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AVRUPA’NIN EN BAŞARILI
YÖNETICISI GÜLKIZ TULAY
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı
Gülkız Tulay, FIDE tarafından ‘Avrupa
Kıtasının Üstün Başarılı Yöneticisi’ seçildi.
Satrançta büyük gurur... Uluslararası
Satranç Federasyonu (FIDE), ‘Satrançta
Yılın Kadınları Ödülleri’nde kıtalar arası
değerlendirme yaptı. Son 10 yıldır Türk
satrancında büyük bir değişim yaşatan
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı
(TSF) Gülkız Tulay, ‘Avrupa’nın Üstün
Başarılı Yöneticisi’ seçildi.

KPSS MUTSUZLUGU
www.camlikankara.com

A
HABERİ İÇ SAYFAD

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın iptal edilmesi, özellikle sınava
giren ve geleceğini buna göre planlayan gençler ile ailelerini
üzdü. Ankaralılar, Çamlık TV mikrofonlarına üzüntülerini dile
getirirken, bu tür olayların tekrarlanmamasını istediler.

DiJiTAL TARIM
A
HABERİ İÇ SAYFAD

Ankara Büyükşehir
Belediyesi(ABB),
başkentte tarımda
verimliliğin
artırılması, maliyet
ve risklerin
azaltılması amacıyla
‘Kırsal Hizmetler 4.0
Dijital Platformu’nu
(KIRBİS) hayata
geçirdi.

İPTAL EDİLMİŞTİ...

BAŞKENTLİLERE SORDUK

2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında
(KPSS), bazı soruların Yedi İklim Yayınları
tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki
sorularla aynı olduğu iddialarının ardından,
Devlet Denetleme Kurumu’nun (DDK)
incelemeleri sonucunda sınav iptal edildi.
KPSS sorularının sızdırıldığı iddialarının
ardından yeni atanan ÖSYM başkanı Prof.
Dr. Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz’da
yapılan KPSS oturumunun iptal ediğini
açıkladı.

Çamlık TV, Ankara sokaklarında
vatandaşlara iptal edilen KPSS’yi sordu.
Ankaralılar iptal karşısında
üzüntülerini dile getirirken, özellikle
sınava giren gençler, bu tür olayların
güven bunalımına neden olduğunu
söylediler.
İptal kararı sonrası Ankaralılar ile
KPSS iptal sürecini konuştuk. ptal
kararı sonrası Ankaralılar ile KPSS iptal
sürecini konuştuk. Haberi iç sayfada

KADINLAR IŞARET DILINI ÖĞRENIYOR
Sincan Belediyesi,
işitme engelli
bireylerin toplumla
iletişim olanaklarını
arttırmak ve
vatandaşların işitme
engellilerle rahatça
iletişim kurabilmelerini
sağlamak amacıyla
Kültür ve Sanat
Merkezi’nde ücretsiz
işaret dili kursu açtı.
Haberi iç sayfada

METRO HATTINDA

YENiLEME
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara
metrosunun İstanbul Yolu ve Botanik
istasyonları arasındaki 2 ayrı bölgede zemin
düzeltme çalışması yapacak. 10 Ağustos-10
Eylül tarihleri arasındaki çalışma nedeniyle
4 istasyon kapatılacak. Yolcular, ‘Eryaman
1-2’ ve ‘Batıkent’ istasyonu arasında
otobüsle taşınacak. Ankara Büyükşehir
Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankara
Metrosu Batıkent-Sincan Hattı (M3) İstanbul
Yolu İstasyonu ve Botanik İstasyonu
arasında bulunan hattın iki ayrı bölgesinde
çalışma başlatacak. Haberi dış sayfada

MUTLU EDEN
‘HOŞ GELDiN’
Kahramankazan Belediyesi, ilçede yeni
doğan bebekler için ailelere “Hoş Geldin
Bebek” ziyaretleri gerçekleştiriyor. Belediye
Başkanı Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da
minikleri ve aileleri mutlu günlerinde yalnız
bırakmıyor. Haberi iç sayfada

