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Işığın 
olduğu 
her yerde 
gölgeler de 
vardır

EL DE ŞAŞMAG

Ahmet Saruhan
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim 
Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesa-
jında, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hika-
yesidir" dedi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü'nce hayata geçiri-
len 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması kap-
samında, 36 günde yaklaşık 420 bin kişi-
nin sürücü belgesi bilgileri kimliğine entegre 
edildi.

Kalın: Cumhuriyet, 
bu milletin diriliş 

hikayesidir

420 bin kişi, sürücü
 belgesi bilgilerini 

kimliğine entegre ettirdi

Koronavirüs 
hastalarında 
aspirin kullanıyoruz

Pekcan: Türkiye, yoluna 
kararlılıkla 
devam ediyor

Sonbahar ve kış aylarında sıkça görülen mevsimsel hastalıklara karşı grip ve zatürre aşısı 
yaptırmak, özellikle koronavirüs sürecinde her zamankinden daha büyük önem taşıyor. 

Soylu: Biz çocuklarımıza, 
terörü miras bırakmayacağız

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi gören koro-
navirüs hastalarında düzenli kullanıldığında ölüm 
riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkan aspirinin, 
Türkiye'de salgının en başından bu yana hastalar-
da kullanıldığını söyledi.

Tüm dünyayı et-
kisi altına alan koro-
navirüs ile ilgili ya-
pılan onlarca sayıda 
farklı araştırma ve 
açıklama kafa ka-
rışıklığına yol açar-
ken, Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim 
Kurulu üyesi Prof. 
Dr. Ateş Kara'dan da 
bu konuda uyarı gel-
di. Prof. Dr. Ateş Kara, 
Covid-19'a ilişkin uz-
manlar tarafından 
aynı konu hakkında 
yapılan farklı açık-
lamaların toplum-
da kafa karışıklığı-
na neden olabildiğini 
söyledi.

Hulusi 
Kentmen'in 
evi restore 
ediliyor

Başkentli anneler 
çifte bayram 

yaşayacak

FARKLI AÇIKLAMALAR

HALKTA GRİP
AŞISI ENDİŞESİ

CAFER KÜLAHLIOĞLU

Kronik ve pek çok hastalı-
ğı olup grip aşısı olamaya-
caklarında aklında ki soru 
“Türkiye’de yeteri kadar 
grip aşısı var mı? Varsa 
kimlere yapılıyor? Ya da 
neden risk gurubunda ki 
herkese aşı ya-
pılamıyor?” 

Sorular böyleyken son gelen 
bilgiler, Türkiye’de grip aşısı 
skandalının büyüdüğü yön-

de. Gözler şimdi Sağlık 
Bakanlığında ve risk gu-
rubunda ki herkes için aşı 
bulunabilecek mi soru-

sunda.

Bilim Kurulu üyesi Kara:

KAFA KARIŞTIRIYOR

65 yaş ve üzeri vatandaşlar  “Risk  grubundasınız dediler ve bizleri aylardır evlere hapsettiler. İş aşıya gelince risk grubunda değilsiniz diyorlar.Biz şimdi hangisine inanalım."

Bilim Kurulu üyesi Prof. Azap:

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı 
mesajında, "Biz çocuklarımıza, terörü miras 
bırakmayacağız. 2023'e ait tüm hedefleri-
mize ulaşmak ve 1923'teki o şerefli imzanın 
tüm sahiplerine, güzel bir yüzüncü yıl kar-
nesi getirmeye kararlıyız, bunun heyecanı-
nı duymaktayız" dedi.

TİCARET Bakanı 
Ruhsar Pekcan, 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı ne-
deniyle yayımla-
dığı mesajın-
da, "Türkiye, her 
şeye rağmen, 
hedeflerinin ar-
kasında yoluna kararlılıkla devam et-
mektedir" dedi.

