
MHP Genel Başkanı Devlet
Bahçeli, Kudüs'te yaşanan 

zulüme sert tepki gösterdi. “İsrail
güvenlik güçleri en iyi bildikleri 
terör yöntemlerini kullanarak Filis-
tinli sivillere ateş yağdırmaktadır”
diyen Bahçeli, “İsrail yaptıklarının
bedelini ödeme-
lidir. Uluslar-
arası Ceza
Mahkemesi 
zulmün hesa-
bını İsrail 
devletinden 
sormak mecbu-
riyetindedir” 
ifadelerini 
kulandı. 
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GÜNLÜK SİYASİ GAZETE

İSRAİL SİVİLLERİ KATLEDİYOR

Bayramda mideye
zarar vErEn 10 Hata

CHP Genel Başkan Kemal 
Kılıçdaroğlu, partisinin MYK

toplantısında, Cumhur İttifakı’nın;
AK Parti, MHP ve mafyanın ittifa-
kına dönüştüğünü belirterek “Bu
üçgen Türkiye’yi yönetiyor. Devletler
mafya ile mücadele eder, bunlar 
kullanmaya çalışıyor” dedi. 

Kılıçdaroğlu, 
Ali Babacan’ın
“ortak aday”
çağrısına yönelik
“Seçim takvi-
mine girildiğinde
Millet İttifakı
bunu görüşür ve
ortak bir karar
alır” yorumunda
bulundu. 
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BABACAN’A CEVAP VERDİ

Ortak aday için
ortak karar lazım

Çekmeköy Merkez Mahal-
lesi Farabi Sokak'ta Çekme-

köy Deresi bandında kaldığı
gerekçesiyle İSKİ tarafından 16 ev
için yıkım kararı verildi. 2 Ağustos
2018'de ilk etapta 3 evi yıkan İSKİ,
daha sonra 5 evi daha zor kullana-
rak ortadan kaldırdı. Diğer 8 ev ise
2018'in haziran ayında çıkan imar
barışından istifade ederek ayakta

kalabildi. Evi yıkılan mağdurlardan
Haydar Gözüaçık Damga'ya 
yaptığı açıklamada, “Dava açtık
yapı kayıt belgelerimiz var.
35 yıllık hak sahibiyiz. 
İmtiyazlı kişiler 16 gecekon-
duyu gözlerine kestirmişler.
Planlı bir şekilde yerlerimizi
elimizden almak istiyorlar”
açıklamasını yaptı. 
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iMTiYAZLILAR 16 GECEKONDUYU 
GÖZLERİNE KESTiRMiŞ!

Ağustos 2018'den beri 
adalet nöbeti tuttuklarını

dile getiren Haydar Gözüaçık
“Bizim hakkımızı geri verin. 
Evlerimiz usulsüz ve haksız
yere yıkıldı. Evlerimizin bize
geri verilmesini istiyoruz. Dere-
nin doğal yatağı değiştiriliyor.
Bu yatak neden değiştiriliyor?
Bu doğal yatak neden gecekon-

dulara doğru kaydırılıyor? İSKİ 
bu projeyi neye göre yapıyor? Bu
projenin yasal dayanağı hangi imar
pllanıdır?” sorularına cevap istedi.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancı-
oğlu'nun kendilerini ziyaret ettiğini
belirten Gözüaçık, “Sayın Başkan
konuyu ortada büyük bir mağduri-
yet olduğunu söyledi” ifadelerini
kullandı. 
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KAFTANCIOĞLU, MAĞDURLARI 
ZiYARET EDiP DiNLEDi

TBMM Türkiye-Filistin
Dostluk Grubu Başkanı

Hasan Turan, “Dünyadaki
bütün meclislerin dostluk 
gruplarını da bu acımasız 
saldırılara, İsrail zulmüne 'dur'
demeye davet ediyoruz” dedi.
Turan, “İnsanlıktan nasibini al-
mamış, insanlık düşmanı, bu

hayasız, Siyonist akımın dur-
durulması için, Filistin halkına
sahip çıkılmalı, sağ duyusunu,
vicdanını kaybetmemiş herkes
dini, dili ne olursa olsun İsrail'e
tepkisini ortaya koymalıdır.
İnsanlık Filistin'de nefes alama-
makta, can çekişmektedir” 
çağrısını yaptı. I SAYFA 8
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İsrail yaptığının
bedelini ödemeli
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YERIMIZE GOZ
DIKMISLER!

BU HAYASIZLARA
TEPKi GÖSTERiN!
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Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Deniz Limanı Şube Müdürlü-

ğü'ne bağlı deniz polisi, tam kapan-
mada denizde kaçak salyangoz ve
midye avcısı olup olmadığını kontrol
etti. Kontrolde izin belgeleri kontrol
edilen balıkçılardan Burak Sezgün,
“Denizden balık değil, salya çekiyo-
ruz” dedi. Balıkçı Mehmet Sezgün
de “Denizin dibi çok çamur, bu 
nereden geliyorsa biz mahvolduk”
diye konuştu. I SAYFA 4
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BALIKÇILAR İSYAN EDİYOR

Balık yerine 
salya çekiyoruz

Devlet Bahçeli

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü
İbrahim Kalın, İsrail'in işgal

ve zulmü ile fanatik Yahudilerin ih-
lallerine “dur” demek için, sağduyu
ve vicdan sahibi tüm Müslüman,
Hristiyan ve Yahudilerin ortak mü-
cadele etmesi çağrısında bulundu.
Kalın, “İsrail'in işgal ve zulmüne ve
fanatik Yahudi-
lerin ihlallerine
dur demek için
sağduyu ve 
vicdan sahibi
tüm Müslüman,
Hristiyan ve 
Yahudiler ortak
mücadele et-
meli” ifadele-
rini kullandı.
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ZULÜME HERKES KARŞI ÇIKMALI

Kalın’dan ortak 
mücadele çağrısı

İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı İletişim
Başkanı Fahrettin Altun, İsra-

il'in ABD Büyükelçiliğinin “İsrail'in
Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere
yönelik zulüm, işgal ve saldırılarını
savunan” paylaşımındaki çarpıtma-
lara, tepki gösterdi. Altun, “İslam
dünyasına sesle-
niyoruz, İsrail'in
alçakça ve zalim
saldırılarına 
'dur' demenin
vaktidir. Tüm 
insanlığa sesleni-
yoruz, bu terör
devletine had
bildirmenin
vaktidir” dedi. 
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İSLAM DÜNYASINA SESLENDİ

Alçak saldırılara
‘dur’ deme vakti

Fahrettin Altun

10-16 Mayıs Engelliler Haftası'nda İstanbul’da görme engelliler için yapılan
“engelli takip yüzeyi” üzerine park edilen araçlar, kaldırımlardaki beton
saksılar istenmeyen görüntülerin yaşanmasına neden oldu

Birleşmiş Milletler’e üye 156 ülkede 10-16
Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler

Haftası başladı. Ancak haftanın ilk gününde İstanbul
sokaklarında engelli vatandaşların hayatını zorlaştı-
ran engeller, kameralara yansıdı. Görme engelliler
için yol ve kaldırımlara yapılan sarı renkli "engelli
takip yüzeyi" araçlar tarafından işgal edildi. Kaldırım-
lara koyulan beton saksılar da engelli vatandaşlara
güç anlar yaşattı. Engellilere saygılı olunması gerekti-
ğini söyleyen Murat Karaalioğlu, “Görme engelliler
için sarı işaretli yollara araç park etmemek gerekir.
Onların hayatlarını kolaylaştıracak kurlara uymamız
gerekiyor” dedi. Kaldırıma araç park edilmemesini 
isteyen Erdem Babayiğit de “Engelliler için büyük
sorun.Yola çıkmak zorunda kalıyorlar” diye konuştu.
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Bütün parti temsilcikleri tavrını gösterdi

TBMM Türkiye-Filistin Dostluk 
Grubu Başkanı Hasan Turan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral
Akşener, İBB  Başkanı Ekrem

İmamoğlu'nun davetlisi olarak İstan-
bul'da bir dizi incelemede bulundu.
Akşener, TESK Başkanı Bendevi 
Palandöken'in “Bayramdan 2 gün

önce esnafı açalım zor durumdalar”
çağrısını değerlendirdi. Akşener,
“Bendevi Palandöken elbette bu işi en
iyi bilenlerinden birisi. Başkanın söyle-
diği önerisine bizim, siyasilerin destek
olması düşer” dedi. I SAYFA 7
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BİZE 
DESTEK 
OLMAK 
DÜŞER!

21 BİN YETİME
BAYRAMLIK

Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu
yıl da Ramazan ayında dünyanın

dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ha-
yırseverlerin bağışları ulaştırdı. Başta 
Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere
pek çok bölgede 21 bin 500 yetim çocuğa
bayramlık hediye etti, binlerce aileye 
kumanya, iftariyelik ve zekât dağıtımı 
gerçekleştirdi. Yetim Vakfı Başkanı Murat
Yılmaz, “Allah vesile olan tüm bağışçıları-
mızdan razı olsun” diye konuştu. I SAYFA 5
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Esenyurt Belediyesi ve İBB,
TEM otoyolu ile D-100 

Karayolu’nu bağlayan Doğan Araslı 
Bulvarı üzerinde çalışma başlattı. 
Çalışmaların ilk aşamasında eski 
belediye binası önünde yol genişletme
ve Üçevler Mahallesi’ne dönüşte cep
şerit yapılıyor. Fen İşleri Müdürlüğü
yetkilisi Yakup Memetcik, “Burada
çalışma sonucunda trafik yoğunluğu
azalacak” şeklinde konuştu. I SAYFA 4
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TRAFİK RAHATLAYACAK

Doğan Aras’a 
cep şerit yapılıyor
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ADALET NÖBETi TUTUYORLAR!
Evleri yıkılan 8 aile yaklaşık 3 yıldan beri adalet nöbeti tutuyor. Mağdur aileler yıkım kararının ardından yaptıkları araştırma neticesinde evlerinin dere 
bandında kalmadığını savunuyor. Damga’ya konuşan mağdur Haydar Gözüaçık, “Bir evin dere bandında kalması için dere yatağına 10 metre mesa-
fede olması gerekir. Bizim evlerimiz hem 10 metreden uzak hem de bayırda kalıyor. Burada art niyetli bir yıkım olduğunu düşünüyoruz” diye konuştu.

Çekmeköy'de dere yatağında
kaldığı gerekçesiyle İSKİ

tarafından yıkılan 8 evin sahibi
2018 yılından beri adalet nöbeti

tutuyor. Yerlerinin imtiyazlı kişiler
tarafından planlı bir şekilde 

ellerinden alınmak istendiğini 
belirten mağdurlar, haklarını geri

verilmesini istiyor. Mağdurların
iddiasına göre İSKİ, doğal dere

yatağını değiştirerek 
gecekondulara doğru kaydırıyor 

KALDIRIMLARI
BIRAKIN BARi!
BETON SAKSILAR DA SORUN

TÜM İSTANBUL 
NEFES ALACAK!

İstanbul'da önceki senelerde bir-
çok taşkın haberleri ile adını duyu-

ran Ayamama Deresi, İSKİ'nin 2020
yılında başlattığı etüt çalışmalarıyla bir-
likte ıslah ediliyor. Çalışmaların bitme-
siyle olası su taşkınlarına ve atık su
kaynaklı kötü kokuların önüne geçilecek.
İSKİ ile İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar
Daire Başkanlığı tarafından yürütülen
çalışmalarla ilk etapta 200 bin metreka-
relik yeşil alan kazandırılırken, proje 
sonunda bu rakam 1 milyon metreka-
reye ulaşacak. I SAYFA 9
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Ümraniye Altınşehir Nato
yolu üzerinde 2 aracın 

karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. 
Kazayı görenler, “Bu arabalardan
sağ çıkmaları mucize. Allah kur-
tardı desek yeridir” yorumunda
bulundu. I SAYFA 3
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Allah kurtardı!
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Sahte haplara
geçit verilmedi

EKREM 
HACIHASANOĞLU

ÖZEL HABER



Hata: Sıcak
çayı aç kar-
nına içmek

Doğrusu: Aşırı
çay ve kahve tü-
ketimi çarpıntı

ile tansiyonun
yükselmesine

neden olabildiği
gibi, vücudun su kay-

bını arttırıyor, ayrıca reflü
yakınmalarını tetikleyebiliyor.

Dikkat etmeniz gereken bir başka
nokta da çay ve kahve ikilisini çok sıcak iç-
memek olmalı!  “Sıcak yiyecek ve içecekler
yemek borusunda hasara yol açarak yemek
borusu kanseri için risk oluşturuyor. Çok
sıcak olarak, aç karnına tüketilmesi reflüyü
de tetikliyor.” uyarısında bulunan Gastroen-
teroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Yapalı, şöyle
devam ediyor: “Ayrıca çay ile kahveyi çok
fazla içiyor ve içine şeker katı-
yorsanız, sadece bu ikisinin tü-
ketimiyle günlük şeker ve kalori
alımınız artacak, bunun sonu-
cunda da kan şeker kontrolünüz
bozulacaktır. Aşırı şekerli yiye-
cek ve içecekler ayrıca hazımsız-
lık, gaz ve şişkinlik gibi
sorunlara da neden olabiliyor.”

Hata: Şerbetli tatlıları 
tercih etmek

Doğrusu: Bayram sofrala-
rında vazgeçemediğimiz, 
ancak karbonhidrat içeriği ol-
dukça yüksek olan baklava, re-
vani ve kadayıf gibi aşırı
şekerli, şerbetli tatlılar hazım-
sızlığa yol açabiliyor, çikolata
da reflüyü tetikleyebiliyor.
Daha da kötüsü kalp hastala-
rında kalp krizini tetikleyebili-
yor, diyabet hastalarında kan
şekerinin çok yükselmesine
neden olabiliyor. Şerbetli tatlı-
ları mümkün olduğunca ta-
dımlık tüketmeli, sütlü hafif
tatlıları tercih etmelisiniz. 

Hata: Sofrayı fast-food
tarzı besinlerle donatmak

Doğrusu: Kızartmalar, fast-
food tarzı beslenme ve işlenmiş
gıdalar reflü hastalığına dave-

tiye çıkarıyor. Kızartılmış besinler yerine;
ızgara, haşlama ya da buğulama usulüyle
hazırlanmış besinler tüketmeye özen 
gösterin. 

Hata: Gazlı içecekler tüketmek

Doğrusu: Midemizi rahatlatacağı düşün-
cesiyle gazlı içecekler, özellikle de yemek
sonrasında soda içmek, bayramda sık yap-
tığımız hatalardan. Çünkü şekerli, gazlı içe-
cekler kan şekerini yükseltiyor, ayrıca
şişkinliğe yol açabiliyor.  

Hata: Hareketsiz kalmak 

Doğrusu: Düzenli egzersiz yapmak meta-
bolizmayı hızlandırıyor, kan şekeri ve koles-
terolü düzenliyor, sindirimi kolaylaştırıyor.
Sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı fiziksel
aktiviteye bayram süresince de devam edin.
Bu bayramda dışarıya çıkamasak da evde
15-20 dakika yürümeyi ihmal etmeyin. 

C ovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl
Ramazan Bayramı’nı evimizde izole
geçirmek zorunda kalsak da, hiç

kuşkusuz sofralarımızı yine birbirinden lez-
zetli yemekler ve tatlılarla donatacağız!
Ancak dikkat! Ramazan’da bir ay boyunca
dinlenen midemize aniden yüklenmek ve
yüksek kalorili besinler tüketmek gibi hatalı
alışkanlıklarımız; hazımsızlık, şişkinlik ile gaz
sorunlarına neden olabiliyor. Ayrıca mide
problemi olan kişilerde reflü, peptik ülser ve
gastrit yakınmalarını tetikleyebiliyor. Acıba-
dem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Suna Ya-
palı bu nedenle Ramazan Bayramı’nda
mide ağrısı, yemek borusunda yanma, mide
içeriğinin yemek borusuna gelme hissi, mide
ekşimesi ve hazımsızlık yakınmasında mut-
laka hekime başvurulması gerektiği uyarı-
sında bulunuyor. Peki bayramda hangi
hatalı alışkanlıklarımız midemize zarar veri-
yor? Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr.
Suna Yapalı, Ramazan Bayramı’nda mide
sağlığını olumsuz etkileyen 10 önemli hatalı
alışkanlığımızı anlattı; bu hataları önlemeye
yönelik önerilerini özetledi.

Hata: Kahvaltıda kızartma ve 
hamur işine yüklenmek

Doğrusu:Uzun süren açlık ve susuzluğun
ardından bayram kahvaltısında canımızın is-
tediği her şeyi tüketmekte sakınca görmeye-
biliyor, hamur işinden kızartmaya kadar pek
çok yemeğe yüklenebiliyoruz. Ancak kahval-
tıda kızartma ve hamur işlerini abartmak,
özellikle reflü, peptik ülser ve gastrit yakın-
malarını tetikleyebiliyor. Bunun sonucunda;
mideden yemek borusuna doğru yanma
hissi, mide içeriğinin ağıza
kadar gelmesi ya da ağızda
acı su hissi, mide ağrısı
ve hazımsızlık gibi ya-
kınmalar gelişebili-
yor. Kahvaltıda ağır
yemekler yerine;
haşlanmış yu-
murta ya da seb-
zeli omlet, peynir,
yoğurt, tam tahıl
ekmeği, domates
ve salatalık gibi gı-
dalar tüketin.  

Hata: Öğün saatlerini
düzenlememek

Doğrusu: Ramazan boyunca deği-
şen öğün saatlerinizi tekrar düzenlemeniz de
mide sağlığınız için çok önemli. Çünkü öğün
saatlerinin düzensiz olması kan şekeri ve in-
sülin salgılanmasında bozukluklara, bunun
sonucunda da sık acıkmaya yol açabiliyor.
“Bu nedenle küçük porsiyonlar halinde
günde üç ana öğünle beslenmeye özen gös-
terin” diyen Doç. Dr. Suna Yapalı, önerile-
rini şöyle sıralıyor: “Öğle ve akşam
yemeğinde çorba, salata, sebze yemeği ve
proteinli besinler tüketin. Protein kaynağı
olarak et, tavuk, balık ya da baklagiller seçin.

Ayrıca ara öğün olarak
badem, ceviz, meyve
ve yoğurt gibi ara
öğünler tüketmeniz,
ana öğünlerde besin-
leri büyük porsiyon
olarak yemenizi önle-
yecektir.”

Hata: Akşam 
yemeğini geç saatlere 
bırakmak

Doğrusu: Bayramlarda en sık rastla-
nan mide sorunlarından biri reflü hastalığı,
yani mide asidinin ya da içeriğinin yemek
borusuna doğru kaçışı oluyor. Hamur işi,
tatlılar ve çikolatanın çok tüketilmesinin yanı
sıra geç saatlerde tüketilen yiyecekler de ref-
lüyü tetikliyor. Bunun sonucunda da mide-
den yemek borusuna doğru yanma,
besinlerin ağıza geri gelme hissi, mide ağrısı
ve hazımsızlık gibi yakınmalar artıyor. Dola-
yısıyla akşam yemeğini geç saatlere bırak-
mayın, ağır yemek yemeyin ve yemekten en

az 3 saat sonraya kadar uzanmamaya
dikkat edin. 

Hata: Tatlıları 
abartmak

Doğrusu:Bayramda
bolca tüketilen yük-
sek karbonhidrat
içeriğine sahip tat-
lılar sindirim sis-
temi problemlerine
yol açabiliyor, kan

şekeri kontrolünü
bozabiliyor. Bu ne-

denle tatlıları akşam
yemeği sonrası geç saat-

lere bırakmamalı, küçük
porsiyonlar halinde tüketmeli ve

günde bir porsiyonu aşmamalısınız.

Hata: Yetersiz su içmek 

Doğrusu: Ramazan’da vücudun su denge-
sindeki değişikler sıcakların arttığı bayram
günlerinde de devam ediyor. Bayramda ye-
tersiz su tüketimi sindirim sistemi, dolaşım
sistemi ve böbreklerde sorunlara neden ola-
biliyor, bağışıklık sistemini olumsuz etkileye-
biliyor ve kilo alımına yol
açabiliyor.  Bayramı sağlıklı geçirmek için
günde en az 2 litre su tüketmeyi asla ihmal
etmeyin. 
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Gastroenteroloji Uzmanı 
Doç. Dr. Suna Yapalı, Ramazan
Bayramı’nda mide sağlığını
olumsuz etkileyen 10 önemli
hatalı alışkanlığımızı anlattı; 
bu hataları önlemeye yönelik
önerilerini özetledi

BAYRAMDA MIDEYE
ZARAR VEREN 10 HATA

Anneler için 9 öneri
Uzman Psikolog Cansu İvecen, açıklamada; mükemmeliyetçi annelik sendromunun hem annelerde
hem çocuklarda yol açtığı sorunları anlattı; mükemmeliyetçi annelere özel 9 önemli öneride bulundu

Yetersizlik… Çaresizlik…
Suçluluk… Özellikle de mü-
kemmeliyetçi annelerin Covid

pandemisi sürecinde hissettiği duygu-
lardan bazıları… Acıbadem Üniversi-
tesi Atakent Hastanesi’nden Uzman
Psikolog Cansu İvecen “Covid pande-
misinin yol açtığı aşırı kaygı ve belirsiz-
lik bir yana, online eğitim süreci ve
ofisin eve taşınması büyük çoğunlukla
anneleri ve çocukları etkiledi. Özellikle
mükemmeliyetçi yapıya sahip olan an-
nelerin hissettiği yetersizlik duyguları
kendilerini suçlu ve çaresiz hissetme-
sine; bu da çocuğu ile olan ilişkisinde
çatışmaların artmasına ve olumsuz
duyguların hakimiyetine neden oldu.
Oluşan bu kısır döngü ile anneler ken-
dilerini tükenmiş ve yorgun, çocuklar

ise bu çatışmalı, kendi üzerindeki kont-
rolün fazla olduğu ilişki içerisinde duy-
gusal olarak mutsuz hissederek
davranışsal problemler geliştirdi” diyor.
Uzman Psikolog Cansu İvecen, açıkla-
mada; mükemmeliyetçi annelik sen-
dromunun hem annelerde hem
çocuklarda yol açtığı sorunları anlattı;
mükemmeliyetçi annelere özel 9

önemli öneride bulundu. 