ALLAH RAHMET EYLESiN

20 KATLI BINADA

BEKER AiLESi

KORKUTAN YANGIN BABASINI KAYBETTi
Ankara'da 20 katlı apartmanın çatı katında
izolasyon çalışması sırasında çıkan yangın paniğe
neden oldu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla
söndürülürken, ölen ve yaralanan olmadı.
Yangın, Yenimahalle Avcılar Mahallesi'nde
yapılan 20 katlı binanın çatısında meydana geldi.
İzolasyon çalışması sırasında çıkan yangını fark
eden işçiler, dışarıya çıkıp, polis ve itfaiyeye haber
verdi. Apartmandaki bazı dairelerde temizlik
yapan aileler de dışarıya çıktı. Binadan yükselen
alevler ve duman çevrede paniğe neden oldu.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çatıya ulaşıp
yangına müdahale etti.
Haberi iç sayfada

Ankara Büyükşehir
Belediyesi İYİ Parti Grup
Başkanvekili ve Pursaklar
Yozgatlılar Derneği Onursal
Başkanı hayırsever iş insanı
Adnan Beker’in muhterem
babası Hacı Çelebi Beker
vefat etti.
HABERİ DIŞ SAYFADA

www.camlikankara.com
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KPSS MUTSUZLUGU
Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın iptal
edilmesi, özellikle sınava giren ve geleceğini
buna göre planlayan gençler ile ailelerini
üzdü. Ankaralılar, Çamlık TV mikrofonlarına
üzüntülerini dile getirirken, bu tür olayların
tekrarlanmamasını istediler.
2022 Kamu Personeli Seçme Sınavında
(KPSS), bazı soruların Yedi İklim Yayınları
tarafından hazırlanan deneme sınavlarındaki
sorularla aynı olduğu iddialarının ardından,
Devlet Denetleme Kurumu’nun (DDK)
incelemeleri sonucunda sınav iptal edildi. KPSS
sorularının sızdırıldığı iddialarının ardından
yeni atanan ÖSYM başkanı Prof. Dr. Bayram Ali

Ersoy, 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumunun
iptal ediğini açıkladı.
ÇAMLIK TV İPTAL
EDİLEN KPSS’Yİ SORDU
Çamlık TV, Ankara sokaklarında vatandaşlara
iptal edilen KPSS’yi sordu.
Ankaralılar iptal karşısında üzüntülerini dile
getirirken, özellikle sınava giren gençler, bu
tür olayların güven bunalımına neden olduğunu
söylediler.
İptal kararı sonrası Ankaralılar ile KPSS
iptal sürecini konuştuk. Ankaralıların “Ankaralı
vatandaşlar ''KPSS iptali'' hakkında ne
düşünüyor?” sorusuna yanıtı şöyle oldu:
İlker Kaan:
‘’Yakınlarımdan sınava girenler oldu.
Gayet mantıklı zaten iptal olması.
Soruların çalınmış olmasını mantıklı
bulmuyorum. Bunun denetlemesinin
yapılması gerekirdi.
Sonuç olarak mesleği olan insanlar
var. Mesleğinin gereğini yapması
gerekirdi ve çözüm bulunması
gerekirdi. Ben bir öğrenci olarak,
bunun nasıl denetlenebileceğini
bilmiyorum ama bunu bilen insanlar
vardır. Büyüklerimden elbet.’’ dedi.

Rümeysa Hanım: ‘’Soruların çalındığı
söyleniyor. Kötü oldu bu durum, seneye mi
ertelenecek bunu da bilmiyorum ama bir
daha yapılmalı bence.’’ dedi.

Mehmet Sarıca:
‘’Yeniden denesinler, neden yanlış yapıyorlar
bunu? Bu kadar emek veriyorsunuz, hoş
değil.’’ dedi.

Mertcan: ‘’İlk defa KPSS sınavına girdim
şansıma iptal oldu. O yüzden bir şey
diyemeyeceğim. Biraz çalıştım, çok çalıştım
desem yalan olur. Ayrıca dışarıda da
çalışıyorum. Benim için kötü oldu bir daha
gireceğim, bir daha hazırlanacağım. Diğer
insanlar için daha kötü daha çok emek
harcayanlar vardı. Onlar için kötü olmuştur,
diye düşünüyorum’’ dedi.