Gebelikte 
tüketilen 
işlenmiş 
gıda bebek 
gelişimine 
zararlı

ANITKABİR'DE CUMHURİYET COŞKUSU
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, tüm 

yurtta koronavirüs önlemlerine rağmen coşkuyla  kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve devlet 
erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle, Anıtkabir'i 
ziyaret etti.
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SAYFA S.2

SAYFA S.2
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Öğrencisinden mezununa,  çift-
çisinden tüccarına, esnafından tü-
keticisine kadar Türkiye’de borcu 
olmayan  neredeyse hiç kimse yok

Genç işsiz sayımızda rekor üstü-
ne rekor kırılıyor. Ülkemizde açlık sı-
nırının altında çalışan milyonlarca 
vatandaş var. 280 bin genç haciz 
kıskacında 

Her yıl yüzbinlerce öğrencinin 
yüksek öğrenim sürecinde kullan-
dığı ve Kredi Yurtlar Kurumu'nca 
(KYK) verilen krediler, mezuniyetten 
sonra öğrencilerin belini büküyor. 
Bilindiği gibi öğrencilerin mezun ol-
duktan sonra 2 yıl içinde bu borçla-
rını ödemeye başlaması gerekiyor. 
Ancak üniversite mezunları iş bu-

lamadıkları için bu borçlarını öde-
mekte zorluk çekiyor.  

İşsiz gençler öğrenim kredi-
si borçlarının ötelenmesini istiyor. 
2006 yılından 2019’a kadar borç er-
teleyenler yüzde 416 oranında artış 
gösterdi. Görüldüğü gibi borç erte-
lemesi isteyen ya da borç ertele-
yenlerde rekor artış yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Edirne 
Milletvekili Doç. Dr. Okan Gaytan-
cıoğlu Türkiye’de yaklaşık 5 milyon 
kişinin öğrenim kredisi borçlusu bu-
lunduğunu ve bunun 300 bininin ic-
ralık durumda olduğunu belirterek 
bu duruma adil, kalıcı bir çözüm 
getirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin genç işsiz sayısında 

rekorlar kırdığını vurgulayan Doç. 
Dr. Gaytancıoğlu ülkenin kötü yö-
netilmesinin bütün yükünün vatan-
daşların sırtına yüklendiğini, genç-
ler için üniversite diplomasının artık 
iş kapısını değil yeni bir borç kapısını 
açtığını ifade etti,

İşsizlik ise aldı başını gidiyor. Ge-
çen yıla göre iş ilanları yüzde 30 
oranında düştü. İşkur’un iş ilanı du-
varları boş kaldı. 2019’un ilk 6 ayın-
da iş ilanı 1 milyon 75 bini buluyor-
du.  Resmi verilere göre  geçen yıl 
688 bin kişi iş buldu. Bu yıl ise ancak 
384 bin kişi iş bulabildi. İse yerleşti-
rilenlerin sayısı neredeyse yarı yarı-
ya azaldı.

Üniversite mezunu gençler işsiz-

ler ordusuna katıldı.  Önemli bölüm-
lerden mezun gençler asgari ücret-
le işe başlamak zorunda bırakıldılar. 
Arkeoloji mezunlarının yüzde 76’sı, 
Diş hekimliği mezunlarının yüzde 
39’4’ü, İşletme mezunlarının yüzde 
66’ü, matematik mezunlarının yüz-
de 61’i ve Uluslar arası ilişkiler me-
zunlarının yüzde 67’si asgari ücretle 
işbaşı yapmak zorunda kaldı.

İhtiyaç kredisi borçluları da artı-
yor. Türkiye’de İlk kez kredi  çeken-
ler  yüzde 8 kat artış gösterdi. Salgı-
nın etkisini gösterdiği Nisan ayında 
920 bin kişi kredi çekti. Daha önce 
ayda 120 bin kişi kredi çekiyordu. 
Normalleşme sürecinde “ ucuz kre-
di” muslukları açılınca vatandaşın 

borcu da 720 milyar liraya ulaştı.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk 

Merkezi'nin Nisan ayı raporuna 
göre, bankaların vatandaşa kullan-
dırdığı bireysel kredi hacmi bir yılda 
122 milyar lira artışla 642 milyar lira-
ya dayandı.

Sadece mezun gençler mi, ihti-
yaç kredisi kullananlar mı borçlarını 
ödeyemiyor. Tabii ki hayır. Esnaf da 
kredisini ödeyemiyor. 

Salgın boyunca kapalı kalan es-
nafın kredi ve kira borcu arttı. Yük-
sek kiralara direnemeyen mağa-
zalar bir bir kapanıyor. Esnaf salgın 
öncesi günleri mumla arar oldu.