Çocuklarda yol açtığı sorunlar:

Başarı anksiyetesi

Annenin çocuğu ile ilgili gerçekçi olma-
yan beklentiler içerisinde olarak, onun
var olan potansiyeline uygun olmaya-
cak ölçüde başarı beklentisi çocuklarda
başarıya dair anksiyete oluşmasına
neden olmaktadır. Ayrıca annenin
kendi anneliği ile ilgili sahip olduğu
inançlar ve beklentiler doğrultusunda
bunları karşılayamaması ve çocukla
sorun yaşıyor olması başarısızlık anksi-
yetesi oluşturabilmektedir. Çocuklar
yaşamış olduğu çatışma ve negatif
duygu durumlarını çeşitli davranış
problemleri ile yansıtabilmektedir. 

Brezilya poposu
artık hayal değil

Plastik,
Rekons-
trüktif ve

Estetik Cerrahi uz-
manı Op. Dr. Fur-
kan Certel son
yıllarda dünya ka-
dınlarının gözdesi
olan BBL (Brazilian
Butt Lifting) yani
Türkçe’de bilinen
adıyla Brezilya Po-
posu Estetiği hak-
kında pek
bilinmeyenleri anlattı. Certel, “BBL ameliyatı as-
lında total vücut şekillendirme ameliyatı olarak da
isimlendirilebilir. İnsanlar arasında yanlış bilinenin
aksine bu ameliyatı sadece popo büyütme olarak
düşünmek doğru değildir. BBL ameliyatında biz
tüm gövdeyi, hatta bunun yanında arzulanırsa kol-
ları ve bacakları da yağ alma ve yağ verme yön-
temleri ile şekillendirerek arzu edilen atletik, sportif
ve de aynı zamanda kıvrımlı bir şekle kavuşturabi-
liyoruz. Geçtiğimiz yüzyılın aksine, dünyamızda
ideal estetik vücut yapısı “0 beden”den daha kıv-
rımlı hatlara sahip olma yönünde değişmektedir”
açıklamasında bulundu. 

Tuzdan uzak durun
BöBrek yetmezliği bugün hem Türkiye,
hem de dünyada önemli bir sağlık sorunu
olmaya devam ediyor. İstatistiklere göre

dünyada her 10 kişiden 1’inde, Türkiye’de ise her 7
kişiden 1’inde böbrek yetmezliği görüldüğüne işaret
eden Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi İç
Hastalıkları ve Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Gülçin
Kantarcı, bu sayının özellikle de gençlerde giderek
arttığına dikkat çekti. Sorunun ortaya çıkmasındaki
en önemli faktörlerin, doğru beslenmeme ve tuz tü-
ketimi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Gülçin Kan-
tarcı, yanlış ya da fazla tüketilecek tuzun böbrek
yetmezliğinin yanı sıra kalp yetmezliğinden hipertan-
siyona pek çok farklı soruna da zemin hazırladığını
söyledi. Böbrek problemlerinde özellikle de böbrek
yetmezliğine giden yolda tuz tüketiminin çok ciddi
bir önem arz ettiğinin altını çizen Prof. Dr. Gülçin
Kantarcı bu konuda
yapılan bazı yanlış-
lara da dikkat çekti.
Kantarcı, “Böbrek
yetmezliği hastası
olmaya aday dahi
olmamak için önce-
likle doğru beslen-
meliyiz. Bu noktada
ev içindeki tuz tüke-
timi önem taşıyor”
diye konuştu. 



istanBul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik
Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları
Büro Amirliği ekipleri, sahte vücut geliştirme

sporcu takviyesi ürünleri imalatı yapıldığı istihbaratı
üzerine, dün Fatih'te iki ayrı depoya operasyon düzen-
ledi. Baskın yapılan depolarda, piyasaya sürülmek
üzere imal edilmiş 849 kutu besin takviyesi ürünü, 156
bin 780 adet yağ yakıcı ve kas geliştirici hap, 2 bin 944
adet solisyon, 24 bin 50 adet performans artırıcı ampul
ilaç ile bin 200 enjeksiyon kalınlık ve erkeklik hormonu
takviyesi ve 155 kilo toz protein ilacı olmak üzere top-
lam 189 bin 373 adet sahte ve kullanım süresi geçmiş
ürün ele geçirildi.

Soruşturma sürüyor

Depoda suçüstü yakalanan daha önce aynı suçtan
kaydı bulunan Yiğit P. adlı 1 şüpheli gözaltına alınarak
emniyete götürüldü. Piyasa değeri 2 milyon 556 bin lira
civarını bulduğu ileri sürülen sahte ilaçların, insan sağlı-
ğına ölümcül derecede zararlı olduğu ifade edildi. Tür-

kiye'de satışının yasak olduğu ve çoğunun ruhsatının ol-
madığı aktarılan ilaçların, ruhsatı olan ürünlerinde ise
satışının doktor tarafından reçeteli yazılarak eczaneler-
den temin edilen tıpta vücut gelişiminde sorun olan ço-
cukların büyümesinde ve vücut gelişimine destek için
doktor tarafından reçetelenen ilaçlar olduğu kaydedildi.
Ürünleri vücut geliştirme sporu yapan insanların daha
çok tercih ettiği belirtilirken, insan sağlığına zararlı ol-
duğu, bu ilaçları kullananlarda bağımlılık yaptığı, inter-
net üzerinden de satışının yapıldığı ileri sürüldü. Söz
konusu ilaçların, nerede üretildiği belli olmayan merdi-
ven altı olarak tabir edilen vücuda enjeksiyon ile yapılan
performans artırıcı ve
yağ yakıcı ilaçların piya-
saya sürüldüğü de belir-
tildi. Fatih'te baskın
yapılan depolar emniyet
ekiplerince mühürlenir-
ken, olayla ilgili soruş-
turma sürüyor. DHA
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olay Bahçelievler Merkez Ma-
hallesi, Merkez Sokak üzerinde
meydana geldi. Edinilen bilgiye

göre tek katlı bir marangoz atölyesinde bi-
linmeyen nedenle yangın meydana geldi.
Kısa sürede büyüyen alevler sokak üze-
rinde paniğe neden oldu. İhbar üzerine
olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk
edildi. İtfaiye ekipleri yangına hemen mü-
dahale etti alevler kısa sürede kontrol al-
tına alındı. Yangının çıkış nedeni
bilinmezken polis olayla ilgili inceleme
başlattı. Mahalle sakinlerinden Şenol
Korkmaz korktuklarını dile getirerek, “Ben
uyuyordum çıktım iki kova su attım ama o
zamana kadar içeriyi sarmıştı içeride bo-
yahane vardı onlara bereket ki itfaiyenin
zamanında müdahalesiyle söndürdüler.
Dışarıda tinerciler var burası yıkıntı bir yer
kentsel dönüşüm diye çevirdiler dışını te-
nekeyle. Bize de sağır kalıyor arka tarafı-
mızda kaldığı için göremedik” diye
konuştu.

O lay, 02.00 sıralarından
Ümraniye, Altınşehir
Mahallesi, NATO Yolu

Caddesi üzerinde meydana geldi.
İddiaya göre, M.E. idaresindeki
Cirtoen markalı 34 RB 7085 pla-
kalı otomobil, ara sokaktan çıktığı
sırada N.İ. idaresindeki Ford mar-
kalı 61 RA 133 plakalı hafif ticari
araca yandan çarptı. Çarpmanın
etkisiyle savrulan araç önce yol ke-
narında bulunan kaldırıma daha
sonrada bir işyerinin merdivenle-
rine çarparak durabildi. 2 araçta
'da çarpmanın etkisi ile büyük
maddi hasar oluştu. Çarpmanın
etkisi ile her 2 Araç içinde bulunan
5 kişi araç içinde sıkıştı. Çevredeki
vatandaşların ihbarı üzerine olay
yerine Ambulans, itfaiye ve polis
ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık

ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları
yerden çıkarılan yaralıların ilk mü-
dahalesi olay yerinde yapıldı.
Kaza' da yaralanan 5 kişi çevrede
bulunan hastanelere sevk edildi.
Çarpmanın etkisi ile araçlardan
fırlayan parçalar yola savruldu.
Polis ekipleri tarafından yapılan in-
celemenin ardından kazaya karı-
şan araçlar olay yerine gelen çekici
yardımıyla kaldırıldı. Polis kazayla
ilgili çalışma başlattı.
Tuna Dündar,” Burada trafik işa-
retleri yeterince olmadığı için çok
kaza oluyor. Ben 2 bina ötede otu-
ruyorum. Müthiş bir ses geldi
bende o sese geldim. 4 ya da 5 kişi
yaralıydı. Polis, İtfaiye ve Ambu-
lans geldi yaralılar Ambulans ile
götürüldü. Umarım kötü bir şey
yoktur” dedi. DHA

Yangın maddi
hasara yol açtı

24 kere başardı 25’inci sefer yakalandı

Ümraniye Altınşehir Nato yolu üzerinde 2 aracın
karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenler,
“Bu arabalardan sağ çıkmaları mucize. Allah
kurtardı desek yeridir” yorumunda bulundu

Rüşvet vererek 'Hamid Namıan' adına aldığı pasaportla Türkiye'ye giriş yapan Türk vatandaşı H.T. İstanbul
Havalimanı'nda yakalandı. H.T.'nin daha önce 24 kez aynı pasaportla Türkiye'ye girdiği öğrenildi

istanBul Havalimanı Em-
niyet Şube Müdürlüğü'ne
bağlı pasaport polisi,

İran'dan Türkiye'ye gelen ve İran uy-
ruklu Hamid Namıan adına düzenlen-
miş pasaportu bulunan kişiden
şüphelendi. Pasaport kontrolü sıra-
sında yolcudan maskesini indirmesini

isteyen polis, Namıan'ın İranlı olmadı-
ğından şüphelendi. 
Bunun üzerine şüpheli, parmak izi
kontrolüne götürüldü. Yapılan kont-
rollerde Hamid Namıan'ın aslında
Türkiye'de uyuşturucu ticareti suçla-
rından hakkında arama kararı olan
Türk vatandaşı H.T. olduğu anlaşıldı.

Gözaltına alınan H.T.'nin polise ver-
diği ilk ifadede, 20 bin dolar rüşvet ve-
rerek pasaportu İran makamlarından
aldığını ve 24 kez aynı pasaportla Tür-
kiye'ye giriş çıkış yaptığını söylediği
öğrenildi. İfadenin ardından adliyeye
sevk edilen H.T. tutuklanarak ceza-
evine gönderildi.

ALLAH KURTARDI!

Sahte haplara
geçit verilmedi

İstanbul'da bir 
depoya yapılan

baskında toplam 
189 bin adet sahte
sporcu takviyesi ile 

toz ürün ele geçirildi.
Olayla bağlantılı 

bir şüpheli gözaltına
alındı

Bahçelievler'de tek katlı bir marangoz
atölyesinde çıkan yangın paniğe neden
oldu. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede
kontrol altına alırken marangoz 
atölyesinde maddi hasar meydana geldi

Beyoğlu'nda polis ekipleri tek
katlı müstakil bir eve baskın
yaptı. Ekipler evde saklanan Ban-

gladeş uyruklu yasadışı 16 göçmeni yaka-
ladı. Göçmenleri yurt dışına kaçırmayı
planlayan 2 organizatörün de gözaltına
alındığı baskında, şahısların üstünden ise
toplamda 7 bin 700 lira para ele geçirildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Haliç
Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Keçeci Piri
Mahallesi'ndeki tek katlı müstakil bir binada
çok sayıda yabancı uyruklu şahsın olduğu
ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekip-
leri, hazırlıklarını tamamlamalarının ardın-
dan adrese baskın düzenledi. Baskında eve
giren polis ekipleri, içeride kaçmaya hazırla-
nan 16 Bangladeş uyruklu şahsın olduğunu
gördü. Ekipler, göçmenleri yurt dışına kaçır-
maya çalışan Ramazan A. (39) ve Halil A.
(36) isimli organizatörleri de gözaltına aldı.
Emniyete götürülen Bangladeşli göçmenler
işlemlerinin ardından İstanbul İl Göç İda-
resi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan 2 organizatör ise adliyeye
sevk edildi.

16 göçmen
yakayı ele verdi

İETT aracının akıbeti belirsiz
Beşiktaş Balmumcu'da bariyerlere çarpması sonucu 31 yaşındaki genç
bir kadının ölümüne neden olan çift katlı İETT otobüs, kazadan sonra
çekildiği otoparkta akıbetini bekliyor. Facianın boyutunun gözler önüne
serildiği otobüse giren bariyerlerin halen içerisinde olduğu görüldü

Beşiktaş Balmumcu
Barbaros Bulvarı'nda
geçtiğimiz 21 Nisan Çar-

şamba günü yaşanan kazada, çift
katlı İETT otobüsünün sürücüsü
Baki T., seyir halindeyken cep telefo-
nuyla ilgilenmişti. Altgeçitten geçtiği
esnada çarptığı bariyerlerin otobüse
girmesi sonucu en arka koltukta
oturan 31 yaşındaki evli ve 2 çocuk
annesi Sevgi Yamaç Yalçın feci şe-
kilde hayatını kaybetmiş, Münir B.
ise yaralı olarak kurtulmuştu. Ola-
yın ardından polis ekipleri çalışma
başlatırken, olay yerine gelen Cum-
huriyet Savcısı ise otobüste incele-
melerde bulunarak araç içi kamera
görüntülerini izlemişti.

Şoförün kaza sırasında cep telefonu
ile ilgilendiğini belirlenmesi üzerine
gözaltına alınan şoför önce emni-
yete götürülmüş ardından da sevk
edildiği adliyede çıkartıldığı mahke-
mece tutuklanarak cezaevine gön-
derilmişti. Cumhuriyet Savcısının
incelemelerinin ardından Yalçın'ın
cesedi Adli Tıp Kurumu morguna
kaldırılırken, kazanın yaşandığı oto-
büs ise çekici yardımıyla otoparka
götürülmüştü. Yaklaşık 1 aydır çe-
kildiği otoparkta bekletilen otobü-
sün akıbetinin ne olacağını bekliyor.
Kaza esnasında içerisine giren bari-
yerlerin otobüste olduğu görülür-
ken, facianın boyutu ise gözler
önüne serildi. DHA

Korkunç kaza 1 can aldı
E-5 Karayolu Küçükçekmece
mevkiinde motosikletin kamyo-
nete arkadan çarparak adeta al-

tına girdiği feci kazada 1 kişi ağır
yaralanırken 1 kişi olay yerinde hayatını
kaybetti Olay, saat 01:00 sıralarında E-5
Karayolu Avcılar mevkii Edirne istikame-

tinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Doston
Rustamov yönetimindeki 34 MZ 0604 pla-
kalı motosiklet, önünde seyir halinde olan
43 AAE 942 plakalı tıra arkadan çarparak
kaza yaptı. Motosiklette bulunan sürücü
Doston Rustamov ve arkasındaki yolcu
motosikletten düşerek yola savruldu. 

Bayrampaşa alev alev yandı
Bayrampaşa'da 3 katlı metruk
bir binanın çatısı alev alev yandı.
Can kaybı veya yaralanmanın

yaşanmazken yangın çok sayıda itfaiye eki-
nin müdahalesiyle söndürüldü. Olay, saat
01:00 sıralarında Bayrampaşa Orta Ma-
halle Nar Sokak'ta yaşandı. Sokak içeri-

sinde bulunan 3 katlı metruk binanın çatı
katında henüz belirlenemeyen bir sebeple
yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen
çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk
edildi. Alev alev yanan çatıdaki yangın çok
sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle sön-
dürüldü. 
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EsEnyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt,
her yıl Sosyal Yardım Hizmetler Müdürlüğü tarafın-
dan, Esenyurt Muharip Gaziler Derneği’ne verilen
gıda paketi yardımını bu yıl ilk kez dernek tarafından
dağıtılmasını istedi. Esenyurt Muharip Gaziler Der-
neği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, Başkan Bozkurt’un
bu davranışıyla Türkiye'de bir ilke imza attığını söyle-
yerek, "Esenyurt Sosyal Yardım Hizmetler Müdürü
Gülnur Yıldırım hanımefendiye giderek bu yılki gıda
yardım paketlerini bizzat kendim ailelere teslim
etmek istediğimi söyledim. Onlarda başkanla görü-
şüp dönüş yapacaklarını söylediler. Ardından isteği-
min onaylandığı bildirildi. Başkanımız sadece
isteğimi onaylamayıp yardım kolileri için bize araç
desteği de sağladı. Türkiye’de başka bir belediye baş-
kanın bu davranışta bulunduğunu düşünmüyorum.
Gazi ve şehit ailelerini tek tek ziyaret ederek bizzat
kendim kolileri teslim ettim. Bu yıl bunun onuru, gu-
ruru ve mutluluğu içerisindeyim. Başkanımıza bura-
dan teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum"
açıklamalarında bulundu. ZEHRA ÇELİK

EsEnyurt Belediyesi,
kronik hale gelen trafik
sorununu gidermek için
çalışmalara başladı. Bu
kapsamda TEM oto-
yolu ile D-100 Karayo-
lu’nu bağlayan Doğan
Araslı Bulvarı üzerinde,
İstanbul Büyükşehir Be-
lediyesi ile birlikte yol
genişletme çalışması
başlatıldı. Trafik akışının
yoğun olduğu nokta-
larda iyileştirme çalış-
malarını sürdüren
Esenyurt Belediyesi,
Doğan Araslı Bulva-
rı’nda yol genişletme ça-
lışması başlattı. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi
(İBB) ile birlikte yürütü-
len çalışmaların ilk aşa-
masında eski belediye
binası önünde yol geniş-
letme ve Üçevler Mahal-
lesi’ne dönüşte cep şerit
yapılıyor.

Trafik yükünü 
azaltacak

Doğan Araslı Bulva-
rı’nda yapılan çalışmalar
sonucunda sürücüler,
kritik noktalarda trafiğe
takılmadan yolculukla-
rını sürdürme olanağına
kavuşarak zamandan ta-
sarruf edecek. Bölgede
trafik yükü azalacak
diyen Fen İşleri Müdür-
lüğü yetkilisi Yakup Me-
metcik, “Buradan
Üçevler Mahallesi yö-
nüne yoğun bir dönüş
talebi var. Bu nedenle
trafik sıkışıyor. Burada
çalışma sonucunda tra-
fik yoğunluğu azalacak”
şeklinde konuştu.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üni-
versitesi tarafından bu yıl ye-
dincisi düzenlenen Bilim
Günleri online olarak gerçek-
leşti. Alanında uzmanların
farklı konuları ele aldığı kon-
gre kapsamında üniversitenin
Medya ve İletişim Yönetimi
Bölümü yüksek lisans öğren-
cisi Tugay Galip Hadi,
“Covid-19 salgını sürecinde
uygulanan resmi yasak ve kı-
sıtlamaların sokak hayvanla-
rının genel yaşamı üzerindeki
rolü- Beylikdüzü ilçesi ör-
neği” konulu araştırmasını
paylaştı. Beylikdüzü Beledi-
yesi Veteriner İşleri Müdürlü-

ğü’nün de arşiv ve bilgi nok-
tasında destek verdiği araş-
tırma, pandemi koşullarının
sokak hayvanlarının genel
yaşamı, sahiplendirilmeleri
ve beslenmeleri gibi konular-
daki rolünü ortaya koydu. 

Elini taşın altına koydu

Yasak ve kısıtlamaların sokak
hayvanlarının beslenmesin-
deki rolünü de ele alan araş-
tırmada, Beylikdüzü
Belediyesi Veteriner İşleri
Müdürlüğü’nün ilçede özve-
riyle yürüttüğü besleme çalış-
maları da detaylarıyla
paylaşıldı. Yasaklar başladık-

tan sonra basına çıkan ha-
berler sonucu beslenmeyle il-
gili sıkıntılar olduğu kanısına
varıldığını belirten Tugay
Galip Hadi, “Araştırmamızda
sokak hayvanlarının beslen-
mesiyle ilgili herhangi bir sı-
kıntı olmadığı ortaya çıkıyor.
Bunun yanında resmi ku-
rumlar elini taşın altına
koydu. Beylikdüzü Belediyesi
Veteriner İşleri Müdürlüğü
sokaktaki hayvanlara beslen-
mede sıkıntı yaşayabilirler
diye bir önceki döneme göre
iki katına yakın hayvansal
gıda dağıttı” ifadelerini 
kullandı. 