Caner Bey: ‘’Sınav iptal
oldu, olan gençlere
oldu ve hayalleri olan
insanlara oldu bir yıl
insanlar emek verdi.
Şimdi yeniden sınav
heyecanı, yeniden ne
olacağım kaygısı insanlarda bitmeyen kaygı
Türkiye şartlarında sınav da olsa her türlü
devam ediyor. Üzüldüğümü söylemekten
başka diyecek şey bulamıyorum.
Umarım ülkede her şey düzene girer.
İnşallah bu sistem değişir. Gerek eğitim
sistemi, gerek sınav sistemi, gerekse
insanların hayati düzen sistemi değişir.
Herkes seksenlerdeki o zor döneme rağmen
mutluydu. Mutluluğa umarım yeniden
kavuşur, söyleyeceklerim bu kadar’’ dedi.

Zeliha Hanım: ‘’Hiçbir şey düşünemiyorum.
Keşke hiç KPSS sınavı olmasa.’’ dedi.

BASSAGLIGI

Ankara Büyükşehir Belediyesi İYİ Parti Grup
Başkanvekili ve Pursaklar Yozgatlılar Derneği
Onursal Başkanı hayırsever iş insanı
Adnan Beker’in muhterem babası

HACI ÇELEBI BEKER'IN

vefatını derin bir üzüntü ile öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
sevenlerine başsağlığı dilerim.

ZAFER ÖZIŞIK

GİMAT GRUBU YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Kaan Bey: ‘’ÖSYM başkanının görevden
alınması. Bunlar beklemediğimiz durumlardı.
Bir sınava güvenimiz kalmadı yani. Sınava
güvenimiz olmadıktan sonrada, böyle şeyler
anlamsız geliyor bana. Sınavların daha çok
güven vermesi lazım bize, bu yüzden biraz
daha kişi belirleyici olabilir. Sınav sistemini
çok beğenmediğim için çok bir önerim
yok, çok bir araştırma yapmadım bu konu
hakkında.’’ dedi.

Hasan Bey: ‘’Kendi
yapıyorlar kendi
buluyorlar. Kendileri
yapıyor bir başkası
mı yapıyor? Hepsi
birbirine bağlantılı
şeyler. Yakınlarımdan
sınava giren olmadı.
Herkes her şeyi
biliyor, bu ülkede
artık. Bu ülkede
her şey apaçık
her şeyi yaptırıyor işte. Bundan daha şeyi
olabilir mi? Olmaz değil mi? Yazık siz
gibi gençlerin hakkını yiyorlar. Bir sürü
gencin hakkını yiyorlar. Bunlara normalde
iyi bir düzenleme getirseler. Kaç yılda, 20
yılda 7 tane ÖSYM başkanı değişti değil
mi? 74’te 2000 yılına kadar, 4 tane ÖSYM
başkanı değişmiş. 20 yılda bunlar 7 tane
değiştirdiler, ne oldu? Kendileri yapıyorlar,
hepsi birbiri ile bağlantılı yapıyorlar işte. O
ona veriyor, diğeri ona veriyor. Bu ülkede
öneri, yapabilme şansın var mı? Ne önerisi
yapabilirim. Bu hükumet gidecek, bunlar
gittiği zaman güzel şeyler öneriler gelir.
Peş peşe gelir. Bunlar gitmediği sürece işte
bu ülke böyle devam eder gider. Hangisini
tutsan şöyle yukarıdan aşağı tut in, berbat
yani. Hangi birisini söyleyeceksin işte
adamlar çıkıyor her şeyi anlatıyor. Kılını
kıpırdatan kimse var mı? Yok, savcı mı
var? Hakim mi var? Kimse bir şey demiyor.
Tutsunlar ya oradaki ÖSYM’dekileri tutsunlar
atsınlar içeri. Bir 50 sene versinler, müebbet
versinler. Veriyorlar mı? Yok, değil mi?
Herkesin kendi adamı var. Biri geliyor
kolluyor diğerini, o bir diğerini kolluyor
yapacak bir şey yok.’’ dedi.
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EĞITIM SONRASI