Külahıma anlat

BORCU OLMAYAN KİMSE KALMADI Cafer 
KÜLAHLIOĞLU

Dünya koronavirüs salgınıy-
la mücadeleye devam ediyor. Bu 
mücadelede sonbahar aylarıyla 
beraber yeni bir sürece girildi

Sonbahar ve kış aylarında sıkça 
görülen mevsimsel hastalıklara karşı 
grip ve zatürre aşısı yaptırmak, özel-
likle koronavirüs sürecinde her za-
mankinden daha büyük önem ta-
şıyor. 

Uzmanlar kronik hastalığı bulu-
nan 6 aylıktan büyük herkesin grip 
aşısı yaptırması gerektiğini söylüyor 
ve yine 65 yaşın üzerindeki herkesin 
herhangi bir rahatsızlığı olup olma-
dığına bakılmaksızın bu aşıyı yaptır-
ması gerektiğini belirtiyorlar

 Ancak koronavirüs salgınıy-
la girilen grip mevsiminde yapıla-
cak grip aşıları, bu yıl daha da bü-
yük önem kazandı. Sağlık Bakanlığı, 

bu yıl 1,5 milyon dozdan fazla sa-
tın alındığını belirtirken, grip aşıla-
rı yalnızca ‘e-nabız’ uygulamasın-
da riskli görülen kişilere reçeteyle 
yapılacak. Bu durum ise hekimle-
ri ve vatandaşları tedirgin etmeye 
başladı. Koronavirüs belirtileri ile gri-
be yakalananların benzer belirtile-
ri göstermesi nedeniyle yüksek risk-
li hastalığı bulunan kişilerin grip aşısı 
olması büyük önem taşıyor. Ancak 
bu durumdaki kişiler bile e-nabız sis-
teminden kendi durumlarını incele-
diklerinde “yüksek riskli grupta” ol-
madıkları mesajıyla karşılaşıyor.Aile 
hekimleri, riskli gruptaki birçok has-
tanın aşıya erişemediğini söylüyor.

Aşıya erişemeyenler arasında 
solunum cihazına bağlı yaşayanla-
rın, astım ve KOAH hastalarının bile 
bulunduğunu ileri süren CHP Anka-

ra Milletvekili Murat Emir “ Aşı liste-
sinde hamileler yok, engelliler yok. 
Kalp hastalığı, tansiyon ya da diya-
beti tek başına taşıyorsa bu kişiler 
de listede yok. Kimler var, o da bel-
li değil. Ancak kanser, KOAH, diya-
bet gibi hastalıkları bir arada taşı-
yanlara aşıya erişim hakkı verilmiş. 
İnsanlara mezarda mı yapacaksınız 
bu aşıyı? 800 bin adet grip aşısına 
kimler ulaşabilecek?” diye soruyor

65 yaş ve üzeri vatandaşlar da 
“Risk  grubundasınız dediler ve biz-
leri aylardır evlere hapsettiler. İş aşı-
ya gelince risk grubunda değilsiniz 
diyorlar.Biz şimdi hangisine inana-
lım. Tiyatro da bile böyle komedi 
görülmedi” diyerek tepkilerini dile 
getiriyorlar.

Kronik ve pek çok hastalığı 
olup grip aşısı olamayacakların-

da aklında ki soru “Türkiye’de ye-
teri kadar grip aşısı var mı? Var-
sa kimlere yapılıyor? Ya da neden 
risk gurubunda ki herkese aşı ya-
pılamıyor?” Sorular böyleyken son 
gelen bilgiler, Türkiye’de grip aşısı 
skandalının büyüdüğü yönde. Göz-
ler şimdi Sağlık Bakanlığında ve risk 
gurubunda ki herkes için aşı bulu-
nabilecek mi sorusunda