Kolileri gaziler 
dağıtıyor

Bulvara cep 
şerit yapılıyor

S ol Parti “Bağımsızlık Konferansı”
başlıklı 5 oturum düzenledi. Her biri
yaklaşık 1’er saat süren oturumlardan

birkaç tanesini izledim. 
“Emperyalizm, Yeni Dünya ve AKP’nin

Dış Politika Açmazları” konulu oturumun ko-
nuğu olan İlhan Uzgel, konuyu güncelliği içe-
risinde daha objektif değerlendirirken;
“Siyasal İslam ve Emperyalizm Tarihsel ve
Güncel Konumlanma” oturumun konuğu
Merdan Yanardağ ise, konuyu 20. yy’nin kav-
ramları çerçevesinde değerlendiriyordu.   

Doğru politikalar üretmenin yolu emperya-
lizm, küreselleşme, bağımsızlık gibi kavram-
ların bugünkü aldığı biçimlerin doğru
analizini gerekli kılmaktadır. 

1990’lar dünyadaki tarihi sürecin bir kilo-

metre taşıdır. Sosyalist Blokun çöküşü, em-
peryalizmin aldığı yeni biçimler ve bütün bun-
ların üzerine tüy diken postmodernizm.

İlhan Uzgel ile Merdan Yanardağ’ın değer-
lendirmelerini bu nesnel süreç üzerinden oku-
duğumuzda aradaki nitelik farkını görürüz. 

Ulusalcılığın bağımsızlık söylemleri, milli-
yetçi ve İslamcı siyasetteki milli ve yerli söy-
lemleri ile örtüşmektedir. Nedir bu
bağımsızlık, millilik ve yerlilik sevdası? Dün-
yadaki devasa gelişmelerin ve ilişkilerin bu
denli girift hale geldiği günümüzde bu türden
söylemlerin siyasetteki tercümesini şöyle ya-
pabiliriz: Türkiye'deki sistemin egemenlerinin
(Siyasetçi-bürokrasi-iş insanı; burjuva demi-
yorum) neredeyse tamamına yakını batı ve
AB karşıtlığı yapmakta. Onlar için kamu kay-

naklarını talan etmenin, hu-
kuku rafa kaldırmanın, soygunlarının, güç
tatminlerinin ve borularını öttürmenin yolu
buradan geçmektedir.

Tıpkı bir dönem "Batı'nın fennini alalım
ama kültürünü almayalım diyen" İslamcı-
Türkçü pragmatistler gibi, uzun yıllardır ege-
men siyasetin sözcüleri de 'Batı ile alışveriş
yapalım, kredilerini kullanalım ama onların
hukukunu, yasa ve kurum işleyişlerini alma-
yalım' mealinde açıklamalar yapıyorlar. Yani
bize karışmayın, istediğimiz gibi sömürelim,
özgürlükleri daraltalım, itiraz edenlerin kafa-
sına vuralım, hakkı, hukuku bir tarafa atalım
ve bizler sizlerle işimize bakalım, siz de kaza-

nın biz de kazanalım! 
Ben böyle bağımsızlık istemiyorum! 
Uluslararası hukuka, insan haklarına, ev-

rensel değerlere bağımlı olmak istiyorum. 
Batı merkezi ile bunun dışında, çevrede

kalan bizim gibi ülkelerin farkının ne anlama
geldiğini hemen her gün yaşıyoruz. Örneğin
yolsuzlukla suçlanan bir bakan Avrupa’da
derhal istifa eder ve hakkında soruşturma
açılır. Peki Türkiye’de ne oluyor? Toplumsal
hayata dair böylesine yüzlerce örnekler verile-
bilir. 

Artık bağımsızlık, millilik, yerlilik gibi
kavramların bugün bir karşılığı yoktur. Bun-
lar tamamen egemen siyasetin toplumu poh-
pohlayarak maniple etmeye yönelik
söylemleridir.   

Sözü uzatmadan şu çarpıcı örnek üzerinde
düşündüğümüzde, dünyadaki değişimin dina-
miklerini ve yönelimlerini doğru olarak göre-
bileceğimizi ve buradan hareketle birtakım
ezberler yerine, yeni sol politikalar üretmeye

çalışmanın isabetli olacağını sanıyorum. 
Kuzey Vietnam’ın sosyalist hareketi Viet-

nam’ı işgal eden ABD emperyalizminin de-
vasa askeri gücünü, çok kanlı ve uzun süren
savaş sonucunda 1974 yılında yendi. Viet-
nam’da ABD’ye ve onun kukla hükümetine
ait hiçbir şey kalmadı. 

Bundan 20-25 yıl sonra Vietnam, küresel
sermayenin fason üretim merkezlerinden biri
oldu. Askeri olarak yenilen ABD artık Viet-
nam’da markalarıyla, sermayesiyle cirit atı-
yor. (ABD sermayesi demek aslında doğru
bir tanımlama değil. Uluslararası ya da kü-
resel sermaye tabiri, daha doğru bir adlan-
dırmadır).

Vietnam 25 yıl gibi kısa bir süre sonra
bağımsızlığını kayıp mı etmiş oluyor?

Bu örnekten ne tür sonuçlar çıkarabiliriz? 
Bunun gibi örneklerden hareketle emper-

yalizm, bağımsızlık, millilik gibi kavramla-
rın kimin işine yaradığı üzerine tekrar
düşünmeliyiz.

Emperyalizm, bağımsızlık 
üzerine yeniden düşünmek Hüseyin ŞENGÜL

h.huseyinsengul@gmail.com

HAYATA DAİR...

BALIKÇILAR 
PERİŞAN 

DURUMDA

İ stanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdür-
lüğü'ne bağlı deniz polisi, tam kapanmada İstanbul Boğa-
zı'nda denetim yaptı. Kısıtlamaya rağmen denizde midye

ve salyangoz avlayan olup olmadığını kontrol edildi. Balıkçı tek-
nelerini de denetleyen deniz polisi, balıkçıların İstanbul İl Tarım
ve Orman Müdürlüğü tarafından verilen belgelerine baktı.

Denizin dibi çamur

Denetim sırasında balıkçı teknelerine de bakıldı. Balıkçıların ağ-
larını Marmara Denizi'nde çoğalan deniz salyasının kapladığı
görüldü. Balıkçı Burak Sezgün, "Denizden balık değil, salya çe-
kiyoruz. Bir aydır böyle. Ağları denizden çekerken feci şekilde
salya vardı. Balıklar hava alamayıp, ölüyor. Dün 10 taneye yakın
sarı kanat ölüsü vardı ağlarda" dedi. Balıkçı Mehmet Sezgün de
"Denizin dibi çok çamur, bu nereden geliyorsa biz mahvolduk.
Ekmek paramızı alacak vaziyette değiliz" diye konuştu. DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz
Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı
deniz polisi, tam kapanmada denizde
kaçak salyangoz ve midye avcısı olup
olmadığını kontrol etti. Kontrolde
izin belgeleri kontrol edilen balıkçı-
lardan Burak Sezgün, "Denizden balık
değil, salya çekiyoruz" diye konuştu

BALIK YERINE 
SALYA CEKIYORUZ

Beylikdüzü örneği

AK Parti Avcılar ilçe Başkan
Yardımcısı iş adamı

Bayram ÇAKIR

Ramazan 
Bayramınızı

en içten dileklerim ile 
kutlar; sağlık, mutluluk 

ve huzur dilerim

Esenyurt CHP Meclis Üyesi
CHP Kadın Kolları Başkanı 

Emine POLAT 

Ramazan 
Bayramınızı en içten

dileklerim ile kutlar; sağlık,
mutluluk ve huzur dilerim

Akgül Metal İş İnsanı
Murat AKGÜL

Ramazan 
Bayramınızı en içten

dileklerim ile kutlar; sağlık,
mutluluk ve huzur dilerim

Türkiye Muharip Gaziler
Derneği İstanbul Şubesi 

Esenyurt İlçesi irtibat bürosu

Ramazan 
Bayramınızı en içten

dileklerim ile kutlar; 
sağlık, mutluluk ve 

huzur dileriz
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İ stanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu, Fox TV'de canlı
yayınlanan “Çalar Saat” programında

gazeteci İsmail Küçükkaya’nın gündeme iliş-
kin sorularını yanıtladı. Küçükkaya’nın İma-
moğlu’na yönelttiği sorulardan biri de
İBB’nin Hatay'ın Dörtyol Belediyesi’ne hibe
ettiği 99 atın kaybolması konusu oldu. Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da konu
hakkında açıklamalarda bulunmasını hatırla-

tan Küçükkaya, İmamoğlu’nun konuyla ilgili
değerlendirmesini sordu.

Kayıt dışı 750 at var

Soruyu yanıtlamaya, “Tane tane anlatmak is-
tiyorum” sözleriyle başlayan İmamoğlu,
özetle şunları söyledi: "Fayton meselesine
çözüm bulduk. Adalar'da, 25 yıldır görev
yapan insanların ilgilenmediği alanda, 6 ayda
sorunu çözdük. Tek başımıza mı çözdük?

Hayır. Başta Valilik, Tarım Bakanlığı da
içinde. Yetkilerin büyük bölümü onlarda.
2019'da araştırma komisyonu kuruldu. Resmi
945 at var. Kayıt dışı da 750 at var. Bakanlığın
elindeki veriler var. Toplamda 1695 atın varlı-
ğından bahsediliyor. Göreve geldiğimizden
sonra, atlarla ilgili büyük kampanya başlatıl-
mış, ruam hastalığı başlangıcı konuşulmuştu,
‘At ölüyor’ diye. Acı görüntülerle karşı karşıya
kalmıştık. Valilikle beraber devreye girdik. 16

Ocak 2020’de, Meclis kara-
rıyla, tanesine 4 bin lira ödeye-
rek, 1179 atı satın aldık.”

Ne oldu 516 ata?

"Hatırlayın; fayton mafyası
deniliyordu. Senede birkaç
insan öldürülüyordu. Adli va-
kalar yaşanıyordu. Bütün mali
yükü üstlenerek, 150 milyon
lira bütçe ayırdık" diyen İm-
maoğlu, "Faytonlara 300 bin
lira verdik. Süreci insani bir
şekilde yönettik. Devreye gir-
diğimizde alınan at sayısı
1179. Daha önce at sayısı
1695'ti. Fark 516. Ne oldu 516
ata? Yok oluşunun vebali

bizde mi? Canın yok edildiği dönemde, hiçbir
ses edildiğini duyduk mu?  860 atı sahiplen-
dirdik. Beraberce yaptık. Kurumların başvu-
rularını aldık. Bize başvuran belediyelere,
kurum ve kuruluşlara, STK'lara sahiplendir-
dik. Tarım Bakanlığı ile iş birliği yaptık. Çip
takıldı. Tarım Bakanlığı taktı. Nakliyesini biz
üstlendik. Çip, Tarım Bakanlığı tarafından
takip ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanı soruyor;
‘Nerede o atlar?’ Tarım Bakanı; çıkıp açık-
lama yapsana. Her anına şahitler. Kayıp atlar
varsa, bulacak Tarım Bakanlığı. Dörtyol'da
bu iş çıktı. Çipliydi. Takip edecek olan, o ilin
Tarım Müdürlüğü" ifadelerini kullandı. 

25 yılın faturası

AK Parti dönemini eleştiren Ekrem İma-
moğlu, "25 yıl yönettiniz. Sizin çözemediğiniz
sorunu çözdük. Atlar bakımsızlıktan ölü-
yordu. Yılda 400 at. Şimdi böyle. Çok net.
‘Elleri arkada’ yürüdü diye soruşturma açaca-
ğınıza, bunla ilgili soruşturma açsanıza.
‘Hepsini rapora dökün’ diye talimat verdim.
Soruşturma başlattım. Madem bu kadar
merak ediyorsunuz, çıkın soru sorun. Yılda
400 at ölüyordu. Teslim aldıktan sonra atlar
öldü. Yalan bir haber değil. 25 yılın faturası"
diye konuştu. 

İBB Başkanı Ekrem
İmamoğlu, "Adalar’daki

atlar" konusuyla ilgili
soruları yanıtladı. 

Kendilerinden önceki
dönemde Adalar’daki at 

nüfusunun 1695 olduğunu,
göreve geldiklerinde bu

sayıyı 1179 olarak teslim
aldıklarını belirten

İmamoğlu, "860 atı
sahiplendirdik. Tarım

Bakanlığı ile iş birliği yaptık.
Çip takıldı. Tarım Bakanlığı
taktı. Sayın Cumhurbaşkanı

soruyor; ‘Nerede o atlar?’
Tarım Bakanı; çıkıp açıklama
yapsana. Her anına şahitler"

ifadelerini kullandı medYa takip kurumu Ajans
Press, Avrupa’nın en kalabalık
şehri İstanbul ile alakalı basına

yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital
basın arşivinden derlenen bilgilere göre bu
yıl İstanbul ile alakalı sadece basında çıkan
haber adedi 144 bin 443 olarak görüldü. İs-
tanbul, Türkiye içinde çok önemli bir yer arz
ederken, en çok turisti ağırlamasıyla, yaban-
cıların ev alma konusunda tercih noktası ol-
masıyla, iş ağının geniş olmasıyla dikkat
çekti. Bunun yanı sıra kalabalık olmasından
kaynaklı olarak trafik yoğunluğu ve hayat
pahalılığı da öne çıktı.

2. sırada Moskova

Statista verilerinden elde edilen bilgilere
göre, 2021 yılında Avrupa’nın en kalabalık
şehirleri belli oldu. Böylelikle İstanbul’un 16
milyona yaklaşan nüfusu ile ilk sıraya yerleş-
tiği saptandı. Listenin ikinci sırasında ise
Moskova (Rusya) yer alırken, üçüncü sırada
Paris (Fransa), dördüncü sırada Londra
(İngiltere) beşinci sırada ise Madrid’in (İs-
panya) bulunduğu kaydedildi. İlk 20’de yer
alan şehirlere bakıldığında ise en fazla İngil-
tere’deki şehirlerin yer alması dikkat çekti.
Böylelikle 14’üncü sırada Manchester,15’de
Birmingham 20’de ise Leeds’in yer aldığı
görüldü. DHA

TARIM BAKANI
ACIKLAMA YAP!

21 BiN YETiME 

BAYRAMLIK
Yetim Vakfı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayında dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine
hayırseverlerin bağışları ulaştırdı. Başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede 21 bin 500
yetim çocuğa bayramlık hediye etti, binlerce aileye kumanya, iftariyelik ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.  

Yetim Vakfı kurulduğu günden bu yana
Türkiye’de ve dünyanın pek çok bölge-
sinde yetimlere yönelik eğitim ve psiko-

sosyal yardım çalışmalarını sürdürüyor. Bu yıl
Ramazan kampanyasını "Ramazan Bereket, Yetim
Emanet” sloganıyla sürdüren Yetim Vakfı, başta
Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok
bölgede ihtiyaç sahibi binlerce yetime ulaştı. On
bir ayın sultanı Ramazan ayında da ihtiyaç sahip-
lerine destek olmaya devam eden Yetim Vakfı ara-
cılığıyla dünyanın farklı coğrafyalarındaki binlerce
insanın yüzü güldü. Kumanya ve gıda dağıtımları
yapan Yetim Vakfı, zekat, sadaka, fitre ve bağışları,
savaş, işgal ve doğal afet bölgelerindeki ihtiyaç sa-
hiplerine ulaştırdı. 

5 bin aileye kumanya

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsa-
mında bu yıl da iftar sofraları kurulamadı ancak
ihtiyaç sahiplerinin evlerine iftarlık ve kumanyalar
dağıtıldı. Bu kapsamda 5 binin üzerinde kumanya
ve iftariyelik dağıtımı gerçekleştirildi. Dünyanın
dört bir yanında yaşayan ihtiyaç sahibi 21 bin 500

yetim çocuğa bayramlık giysiler hediye edildi. Ha-
yırseverlerin bağışladığı zekatlar ile 8 binden fazla
kişinin yüzü güldü. İçerisinde eğiti ve öğretici setler
ile oyuncakların da bulunduğu Bir Kutu Gülücük
paketleri, pandemi nedeniyle evlerinden çıkama-
yan 500’den fazla çocuğa ulaştırıldı. 

Bin yetim sisteme alındı

Ramazan çalışmaları hakkında açıklama yapan
Yetim Vakfı Başkanı Murat Yılmaz, bağışçıların
destekleriyle yetimlerin kalplerine dokumak ve
yüzlerinde tebessüm oluşturmak için yola çıktıkla-
rını söyledi. Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca ye-
timlerle iftar ve sahur sofralarında buluşmak için
harekete geçtik. Yetim ailelerimize kumanya, zekât
ve fitre desteği sağladık. Yetim sponsorluk projele-
rimiz kapsamında da bağışçılarımızın destekleriyle
yetimlerimizin eğitim, sağlık, barınma gibi tüm ih-
tiyaçlarını karşılayacağız. Bu kapsamda Ramazan
ayında tam 1000 yetim çocuğumuzu yetim spon-
sorluk programımıza dahil ettik. Allah vesile olan
tüm bağışçılarımızdan razı olsun. Hayırlı bayram-
lar dileriz” diye konuştu. 

İstanbul 
ilk sırada
2021 yılında Avrupa’nın en
kalabalık şehirleri belli oldu. 
İstanbul’un listenin ilk sırasına yer
aldı. İstanbul, 2020 yılında
yayınlanan başka bir raporda ise
14’üncü sırada yer alarak, Türkiye’yi
dünyanın en kalabalık şehirleri
arasında temsil etmişti

Filistin’e acil ilaç yardımı
İsrail’in Mescid-i Aksa ve Gazze’de Filistinlilere yönelik başlattığı saldırılar sonucu ortaya çıkan acil tıbbi destek ihtiyacına
Türk Kızılay cevap verdi. Kızılay, ilk etapta 500 bin liralık ilaç ve tıbbi sarf malzemesini Filistin Kızılayı’na teslim etti

Filistin’de Kudüs ve
Gazze bulunan daimi
delegasyonları vasıta-

sıyla Filistin halkına yönelik sürekli
insani yardım çalışmaları yürüten
Türk Kızılay, son saldırıların ardın-
dan da Filistin Kızılayı’na anında
destek veren ilk yardım kuruluşu
oldu. Filistin Kızılayı’nın bildirmesi
üzerine Kudüs Delegasyonu 500
bin TL’lik ilaç ve acil tıbbi sarf mal-

zemesi tedarikine başladı ve Filistin
Kızılayı’na ilk malzemeleri teslim
etti. Filistin Kızılayı, ilaç ve sarf mal-
zemelerinin yanı sıra Kudüs’ün ara
sokaklarında ve Mescid-i Aksa böl-
gesinde kullanabilmek için küçük
ambulanslara ihtiyaçlarının oldu-
ğunu Türk Kızılay’a bildirdi. Kızılay
bu ambulanslardan temin etmek
için de çalışmalarına başladı. En
kısa zamanda Filistin halkının ihti-

yaç duyduğu ambulansların teslimi
için planlamalara başlandı.

Filistin yaralı uzat elini

Türk Kızılay, kendisine yapılan “biz
de destek olmak istiyoruz” yönün-
deki çok sayıda başvuru üzerine Fi-
listin ile dayanışma adına yardım
kampanyası da başlattı.Bağışlar Fi-
listin halkının bildirdiği ihtiyaçlar
için kullanılacak. 

AK Parti dönemini eleştiren Ekrem İmamoğlu, "25 yıl yönettiniz.
Sizin çözemediğiniz sorunu çözdük. Atlar bakımsızlıktan ölüyordu.
Yılda 400 at. Şimdi böyle. Çok net. ‘Elleri arkada’ yürüdü diye 
soruşturma açacağınıza, bunla ilgili soruşturma açsanıza” dedi.
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Pandemi döneminde online alışverişe yöneli-
min artmasıyla, pek çok marka özellikle sosyal
medyadaki reklam çalışmalarına hız verdi. In-

fluencer’larla yapılan işbirlikleri bu süreçte önemli bir rol
oynarken, markaların tercihi 1000 ila 10 bin takipçisi bu-
lunan ve “nano influencer (nano etkileyici)” olarak adlan-
dırılan sosyal medya fenomenleri oldu. Xeim tarafından
yayınlanan ve 359 pazarlama uzmanının görüşlerini içe-
ren bir anket çalışmasının sonuçlarına göre, son bir yılda
her 4 markadan 3’ünün (yüzde 76) nano etkileyicilerle ça-
lıştığı belirlendi. Buna karşın 1 milyon ve üzerinde takip-
çisi bulunan influencer’larla çalışanların oranı yüzde
35,6’da kaldı. Nano influencer’ların bu denli tercih edil-
mesindeki başlıca neden, yüzde 50’yle uygun maliyet ola-
rak gösterildi. Yüzde 44’lük bir kesim tüketici ile organik
bağ kurmada daha başarılı olduklarını, yüzde 69’luk ço-
ğunluk ise tüketici katılımını artırdıklarını gerekçe gösterdi.
Sosyal medyadan yapılan satışların dünya çapında arttığı
bir dönemde nano influencer’ların fazlasıyla öne çıktığını,
benzer bir eğilimin Türkiye’de de gözlendiğini belirten Te-
amfluencer Kurucu Ortağı Dilara Bostancıoğlu, “Bir
nano influencer pazarlama platformu olarak, bu tarz iş
birliklerine karşı toplumumuzun fazlasıyla bilinçlendiğini
ve reklam kokan, samimi olmayan tavırları kabul etmedi-
ğini görüyoruz. Bu noktada daha az takipçisi olan ancak
hitap ettiği kitlenin büyük çoğunluğuyla dostane ilişkiler
kurmayı başaran isimler ön plana çıkıyor” dedi. 