KENT GEZISI
Ankara Büyükşehir Belediyesi
(ABB) Sosyal Hizmetler Daire
Başkanlığı, ‘Dikkat Geliştirme
ve Odaklanma Eğitimi’ne katılan
öğrencilere yönelik kent gezisi
düzenledi.
Rahmi Koç Müzesi’nde
define avı etkinliği ile başlayan
gezi, Ankara Kalesi surları ve
cam atölyesindeki cam boyama
etkinliğiyle sona erdi.
Eğitimlerin yaz boyu
devam edeceğini belirten ABB
Psikolojik Danışmanlık ve Destek
Eğitimleri Şube Müdürü Sevgi
Karabulut, “Gençlik, Çocuk ve
Aile Danışmanlık merkezi olarak
‘Dikkat ve Odaklanma Eğitimi’ne
katılan çocuklarımız için kent
gezisi düzenledik. Gezimize katılan
çocuklarımız ve ailelerimiz çok
mutlu oldu” dedi.
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DiJiTAL TARIM
AVRUPA’NIN EN BAŞARILI
YÖNETICISI GÜLKIZ TULAY
Türkiye Satranç Federasyonu
Başkanı Gülkız Tulay, FIDE tarafından
‘Avrupa Kıtasının Üstün Başarılı
Yöneticisi’ seçildi.
Satrançta büyük gurur... Uluslararası
Satranç Federasyonu (FIDE), ‘Satrançta
Yılın Kadınları Ödülleri’nde kıtalar arası
değerlendirme yaptı.
Son 10 yıldır Türk satrancında
büyük bir değişim yaşatan Türkiye
Satranç Federasyonu Başkanı (TSF)
Gülkız Tulay, ‘Avrupa’nın Üstün Başarılı
Yöneticisi’ seçildi. FIDE, Türkiye’nin ilk
kadın uluslararası satranç ustası Nilüfer
Çınar Çorlulu’yu, ‘Avrupa’nın Öne Çıkan
Satranç Eğitmeni’ olarak ödüllendirdi.
Satranç milli takım sporcusu Handenur

Şahin ise ‘Avrupa’nın Mücadeleci
Ruhuyla Öne Çıkan Engelli Kadın
Oyuncusu’ seçildi.
Hindistan’ın Chennai kentinde
düzenlenen 44. FIDE Satranç
Olimpiyatı’nda düzenlenen törenle
ödülünü alan Tulay, “Ne mutlu ki her
geçen gün daha ileri giden, yıldız
sporculara sahip olan ve göz kamaştıran
başarılara imza atan Türk satrancının
geldiği noktayı artık dünya da takdir
ediyor. Bu ödülü bireysel bir takdirden
ziyade Türk satrancının dünyadaki
yerinin bir yansıması olarak görüyorum
ve Türk satrancında yeni başarıların
habercisi olarak değerlendiriyorum”
dedi.

Ankara Büyükşehir
Belediyesi(ABB), başkentte
tarımda verimliliğin artırılması,
maliyet ve risklerin azaltılması
amacıyla ‘Kırsal Hizmetler 4.0
Dijital Platformu’nu (KIRBİS)
hayata geçirdi.
Çiftçiler, KIRBİS programına
mobil cihazlar ve bilgisayar
aracılığıyla girerek tüm
işlemlerini dijital ortamda
zamandan tasarruf ederek
gerçekleştirecek.
Nallıhan’da başlayan
sistemin tanıtım ve eğitim
programı diğer ilçelerde de
devam edecek.
Başkentli çiftçiler mobil

cihaz ve bilgisayar aracılığıyla
panel üzerinden arazi bilgileri,
küçükbaş-büyükbaş hayvan
sayısı, tarım ekipmanları gibi
bilgileri sisteme girerek hibe
başvurusunda bulunabilecek.
Aynı zamanda Büyükşehir
Belediyesi’nden daha
önce aldığı destekleri de
görüntüleyebilecek.
TALEPLER SİSTEMDEN
Ankara’nın tarım envanterini
çıkartabilecek ve bir müddet
sonra da rekolte tahminlerinin
yapabileceği bir sistemi
kurduklarını belirten ABB Kırsal
Hizmetler Daire Başkanı Ahmet
Mekin Tüzün, KIRBİS hakkında

şu bilgileri verdi:
“Türkiye’de elektronik
başvuru sistemi kullanan tek
Büyükşehiriz.
Elektronik başvuru
sistemimizi değiştirdik.
Çok daha farklı bir platform
oldu.
Bünyesinde coğrafi bilgi
sistemleri, uzaktan algılama
yöntemleri de bulunan
elektronik talep toplama,
izleme, takip ve kontrol sistemi
olan yeni sisteme geçiyoruz.
Bu sistemle beraber
Ankaralı üreticilerimiz hangi
ürünü talep ediyorsa sistem
üzerinden talep edecek.”