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK
Eczacı Aybüke Cansın Güngör, 

bu yıl grip aşısına talebin çok oldu-
ğunu belirterek,sistemin nasıl işleye-
ceğini şöyle anlattı " Çok fazla ta-
lep var. Parayla almak isteyen çok 
hastamız var. TEB'in yaptığı açıkla-
maya göre aşılar yalnızca aile he-
kimin yazması ile reçete karşılığın-
da eczaneden karşılanacak. Hasta 
reçeteyi yazdıracak, daha sonra 

buraya gelip biz depodan reçete 
karşılığında aşısını getireceğiz. Yani 
ücretle satılma durumu söz konusu 
değil. Önceki yıllarda hastalar ec-
zanelerden ücretli olarak alıyorlar-
dı; ama yine yeterli gelmiyordu aşı. 
Bu sene de salgından dolayı ta-
lep çok daha fazla. Gelen kişile-
re reçete ile yazılması gerektiğini 
söylüyoruz. Reçeteyi ilaç deposu-
na gönderiyoruz. Grip aşısı elimi-
ze ulaşmış oluyor, hasta tekrar gidip 
aile hekimine yaptırıyor. Eczane-
ler reçete sayısı kadar depodan aşı 
getirecek. Eczanelerde aşı bulun-
mayacak. Hastanın risk durumuna 
göre doktor belirleyecek ve reçe-
tesini yazacak" 

Külahıma anlat

HALKTA GRİP AŞISI ENDİŞESİ Cafer 
KÜLAHLIOĞLU

Bilim Kurulu üyesi Kara: 

Farklı açıklamalar
kafa karıştırıyor

ANKARA, (DHA)- Tüm dünyayı etkisi al-
tına alan koronavirüs ile ilgili yapılan onlar-
ca sayıda farklı araştırma ve açıklama kafa 
karışıklığına yol açarken, Sağlık Bakanlığı 
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş 
Kara'dan da bu konuda uyarı geldi. Prof. Dr. 
Ateş Kara, Covid-19'a ilişkin uzmanlar tarafın-
dan aynı konu hakkında yapılan farklı açık-
lamaların toplumda kafa karışıklığına neden 
olabildiğini söyledi.

Tüm ülkelerin büyük bir mücadele verdiği 
koronavirüs salgınına ilişkin her gün birçok ül-
kede farklı araştırma sonuçları yayımlanırken, 
bilim insanları da açıklamaları ve görüşlerle 
vatandaşları bilinçlendirmeye çalışıyor. Ancak 
onlarca sayıda farklı araştırma ve görüş, kafa 
karışıklığına da yol açıyor. Vatandaşlar, her 
gün ortaya atılan araştırma ve açıklamalar ne-
deniyle bazen nasıl davranacaklarını şaşırdık-
larını söyledi. Türkiye'de salgının doğru yöne-
timi için Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan 
hem Koronavirüs Bilim Kurulu hem de Toplum 
Bilimleri Kurulu pandeminin başından bu yana 
görev yapıyor.

'YAPTIĞIMIZ AÇIKLAMALARDA
DİKKATLİ OLMAMIZ LAZİM'
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, 

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk 
Sağlığı ve Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. 
Ateş Kara, toplumda kafa karışıklığına yol açan 
bu tür açıklamalara ilişkin uyarı yaptı. Prof. 
Dr. Kara, uzmanların ve bu alanlarda farklı fi-
kirleri olanların görüşlerini açıklayabildikleri-
ni ifade ederek, "Bu hepimizin üzerinde olduğu 
gibi toplum üzerinde de veya bu alanla di-
rekt ilgilenmeyen kişilerin de aklında karışık-
lığa neden olabiliyor. O nedenle bizim yaptığı-
mız açıklamalarda dikkatli olmamız gerekiyor. 
Mümkün olduğu kadar bilimsel kanıtları olan 
veya toplum tarafından uygulandığında kişiye, 
çevresine zarar verme ihtimali olan açıklama-
lardan uzak durmamız gerekir" dedi.