Kaliteli içerik vurgusu

Sosyal medya kullanıcıları için önceliğin içerikten fayda
sağlamak olduğuna dikkat çeken Bostancıoğlu, “Araştır-
malar, markaların nano influencer'ları pazarlama kam-
panyalarında giderek daha fazla kullanacağını gösteriyor.
Pazarlama uzmanlarının da yüzde 73’ünün aynı fikirde
olduğunu görüyoruz. Nano influencer’ları tercih etme kri-
terleri arasında yüzde 68’le içerik kalitesi geliyor. Çünkü
insanlar artık birilerinin kazancına ortak olduklarını his-
setmek değil, karşılarına çıkarılan içeriklerden fayda sağla-
mak istiyor. Bu noktada alanında uzman platformlar
aracılığıyla nitelikli işbirlikleri yapmak, hem markaların
hem de influencer’ların imaj ve itibarları açısından kritik
önem taşıyor” diye konuştu. 

Markalar anlamlıdır

Teamfluencer olarak bünyelerindeki 160 bin nano ve
mikro influencer ile markalara hizmet verdiklerine değinen
Bostancıoğlu, “Değişen dünyanın pazarlama ihtiyaçlarını
karşılayacak ve dijital çağın gereklerine uygun bir yeni nesil
pazarlama metodu geliştirdik. Bu metotla influencer’lar,
markalarla ilgili paylaşım yaptıklarında reklam algısı oluş-
turmadan, organik ve samimi bir dille, en çok da kendi ar-
kadaş çevrelerine hitap ederek yüksek geri dönüş oranları
yakalıyorlar. teamfluencer.co platformuna kayıt olan mar-
kaların kendi markasının hedef kitlesine uygun yaş, cinsi-
yet, ilgi alanı, konum gibi bilgileri belirttikten sonra seçtiği
kriterdeki nano ya da mikro influencer'lara markalarıyla il-
gili paylaşım yaptırabilmesine olanak tanıyoruz. Influen-
cerlar ise mobil uygulama üzerinden kayıt olup kendilerine
uygun markaların işbirliği kampanyalarına başvuru yapa-
biliyor. Kullanıcılar, yaptıkları paylaşım sonucunda ücret
kazanıyorlar” ifadelerini kullandı. 

Sosyal medya fenomenlerinin, satın alma
kararlarında giderek daha önemli bir rol 
oynamaya başladığı kaydedildi.
Araştırmalar, markaların nano influencer
olarak adlandırılan az takipçili sosyal medya
fenomenlerini tercih ettiğini gösterdi

UPS 2021 ilk çeyreğinde konsolide gelirinin
2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 27 artış göstere-
rek 22,9 milyar dolara ulaştığını duyurdu. Böyle-

likle UPS, tarihindeki en iyi ilk çeyrek sonuçlarını elde ettiğini
bildirdi. UPS’den yapılan açıklamada, “Konsolide işletme
kârı, 2020'nin ilk çeyreğine göre yüzde 158 artarak 2,8 milyar
dolara ulaştı ve düzenleme sonrası yüzde 164 oranında arttı.
Bu çeyrekte hisse başına seyreltilmiş kazanç, 2020'nin aynı
dönemine göre yüzde 393 artışla 5,47 dolar oldu ve düzen-
leme sonrası yüzde 141 oranında arttı” bilgilerine yer verildi.
Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan UPS CEO'su Carol
Tomé, "Bütün UPS çalışanlarına Kovid-19 aşıları da dahil
olmak üzere, insanlar için önemli şeyleri yerine ulaştırdıkları
için teşekkür etmek istiyorum. Bu çeyrekte stratejimizi daha
büyük değil, daha iyi bir çerçevede uygulamaya devam ettik.
Böylece, pazardaki en iyi fırsatları elde edebildik ve rekor
düzeyde mali sonuçlar elde ettik" dedi. DHA

UPS’de konsolide gelir yüzde 27 arttı

OFIS KIRALAMAYA
TALEP AZALIYOR
Pandemi nedeniyle dünya genelinde kişilerin büyük bir kısmının evden çalışma düzenine geçmesiyle
ofisler boş kaldı. Ticari gayrimenkul danışmanlık pazarında faaliyet gösteren bir şirketin yaptığı
araştırmaya göre 2021 yılının ilk çeyreğinde ofis kiralamaya talep yüzde 44 azaldı. Kiralama şartları
da değişti, artık ofisin konumuna ile birlikte altyapısına ve temiz hava kalitesine bakılıyor

D ünyayı etkisi altına alan korona-
virüs farklı sektörlerdeki birçok
alışkanlığı değiştirdi. Ofis piya-

sası da derinden etkilendi. Ticari gayri-
menkul danışmanlık pazarında faaliyet
gösteren Cushman & Wakefield’in yaptığı
araştırmaya göre 2021 yılının ilk çeyre-
ğinde ofis pazarına olan talep ciddi an-
lamda düştü. Araştırmanın detaylarına
ilişkin bilgi veren Cushman & Wakefi-
eld’in Ofis Kiralama Bölüm Başkanı
Savaş Gürbüz, “2020 yılının ilk çeyreğine
göre bu yıl talep yüzde 44 düştü. Geçen
yıl ilk 3 ayda 90 bin metrekarelik bir işlem
olmuşken, 2021 yılının ilk çeyreğini 51 bin
metrekarelik işlemle tamamladık. Uzak-
tan çalışma insanların yeni ekosistem de-
diğimiz çalışma modeli, ofise olan ihtiyacı
değiştirdi. Ofisler hayatımızdan çıkmaya-
cak, önemi azalmadı ama ihtiyacımız şe-
killendi. Türk lirası bazında enflasyon
etkisiyle ofis kiralama fiyatları yüzde 11
arttı. Ama dolar cinsinden kira bedelleri
yüzde 20-22 geriledi. Buradaki ana etken
kurdaki değişiklikler” dedi.

İl ve ilçelere göre gerileme

Gürbüz, “Dolar bazında bakarsak son bir
yılda Levent’te kiralar yüzde 21.9, Esen-
tepe-Gayrettepe’de yüzde 26.3, Maslak’ta
yüzde 21.1, Anadolu yakasında ise yüzde
22.7, İzmir’de yüzde 25, Ankara’da yüzde
30.8 geriledi. Burada kur etkisi söz ko-
nusu” diye konuştu. Pandemiden önce
ofis kiralarken en önemli kriterlerin
konum ve binanın prestiji olduğunu belir-
ten Gürbüz, son 1 yıldır ofisin teknik alt-
yapısı, taze hava kalitesi gibi seçeneklerin
ön plana çıkarken, az katlı binaların tercih
edilir olduğunu dile getirdi.

Kullanım alanları çoğaldı

Ofiste kişi başı kullanım alanlarının arttı-
ğını aktaran Gürbüz, “Pandemiden önce
ofiste kişinin ihtiyacı olan alan 12 brüt
metrekareydi, bugün ise sosyal mesafeyi

de göz önünde bulundurduğumuz
zaman alanlar 17-20 metrekareye çıktı.
Artık ofisler bireysel masalarım kalktığı,
esnek toplantı alanları, rahat çalışma or-
tamının olduğu bir yapıya dönüştü. Yeni
ofis mottosunu ‘markalı kafeler’ olarak
düşünebilirsiniz. Günümüzde ofisler, şir-
ketinizin markası altında, rahat bir kafe
konforuna evriliyor. Bu da kullanıcılar
özelinde alan ihtiyacını azalttı ama kişi
başı kullanılan alan oranları arttı. Bireysel
çalışmayı evlerimizden veya üçüncü lo-

kasyonlarda sürdürürken, ofisleri beraber
çalışma, şirketin kimliğini oluşturma ve
Ar-Ge çalışmaları için kullanacağız” ifa-
delerini kullandı.

Pandeminin olumsuz etkileri var

Salgından çalışanların da olumsuz etkile-
diğine dikkat çeken Gürbüz, “Çalışanlar
üzerindeki en önemli etkisi verimlilikteki
düşüş. Bireysel verimlilikte başarılı bir
grafik görüyoruz, daha odaklı çalışılıyor.
Ama ekip işleri yani beraber çalışmada,
insanların hem meslektaşlarıyla hem de
diğer şirket çalışanlarıyla yapması gereken
görüşmeler veya toplantılarda sorunlar
yaşanıyor. Bu dönemde edilgen öğrenme

de yara aldı.  Çünkü ofiste as veya üsleri-
mizinden istemeyerek de olsa iş yapış şe-
killerini gözlemleyerek, ciddi bir öğrenim
yakalıyorduk. Fakat, evden çalışırken kar-
şınızda sadece bilgisayar ekranı var. 
Dolayısıyla ekip arkadaşlarınızın tecrübe-
lerinden faydalanmakta ciddi zorluk yaşı-
yorsunuz. En önemli kayıp ise çalışanın
şirketine olan bağlılığı, çünkü ofis sosyal-
leşme alanıydı. Z kuşağı çok sosyal varlık-
lar. Bu arkadaşları bireyselliğe ittiğimiz
dünyada onları şirkete bağlamakta, şirket
kültürünü oluşturmakta büyük sıkıntılar
yaşıyoruz. Bu da uzun vadede şirketler
için ana sorun olarak karşımıza 
çıkacak” dedi. DHA

DEPO KİRALAMALARI ARTTI
Uzun vadede, esnek çalışma mo-
deline geçildiğini söyleyen Savaş
Gürbüz, “Ofisler, ev ve kafe, res-
toran gibi üçüncü lokasyon mo-
deli hayatımızın merkezinde
olacak. Şirketler de buna yatırım
yapıyor. Pandemiyle e-ticaret
hızla yükseldi, ana ihtiyaç ise de-
polama ve lojistik hizmetleridir.
Geçen yılın son bu yılın da ilk
çeyreğinde depo kiralamalarında
olan talepte ciddi bir artış ya-
şandı. Şirketlerin depolama faali-
yetleri arttı” diye konuştu. Ofis
kiralama taleplerinde kısa ve orta
vadede artış beklediklerini akta-
ran Gürbüz, “Çünkü insanlar
artık bıkmış durumda, ofisler öz-
lendi. Yöneticiler yavaş yavaş
ofislere dönüş için kararlar alıyor.
Aşılamanın yaygınlaşmasıyla
pandeminin etkisinin azalması

öngörülüyor. Şirketler de ofislere
dönüşün planını yapıyor. Yeni alt-
yapısı yüksek binalarda talebi
ciddi anlamda artıracak. Küçülen
ofisler geride iyi dekorasyonlu ça-
lışma ortamı bıraktı. Ofis arayan
kullanıcılar iyisini bulabilir, eski bi-
nalardan yeni binalar taşınmada
ciddi bir artış var. Ofis kiralamaya
talep artsa bile fiyatlar sabit kala-
cak çünkü, İstanbul’da yüzde
22,6’lık boşluk var” ifadelerini
kullandı. Mülk sahiplerinin de zor
durumda olduğunu belirten Gür-
büz, “Çünkü bir yatırım yaptılar
ve karşılığını almak istiyorlar. Üc-
retsiz dekorasyon süreleri, peşin
ödemelerde yapılan indirimlerle,
birim kira bedelinde aşağıya in-
meden daha yaratıcı pazarlık mo-
delleriyle işlemler oluyor”
ifadelerini kullandı.



İ Yİ Parti Genel Başkanı Meral Akşe-
ner, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB)  Başkanı Ekrem İmamoğ-

lu'nun davetlisi olarak İstanbul'da bir dizi
incelemede bulundu. Akşener, İBB Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte önce
Dudullu Metro Hattı'nın Kayışdağı du-
rağı ve depo sahasını gezerek bilgi aldı.
Hat hakkında bilgi veren İmamoğlu, hat-
tın 3 sistemle buluşup denize ineceğini
belirterek "Yukarıdaki nüfusu Marmara
ile buluşturup, deniz yolları ile İstan-
bul'un başka noktalarına geçişisin sağla-
mış olacağız. Deniz yollarının
kullanımına ciddi anlamda katkı suna-
cak” dedi. Önceki dönem kaynak bulun-
madan projeye başlandığı için inşaatın
1.5 yıl durduğunu belirten İmamoğlu ma-
liyet ve zaman kaybı yaşandığını vurgu-
ladı.  İBB Raylı Sistemler Daire Başkanı
Pelin Alpkökin de “Yönetime geldiğimiz-
den beri bizi en çok üzen projeydi. Çünkü
proje 1.6 milyar TL'lik kredisini kullanmış
ve yüzde 60 mertebesinde durmuştu. Hız-
lıca hareketlendirmek için yatırım progra-
mına aldık. Öz kaynaklarımızdan
fonlamaya başladık" dedi.

Gündemimizde İBB var

Akşener gazetecilerin gündeme ilişkin

soru sormak istemesi üzerine İBB  Baş-
kanlığı'nın İstanbul'a dair yaptığı projeler,
hizmetler hakkında bilgi sahibi olmak için
İBB Başkanı'nın davetiyle geldiklerini,
gündemlerinin İBB olduğunu söyledi. Ak-
şener “Mutlaka gündelik siyasi pek çok
sorunuz vardır. Ama bu gördüğümüz,
göreceğimiz hizmetlerin gölgelenmesine
sebep olur. Onun için proje dışı bir şey
konuşmayacağım. Yani vatandaşımızın il-
gisinin bilgisinin olması gereken alanlar
buraları” dedi.

Düğme yanlış iliklendi

Akşener, gazetecilerin TESK Başkanı
Bendevi Palandöken'in  "Bayramdan 2
gün önce esnafı açalım zor durumdalar"
çağrısı ve CHP Genel Başkanı'nın bu çağ-
rıya verdiği desteğe ilişkin sorusu üzerine
kısa bir değerlendirme yaptı. Akşener
“Aynı fikirdeyim. Esnaf konusu çok başın-
dan beri yanlış yönetildi. Metro istasyon-
ları ile ilgili konuşurken 1.5 milyar TL
para harcanmış, ondan sonra bir 1.5 yıl
durmuş. Gömmüşsün parayı kardeşim,
yürü ondan sonra üzerinde. Öncelik sıra-
lamaları farklı, bu nedenle de esnafı diye-
lim ki kapattınız başından beri
söylediğimiz bir şey var; geliri olmayan ai-
lelere kişi başına 500 lira verin, harcasın-

lar acil ihtiyaçlarını karşılasınlar. Esnafa
özellikle devletin vakıfların kiracısı olanla-
rın kiralarını kaldırın, stopajlarını sıfırla-
yın, adam başı çalıştırdıkları insan başı 10
bin lira bir yıl ödemesiz, faizsiz kredi verin
hareketlensin dedik. Bunlar kös dinlenildi
gelinen nokta budur. Bendevi Palandöken
bu işi en iyi bilenlerinden birisi. Başkanın
önerisine bizim siyasilerin destek olması
düşer.  Ama çok başından bu düğme yan-
lış iliklendi.”

Araçlar içerde kaldı

Meral Akşener ve Ekrem İmamoğlu, Ka-
dıköy Kurbağalıdere’de incelemelerde bu-
lunduktan sonra araçlarına binerek
Kurbağalıdere’nin yanında bulunan yürü-
yüş yoluna geçti. Bu sırada trafik polisi ve
zabıta ekipleri konvoyun bir kısmının geç-
mesinin ardında yolu kapattı. İYİ Parti
Milletvekili İstanbul Milletvekili Hayrettin
Nuhoğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı
Buğra Kavuncu’nun araçları ise dışarıda
kaldı. Nuhoğlu’nun korumaları araçtan
inerek, duruma itiraz etti. Bir süre devam
eden tartışmanın ardından polis ve zabıta
dubaları açarak Hayrettin Nuhoğlu’nun
aracına yol verdi. Nuhoğlu aracın camını
açarak “Yanlış yapıyorsunuz, kim talimat
verdiyse onunla görüşeceğiz de” dedi.
Meral Akşener ve İmamoğlu’nun incele-
meleri sırasında, Rambo Okan lakaplı Fe-
nerbahçe taraftarı Okan Güler yanlarına
gelerek, “Başkanım bizi şampiyon yap-
mamak için uğraşıyorlar” dedi.  Ekrem
İmamoğlu da Rambo Okan’a “Her şey
bu akşam güzel olacak inşallah” diye
yanıt verdi. Akşener ve İmamoğlu daha
sonra incelemelere devam etti.

T ükenmişlik sendromu ile birçoğumuzun karşılaş-
ması muhteşem yüzyıl dizisinin hürrem karakte-
rini canlandıran meryem uzerli ile oldu. Bu da

neyin nesi dedik? Kimimiz dizi setlerini çok iyi bilmişce-
sine "aman vardır bir kaçışı, bahaneye bak" dedik kimi-
mizde Sezen Aksu'nun o dillere destan şarkısı
"Tükeneceğiz" dedik belki de... Biz genelde toplum olarak
uzaktan yorum yapmaya çok meyilliyizdir.

Tükenmiş olmak, kendini yorgun bitkin dibe vurmuş
hissetmek gibi bir hissi son bir yılda bir çoğumuz öğrendi.
Şimdi biz kendimize söylüyoruz "Tükeneceğiz" "Tükenmiş-
lik sendromundayım" "dibe vurdum" gibi gibi. Üstelik bunu
düşünmek için de öyle çok haklı sebeplerimiz var ki...

Siyaset, ekonomi gibi sebepler tavan yaptı evet döviz,
altın yükselişi de ayyuka çıktı ve bunların bize getirisini de
çok uzun dönemde  toparlanacak hasar bıraktı. Kimi pa-
rası varken harcayamadı, kimi erzak yardımına muhtaç
kaldı, kimi de azalan parasıyla geçinme derdine düştü.
Çünkü öyle bir dönemdeyiz ki beyaz yakalı personeller
mavi yakalıya, orta ölçekli kobiler küçük ölçekliye düştü
ve bu örnekler çoğaltılabilir de...

Ya sağlık... İşte en kötüsü de bu oldu. Kayıplarımız
oldu, hastalığı olanlarda farklı farklı hasarlar bıraktı ama
şükür atlattık dedik. Merhaba hayat, merhaba yaşadığı-
mız stresli gergin günler dedik. Her gün isyan edilen
hayat; yeniden varolmanın, sağlığına kavuşmanın muhte-
şem dönüşü ile umutlandırdı.

Hep bir umut ektik yüreğimize. Tüm dünyanın aynı so-
runla mücadele etmesi, yalnız olmamamız garip bir teselli
gibi gözükse de sırtımızı dayadığımız umut kapımız oldu.

Gücünü sürekli yenileyeblenler; Zümrüd-ü Anka kuşu
gibi kendini yenile(yecek)di.

Ben sorunlarımı uzun süre kambur gibi taşımaktan zi-
yade, gücümü toparlayıp sorunlarımı cebimde taşıyabil-
meyi kendime görev bildim. Elbette çözülmesi gerekiyor
ama daha sağlıklı düşünebilmek için o ateş çemberinin dı-
şına çıkmak gerekiyor.

Onun için, sizde serbest birakın ruhunuzu aklınızı, so-
runların içindeyken iç sesinizi duymaykan ziyade; sorunla-
rın sizin ruhunuza deprem etksinden başka bir şey
yapmayacağı aşikar.

Gücünüzü yeniden toparlamak için, hyallernizin gelece-
ğiniz için, sevdikleriniz için Anka kuşu gibi kendi külleri-
nizden doğmanız gerekiyor.

Hayatınızın saati durmadığı sürece; o düşülen dipten
yine çıkmak için umuta, zamana ve gücünüzü toplamaya
ihtiyaç var. Her insan bir inci tanesidir neticede...

Üzüntü veren konuların kölesi olmaktansa, umut içe-
ren konuların dilencisi olmayı yeğlemek gerekir.

Mevlana'nın sözleri geldi aklıma‘’
Umut hiç bitmeyen bahar mevsimidir.
İçine kar da yağar, fırtına da kopar;
Ama çiçekler hep açar.
’’Küllerinden doğan bir ülkenin evladı mı gücünü so-

runlara teslim edecek? Biz gücümüzü tarihimizden almış
bir milletin evladıyız, tükenmişlik sendromu kısa bir geri-
lim filminden ibaret saymalı ve hayata güneş gibi doğmak
için yeniden kendi küllerimizden formüller üretmeliyiz.
Hayat ampülümüzü tükenmişlikle patlatmaya meydan
vermemeliyiz, unutmamalı ki sevdiklerimize birlik borcu-
muz var.