MUTLU EDEN ‘HOŞ GELDIN’
Kahramankazan Belediyesi, ilçede
yeni doğan bebekler için ailelere
“Hoş Geldin Bebek” ziyaretleri
gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı
Serhat Oğuz ve eşi Nergiz Oğuz da
minikleri ve aileleri mutlu günlerinde

yalnız bırakmıyor. İlçelilerle birlikte
büyük bir aile olduklarını belirten Başkan
Oğuz, “Onların dünyaya gözlerini ilk
açışlarında yanlarında oluyoruz. Bu
bizim için büyük bir mutluluk kaynağı
oluyor” dedi.

KADINLAR IŞARET DILINI ÖĞRENIYOR
Sincan Belediyesi,
işitme engelli bireylerin
toplumla iletişim
olanaklarını arttırmak
ve vatandaşların işitme
engellilerle rahatça

iletişim kurabilmelerini
sağlamak amacıyla Kültür
ve Sanat Merkezi’nde
ücretsiz işaret dili kursu
açtı. Pazartesi, çarşamba
ve cuma günleri verilen

eğitimlere kadınlar ilgi
gösteriyor.
42 katılımcının yer
aldığı kursta sabah ve
öğle olmak üzere 2 ayrı
grup bulunuyor.

ÇORBACI
NEVZAT DAYI

"Türkiye'de ilk
Ankara'da tek
koronasavar Çorbacı
Nevzat Dayı'da"

0312 390 15 20 / 0549 317 07 19
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METRO HATTINDA YENiLEME
EGO Genel Müdürlüğü, Ankara metrosunun
İstanbul Yolu ve Botanik istasyonları
arasındaki 2 ayrı bölgede zemin düzeltme
çalışması yapacak. 10 Ağustos-10 Eylül
tarihleri arasındaki çalışma nedeniyle 4
istasyon kapatılacak. Yolcular, ‘Eryaman 1-2’
ve ‘Batıkent’ istasyonu arasında otobüsle
taşınacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO
Genel Müdürlüğü, Ankara Metrosu BatıkentSincan Hattı (M3) İstanbul Yolu İstasyonu ve
Botanik İstasyonu arasında bulunan hattın iki
ayrı bölgesinde çalışma başlatacak. Zorunlu
çalışmada hattın yapımı sırasında uygun
olmayan malzeme kullanımından kaynaklı
ray altyapısındaki bozulmalar düzeltilecek.
10 Ağustos-10 Eylül 2022 tarihleri arasında
planlanan çalışma esnasında İstanbul Yolu,
Botanik, Mesa ve Batı Merkez istasyonlarında

seferler düzenlenmeyecek. Çalışma sırasında
mağduriyet yaşanmaması için vatandaşlar,
Eryaman 1-2 ve Batıkent İstasyonları arasında
otobüs aktarmasıyla taşınacak.
ALTYAPI DEĞİŞİYOR
EGO Genel Müdürlüğü tarafından
yapılan inceleme ve etüt neticesinde ortaya
çıkan durum ayrıca sondaj çalışması ve
akademisyenlerin raporlarıyla da desteklendi.
Akademisyenlerin görüş ve önerileri
doğrultusunda harekete geçen EGO Genel
Müdürlüğü, hattın hatalı dolgu yapılan 129
metrelik kısmının altyapısını değiştirme
kararı aldı.Yapılan sondaj çalışması ve
akademisyenlerin raporlarıyla zemindeki
sorunun ortaya çıkması sonrası yolcu güvenliği
için tren hız limitinin 5 km/saate düşürülmesinin
ardından seyahatin hız ve konforunun

etkilenmesi nedeniyle vatandaşlardan
gelen yoğun şikâyetler üzerine EGO Genel
Müdürlüğü harekete geçti.
ÇALIŞMA SONUNDA
SEYAHAT HIZLANACAK
Akademisyenlerin görüş ve önerileri
doğrultusunda hattın, hatalı dolgu yapılan 129
metrelik kısmının altyapısı 10 Ağustos-10 Eylül
2022 tarihleri arasında değiştirilecek. Çalışma
sırasında İstanbul Yolu, Botanik, Mesa ve Batı
Merkez İstasyonlarında işletme yapılamayacağı
için vatandaşların herhangi bir mağduriyet
yaşamamaları amacıyla Eryaman 1-2 ve
Batıkent İstasyonları arasında otobüs aktarması
yapılacak.Çalışmaların tamamlanmasının
ardından bölgedeki tren işletmesi daha güvenli
daha konforlu ve seyahat süresi kısalmış olarak
tekrar vatandaşların hizmetine sunulacak.