FRANSA'DAKİ BİR YAYINDAN
 ÖRNEK VERDİ
Prof. Dr. Ateş Kara, Fransa'da çıkan bir ya-

yından örnek vererek, "Salgının erken dö-
nemlerinde Fransa'da bir yayın çıkmıştı; sigara 

içenlerin virüsü biraz daha az aldıkları şeklin-
de. Elinizdeki verilere bir bakıyorsunuz, hasta-
neye yatanlar biraz daha az sigara içenler, has-
tane dışında kalanlar daha fazla sigara içenler 
olabiliyor. Bu iki şekilde olabilir. Belki diğer ki-
şiler biraz daha titiz oldukları için hastaneye 
erken gelmişlerdir, yatışları olmuştur. Siz öğ-
rendikçe, böyle kişilerin yatmaması gerekti-
ğini gördükçe ayakta takip etmeye başlamış-
sınızdır, evde takip etmeye başlamışsınızdır. 
Geriye dönüp baktığınızda şöyle görürsünüz; 
erken gelenler böyle bir salgın döneminde he-
men ufak bir bulgusu ile gelenler. Bir bakıyor-
sunuz o grup hastaneye yatmış oluyor. Diğer 
grup ise belki de biz bazı şeyleri öğrendikten 
sonra biraz geç geldikleri için ayaktan takip 
edilmelerini söylemiş olabiliyoruz. Bir bakıyor-
sunuz bizim hastaneye yatırdığımız grup, çok 
daha az sigara içen ya da çok daha fazla maske 
takan gibi de görünebilir. Bunlar belki kişinin 
sadece titiz olmasıyla ilişkili olabilir. O neden-
le de bu değerlendirmeleri ve yorumları yapar-
ken bizim mutlaka bu faktörleri de göz önüne 
alarak söylememiz gerekir" diye konuştu.

'KAFA KARIŞIKLIĞINA
 NEDEN OLABİLİYOR'
Prof. Dr. Kara, bunun tüketilen ürünler için 

de geçerli olduğuna dikkat çekerek, "Bazen bir 
bitkisel ürün veya tedavi dışında kullandığımız 
destekleyici ürün çok iyi olabilir; ama aşırı kul-
lanıldığında risk yaratabilir. Onun için de, 'bunu 
şöyle kullanın, böyle kullanın' eğer bilimsel 
kanıtı yoksa ve gösterilmiş çalışmaları yoksa 
bu tür açıklamalar toplumda kafa karışıklığı-
na neden olabiliyor. Özellikle ABD'de rakamla-
rın artmasıyla beraber maske takmanın za-
rarlı olabileceğini söyleyen görüşler vardı. Bu 
tip görüşler bazen toplum içinde risk yaratabi-
liyor, bu sefer de hastalığın çok ciddi artmasına 
neden olabiliyor. Onun için de toplumun biraz 
da bu konuda işinin uzmanına veya bu konuda 
resmi kuruluşlara, Türkiye'de Sağlık Bakanlığı 
bu bakımdan en güvenilir kuruluşlardan bir 
tanesi. Yurt dışında farklı ülkelerin sağlık oto-
riteleri olabilir, Dünya Sağlık Örgütü olabilir, 
onların verilerine güvenilmesi en doğrusu" ifa-
delerini kullandı.

Koronavirüse yakalanan milletvekili 
Enginyurt: Bana bulaşmaz, demeyin

ORDU, (DHA)- Koronavirüs teda-
visi gören Bağımsız Ordu Milletvekili 
Cemal Enginyurt, "'Bana bulaşmaz' de-
meyin. Ben de 'Bana bulaşmaz' diyen-
lerdendim ama koronavirüs bana, eşi-
me, oğluma, danışmanıma bulaşarak 
her yere bulaşabileceğini gösteren la-
net bir illet" dedi.

Bağımsız Ordu Milletvekili Cemal 
Enginyurt, sosyal medya hesabından 
yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin 
pozitif çıktığını duyurmuştu. Ankara’da 
tedavi altında olan Enginyurt, sos-
yal medya hesabından görüntülü me-
saj paylaştı. Enginyurt, mesajında şun-
ları söyledi:

"Değerli dostlar; Covid-19 yani ko-
ronavirüs belası bütün dünyada yayı-
lıyor. 'Bana bulaşmaz demeyin'. Ben de 
'Bana bulaşmaz' diyenlerdendim ama 

koronavirüs bana, eşime, oğluma, da-
nışmanıma bulaşarak her yere bula-
şabileceğini gösteren lanet bir illettir. 
Bu yüzden dikkatli olalım. '3 kişiy-
le konuşuyorsak 1 kişiyle konuşalım, 
3 yere gideceksek 1 yere gidelim' di-
yen Sağlık Bakanı'nın sözüne dikkat 
edelim. Koronavirüs büyük bir tehlike. 
Bunu ortadan kaldırmanın yolu hijyen, 
maske, mesafe. Bu kurallara uyalım. 
İnşallah bu belayı hep birlikte atlata-
cağız. Sağlık Bakanı'mız başta olmak 
üzere doktorlarımıza, hemşirelerimize, 
sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyo-
rum. Koronavirüs mücadelesini yapan 
sağlıkçılarımızı, sağlığımızı siyasete alet 
etmeyelim. Mücadele gerçekten en cid-
di şekilde veriliyor. Allah sağlık çalışan-
larımızdan razı olsun. Herkesi dikkatli, 
duyarlı olmaya davet ediyorum."

