahallelerdeki tarlalarında
gerçekleştirdiği bakliyat üretiminde yılın ilk hasadını yaptı
büyükşehİr Kanununda yapılan değişik-
likler neticesinde köylerin statüsü kırsal ma-
halleye dönüştürülerek, buralarda yer alan
taşınmazlar ilçe belediyelerinin bünyesine ge-
çirilmiş, Süleymanpaşa Belediyesi bu alan-
larda yemlik bitki ve bakliyat üretimine
başlamıştı. Bu kapsamda 30 dönüm alana
nohut eken Süleymanpaşa Belediyesi, yılın ilk
hasadını yaptı. Hasadı yapılan nohutlar, Sü-
leymanpaşa Belediyesinin günlük
1200 kişiye yemek pişiren aşevi
başta olmak üzere, ihtiyaç sahibi
vatandaşlara ulaştırılan erzak kolile-
rinde yer alacak.

Yüzde yüz yerli ve milli

Belediye bünyesinde bulunan top-
rakların en verimli şekilde kullanıla-
cağını ifade ederek yerlilik ve millilik
vurgusu yapan Süleymanpaşa Bele-
diye Başkanı Cüneyt Yüksel, ko-
nuyla ilgili olarak yaptığı
açıklamada; “Süleymanpaşa Bele-
diyesi olarak kurduğumuz Tarım
A.Ş. bünyesindeki tarlalarımızın 30
dönümlük bölümüne ektiğimiz no-
hutlarımızın ilk hasadını gerçekleş-

tirdik. Belediyemizin aşevinde günlük 1200
vatandaşımız için üretilen yemekler başta
olmak üzere, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza
erzak yardımında bulunduğumuz kolilerde
yer alacak tüm bakliyatlarımızı, bundan
böyle kendi tarlalarımızda yetiştirmiş olaca-
ğız. Belediyemizin kendi öz imkânlarıyla,
yüzde yüz yerli ve milli üretimle elde edeceği-
miz organik gıdalar, şimdiden şehrimize ve

hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun,” 
ifadelerini kullandı.

Tarlalarımızı satmayız

Belediye olarak tarıma verdikleri öneme
vurgu yapan Yüksel, “Toplamda yaklaşık 2
bin dönüm arazi işliyoruz. Çok şükür ki bu-
güne kadar hiçbir tarlamızı satmadık, sat-
maya da niyetimiz yok. Asıl hedefimiz,

Süleymanpaşa Belediyesi
olarak kendi tarlalarımızda
hangi ürünleri kaliteli şekilde
üretebildiğimizi görmek,
hayvancılıkla uğraşan vatan-
daşlarımıza yem bitkisi ve
tohum temin etmek ve tarla-
larımızı en doğru şekilde
değerlendirmek. Süleyman-
paşa’da yaşayan hemşerile-
rimiz her şeyin en iyisini hak
ediyor. Görev süremizin 
sonuna geldiğimizde, bu 
politikamızın Süleymanpa-
şa’mıza çok şey kazandıra-
cağına inanıyorum,” diye
konuştu.  
İRFAN DEMİR

Metrobüs sayısı artacak
İETT tarihinde ilk kez canlı yayınlanan ihaleyle, metrobüs hattı için 160 araç alımı yapılacak.
Dört ayrı firmanın katıldığı ihalenin sonucu yapılacak değerlendirmenin ardından açıklanacak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB)
bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü,
tarihinde ilk kez canlı yayınla bir otobüs alım
ihalesi gerçekleştirdi. Metrobüs hattına alına-
cak 100 adet 21 metre araç için gerçekleşen
açık ihaleye, Otokar firması 606 milyon 114 bin
800 liralık teklif verdi. MAN ve Mercedes fir-
maları teşekkür mektubu sundu. 60 adet 25
metre araç ihalesinde ise, Ulaşım İç ve Dış Ti-
caret AŞ (Akia) firması 558 milyon liralık teklifi

verdi. İhaleler, yapılacak değerlendirmenin ta-
mamlanmasının ardından sonuçlandırılacak
ve kamuoyu ile paylaşılacak. Günde 600 aracın
servise çıktığı metrobüs hattında, araçların bir-
çoğunun kilometresi 2 milyona yaklaşmış du-
rumda. Hatta son olarak 2015 yılında 126
otobüs alımı gerçekleştirildi. Geçmiş alımların
tamamı döviz cinsinden yapıldı. 2016 yılında
Resmi Gazete’de yayınlanan değişiklikle mal
alımlarında döviz kullanımı kaldırıldı. Bu tarih-

ten sonra ilk kez bugün
araç alım ihalesi düzen-
lendi. İBB Meclisi’nin
Ekim 2020’de aldığı ka-
rarla İETT’ye Metro-
büs hattı için 300 araç
alımı yetkisi vermiş,
alımlar dış krediyle ya-
pılacağından, İETT ya-
tırım onayı için
Cumhurbaşkanlığı’na
Aralık 2020’de dosyayı
iletmişti. Cumhurbaş-
kanlığı,  dosyayı 7 aydır
onaylanmadığı için,
İETT yüzde 15’i peşin,
kalanı 6 yıl vadeli TL ile
araç alım ihalesi aç-
mayı kararlaştırmıştı.
FATİH POLAT