Nazım'ın dediği gibi"
Yok öyle umutları yitirip karanlıkta savrulmak.

Unutma; aynı gökyüzü altında, bir direniştir yaşamak." 
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İYİ Parti Genel Başkanı
Meral Akşener, TESK

Başkanı Bendevi
Palandöken'in  "Bayramdan

2 gün önce esnafı açalım
zor durumdalar" çağrısını

değerlendirdi. Akşener,
"Bendevi Palandöken elbette

bu işi en iyi bilenlerinden
birisi. Başkanın söylediği

önerisine bizim, siyasilerin
destek olması düşer" dedi

Gürsel İlGüz
İSTANBUL KARS - ARDAHAN - IĞDIR DERNEKLER FEDERASYON BAŞKANI

Ramazan Bayramı'nızın 
mübarek olmasını diler. 

En içten dileklerimle 
bayramınızı kutlarım.

BU ZULMÜ 
DURDURUN!
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel
Başkanı Mustafa Sarıgül, İsrail'in
Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik
saldırılarını kınadığını belirterek, ABD,
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletlerin 
sessiz kalarak çifte standart uyguladığını
söyledi. Sarıgül, "Lütfen İsrail'deki bu
zulmü durdurun, yoksa biz Türk halkı
olarak ne yapacağımızı biliriz" dedi

TDP Genel Başkanı Mustafa Sa-
rıgül, Kırklareli'nin Babaeski ilçe-
sini ziyaret ederek, partililerle bir

araya geldi. Babaeski İlçe Başkanı Hakan
İnanç ve ilçe yönetiminin karşıladığı Sarıgül,
önce kısıtlamada muaf tutulan esnafı ziyaret
etti. Daha sonra partililerle bir araya gelen
Sarıgül, Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinli-
lere yönelik saldırılarına değinip, ABD ve İs-
rail'i kınadı.

Nerede demokrasi?

Sarıgül, konuşmasında ABD Başkanı Biden,
AB ve BM'ye de seslenerek, çifte standart
uygulandığını belirtti. İnsan hakları ve de-
mokrasinin ikiyüzlü söylemlerle korunama-
yacağını belirten Sarıgül, "Haksızlık ve zulüm
karşısında susmak inançlarımızla bağdaş-
maz. Buradan soruyorum, nerede demok-
rasi, nerede insan hakları? Ey Amerika
Birleşik Devletleri, ey Avrupa Birliği, ey Bir-
leşmiş Milletler, neden sesinizi çıkarmıyorsu-
nuz? Özgürlüğü, demokrasiyi, insan haklarını
savunuyorsunuz ama ne yazık ki yanı başı-
mızda olan dünyanın gözü önünde olan bu
zulme karşı başkaldırmıyorsunuz. Zulüm,
adaletin zırhıdır, biz herkesin adalet içeri-
sinde yaşamasını arzu ediyoruz. Ben Baba-
eski'den diyorum ki; nerede insan hakları
savunucuları?" dedi.

Amerika'yı kınıyorum

Şişli Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde,
Sinagog saldırısını hatırlatan Sarıgül, burada
hemen Sinagogu onardıklarını belirtti. Sarı-
gül, "Biz Türk insanı, biz Müslüman olarak
'incinsen de incitme' kültüründen geliyoruz.
Ama şunu bilmenizi istiyorum ki; Filistin'deki
kardeşlerimizin haklarını, hukuklarının ko-
runması için elimizden gelen bütün çabayı
ve bütün mücadeleyi en iyi şekilde verece-
ğiz" diye konuştu. Filistin vatandaşlarının ya-
nında olduklarını belirten Sarıgül, "Filistin'de
zulme uğrayan kardeşlerimizin yanındayız.
Bu mübarek günde, ibadetlerini yapan kim
olursa olsun, ibadeti hangi ırktan, kültürden,
inançtan olursa olsun, ibadet yapan insanla-
rın üzerlerine ateş açmak, ne yazık ki 21'inci
yüzyılda kabul edilebilir bir olay değildir.
Amerika'yı kınıyorum, İsrail'i kınıyorum, Av-
rupa Birliği'ni kınıyorum" diye konuştu. 

ABD Başkanı'na seslendi

"Özellikle ABD Başkanı Sayın Biden, buradan
sana seslenmek istiyorum" diyen Sarıgül,
"Senin ülkende bir kilisede ibadet eden in-
sanların üzerine ses bombası atılsa, o insan-
ların üzerine kurşunla gidilirse, Amerika
Başkanı olarak ne düşünürsün?” diye sordu. 
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Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir-
likte önce Dudullu Metro Hattı'nın Kayışdağı
durağı ve depo sahasını gezerek bilgi aldı. 

Rahsa P. Çetİnkaya
ZAMAN AKIYOR

pinargunes4@hotmail.com

Ampül patladı patlayacak
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T BMM Türkiye-Filistin Dostluk
Grubu Başkanı Hasan Turan,
dostluk grubu üyesi milletvekille-

riyle beraber, TBMM İstanbul Ofisi'nde
İsrail'in Mescid-i Aksa'daki saldırılarına
yönelik bir basın toplantısı düzenledi.
Basın açıklamasını yapan Turan, "Türkiye
olarak, saldırının durdurulması için en üst
düzeyde girişimlerimiz devam etmektedir.
Grubumuz gerek Filistinli yetkililerle ge-
rekse Mescid-i Aksa Vakfının temsilci ve
yöneticileriyle temas halindedir. Ayrıca
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip
Erdoğan'ın açıklamaları, diplomatik te-
masları ve TBMM Başkanımız Sayın
Mustafa Şentop'un görüşmeleri sonra-
sında İslam İşbirliği Teşkilatı ve dünya
parlamentoları nezdindeki girişimleri-
mizde sürmektedir" dedi.

İnsanlık onuruna saldırı

Hasan Turan, "Ramazan Bayramı arife-
sine girdiğimiz şu günlerde, İsrail'in
Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik düzen-
lediği baskın ve saldırılar, hepimizi derin-
den üzmüştür. Siyonist rejim güçlerince
son bir hafta içerisinde yapılan saldırılar
sonucunda bir kısmı ağır olmak üzere
Yüzlerce Filistinli masum yaralanmış,
Gazze'ye düzenlenen hava saldırısında da
çocuklar ve siviller başta olmak üzere on-
larca kişi hayatını kaybetmiştir. İsrail ulus-
lararası hukuku çiğneyerek, silahsız
masum sivillere ve mabetlere saldırmakta,

kışkırtıcı tavırlarla, insanlık onurunu ayak-
lar altına almaktadır. Kudüs'ün özel sta-
tüsü ortadayken, Birleşmiş
Milletler(BM)'in bağlayıcı kararları orta-
dayken Siyonist İsrail rejimi BM kararla-
rını hiçe saymaktadır. Sınırı çoktan aşan
Siyonistlere hadleri bildirilmelidir. İşlediği
sistematik terör faaliyetleriyle terör devle-
tine dönüşen İsrail tarafından yapılan sal-
dırılar, yalnızca Müslümanlara değil,
bütün insanlığa karşı yapılmaktadır" diye
konuştu.

Acilen harekete geçilmeli

Uluslararası kurum ve kuruluşların üç
dinin kutsal şehri olan Kudüs'te yaşanan-
lara daha fazla sessiz kalmamaları gerekti-
ğini vurgulayan Turan, "Uluslararası
kurum ve kuruluşları, yaşanan bu zulme
karşı acilen harekete geçmeye davet ediyo-
ruz. Artık kınama ve telkin mesajlarını
aşarak, devletler ve uluslararası kurum ve

kuruluşlar terör devletine karşı etkin yaptı-
rımlar uygulamalıdırlar. Dünyadaki bütün
meclislerin dostluk gruplarını da bu acı-
masız saldırılara, İsrail zulmüne 'dur' de-
meye davet ediyoruz. İnanıyoruz ki,
erdemini, vicdanını kaybetmemiş dünya
parlamentolarının seçkin birer üyesi olan
parlamenterlerde bu çirkinliği tasvip etme-
yecek, zulmü alkışlamayacaklardır" ifade-
lerini kullandı.

Zulme ses çıkarmıyorlar

"Türkiye olarak, saldırının durdurulması
için en üst düzeyde girişimlerimiz devam
etmektedir" diyen Hasan Turan, "TBMM
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası
Dostluk Grubu olarak bu hain baskınları
ve saldırıları en sert şekilde kınadığımızı
buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Gru-
bumuz gerek Filistinli yetkililerle gerekse
Mescid-i Aksa Vakfının temsilci ve yöneti-
cileriyle temas halindedir. Ayrıca Cumhur-

başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdo-
ğan'ın açıklamaları, diplomatik temasları
ve TBMM Başkanımız Sayın Mustafa
Şentop'un görüşmeleri sonrasında İslam
İşbirliği Teşkilatı ve dünya parlamentoları
nezdindeki girişimlerimizde sürmektedir.
İsrail'i bu denli pervasız ve cüretkar hale
getiren ABD'nin BMGK'deki korumacılı-
ğıdır. İsrail aleyhine getirilen her önergeyi
doğrudan engelleyen veya reddeden ABD,
İsrail'in işlediği her zulmün ve suçun en
büyük ortağıdır. Her açıklamasında insan
haklarından, inanç ve ibadet hürriyetlerin-
den dem vuranların bu kadar tuğyana, bu
kadar zulme ve saldırıya kayıtsız kalması
manidardır. Söz konusu İsrail olunca sus-
pus olmak zulme onay vermek anlamına
gelmektedir" diye konuştu. DHA

TBMM TÜRKİYE-FİLİSTİN DOSTLUK GRUBU’NDAN AÇIKLAMA

BU HAYASIZLARA
TEPKI GOSTERIN!
TBMM Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, "Dünyadaki bütün meclislerin dostluk gruplarını da
bu acımasız saldırılara, İsrail zulmüne 'dur' demeye davet ediyoruz" dedi. Turan, "İnsanlıktan nasibini almamış,
insanlık düşmanı, bu hayasız, Siyonist akımın durdurulması için, Filistin halkına sahip çıkılmalı, sağ duyusunu,
vicdanını kaybetmemiş herkes dini, dili ne olursa olsun İsrail'e tepkisini ortaya koymalıdır" çağrısını yaptı

ZALİM VE GADDAR 
İSRAİL YÖNETİMİ
Turan, şöyle devam etti: "Unutmayalım
ki, zulme sessiz kalanlar, en az zulmü
işleyenler kadar zalimdir ve suçludur.
Bugün orada akan kanın ve şiddetin en
büyük sorumlusu zalim ve gaddar İsrail
yönetimidir. Türkiye parlamenterleri ve
Filistin dostları olarak Ramazan ayının
kutsiyetini ortadan kaldıran ve ibadet
hürriyetini hedef alan bu pervasız,
hain, alçak saldırıları unutmayacağız.
İlk kıblemizi ve Kudüs'ü savunmaya
devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Bayram öncesi 
tatlı denetimi
Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gıda
işletmelerine denetimler yoğunlaştırıldı. 
İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne
bağlı ekipler, İstanbul'da faaliyet gösteren
tatlı imalathanelerinde denetim gerçekleştirdi

RAMAZANBayramı öncesinde İstanbul İl
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kent
genelindeki tatlı üretimi yapan imalathane-

lere denetim yaptı. Denetimler de hijyen koşulları
başta olmak üzere çalışanların kılık kıyafetlerinin te-
mizliği dikkat edildi. Aynı zamanda ekipler, imalatha-
nelerde üretilen ürünlerden analiz için numune aldı.
Denetimlere İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet
Yavuz Karaca'da katıldı.

1 aya kadar süre 

İstanbul'da denetimlere 7 gün 24 saat devam ettiklerini
söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz
Karaca "Ramazan Bayramı'na girerken işletmelerimi-
zin denetimlerine yoğunluk veriyoruz. 755 denetçimiz
ile sahadayız. Biz İstanbul İl Tarım ve Orman Müdür-
lüğü olarak denetimlerimizi eğitim denetimi tarzında
yapıyoruz. Şu an Üsküdar'da bulunan işletmemizde
de bazı eksiklikler tespit ettik. İşletmenin hammadde
deposunda, üretim hattı ve soğuk hava deposunda
bazı eksiklikler vardı. İşletme sahiplerine neler yapması
gerektiğini söyledik. Bu işletmemize 1 ay kadar süre
vereceğiz. Bu eksiklikleri giderip gidermediğine baka-
cağız" dedi. Karaca, "İstanbul'da şu an 125 bin işletme
var. Her işletmeye bir denetçi bulunduramayız. Tüketi-
cilerimiz gördükleri herhangi bir olumsuzlukta 'ALO
174 Gıda Hattı'na bildirdikleri takdirde biz o işletmeye
daha kolay müdahale edebiliriz. İstanbul'da geçen yıl
215 bin denetim yaptık. 32 milyon civarında da para
cezası uyguladık. 2021 yılında ise 87 bin denetim uy-
guladık ve denetimlerimiz çok hızlı bir şekilde 39 ilçe-
mizde devam ediyor" diye konuştu. DHA



Havalarla birlikte
siyasette ısınıyor
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S izi bilmem ama ben ülkemizde gündemi 
takip etmekte zorlanmaya başladım.
Bugün ortaya çıkan bir olayı anlamaya çalışırken

üç gün öncekileri unutmaya başlıyoruz.
O yüzden son iki ayda yaşadığımız olayları ve ülke

gündemini meşgul eden olayları kısaca hatırlatırsam
hem unutmamış oluruz hem de bana hak verirsiniz.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan hem
Cumhurbaşkanlığı adaylığı hem de daha önceki seçim-
lerde AK Parti Genel başkanı olarak Kanal İstanbul’u
çılgın proje olarak açıklamış ve seçim vaadi olarak 
kayıtlara geçmişti.

Uzunca bir süre bu projeye yönelik muhalefetin 
itirazlarını dinlemişken İmamoğlu’nun Büyükşehir 
Belediye Başkanlığıyla birlikte kamuoyunda daha
çok tartışılır oldu.

Tüm bunlar normal zamanlarda pek de
yadırganacak şeyler değil elbet.

Ancak ne zaman ki ekonomi kötüye gitti, yolsuzluk-
larla birlikte yoksulluk ve yasaklar artmaya başladı,
halkın gündemi mutfak ve açlık oldu, artık suni 
gündemlerle vatandaşı oyalamak gerekiyordu.

Üstüne üstlük buna bir de küresel salgın eklenince
iktidar daha önce hayli başarılı olduğu krizleri 
yönetemez hale geldi. 

Daha doğrusu ülkeyi yönetemez duruma geldiler.
Doğal olarak her başarısızlığın arkasından olduğu

gibi AK Parti içerisinde de sorumlu aranmaya başlandı.
Başarılı görünen her uygulamaya en başından sahip-

lenen Cumhurbaşkanı artık önemli olayları, daha doğ-
rusu başarısızlıkları, olumsuz gelişmeleri bakanlarına,
valilerine açıklatmaya başladı.

Damadın görevden affedilmesiyle! ayyuka çıkan 
sorunlar Maliye Bakanı ve merkez Bankası Başkanla-
rının görevden alınmasıyla unutturulmaya çalışıldı.

Kötü yönetilen bir pandemi süreci, temin edilemeyen
aşılar, her gün artan enflasyon ve işsizlik, dükkan kapa-
tan esnaf, ürünü tarlada kalan çiftçi, evine ekmek götü-
remez hale gelen işçilerin feryadına kulak tıkasalar da
artık sorunlar gizlenemez hale gelmişti.

Yeni ve çarpıcı suni gündemlere ihtiyaç vardı.
Bir gece ansızın Sayın Cumhurbaşkanı İstanbul 

Sözleşmesini feshettiğini duyurdu.
Tam da bu sıralar hazinenin buharlaşan 128 milyar

dolar rezervi konuşulmaya başlanmıştı.
O da yetmedi, yine bir Cumhurbaşkanlığı kararna-

mesiyle Boğaziçi Üniversitesine dışarıdan biri rektör
atanarak neredeyse bir ay bu gündemle Türkiye 
meşgul edildi.

Aynı günlerde Ayasofya cami imamının anlamsız
açıklamaları, Danıştay’ın Andımızla ilgili kararları
gündeme geldi.

Tüm bu olaylar yaşanırken sürekli oy ve itibar 
yitiren iktidar bir yandan da kendi seçmen kitlesini 
motive etmek adına kimi siyasi hamlelere başladı.

Büyükşehirlerin kendi bünyesindeki kuruluşlara 
yönetici atamasını engelleyen hükümler raflardan 
indirildi, Muhalefet belediyelerinin vatandaşa destek
amaçlı kampanyaları engellenmeye çalışıldı.

Kuşkusuz bu sorunlar iktidarın kimyasını da
psikolojisini de derinden etkiledi.

Bir yandan daha hırçınlaşırken, daha pervasız 
davranmaya başladılar.

Kimi parti yöneticilerine, gazeteci ve yazarlara 

yönelik baskı, tehdit ve şiddet 
olayları başladı.

Tam da o günlerde yapılan Gara operasyonu 
uzunca süre gündemde kaldı.

Uluslararası ilişkilerde her geçen gün daha da 
yalnızlaşan Türkiye o günlerde Kıbrıs’la ilgili de 
bir sorun yaşadı.

Dünyaya karşı, bağımsız Kıbrıs projesini savunan
Cumhurbaşkanı Kıbrıs’ta yüksek mahkemenin kuran
kurslarıyla ilgili aldığı bir kararı tanımadıklarını 
söyledi.

Türkiye’de Anayasa Mahkemesi Kararlarını 
kabul etmeyen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 
kararlarını yok sayan iktidarın bu tavrı da uzun 
süre gündemde kaldı.

Başka neler mi oldu?
Amirallerin Montrö sözleşmesine yönelik 

açıklamaları ve onlara yönelik operasyon yapıldı.
Yeni seçilen ABD Başkanı’ndan aylarca telefon 

beklendi,
Bu da yetmiyormuş gibi Biden 1915 olaylarını 

“Ermeni Soykırımı” olarak açıkladı.
Bir yandan yeni Anayasa hazırlıkları, İnsan Hakları

eylem Planı, Hukuk reformu derken ardından basına ve
vatandaşlara yönelik yeni yasaklar gündeme geldi.

Tam kapanma bahane edilerek içki yasağı tartışıldı.
Devlet Bahçeli’nin talimatıyla HDP nin kapatılma-

sına yönelik bir soruşturma başlatıldı.
Fezlekeler raftan indirilerek önce HDP Milletvekili

Ömer faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliği düşürüldü
ve ardından cezaevine kondu.

Türkiye’de olaylar, daha doğrusu yolsuzluklar 
biter mi?

Kimi belediyeler, vakıf ve Sivil Toplum Kuruluşları
marifetiyle yapılan insan kaçakçılığını konuşuyorduk
ki, Ticaret Bakanının kendi şirketinden, kendi yönettiği
Bakanlığa fahiş fiyatla ürün satışı düştü gündeme

Son bir haftadır da AK Parti tarafından hazırlatılıp
yayınlanan ancak 48 saat geçmeden kaldırılan animas-
yon videoyu ve düne kadar devletin en derin kesimle-
riyle iş birliği halindeki Sedat Peker’in ardı ardına
yayınlanan ifşa videolarıyla oyalanıyoruz.

Günlük rutin gündemleri yazmadım bile.
Buna rağmen her gündem, bir kitap konusu olacak

denli önemli
Ama şahsen ben takip etmekte zorlandığım gibi

artık ciddiye de almıyorum.
Tüm bu suni gündem oluşturma çabaları iktidarın

artık ülkeyi yönetemediği gerçeğini çok net ortaya 
koyuyor.

Açlığın, yokluğun, yoksulluğun katlanamaz hale 
geldiği, işsizliğin, pahalılığın tavan yaptığı, ekonominin
can çekiştiği, hepsinden de önemlisi vatandaşın devlete
güveninin kalmadığı, gençlerin umudunun tükendiği
günleri yaşıyoruz.

O yüzdendir ki, halkımız bu suni gündemlerle 
ilgilenmiyor.

Vatandaşın önüne iki seçenek konmuş.
Ya açlıktan öleceksin ya da salgından.
Halkımız bunu hak etmiyor ve bu karanlık 

günleri de aydınlatmasını başaracaktır.

TUM ISTANBUL 
NEFES ALACAK!

Ayhan ONGUN

ayhanongun@gmail.com 

DUYARLILIK
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İstanbul sınırları içerisinden geçerek Marmara Denizi'ne dökülen
Ayamama Deresi'nde ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarının 2022
yılının Haziran ayında bitmesi planlanıyor. Çalışmaların bitmesiyle
İstanbul, 1 milyon metrekare aktif yeşil alan kazanacak

İ stanbul'da önceki senelerde
birçok taşkın haberleri ile adını
duyuran Ayamama Deresi, İS-

Kİ'nin 2020 yılında başlattığı etüt
çalışmalarıyla birlikte ıslah ediliyor.
Çalışmaların bitmesiyle olası su
taşkınlarına ve atık su kaynaklı
kötü kokuların önüne geçilecek.
İSKİ ile İstanbul Büyükşehir Bele-
diyesi (İBB) Park Bahçe ve Yeşil
Alanlar Daire Başkanlığı tarafın-
dan yürütülen çalışmalarla ilk
etapta 200 bin metrekarelik yeşil
alan kazandırılırken, proje sonunda
bu rakam 1 milyon metrekareye
ulaşacak. 