ALLAH RAHMET EYLESiN

BEKER AiLESi
BABASINI KAYBETTi
Ankara Büyükşehir
Belediyesi İYİ Parti Grup
Başkanvekili ve Pursaklar
Yozgatlılar Derneği Onursal
Başkanı hayırsever iş insanı
Adnan Beker’in muhterem
babası Hacı Çelebi Beker
vefat etti.

Merhum Hacı Çelebi Beker için bu gün
ikindi namazını müteakip Pursaklar Şehitlik
Camii’nde cenaze namazı kılınacak.
Beker, namaz sonra Pursaklar mezarlığına
defnedilecek.
Çevresi tarafından babacan, iyilik sever
biri olarak tanınan Hacı Çelebi Beker’in
vefatı ailesini olduğu kadar sevenlerini de
derinden yaraladı.
Yozgat Çamlık Medya olarak merhuma
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve
yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

EDIRNE’DEN ANKARA’YA GELENEKSEL BULUŞMA
Edirne Öğretmen
Okulu 1976 Mezunları
Buluşması bu yıl Ankara’da
gerçekleşti. Düzenlenen
programda Ankara Kulübü
Derneği Seymenleri
tarafından yöresel oyunlar
sergilendi. Ankara Kulübü
Derneği Seymenlerden
Sorumlu YKÜ Gürcan
Maden, 27 Aralık 1919’da
Mustafa Kemal Atatürk’ü
Dikmen sırtlarında
karşılayan Seymenlerin
bugünkü temsilcileri
olan Ankara Kulübü
Seymenlerinin birer kültür

elçisi olduğunu ifade etti.
YILLAR SONRA
BULUŞTULAR
Keçiören Belediye
Başkanı Turgut Altınok’un
da katıldığı Edirne
Öğretmen Okulu 1976
Mezunları buluşmasının
koordinasyon sorumlusu
1976 mezunu, Yargıtay
Cumhuriyet Savcısı
Hayrettin Türe, dostluk ve
sevgi dolu buluşmalarda
mezunlar olarak hatıralarla
dolu anlar yaşadıklarını
söyledi.
Haber Merkezi

20 KATLI BINADA KORKUTAN YANGIN
Ankara'da 20 katlı apartmanın
çatı katında izolasyon çalışması
sırasında çıkan yangın paniğe neden
oldu. Yangın, itfaiyenin çalışmasıyla
söndürülürken, ölen ve yaralanan
olmadı.
Yangın, Yenimahalle Avcılar
Mahallesi'nde yapılan 20 katlı
binanın çatısında meydana geldi.
İzolasyon çalışması sırasında çıkan
yangını fark eden işçiler, dışarıya
çıkıp, polis ve itfaiyeye haber verdi.
Apartmandaki bazı dairelerde
temizlik yapan aileler de dışarıya
çıktı. Binadan yükselen alevler ve
duman çevrede paniğe neden oldu.
İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla
çatıya ulaşıp yangına müdahale
etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun
uğraşları sonucu kontrol altına alındı.
Yapılan ilk incelemede, izolasyon
ustalarının çatı katındaki çalışması
sırasında kaynak makinesinden çıkan
kıvılcımla yangının meydana geldiği
tespit edildi. Yangınla ilgili inceleme
başlatıldı.
Alevleri görünce panik yaşayan
Ahmet Şahin, "Çatı izolasyon çalışması
sırasında yangın çıkmış. Allah'tan
kimsenin canına bir şey olmadı.
Alevler rüzgarın da etkisiyle çok
yükselmişti. O sırada ustalar çatı
katındaymış ama herhangi bir yaralı
yok" dedi.
Dairesinde temizlik yapan Fatma
Arık da, "Ustalar, çatı katında tamir
yapıyordu. O sırada kaynak makinesi

patlamış ve yangın çıkmış. Biz
evimizde boya yapıyorduk. O sırada
eve dumanlar geldi hemen eşime

söyledim. Sonra ustalar bizi uyardı
hemen dışarı çıktık. Alevleri görünce
panik olduk" diye konuştu.