420 bin kişi, sürücü
 belgesi bilgilerini 

kimliğine entegre ettirdi
ANKARA, (DHA)- İçişleri Bakanlığı Nüfus 

ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce ha-
yata geçirilen 'Hayat Kimliğinle Kolay' uygula-
ması kapsamında, 36 günde yaklaşık 420 bin 
kişinin sürücü belgesi bilgileri kimliğine en-
tegre edildi.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 
'Hayat Kimliğinle Kolay' uygulaması ile yeni 
nesil sürücü belgelerindeki bilgiler, çipli kim-
lik kartlarına entegre ediliyor. Böylelikle va-
tandaşların, yanlarında ayrıca sürücü belge-
si bulundurma zorunluluğu ortadan kalkıyor. 
Yeni tip sürücü belgesine sahip olanlar, kimlik 

kartlarıyla nüfus müdürlüklerine baş-
vurduklarında ya da kimlik kar-
tı değiştirmek için nüfus mü-
dürlüklerine gittiklerinde, bu 
hizmetten ücretsiz olarak 
yararlanabiliyor. Bu kap-
samda bugüne kadar 112 
bin 263'ü kimlik kartı baş-
vurusunda olmak üzere 
419 bin 409 kişi sürücü bel-
gesi bilgileri kimliğine enteg-
re ettirdi.

Türkiye Cumhuriyeti Kimlik 
Kartında yer alan işletim sisteminden, 

kimlik kartı başvurusunun alınması ile 

kimlik kartının basımına kadar 

olan süreçteki bütün yazılımlar, 

İçişleri Bakanlığı mühendisleri 

tarafından yerli ve milli olarak 

geliştirildi. Sürücü belgesi 

bilgisini kimlik kartına yük-

letmek isteyenler nüfus mü-

dürlüklerine NVİ Çağrı Merkezi 

Alo 199 veya 'https://randevu.

nvi.gov.tr' adresinden randevu ala-

rak başvuru yapabiliyor.

Pekcan: Türkiye, yoluna 
kararlılıkla devam ediyor

ANKARA, (DHA)- ticaret Bakanı 
Ruhsar Pekcan, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı nedeniyle yayımladığı mesa-
jında, "Türkiye, her şeye rağmen, hedef-
lerinin arkasında yoluna kararlılıkla de-
vam etmektedir" dedi.

Bakan Pekcan, yaptığı yazılı açıkla-
masında, Cumhuriyetin, bağımsızlığın-
dan asla taviz vermeyen milletin verdiği 
emsalsiz mücadelenin, onurlu duruşu-
nun ve vatan sevgisinin bir eseri oldu-
ğunu bildirdi. Cumhuriyetin, her alanda 
ilerleyişin kaynağı, birlik ve beraberli-
ğin en büyük güvencesi olduğu-
nu belirten Pekcan, şunla-
rı kaydetti:

"Bir asra yakla-
şan zaman dilimin-
de Cumhuriyetimizin 
kat ettiği mesafe, he-
pimiz için büyük bir 
iftihar vesilesidir. 
Cumhuriyetimizi her 
koşulda korumak, 
yüceltmek ve ileriye 
taşımak ecdadı-
mıza olan 
bor-
cu-
muz, 
ge-
lecek 