Proje 4 etaptan oluşacak

Küçükçekmece, Bahçelievler ve Ba-
kırköy'den geçen Ayamama Deresi
ıslah çalışmalarının tamamlanma-
sıyla birlikte "Ayamama Deresi
Yaşam Vadisi" ismini alacak. Proje
4 etaptan oluşacak ve bitmesiyle
birlikte Marmara Denizi ile D-100
Karayolu'nun kuzeyi arasında ke-
sintisiz yaya ve bisiklet yolu bulu-
nacak. Ayrıca derenin çevresinde
bulunan yeşil alanlar etkinlik alanı

olacak. Küçükçekmece, Bahçeliev-
ler ve Bakırköy arasında kesintisiz
ulaşım Rauf Orbay Caddesi, Mar-
maray Banliyö Hattı ile Çoban-
çeşme Kavşağı'na yapılan alt ve üst
geçitlerle sağlanacak. 

Islahı tamamlandı

Ayamama projesinin İstanbul'a
nefes aldıracağını söyleyen İBB
Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire
Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay
Seçkin yaptığı yazılı açıklamada,
"Kentin 15 bölgesinde yer alan va-
dilerden en dikkat çekeni, Bakırköy,
Bahçelievler ve Küçükçekmece ilçe-
lerinden geçen Ayamama Deresi
Yaşam Vadisi. Yakın geçmişe kadar
sel ve taşkınlarla gündeme gelen
Ayamama Deresi'nin ıslahını ta-
mamlayan İBB, şimdi ise Yaşam
Vadisi projesiyle Ayamama çevre-
sini, tüm İstanbullara nefes aldıra-
cak yeni bir yaşam alanı haline
getiriyor. Projeye göre dere çevresi-
nin kuzeyi, etkinlik alanı şeklinde ta-
sarlanırken; güneyi ise yaya ve
bisiklet ulaşımına olanak veren yeşil
alanlar olacak. Projenin en önemli

noktalarından biri Marmara Denizi
ve D-100 karayolu kuzeyi arasında
kesintisiz yaya ve bisiklet yolunun
sağlanacak olmasıdır. Rauf Orbay
Caddesi, Marmaray Banliyö Hattı
ve Çobançeşme Kavşağı ile kesin-
tiye uğrayan erişim, alt geçit ve yaya
köprüleri ile yeniden sağlanacak. Bu
sayede insanlar Küçükçekmece ve
Bahçelievler ilçelerinden Marmara
Denizi'ne kesintisiz ulaşabilecek. 4
etap şeklinde programlanmış olan
Ayamama Yaşam Vadisi tamamlan-
dığında ise İstanbul 1 milyon met-
rekarelik yeni aktif yeşil alan
kazanmış olacak" dedi.  

İmamoğlu yerinde inceledi

İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Ekrem İmamoğlu'nun da
önem verdiği projeyi defalarca ye-
rinde incelemiş, "Ayamama'ya bu-
güne kadar hor davranıldı. Hor
görüldü burası. Bundan sonra Aya-
mama'ya, İstanbul, kurumlarıyla
beraber iyi davranacak tüm beledi-
yeleriyle beraber; başta Büyükşehir
olmak üzere. O da bize iyi davrana-
cak" ifadelerini kullanmıştı. DHA

Sağlıkçılara
eğitim verildi
Küresel salgın gibi acil durumlara karşı sağlık çalışanlarının kendilerini korumaları için eğitimin önemine
dikkat çeken BD Türkiye, ‘BD Sağlık Öncüleri Programı’ kapsamında çeşitli eğitimler verdiğini duyurdu

Medikal teknoloji şirketi
Becton Dickinson (BD)
Türkiye tarafından sağlık

hizmetlerinde yüksek standartlara
ulaşılması ve sağlık profesyonelleri-
nin gelişimi hedefiyle “Türkiye’de
sağlığı geliştirmek” vizyonuyla ha-
yata geçirilen ve Türkiye’nin farklı
yerlerindeki hastanelerde eğitim
toplantıları düzenleyen BD Sağlık
Öncüleri’nin 8’inci yılını geride bı-
raktığı kaydedildi. Proje kapsa-
mında bugüne kadar 120 bin sağlık
çalışanına eğitim verildiği açıklandı.
BD Sağlık Öncüleri Programı kap-
samında, BD çalışanlarından olu-
şan uzman bir ekip tarafından
gerçekleştirilen eğitimler; hastane
enfeksiyonları, sağlık çalışanlarının
güvenliği, iğne batma ve kesici-de-
lici alet yaralanmaları, kan sıçrama-
ları sonucu oluşabilecek hayati
riskler, doğru kan kültürü alım tek-
nikleri, akan hücre ölçer prensipleri,
hücre veri analiz yöntemleri, doğru
insülin enjeksiyon tekniği ve bunun
diyabet yönetimindeki önemi, yeni
nesil anestezi çözümleri, bağırsak
yönetim sistemleri ve vakum bi-
yopsi gibi konuları kapsıyor.

Eğitimler devam edecek

BD Türkiye Genel Müdürü Ayşe

Şanlıoğlu, “BD olarak hayata geçir-
diğimiz eğitimler ile amacımız Tür-
kiye’de sağlığı geliştirmek ve bunu
sadece satış ekiplerimizle değil; pa-
zarlama, operasyon, finans, insan
kaynakları, kamu ilişkileri vb. bütün
ekiplerin yer aldığı tek bir takım ola-
rak gerçekleştirebileceğimize inanı-
yoruz. Küresel bir salgın
yaşadığımız şu günlerde, eğitim
nosyonu ve değişen literatür ve iyi
uygulamalara karşı sağlık çalışanla-
rının kendini yenilemesinin ve esaslı
bir güvenlik kültürünün oluşturul-
masının ne denli önemli bir konu
olduğunu bir kez daha görüyoruz.

Eğitim sayesinde sağlık ekosiste-
minde çok büyük değişimlere yol
açabilir ve yeni değerler yaratabili-
riz. Bu yüzden, Türkiye’de sağlığı
geliştirme misyonumuzu yaptığımız
eğitim çalışmaları ile pekiştiriyor
dokunabildiğimiz her paydaşımızı
harekete geçirmek adına çaba sarf
ediyoruz. Her anlamda yenilikçi ve
güvenilir bir çözüm ortağı olma ko-
numumuzu her geçen gün güçlen-
diriyoruz. Acil durumlara karşı
hazırlıklı olmak ve hasta-sağlık çalı-
şanı güvenliğini güçlendirmek için
eğitimlerimize devam edeceğiz”
diye konuştu. DHA
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Ç ekmeköy Belediyesi olarak yıl içinde
engelli  vatandaşlarımız için bir çok
çalışmaya imza atıyoruz diyen Baş-

kan Poyraz “ Danışma ve rehberlik hiz-
metleri, periyodik olarak engelli katılımına
açık aktivite destekleri, engellilerin erişebi-
leceği şekillerde sinema, tiyatro, spor, pik-
nik, konser, kermes gibi organizasyonlar,
engelsiz taksi ile vatandaşların diğer kamu
kurum ile kuruluşlarındaki iş ve işlemlerini
yapabilmeleri için taşıma servisi, ihtiyaç
sahibi engelli vatandaşlara yardım esasları
değerlendirme kurulu kararı ile çıkan me-

dikal yardımlar yapılması, iş istihdamı ko-
nusunda birime kayıtlı engellilerin talepleri
doğrultusunda gerekli yerlere yönlendirme
ve takip, evde temizlik yapabilecek kimse-
leri bulunmayan vatandaşlara evde temiz-
lik, kişisel bakımı ve sıcak yemek hizmeti
gibi birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Ay-
rıca 12 adet derslik, 8 adet atölye, 1 adet
engelli yüzme havuzu,1 adet uygulama evi,
1 adet beden eğitimi salonu,1 adet iç
bahçe,1 adet sıcak yemek mutfağı,1 adet
yemekhane,4 adet bireysel eğitim salonu,
resim ve müzik atölyeleriden oluşan Mer-

kez Mahallemize inşa ettiğimiz Özel Eği-
tim Ve İş Uygulama Merkezimizi çok ya-
kında hizmete açmayı planlıyoruz, “dedi.

Hırsızlar tekerlerli sandalyeyi çaldı!

Başkan Poyraz sözlerine şöyle devam etti “
Bugün ziyaret ettiğimiz vatandaşlarımız
engelliler birimimize başvurarak taleplerini
oluşturdular. Recep kardeşimize daha
önce hediye ettiğimiz akülü sandalyesi
maalesef hırsızlar tarafından çalındı. Rab-
bim kimseyi bu kadar vicdansız yapmasın.
Bu mübarek aylarda, pandemi sebebiyle

zor zamanlar geçirilen bu günlerde vatan-
daşlarımızın hayatını zorlaştırmaları ger-
çekten çok üzücü. Konu emniyetimiz
tarafından tutanakla kayıt altına
alındı.  Biz de vatandaşımız için yeni bir
sandalye temin ettik. Yine Salih amcamı-
zın da başvurusu alınarak bugün kendisine
bir tekerlekli sandalye hediye ettik. Vatan-
daşlarımızın hayatın olağan akışından ve
toplumsal sebeplerden kaynaklanan engel-
lerden minimum şekilde etkilenmeleri için
çalışmalarımıza aynı kararlıkla devam ede-
ceğiz” ifadelerini kullandı. SAVAŞ ATAK
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Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı

Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı

Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı
Gökhan SAYGI 
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Şenol KARAKÜÇÜK
Süleymanpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı
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Sabri ÇINAR 

CEKMEKOY
ENGEL TANIMADI
CEKMEKOY
ENGEL TANIMADI
CEKMEKOY
ENGEL TANIMADI
CEKMEKOY
ENGEL TANIMADI
CEKMEKOY
ENGEL TANIMADI
CEKMEKOY
ENGEL TANIMADI
Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası öncesinde engelli vatandaşları ziyaret etti. 
Hamidiye ve Ekşioğlu Mahallesi’nde gerçekleşen ziyaretlerde, 2 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye hediye edildi

Hayaller Beyoğlu’nda
GERÇEK OLDU
Evli ve bir çocuk sahibi olan genç çiftin,
maddi imkansızlıklar sebebiyle evlenirken
giyemediği gelinlik ve damatlık hayalini
Beyoğlu Belediyesi gerçekleştirdi
İstanbul’da yaşayan Nurgül Söner ve Muham-
met Ali Söner çiftinin gelinlik ve damatlık giyme ha-
yalini Beyoğlu Belediyesi gerçekleştirdi. 3 sene önce
nikah kıyan ama maddi imkansızlıklar nedeniyle
gelinlik ve damatlık giyemeyen genç çift, Beyoğlu
Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Sosyal Mar-
ket” projesiyle hayallerini gerçekleştirdi. Gelinliğin-
den gelin başına, saçından makyajına her şeyin
eksiksiz giderildiği bu projeyle Nurgül Soner, eşi ve
çocuğuyla birlikte Galata Kulesi’ne gidip hatıra fo-
toğrafları da çektirdi. Evlendikten birkaç sene
sonda da olsa gelinlik giyebilmenin mutluluğunu
yaşayan 22 yaşındaki Nurgül Söner, “Pandemi
çıktı, zaten eşimin de maddi durumu yoktu. Be-
yoğlu Belediyesi’nde bir yer tuttuk; nişanım, düğü-
nüm orada olacaktı. Pandemi nedeniyle orası da
kapandı. İnsanlar, yaşı kaç olursa olsun bence ge-
linlik giymeli. Tüldür deyip geçmemek lazım en
azından. Çok güzel bir duygu” şeklinde hislerini
dile getirdi.

Mutluluğa şahit oluyoruz

Projeyle yakından ilgilenen Beyoğlu Belediye Baş-
kanı Hasan Ali Yıldız’ın eşi Seyhan Yıldız, “Nurgül
Hanım, maddi sıkıntılar yüzünden gelinlik giyeme-
miş, içinde kalmış. Biz de içinde kalmasın, gelinlik-
siz kalmasınlar dedik ve bugün onların
mutluluğuna şahit oluyoruz. Maddi sıkıntılar nede-
niyle evlenemeyen çiftlerimiz bize başvurduğunda;
gelin arabaları hazırlanılıyor, gelin başları yapılıyor,
burada konfetiler patlatılıyor, market çalışanlarımı-
zın alkışlarıyla birlikte onları Galata Kulesi’ne uğur-
luyoruz” şeklinde açıklamada bulundu.
ÖMER FARUK ARPACIK
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SINOP’TAN
BALKANLARA
SINOP’TAN
BALKANLARA
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BALKANLARA
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BALKANLARA
SINOP’TAN
BALKANLARA
SINOP’TAN
BALKANLARA
Sinop'tan Nisan ayında otostopla yola çıkan 28 yaşındaki üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, pandemiye rağmen 1 bir aydır Balkanları geziyor

D ünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle bir
çok ülkede seyahat kısıtlaması sürüyor. Sinop ilin-
den bir ay önce otostopla yola çıkan 28 yaşındaki

üniversite öğrencisi Sıla Yakamoz, salgına meydan okuya-
rak, Balkanların tadını çıkarıyor. Makedonya'nın ardından
Kosova'nın Prizren kentine gelen Sıla Yakamoz, temel ih-
tiyaçlarını kendi yaptığı el işi kolyelerini satarak karşılıyor.
Arkasını Kosova'nın Türk nüfusunun yoğun olduğu Priz-
ren'in tarihi taşköprüsüne alan genç seyyah Demirören

Haber Ajansı, (DHA) muhabirine otostopla yaptığı yol-
culuğu anlattı.Sinop'tan Nisan ayının başında yola çıktı-
ğını söyleyen Yakamoz, bir ayda Balkanların birçok
ülkesini gezdiğini ve bu ülkelere hayran kaldığını söyledi.

Gençlere Balkan tavsiyesi

Genç seyyah Yakamoz, otostop yaparak Balkanları gez-
diğini belirtirken, koronavirüs salgınına rağmen Balkan-
ları gezip görmeyi istediğini ifade etti. Yakamoz, geceleri

sırtında taşıdığı uyku tulumunda geçirdiğini ve bu güne
kadar herhangi bir tehlikeyle karşılaşmadığını belirtti.
En çok Prizren'i beğendiğini kaydeden Yakamoz, “Os-
manlı'nın 500 yıl egemen olduğu bu şehirde hala Os-
manlı'nın izleri var ve çok tarihi bir şehir. Gençlerimize
Balkanları ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum.” dedi.
Yemek ihtiyacı le dil konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadı-
ğını ifade eden Yakamoz, Kosova'dan sonraki durağının
Sırbistan olacağını söyledi. DHA

RUSYA Devlet Başkanı Putin'in parlamen-
tonun alt kanadı Duma’ya Açık Semalar
Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik yasa ta-

sarısını sunduğu bildirildi Rusya Devlet Başkanı Vla-
dimir Putin, parlamentonun alt kanadı Duma’ya
Açık Semalar Anlaşması’ndan çekilmeye yönelik
yasa tasarısını sundu. Rusya ve ABD, askeri faaliyet-
lerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer
anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla

silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar An-
laşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor. Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT)
coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak
öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar
Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunu-
yor. 22 Kasım 2020'de dönemin ABD başkanı Do-
nald Trump, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen
Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Putin yasa tasarısı sundu

MYANMAR’DA askeri cunta tara-
fından gözaltına alınan şair Khet
Thi, iç organları çıkartılmış bir
şekilde öldürülerek, ailesine tes-

lim edildiği ifade edildi. Myanmar'da şubat
ayından bu yana darbe karşıtlarıyla cunta
askerleri karşı karşıya geliyor. Protesto gös-
terilerinde, güvenlik güçlerinin silahlı mü-
dahalesi sonucu ölenlerin sayısı 780'e
yükseldi. Darbe karşıtı şair Khet Thi ve eşi

Chaw Su'nun Shwebo kasabasında silahlı
askerler tarafından göz altına alındığı, çift-
ten Khet Thi sorgudan sonra geri dönme-
diği belirtildi. İngiliz medyasına konuşan
şairin eşi Chaw Su, eşinin cansız bedenini
teslim aldıklarını ancak vücudundaki tüm
iç organlarının çıkarıldığını ifade etti. Yetki-
lilerin kendisine eşinin kalp rahatsızlığın-
dan dolayı öldüğünü söylediğini belirten
Su, hastane tarafından yapılan açıklamaya

inanmadığını, eşinin işkence sonucu 
öldüğüne inandığını ifade etti. Myanmar
ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile
yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve 
ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin 
ardından 1 Şubat'ta yönetime el koy-
muştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri
Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak
üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi 
yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllı-
ğına olağanüstü hal ilan etmişti. Darbe
karşıtı düzenlenen protesto gösterilerinde,
güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesi 
sonucu ölenlerin sayısı 780'e yükseldi.

Myanmar’da dehşet!

Trambolin tepkisi

Gemi değil
cephanelik

RUSYA'DA, Zafer Günü kutlamaları kapsa-
mında savaş sırasında öldürülen Sovyet as-
kerlerinin bulunduğu anıt mezarda

trambolin üzerinde dans eden kadınlara eleştiri yağdı.
Rusya'da, Sovyetler Birliği'nin İkinci Dünya Sava-
şı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup etmesinin 76. yıl dö-
nümü dün törenlerle kutlandı.Ülkenin Omsk kentinde,
9 Mayıs Zafer Günü kapsamında savaş sırasında öl-
dürülen Sovyet askerlerinin bulunduğu anıt mezarda
trambolinin üzerinde bir grup kadın dans etti. Sosyal
medya hesabından, bir çok kişi dansa "Askerlerimizin
kemikleri üzerinde dans olmaz." sözleriyle tepki gös-
terdi. Dans videosunu hazırlayan Trambolin Mer-
kezi’nden yapılan açıklamada, “Zafer Günü için
yayınlanan video, bugün bize faşist baskılardan uzak
bir yaşam verdikleri için atalarımıza teşekkür çağrısı
olarak çekildi. Tebrik videosu olarak çekilen video duy-
gularınızı incittiyse özür dileriz” denildi.

ABD Donanmasına ait 5’inci filonun,
Umman Denizi’nin kuzeyindeki bayraksız
bir gemiye başlattığı operasyon sonucu çok

sayıdaki silah ve mühimmata el konulduğu bildirildi.
ABD donanmasına ait USS Monterey kruvazör ge-
misi ve Amerikan Sahil Güvenlik ekipleri, Umman
Denizi’nde bir kargo gemisine rutin kontrol sonrası
operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında ge-
mide binlerce mühimmat ele geçirildi. ABD donan-
ması tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kargo
gemisinin gizli bölmelerinde düzinelerce Rus yapımı
tanksavar güdümlü füze, binlerce Çin menşeli Type
56 saldırı tüfeği, yüzlerce PKM makineli tüfek, keskin
nişancı tüfeği ve roket güdümlü el bombası fırlatıcı
türü silahlara el konulmuştur.” ifadelerine yer verildi.
Silahların nereye götürüldüğünü tespit etmek üzere
incelemelerin sürdüğü belirtildi. Dünyanın en fakir
ülkesi Yemen’de yaklaşık 7 yıldır, İran destekli Husiler
ile hükümete bağlı güçler arasında çıkan çatışmalar
nedeni ile binlerce kişi hayatını kaybetti.
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O rganize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu Yö-
netim Kurulu Üyesi ve Trakya Koordina-
törü Erdim Noyan, koronavirüs salgınında

Türkiye'de uygulamaya konulan 17 günlük tam ka-
panmanın hastalığın önüne geçilmesi olduğu kadar
sanayi kuruluşlarının da yararına olduğunu söyledi.
Türkiye'de olduğu gibi Trakya'da da meydana gelen
vaka artışlarının büyük endişe yarattığını söyleyen
Noyan, "Tam kapanma hastalığın seyri açısından fay-
dalı oldu. Özellikle emek yoğun sektörlerin başında
gelen tekstil sektöründe vaka sayısı ve temaslı sayısın-
daki artış nedeni ile üretim kaybı yaşanıyordu. Tam
kapanmanın üretim ve ticari hayata olumsuz yansı-
ması mutlaka olacaktır ancak hiçbiri insan sağlığın-
dan önemli değil" dedi.

Sanayi durursa ekonomi durar

Trakya'da tekstil sektöründe 24 organize sanayi böl-
gesinde 250 bin çalışanın bulunduğunu ve firmaların
alınan tedbirlere uyduğunu söyleyen Noyan, "Gerek
sanayicilerimiz gerekse çalışanlarımız maske, mesafe
ve hijyen kurallarına uyarak üretime devam ediyorlar.
Çünkü sanayinin durması demek ülke ekonomisinin
durması anlamına geliyor. 250 bin çalışanımızın sağ-
lığı için yapacağımız çalışmalar herşeyin önünde gel-
mektedir. Bayram sonrasına kadar devam edecek
tam kapanma döneminde, gerekli hassasiyetleri gös-
terirsek ve yoğun aşılama yaparsak bundan sonraki
dönemde üretim ve istihdam açısından daha verimli
çalışmalar olacağını temenni ve umut ediyoruz. Bu
dönemde kısa çalışma ödeneğinin haziran ayına
kadar uzatılması gerçekten sanayicilerimiz açısından
büyük önem arz etmekteydi. Özellikle tekstil gibi

emek yoğun sektörlerin bu dönemde kısa çalışma
ödeneği ile hem istihdam,  hem üretim açısında
büyük bir fayda sağlayacağı inancındayım" diye
konuştu.

Mutlaka telafisi olacaktır

Noyan, kapanmanın mutlaka ihracatı da etkilediğini
ifade ederek, "Mutlaka etkileri olmuştur. Her sektörde
kendi göstermekte ama bu dönem tam kapanma bit-
tikten sonra aradaki kaybı da telefi edecektir. 2021 yı-
lının ilk dört ayında özellikle ocak ve şubat ayı geçen
yıl daha çok verimli geçmişti. Mart ayında pandemi
süreci Türkiye'de başladı. Mart ve nisan sıkıntılı, özel-
likle nisan ayı sıkıntılı geçmişti. O dönemde de tekstil-
cilerimiz sağlık tekstili ile ilgili çok başarılı çalışmalar
yaptı" dedi.

Örgü kumaş üretiliyor

Tekstil sektörünün şu ön örgü kumaş ürettiğini belir-
ten Noyan, "Örgü kumaş ve sağlık tekstili anlamında
ciddi çalışmalar var. Oldukça başarılı giden bir ça-
lışma var. İhracat konusunda da başarılı bir çalışma-
lar yapılıyor. Umudumuz bizim nisan ayından
itibaren her şey normale döneceği yönündeydi. Ama
tekrar vaka sayışandaki artış umut ediyorum haziran
ayından sonra bunu böyle beklemek ve temenni
etmek zorundayız. Her şeyin daha iyi olacağı inan-
cındayım. Aşılamanın özellikle artmasıyla daha güzel
çalışmalar olacak. Ülkenin özellikle tekstil sektöründe
daha başarılı çalışma olacağına inanıyorum" diye
konuştu.
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Çiftçi için durmak yok yola devam

ÜreTiciler bu yıl ayçiçe-
ğindeki fiyat artışı nede-
niyle kanola yerine

ayçiçeği ekimine yöneldi. Tarlasında
tohum eken Yağcı Mahallesi Muhtarı
Mehmet Katırcı, 600 dekarlık arazi-
sine sadece ayçiçeği ekimi yapacağını
belirterek, "Girdilerimiz çok fazla,
mazot fiyatları çok yüksek. Bir ayçi-
çeği tohumunun torbası 1200 TL ci-
varında. Ayçiçeği yağı fiyatlarının
yüksek olması bizleri kanoladan ayçi-
çeğine yöneltti. Ayçiçeği ekim alanı
çoğaldı" dedi. 20 yıldır ayçiçeği ekimi
yaptığını söyleyen Katırcı, "Artan fi-

yatlar bizi kanoladan ayçiçeğine yön-
lendirdi. Kanolanın zahmeti ve mali-
yeti daha fazla. 20 senedir ekim
yapıyoruz. Yağ fiyatlarının artması ay-
çiçeği ekim alanlarını artırdı. Çiftçiler
fiyatların artması nedeniyle daha fazla
verim almak için daha bilinçli ekim
yapıyor. Kapanma sürecinde de tüm
çiftçilerimiz ayçiçeği ekimi için çalış-
malarına devam ediyor. Salgına rağ-
men üretmek var, durmak yok. Geçen
yıl ayçiçeği yağı fiyatları çok yüksekti.
Bu yıl verimler yüksek olursa fiyatlar
daha uygun olacaktır. Çiftçilerin girdi-
leri çok yüksek bu yıl fiyatların daha

iyi olmasını bekliyoruz. Bu yıl ayçiçeği
taban fiyatının 4,5-5 lira arasında ol-
masını bekliyoruz. Çünkü çiftçinin
masrafı yüksek o yüzden fiyat beklen-
timiz de yüksek oluyor" dedi. Çiftçiler-
den Mustafa Kıray da  günde 150
dekar alanın ekimini yaptıklarını kay-
dederek, "Sabah erkenden tarlaya ge-
lerek ekim için mesaiye başlıyoruz.
Çiftçinin çalışması lazım, çiftçi çalışa-
cak ki herkes kazanacak. Topraklar
çok güzel. Bütün çiftçiler ekimini bi-
tirme telaşında. Herkes için verimli bir
yıl olur inşallah" ifadelerini kullandı.
İRFAN DEMİR

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Üst
Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyesi ve Trakya

Koordinatörü Erdim Noyan, üretim 
sektöründe tam kapanma öncesi vakalar

nedeniyle üretim kaybı yaşandığını 
belirterek, ”Bayram sonrası üretim ve

istihdam açısından daha verimli çalışmalar
olacağını temenni ve umut ediyoruz” dedi

Balıkçılar
sıkıntıda

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ve
Şarköy ilçeleri sahilinde görülen
deniz salyası denizde kirliliğe neden

olurken, balıkçıların da ağlarını yırtıyor. Bölge
balıkçıları deniz salyası nedeniyle denize açıla-
madıklarını ve sezonu erken kapattıklarını söy-
leyerek yetkililerden deniz salyasının oluşumun
nedeninin araştırılmasını istiyor. Marmara De-
nizi'nde bu yıl ilk şubat ayında görülen ve 3 ay
etkili olan deniz salyası bugünlerde Tekirdağ
sahillerinde yeniden görülmeye başlandı. Mar-
maraereğlisi ve Şarköy ilçelerinde görülen
deniz salyası deniz üzerinde oluşturduğu kirli-
lik nedeniyle vatandaşı tedirgin ediyor. Balıkçı-
ların balık ağlarını yırtmasıyla 'kaykay' adını
verdikleri deniz salyası, uzun zamandır etkili
olmasıyla balıkçıların bölgede sezonu erken
kapatmasına neden oldu. Deniz salyası su
üzerinde oluşturduğu tabakayla sahillerde kir-
liliğe neden olmasıyla dikkat çekiyor.Denize ağ
atamıyoruzTekirdağlı balıkçılardan Hüseyin
Oğuz, deniz salyası nedeniyle denize ağ ata-
madıklarını ve bu nedenle çok zor durumda
olduklarını belirterek, “Denize ağ atamıyoruz.
Salyadan ağlar çok çamur olduğu için ne balık
vuruyor ne geliyor. Balıkçılarımız mağdur du-
rumda. Bir çapariye gidiyoruz oradan ekmeği-
mizi çıkarmaya çalışıyoruz. Yetkililerden bir
araştırma yapmasını istiyoruz. Daha öncede
oluyordu bu kay kay dediğimiz ancak bu yıl
haddinden daha da fazla. Burada bu yıl gırgır-
laramız bile balıkçılık yapamadı, Karadeniz'e
gitti" dedi. İRFAN DEMİR

Burada
hayat var

ZonGuldak'Ta baharın gelişiyle
dere kenarlarındaki doğal yürüyüş
parkurları, doğaseverlerin ilgisini

çekmeye başladı. Kentin birçok noktasında yer
alan doğal yürüyüş parkurları, özellikle bahar
mevsiminde doğaseverlerden ilgi görüyor. Bir-
çok doğasever, gruplar halinde parkurlarda yü-
rüyüşler yapıyor. Kozlu ilçesine bağlı
Esenköy'de Değirmenağzı Deresi'ne giden yak-
laşık 9 kilometrelik su yolu hattı da kentin ilgi
çeken doğal yürüyüş parkuru konumuna geldi.
Kent merkezine yakın konumdaki Değirme-
nağzı Deresi'ne bağlanan su yolunda yürüyüş
yapanlar, küçük şelalelerin yanından zaman
zaman orman içinde dik yamaçlardan iniş ve
çıkışlar yaparak yürüyüş yapabiliyor. Dere çev-
resindeki yeşil örtü de doğaseverlere renk cüm-
büşü yaşatıyor.

TEKIRDAG’DA
sıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma varsıkı çalışma var

Tekirdağ'da tam kapanmada sokağa çıkma kısıtlamasından 
muaf üreticiler, tarlalarına giderek ayçiçeği ekimi yaptı

Erdim Noyan, çalışanlar için
en üst tedbirlerin uygulandı-
ğını kaydederek, "Özellikle
maske, mesafe, hijyen 
konusunda ciddi çalışmala-
rımız var. An ve an iş yeri
hekimlerimiz tarafından 
çalışanlarımız takip ediliyor. 
Temaslı konusunda çok 
hassas çalışmalarımız var.
Çalışanlarımız da bu konuda
hassasiyetlerini 
gösteriyorlar" dedi.

Önlemler üst düzeyde

Tekirdağ da İsrail’e
sert tepki gösterildi

Tekirdağ'da sivil
toplum örgütleri, İsra-
il’in Mescid-i Aksa’da

Filistinlilere yönelik saldırılarına
tepki gösterdi. İsrail’in Mescid-i
Aksa’da Filistinlilere yönelik saldı-
rılarına tepki göstermek için sivil
toplum kuruluşları üyeleri gece ya-
rısı Tekirdağ Valiliği önünde top-
landı. Türk ve Filistin bayrakları
açan vatandaşlar, İsrail’i kınayan
dövizler açtı. Zaman zaman ‘Kah-
rolsun İsrail’, ‘Siyonist elçilik kapa-
tılsın’, ‘Filistin direnişimiz’
sloganları atıldı. Sivil toplum ör-
gütleri adına konuşan İHH Temsil-
cisi Süleyman Çalışkan,

‘’Kardeşlerim, biz ikinci döneme
girdik artık ey Rabbim ümmetin
suskunluğunu sana şikayet ediyo-
rum’ diyen Şeyh Ahmet Yasin,
artık bu sözün bir anlamı kalmadı.
Biz artık suskun değiliz, susmaya-
cağız. Kudüs İslam’ın başkentidir.
Uçaklarla da gelseniz, tanklarla da
gelseniz, Mescid-i Aksa’ya sizi sok-
mayacağız. Netenyahu, şu anda
hükümetini kuramıyor, azınlık du-
rumuna düştü. Çünkü Mescid-i

Aksa’ya, Kudüs’e el uzattı. Ku-
düs’e uzanan eller kırılır, rezil

olur” dedi. Kuran’ı Kerim’in
okunduğu gecede, vatandaş-

lar daha sonra dağıldı. 

Gerçek hikayeden esinle-
nilerek, Türkiye'de çekilen
'Necroman' isimli kısa film,

yurt içinde ve dışında düzenlenen festi-
vallerde en filmler arasında gösterildi.
Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan
Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya
Diken'in oynadığı film; Southeast Re-
gional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy

Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı',
Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen'
ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin
festivallerinden biri olarak gösterilen
Santiago Horror Film Fest'te 'resmi
seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün
sahibi oldu. Çekimleri İstanbul'da ta-
mamlanan 'Necroman' filminin dünya
prömiyeri, Los Angeles’da yapıldı. 

Film kısa ödül çok

sıkı çalışma var



iTalyan devi Milan, önümüzdeki sezon giyeceği
iç saha formalarını tanıttı. Tanıtıma kırmızı siyah-
lılar ile sözleşmesi sona erecek olan ve henüz ku-
lüple yeni bir sözleşme imzalamayan milli

futbolcu Hakan Çalhanoğlunun da yer alması dik-
kat çekti. Serie A'da bu sezon ezeli rakibi Inter ile
verdiği şampiyonluk yarışını kaybeden Milan, önü-
müzdeki sezon giyeceği formaları görücüye çıkardı.
Kulübün resmi internet sitesinden yeni formalarla
ilgili yapılan açıklamada, "Kulüp olarak AC Milan,
Milan şehrinin enerjisinin ve ruhunun bir aynasıdır.
Bugün yeni İç Saha formamızı piyasaya sürmekten
ve onu ilk kez Kadın takımımızla sahaya çıkarmak-
tan gurur duyuyoruz. Yeni forma, futbol, moda ve
kültürün eşsiz bir karışımı olan Milano'nun gerçek
özünü bir kez daha yakalıyor" ifadelerine yer verildi.

Hakan Çalhanoğlu detayı

Zlatan Ibrahimovic ve Franck Kessie'nin bulunduğu
tanıtımda sezon sonu kırmızı siyahlılar ile sözleş-
mesi sona erecek olan ve henüz kulüple yeni bir söz-
leşme imzalamayan milli futbolcu Hakan
Çalhanoğlunun da yer alması dikkat çekti.
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hakemlerin maç başına 4,44 sarı
ve hafta başına 1,79 kırmızı kart kul-
landığı 2020-2021 sezonu, 88 sarı
kartla cezalandırılan Adanasporlu
futbolcular en fazla sarı kart gören
ekip, 7 kırmızı kart gösterilen Mene-
menspor da en fazla kırmızı kartla
cezalandırılan takım olarak dikkati
çekti. Bu sezon, son 10 yıl içinde

2011-2012'de maç başına 4,5 sarı ve
2017-2018'de hafta başına 1,91 kır-
mızı kart ortalamalarının gerisinde
kalarak en az karta başvurulan yıl
oldu. Ligde 7 futbolcu 10'ar sarı
kartla en fazla cezalandırılan isimler
oldu. Adanaspor'da Celil Yüksel,
Canberk Dilaver ile Hakan Çi-
nemre, Altınordu'da Oğulcan

Ülgün, İstanbulspor'da Wellington,
Menemenspor'da Rıdvan Koçak ve
İbrahim Adamu 10 sarı kart gördü.
Bereket Sigorta Ümraniyespor'da
Gökhan Süzen 3 kez, ligin ilk devre-
sinde Menemenspor'da forma giyen
Sikiru Olatunbosun ve Ankaras-
por'da Milos Stanojevic de ikişer
defa kırmızı kartla cezalandırıldı.

Hakan 
kalacak mı?

14
Hakemler son 10 sezonun gerisinde kaldı
Play-off sürecine geçilen TFF 1. Lig'de bu sezon, toplam 1358 sarı ve
61 kırmızı kartla son 10 yılın en az kart gösterilen sezonu oldu
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Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray ile amansız bir şampiyonluk yarışına giren
Fenerbahçe yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Fenerbahçe,
Galatasaray ile milli futbolcu Okay Yokuşlu için yarışa girecek

F enerbahçe sezon sonunda hem Galatasaray
hem de Beşiktaş ile transferde karşı karşıya
gelmek üzere... Süper Lig'de ortalığı yangın ye-

rine çevirecek yılın transferi için de harekete geçildi.
İşte son dakika haberinin detayları... Emre Belözoğ-
lu'nun gelişi sonrasında gözden düşen ve ilk 11'deki
yerini kaybeden Luiz Gustavo'nun sezon sonunda
Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Brezilyalı yıldızın yaşını, performansını ve yüksek
maaşını dikkate alan Sarı-Lacivertli yönetim de yolla-
rın ayrılmasına çok sıcak bakıyor. Emre Belözoğlu ve
yöneticiler, Gustavo'nun olası ayrılığı sonrası bu böl-
geye yapılacak transferi masaya yatırırken, flaş bir
ismin gündeme geldiği öğrenildi. Devre arasında kira-
lık olarak gittiği İngiliz ekibi West Bromwich'te müthiş
bir performans sergileyen Okay Yokuşlu, Fenerbah-
çe'nin transfer listesinde ilk sıraya yerleşti. West

Brom'un Premier Lig'den düşmesi sonrası yeniden
Celta Vigo'ya geri dönecek olan milli futbolcu, kariye-
rine İspanya'da devam etmek istemiyor. Okay'ın ilk
olarak İngiltere'den teklif bekleyeceği, bunun gerçek-
leşmemesi halinde ise diğer alternatiflere yöneleceği
öğrenildi.

Transfer savaşı

Fenerbahçe, Celta Vigo ile 2 yıl daha sözleşmesi olan
yıldız futbolcu için ilk olarak satın alma opsiyonlu ki-
ralama girişiminde bulunacak. Devre arasında ismi
Galatasaray ile anılan Okay Yokuşlu, Türkiye'ye dön-
meyi kabul etmiş ancak İspanyol kulübü yapılan tek-
lifi yeterli bulmayınca transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray'ın sezon sonunda bir kez daha Okay için
hamle yapması halinde ezeli rakipler arasında yeni bir
transfer savaşı da gündeme gelecek. (Sabah)

OKAY
Yokuşlu
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Diagne
artık yolcu

İngiltere Premier Lig'in bitimine 3 hafta kala küme 
düşen West Bromwich Albion'da golcü futbolcu Mbaye 
Diagne, Watford'un listesinde yer alıyor
ingilTere Championship'te sezonu ikinci sı-
rada tamamlayıp önümüzdeki sezon Premier
Lig'te mücadele etmeye hak kazanan sarı siyahlı-
lar, Senegalli yıldızla yaz transfer döneminde
sözleşme imzalamayı planlıyor. Bonservisi Gala-
tasaray'da bulunan Senegalli futbolcu ile Crystal
Palace ve Brighton da ilgileniyor. Bonservisi Ga-
latasaray'da bulunan Senegalli futbolcu Mbaye
Diagne'nin talipleri artıyor. 
Football365.com'un Sky Sports'a dayandırdığı
haberine göre 29 yaşındaki golcü son olarak İn-
giltere Championship'te sezonu ikinci sırada ta-
mamlayıp önümüzdeki sezon Premier Lig'te
mücadele etmeye hak kazanan Watford'un gün-
demine geldi. Gelecek sezon için ligde kalacak
bir takım kurmayı hedefleyen sarı siyahlı ekip

yaz transfer döneminde Diagne'ye imza attır-
mayı planlıyor.

2 talibi daha var

İngiltere Premier Lig'in bitimine 3 hafta kala
küme düşen West Bromwich Albion'dan ayrıl-
masına kesin gözüyle bakılan Senegalli golcü,
Premier Lig ekipleri Crystal Palace
ve Brighton'ın da gündeminde
yer alıyor. Devre arası transfer
döneminde Galatasaray'dan
West Bromwich Albion'a kira-
lanan Mbaye Diagne, lacivert
beyazlılarla ligde çıktığı 15
maçta 3 gol 2 asistlik perfor-
mans sergiledi.

Ralli için hazırız
Türkiye'ye Avrupa şampiyonluğunu kazandırarak
önemli bir başarıya imza atan Castrol Ford Team
Türkiye, 14-16 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek
ve Avrupa Ralli Kupası'na puan verecek Bulgaristan
Rallisi için hazırlıklarını tamamladı. Castrol Ford
Team Türkiye'den yapılan açıklamada, Murat Bos-
tancı’nın ardından Ali Türkkan'ın da Avrupa Ralli
Kupası’nı (ERT) ka-
zanmayı hedeflediği
belirtilerek, 1999 do-
ğumlu genç pilotun
Bulgaristan Rallisi'nde
alacağı derece ve puan-
ların büyük önem taşı-
dığı kaydedildi. Ralli
dünyasının "UEFA Ku-
pası" olarak nitelendirilen Avrupa Ralli Kupası fina-
line katılmak için mücadele eden Castrol Ford Team
Türkiye, Varna kentindeki yarışta kazanacağı puan-
larla Avrupa Ralli Kupası yolunda önemli avantaj
elde edecek. Ali Türkkan'a Bulgaristan ve yurt dışın-
daki deneyimi nedeniyle bu ralliye özel Onur Vatan-
sever eşlik edecek. Avrupa Ralli Kupası (ERT) finali
ise bu yıl 4-6 Kasım tarihlerinde Almanya'da 
düzenlenecek.

Talisca sürprizi
Fenerbahçe'nin ilgilendiği Moussa Marega'yı be-
delsiz olarak kadrosuna katan Al Hilal, şimdi de
Anderson Talisca'nın peşinde. Çin ekiplerinden Gu-
angzhou Evergrande forması giyen Anderson Talis-
ca'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal'e transfer
olabileceği öne sürüldü. Goal'ün Arapça edisyo-
nunda yer alan habere göre, son olarak Porto'dan

Moussa Marega'yı
bedelsiz olarak kad-
rosuna katan Al
Hilal, Anderson Ta-
lisca'yı renklerine
bağlamak için Gu-
angzhou Evergrande
ile temasa geçti. Söz-
leşmesi bu yaz sona
erecek olan Sebas-
tian Giovinco'nun
yerini Anderson Ta-
lisca ile doldurmak
isteyen Al Hilal,
oyuncuyla ve mena-
jeriyle görüşme ger-
çekleştirdi ve iki yıllık
sözleşme teklif etti.
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A nadolu Efes Başantrenörü Ergin Ata-
man, THY Avrupa Ligi Dörtlü Final or-
ganizasyonuyla ilgili video konferans

yöntemiyle düzenlenen medya gününde basın
mensuplarının sorularını yanıtladı.Tecrübeli ba-
şantrenör, lacivert-beyazlı kulüple 2 yıllık yeni
sözleşme imzaladığını ve bu sürede takımı aynı
seviyede tutmaya çalışacaklarını kaydetti. THY
Avrupa Ligi'nde son 3 sezonda iyi bir perfor-
mans sergilediklerini dile getiren Ataman, "Önü-
müzdeki 2 yıl boyunca Anadolu Efes'i aynı
seviyede tutmaya çalışacağız. Takımımız, son 3
sezondur Avrupa basketbolunun zirvesinde. Bu
süreçte en çok maç kazanan takımlarından biri-
yiz. Sadece kazandığı maçlarla değil oynadığı
basketbolla da keyif veren bir takım halindeyiz.
Önümüzdeki sezonlarda da bunu devam ettir-
meye çalışacağız. Kadro yapılanmasının nasıl
olacağını bilemiyorum. Sözleşmesi biten, NBA
şansı olan oyuncularımız var. Bunları transfer
döneminde göreceğiz. Ne olursa olsun aynı
noktalarda olmak hepimiz için kaçınılmaz. Hem
Anadolu Efes hem de benim antrenörlük kariye-
rim için artık buradan geri dönüş olmayacaktır."
diye konuştu.

Kovulmadığım sürece buradayım

Ataman, son dönemdeki başarılarının ardından
başka kulüplere transfer olmayı hiç düşünmedi-
ğini söyledi. Kendisine göre Avrupa basketbo-
lunda Anadolu Efes'in en kurumsal ve en
organize kulüp olduğunu aktaran Ergin Ata-
man, şöyle devam etti: "Anadolu Efes'in organi-
zasyonunu yaşadıktan sonra Avrupa'da başka
bir takıma transfer olmayı hiç düşünmedim.
Kendi ülkemdeyim. Türkiye'nin takımı Anadolu
Efes ve biz çok uyumlu bir çalışma içindeyiz.
Böyle bir düşüncem hiç olmadı. Sürekli NBA ile
ilgili soru geliyor. NBA'i çok zor görüyorum. Bir
Avrupalı koçun başarılarından sonra başantre-
nör olarak başlaması NBA tarihinde yok. İleride
böyle bir oluşum sonrası bana bir teklif gelirse

tabii ki bunu düşünürüm. Hiçbir zaman başka-
larının büyük gördüğü görevden kaçınmam.
Önümüzdeki 2 sezon Anadolu Efes ile ciddi,
güzel ve uyumlu bir birlikteliğimiz olacak. İnşal-
lah buna devam ederiz. Mourinho, belgeselinde,
'Biz antrenörler her ne kadar profesyonel olsak
da aslında çok duygusal insanlarızdır. Takım-
larla, oyuncularla ve kurumlarla hep bir bağ
oluştururuz. Onun için biz ne kadar başarılı
olursak olalım kovulmadığımız sürece takım de-
ğiştirmeyiz.' diyor. Benim de durumum bu şe-
kilde. Kovulmadığım sürece Avrupa'da Anadolu
Efes'teyim ama ileride NBA'den teklif olursa de-
ğerlendiririz."

Dörtlü Final'e gidiyoruz

Lacivert-beyazlı takımın başantrenörü, Alman-
ya'nın Köln şehrinde düzenlenecek Dörtlü Fi-
nal'e şampiyonluk hedefiyle gideceklerini
söyledi. Dörtlü Final'de yer alacak takımlardan
AX Armani Exchange Milan'ın başantrenörü
Ettore Messina'nın kariyerinde idol olarak gör-
düğü isimlerden olduğunu aktaran Ataman,
"Dörtlü Final'e şampiyon olmak için gidiyoruz.
İdolüm olan insanlarla geçmişte çok karşılaştım.
İnşallah yine karşılaşırım ama orada idol falan
kalmaz. Kazanmak için oynayacağız. Her rakibe
karşı çok büyük bir saygım var. Messina bunla-
rın en önde gelenlerinden. Dörtlü Final'e kaldık-
tan sonra mesajlaştık. Birbirimizi kutladık.
Karşılıklı olarak finalde oynama dileğimizi be-
lirttik. İnşallah bu gerçekleşir. Finalde karşı kar-
şıya geliriz ve kazanan taraf oluruz." şeklinde
görüş belirtti.

Zorlu bir seri oynadık

Ataman, THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final
serisinde İspanya'nın Real Madrid takımı ile
zorlu bir seri oynadıklarını, bundan dolayı
Dörtlü Final'deki rakipleri CSKA Moskova'yı
takip etmediğini söyledi. Real Madrid karşısında
2-0 öndeyken serinin 2-2'ye geldiğinin hatırlatıl-

ması üzerine tecrübeli başantrenör, "Real Mad-
rid serisi artık geride kaldı. Zorlu bir seri oyna-
dık. Real Madrid, bazılarının beklediği gibi kolay
pes edecek bir takım değildi. Bunu önceden bili-
yordum. İlk 2 maçtan sonra biz de çok farklı ka-
zanınca yanılgı içine düşmüştük. Bizden daha
fazla kamuoyu böyle bir yanılgı içine düştü.
Sonraki maçlarda karşımıza değişik stratejiler
çıktı. Bunları analiz ettik. Artık bu seri bitti." diye
konuştu. Rusya'nın CSKA Moskova takımıyla
oynayacakları yarı final maçına 18 günlük süre
olduğunu anlatan Ataman, şunları kaydettİ:
"Benim değerlendirebileceğim CSKA'nın sezon
performansı. Onları 2 türlü değerlendiriyorum.
Bir Mike James ile oynadıkları bir de Mike
James olmadan oynadıkları bölüm var. İki farklı
stratejinin uygulandığı takım var. Yarı finalde
karşılaşacağımız CSKA Moskova, yeni strateji-
sine alışmış, daha takım olgusu içinde, daha iyi
savunma yapan, hücumda da hangi oyuncudan
sayı geleceğini hesaplayamadığımız ve topu
daha iyi paylaşan bir takım olacak. Mike James
belirleyici bir oyuncuydu ama şimdi daha çok
Will Clyburn üzerine kurulu bir takım var. Hac-
kett, Shengelia, Voigtmann gibi yıldız oyuncular
var. CSKA Moskova maçıyla ilgili şu anda hiç
hazırlığımız yok. Yaklaşık olarak 1 aydır maçla-
rını izlemedim. Aynı sürede Real Madrid serisi
vardı. Sadece basından maç sonuçlarını takip
ettim. Şu anda ne söylesem afaki." THY Avrupa
Ligi'nde normal sezonda en az sayı yiyen ikinci
takım olduklarını anımsatan Ataman, "En iyi sa-
vunmayı yapan ikinci takımıyız. Hücumlarımı-
zın çoğu da savunma kaynaklı. Hızlı hücumlarla
ve geçişlerle çok sayı bulan bir takımız. Play-
off'larda üst üste oynanan maçlarda yorgunluk
faktörü ortaya çıktı. Bazı oyuncuların savunma-
sında sıkıntı yaşadık. Dörtlü Final'da hedefe git-
mek için mutlaka en üst düzeyde savunma
yapmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Önü-
müzde yaklaşık 3 haftalık bir süreç var. Hazırlık-
lara başlayacağız." ifadelerini kullandı.
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Anadolu Efes Başantrenörü Ergin
Ataman, lacivert-beyazlıların Av-
rupa basketbolundaki en kurum-

sal kulüp olduğunu belirterek,
"Kovulmadığım sürece Avrupa'da

Anadolu Efes'teyim." dedi
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Anadolu Efes Başantrenörü Ata-
man, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) atlatmayan 3-4
oyuncularının Sağlık Bakanlığı-
nın onayıyla aşılanacağını söy-
ledi. Ataman, salgın
kapsamında basketbolcuların
aşı kapsamına alınmasıyla ilgili
talepleri olup olmadığının sorul-
ması üzerine şöyle konuştu:
"Bu, çok kritik bir soru. Buna
girdiğimiz zaman, 'Neden voley-
bolcular, neden fabrikadaki iş-
çiler, öğretmenler aşılanmıyor?'
dememiz lazım. Ülkemizdeki
şartlar ve tüm dünyanın aşı ile
ilgili sıkıntıları belli. Anadolu
Efes olarak bu sezon 19 defa
Avrupa'ya çıktık. Avrupa'nın ne-
redeyse her ülkesinde havali-
manlarında bulunduk. Uçaklara
bindik. Bizlerin hastalanması
kadar o hastalığı Türkiye'ye ge-
tirme riskini de üzerimizde taşı-
dık. Bunu da Sağlık Bakanlığına
ilettiğimiz zaman Dörtlü Final
öncesi yakınlık gösterdiler.
Oyuncularımızın büyük bir bö-
lümü de hastalanmıştı. Hasta
olmayan oyuncularımız için bize
ilgi gösterdiler ve bu konuda
yardımcı oldular. Kalan 3-4
oyuncumuzu aşılatıp, en azın-
dan aşının koruyuculuğuyla
Dörtlü Final'e kayıpsız bir şe-
kilde gitmek istiyoruz. Sonuçta
Türkiye'yi temsil ediyoruz. Hep
yabancı ülkelere gitmek zorun-
dayız. Yabancı ülkelerde çalışan
diplomatlarımız gibi, pilotları-
mız, kabin memurlarımız gibi o
gruba dahil ettiler bizi. Bu ya-
kınlığı gösterdiler." THY Avrupa
Ligi Dörtlü Final organizasyo-
nunda Anadolu Efes'in yanı sıra
Rusya'nın CSKA Moskova, İs-
panya'nın Barcelona ve İtal-
ya'nın AX Armani Exchange
Milan takımları mücadele ede-
cek. Dörtlü Final, Almanya'nın
Köln şehrinde 28-30 Mayıs ta-
rihlerinde düzenlenecek.

Avrupa Ligleri ne alemde?
Almanya'da Bayern Münih şampi-
yonluğunu ilan ederken, İngilte-
re'de Manchester City, İspanya'da
Atletico Madrid, Fransa'da ise
Lille, puan tablosunun zirvesinde
yer aldı. İtalya'da Inter, geçen hafta
zirve yarışını önde tamamlamıştı.
Bundesliga'da Bayern Münih,
2020-2021 sezonun bitimine iki
hafta kala şampiyonluğa ulaştı.
Konuk ettiği Borussia Mönchen-
gladbach'ı 6-0'la geçen Bavyera
temsilcisi, üst üste 9'uncu ve top-
lamda 31'inci şampiyonluğunu ilan
etti. Leipzig, deplasmanda Borus-
sia Dortmund'a 3-2 yenilirken,
Wolfsburg ise konuk ettiği Union
Berlin'i 3-0'la geçti. 74 puanla şam-
piyonluk ipini göğüsleyen Bayern
Münih'i 64 puanlı Leipzig ve 60
puanlı Wolfsburg takip ediyor.

Premier Lig

İngiltere Premier Lig'in 35. hafta-
sında, bu sezon UEFA Şampiyon-
lar Ligi finalinde de karşılaşacak
takımların mücadelesinde Chelsea,
deplasmanda lider Manchester
City'yi 2-1 yendi. Manchester Uni-
ted, geriye düştüğü maçta deplas-
manda Aston Villa'yı 3-1 mağlup
ederken, Leicester City ise konuk
ettiği Newcastle United'a 4-2 mağ-
lup oldu. 80 puanlı Manchester
City, gelecek hafta deplasmanda
Newcastle United ile oynayacağı
karşılaşmayı kazanması halinde

şampiyonluğunu ilan edecek.
Ligde bir maçı eksik Manchester
United 70, Chelsea 64, Leicester
City ise 63 puanla ilk 4 içinde yer
alıyor.

La Liga

Zirve yarışını yakından ilgilendiren
mücadelede lider Atletico Madrid,
konuk ettiği Barcelona ile 0-0 bera-
bere kaldı. Real Madrid ise konuk
ettiği Sevilla ile 2-2 berabere kala-
rak liderlik koltuğuna oturma fırsa-
tını kaçırdı. La Liga'nın 35.
haftasında 77 puanlı Atletico Mad-
rid'i, 75 puana sahip takımlardan
Real Madrid ikinci, Barcelona
üçüncü sıradan izliyor. Sevilla ise
71 puanla dördüncü sırada bulu-
nuyor.

Ligue 1

Milli oyuncu Burak Yılmaz'ın iki
gol attığı maçta Lille, konuk ol-
duğu Lens'i 3-0'la geçerek liderlik
koltuğunda oturmaya devam etti.
Şampiyonluk yarışının takipçilerin-
den Paris Saint-Germain (PSG),
deplasmanda Rennes ile 1-1 bera-
bere kaldı. Monaco, konuk olduğu
Reims'ı 1-0, Oympique Lyon ise
konuk ettiği Lorient'i 4-1 yendi.
Ligue 1'in bitimine iki hafta kala
puanını 79'a çıkaran Lille, liderli-
ğini sürdürdü. PSG 76, Monaco
74 ve Oympique Lyon 73 puanla
Lille'in arkasında yer aldı.

Ataman, THY Avrupa
Ligi play-off çeyrek
final serisinde İspan-
ya'nın Real Madrid ta-
kımı ile zorlu bir seri
oynadıklarını, bundan
dolayı Dörtlü Fi-
nal'deki rakipleri CSKA
Moskova'yı takip et-
mediğini söyledi. 
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F acebook tarafından satın alınan anlık
mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ın
güncellediği gizlilik sözleşmesi için 15

Mayıs’a uzatılan süre bitiyor. Şirketten yapı-
lan ilk açıklamada bu tarihten sonra yeni giz-
lilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin
hesaplarının önce askıya alınacağı ardından
silineceği yönündeydi. Ancak son yapılan ya-
zılı açıklamada, hesabının askıya alınmaya-
cağı dile getirildi.

İşte sizi bekleyen sorular

Şirketin son yaptığı açıklamaya göre 15 Ma-
yıs’tan sonra sözleşmeyi onaylamayan kulla-
nıcıları bekleyen sorunlar: “15 Mayıs'tan
sonra hiç kimsenin hesabı silinmeyecek ya da
fonksiyonları kaybolmayacak. Bir süre daha
sürekli olarak sözleşme hatırlatması yapıla-
cak. Sözleşme uyarısı bir süre sonra kalıcı
hale gelecek ve halen onaylamamış kullanıcı-
ların hesaplarında işlevsellik azaltılacak. Soh-
bet listenize erişemeyeceksiniz. Ancak size
yapılan telefon ve video aramalarını yanıtla-
yabileceksiniz. Eğer WhatsApp bildirimleriniz
açıksa size gelen mesajlara yanıt verebilecek-
siniz ya da kaçırdığınız aramaları siz başlata-
bileceksiniz. Sınırlı kullanım birkaç hafta
sürecek eğer halen kabul etmediyseniz What-

sApp'ı kullanamayacaksınız.”

Kararı uzmanlar değerlendirdi

Şirketin değiştirdiği gizlilik sözleşmesini ve
yaptığı açıklamayı değerlendiren uzmanlar,
kişisel bilgilerin zaten kullanıldığını, bu şe-
kilde sadece resmiyete döküldüğünü söyledi.
Düzenlemeyle para kazanmanın hedeflendi-
ğine dikkat çeken Yazılım Mühendisi Prof.
Dr. Ali Okatan, 15 Mayıs’tan sonra What-
sApp üzerinden kesinlikle IBAN gibi banka
bilgilerinin paylaşılmaması konusunda va-
tandaşları uyardı.

Şimdi resmiyete döküyorlar

Kişisel verilerin zaten kullanıldığını yeni poli-
tikayla resmiyete dökmeyi hedeflediklerini
söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ)
Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Okatan, “What-
sApp, uçtan uca şifreleme yöntemiyle kişisel
bilgilerin kullanılmadığını, yazışmaların gü-
vende olduğunu söylüyor ama bu doğru
değil. Facebook ve buna bağlı birçok şirket
insanların kişisel bilgilerini kullanmak istiyor.
Zaten kişisel bilgiler kullanılıyordu şimdi
güncellenen gizlilik politikasıyla bunu resmi-
leştirmek istiyorlar. İleride hukuki açıdan bir-

çok sorunla karşılaşabilirler, önlem alıyorlar.
Kişisel verilerin korunması yasası son derece
katıdır. Yasanın sonuçlarından korunmak
için de kişilerin onayını istiyorlar. Eğer gizlilik
politikasını onaylarsanız, isminiz, adresiniz,
mesajları almadıklarını söylüyorlar ama al-
dıklarını düşünüyorum, diğer bütün bilgiler
şirketin eline geçecek. Facebook’a reklam
veren firmalara bu bilgiler satılıyor ve böyle
para kazanıyorlar” dedi.

İnsanlar bir süre sonra evet diyecek

Kişilerin alışkanlıklarını öğrenip, uygun ürün
pazarlamayı hedeflediklerini aktaran Prof.
Dr. Okutan, “İnsanlar bilgisayarına veya te-
lefonuna program indirirken her şeye ‘evet’
der, benzer şekilde bu düzenlemeye de ‘evet’
diyecek. Kişisel bilgiler de gerekli yerlere gi-
decektir. Alternatif uygulamaların da bir süre
sonra aynı şekilde olacağını düşünüyorum.
Çünkü ayakta kalmak için kişisel bilgilere ih-
tiyaçları var. Bu bilgiler üzerinden alışkanlık-
larınızı öğrenip, size uygun ürün
pazarlayacaklar” diye konuştu.

Kimseye IBAN atmayın

Kişilerin IBAN numarasının birçok bilgiyi ba-
rındırdığını ifade eden Prof. Dr. Okatan, “15

Mayıs’tan sonra WhatsApp üzerinden her-
hangi birine IBAN atmayın. Para transferle-
riyle ilgili bilgi paylaşmayın. Bankanın
isminden tutun, ülkeye, kişilerin hesap bilgile-
rine kadar IBAN numarası içerisinde birçok
bilgiyi barındırıyor. Ayrıca çocuklarınızın fo-
toğraflarını kimseye göndermeyin. Bu fotoğ-
raflar bir şekilde başkalarının eline geçtiğinde
kötü niyetli kullanılabilir” uyarısında bulundu.

Dava açılması mümkün

WhatsApp’ı kullanırken hiç para ödenmediğini
söyleyen İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Öğretim Üyesi, bilişim hukuku uz-
manı Doç. Dr. Murat Volkan Dülger ise “Şir-
ket, giderlerini karşılamak için burayı ticari bir
mecraya dönüştürüyor. Bunun için de insanla-
rın kişisel verilerini istiyor. Kişisel bilgilerini kul-
lanmasına izin vermeyenler için yaptırıma
gitmeye hazırlanıyor. Uygulamayı kullanma-
nızı yavaş yavaş kısıtlayarak o izni vermeniz
için sizi zorluyor. Şirketin merkezi Türkiye’de
değil, o nedenle ABD’ye giderek tüketici hakkı
ihlalinden dava açabilirsiniz. O zaman hukuka
ayrılık Amerika’da değil Türkiye’de olduğu için
hangi ülkenin kanunlarının uygulanacağı kar-
maşası oluşacak. Epey uzun bir işleyişi var.
Amerika’daki avukatlık ücretleri de ülkemizde-

kinden çok daha fazla. Türkiye’de bulunan bir
sivil girişim ABD’de dava açma sürecini baş-
latmadıktan sonra hukuki açıdan hak aramak
zor gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

Ürün satmayı deniyorlar

Şirketin kişisel verileri ne yapacağına dair açık
bir şey söylemediğini belirten Dülger, "Uygula-
manın kuruluşl amacı kişiden kişiye gizli ko-
nuşma aracı olmasıydı. Üçüncü kişiler bu
konuşmaya müdahale edemiyordu. Hala
böyle içeriğe müdahale edilmiyor. Ama siz
kimle görüştünüz, ne kadar görüştünüz, hangi
lokasyondan görüştünüz gibi bilgileri alacak.
Yani sizin sosyal kişiliğinizi anlayabilmek için
verilerini kendisini satın alan Facebook ile pay-
laşmak istiyor. Böylelikle bireyleri daha iyi pro-
fillemek ve davranışsal reklamcılık uygulamayı
hedefliyor. Yani sizin ihtiyacınız olan ürünleri
size daha iyi satmak istiyor. İnsanlar herhangi
bir ücret ödemeden uygulamayı kullandığı
için, kişilerin verilerini ticari şirketlere satıp,
para kazanmayı amaçlıyorlar” diye konuştu.
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WhatsApp’ın güncellediği gizlilik sözleşmesi için 15 Mayıs’a uzatılan sürede sona gelindi. Geçtiğimiz günlerde konuya
ilişkin açıklama yapan şirket, geri adım atarak sözleşmeyi onaylamayanların hesabının askıya alınmayacağını dile ge-
tirdi. Dolayısıyla 120 gün sonra hesaplar silinmeyecek. Ancak, hesaplardaki işlevsellik azaltılıp, sınırlı kullanım olacak

Başka uygulamalara
yönelebilirsiniz
Türkiye’deki kanunların yeterli oldu-
ğunu söyleyen Dülger, “Şirket, AB ül-
kelerine yönelik özel bir düzenleme
yaparken diğer ülkelerde yaşayan in-
sanlara değer vermiyor. İnsanlar da
başka uygulamalara yönelebilir. Ama
insanlar şunu bilmeli, görüşmelerinin
içerikleri üçüncü kişilere ifşa edilmiyor.
Yalnızca meta data dediğimiz üst data-
ların paylaşılması söz konusu” dedi.