nesillere olan sorumluluğumuzdur. 
Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına birlik 
ve beraberlikle emin adımlarla ilerliyo-
ruz. Tüm gayemiz, gelecek nesillerimi-
ze hiçbir güce boyun eğmeyen lider bir 
ülke bırakmaktır. Siyasi başarı ve ka-
zanımlarımızla birlikte sanayi, üretim 
ve ihracattaki dinamizmimizi sürdürü-
yoruz. Pandemi nedeniyle küresel eko-
nominin büyük bir darboğaz yaşadığı 
bu süreçte, Türkiye olarak sağlık ala-
nında olduğu gibi ekonomi alanında da 
en güçlü durabilen ve en hızlı ekonomik 
toparlanma yaşayacak ülkeler arasında 

yer alıyor; çalışmalarımızı iş insanla-
rımızla birlikte gayret ve titizlikle 

sürdürüyoruz. Türkiye, her şeye 
rağmen, hedeflerinin arkasın-
da yoluna kararlılıkla devam 
etmektedir. Bu anlamlı gün-
de, başta Cumhuriyetimizin 
kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk olmak üze-
re İstiklal Mücadelemizin bü-
tün kahramanlarını rahmet-

le ve şükranla anıyor, 
Cumhuriyetimizin 

97’nci kuruluş yıl 
dönümünü ve 29 
Ekim Cumhuriyet 
Bayramımızı 

kutluyorum."

Dünya genelinde koronavirüs bilançosu:
1 milyon 179 bin 239 kişi yaşamını yitirdi

ÇİN, (DHA) – Çin'in Vuhan kentin-
de ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) 
nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayı-
sı dünya genelinde 1 milyon 179 bin 239, 
virüs tespit edilen toplam kişi sayısı 44 
milyon 775 bin 984’e yükseldi. Dünya 
genelinde hastalığı yenerek iyileşen-
lerin sayısı ise 32 milyon 728 bin 561’e 
ulaştı.

Dünyayı kasıp kavuran koronavi-
rüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılma-
ya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 
ülke olan ABD’de son paylaşılan verile-
re göre, toplamda 9 milyon 121 bin 800 

vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam 
can kaybının ise 233 bin 137’ye ulaştı-
ğı bildirildi.

GÜNEY AMERİKA’DA 
BİLANÇO ARTIYOR
Güney Amerika kıtasında korona-

virüs nedeniyle vaka ve ölü sayıların-
da artış sürüyor. En fazla vakaya sahip 
3’üncü ülke olan Brezilya’da son payla-
şılan verilere göre, toplamda 5 milyon 
469 bin 755 vaka bulunuyor. Virüs kay-
naklı toplam can kaybının ise 158 bin 
468’e ulaştığı bildirildi. 
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 
"Kur benim için hiç önemli değil, hiç oraya 
bakmıyorum. Sanayimiz güçlü. Oraya hiç 
bakmıyorum. Kur artık bizim elimizde" dedi-
ğinde pek de ciddiye almamıştık, meğerse 
ciddiymiş kurlar aldı başını gidiyor bakan, 
eden yok.

Merkez Bankasının kapısı duvar, Hazine 
sessiz, Maliye suskun ve Türk ekonomisi sa-
hipsiz görünüyor bu böyle gitmez, gitme-
melidir...

İşin açığı Türkiye gibi dövize bağımlı ve 
dış borcu yüksek bir ekonomide ekonomi-
nin patronu olan Hazine ve Maliye Bakanı-
nın kurlardan daha önemli bir derdi, baka-
cak daha önemli hiç bir işi yoktur.

Türk ekonomisi kurlara ve ithalata aşı-
rı bağımlı bir ekonomidir, hem mevcut dış 
borcun çevrilerek ana para ve faiz ödeme-
lerinin gerçekleştirilebilmesi ve hem de itha-
lata devam edebilmek tamamı ile taze dö-
viz bulmak ile mümkün olabilmektedir.

Diğer yandan Türk sanayisi de üretime 
davam edebilmek için sadece yatırım mal-
larında değil ham madde ve ara mallar-

da da ithalata olağan üstü derecede ba-
ğımlıdır.

Sadece üretim ayağında mı ithalata 
bağımlılık var? Elbette hayır otomobillerimi-
ze koyduğumuz yakıttan evlerimizi ısıttığımız 
doğal gaza kadar bir çok tüketim ürünü de 
tamamı ile ithal kaynaklara dayanmakta-
dır.

Sadece bu kadar mı? Dahası da var el-
bette kullandığımız elektrik, tencerede pi-
şirdiğimiz fasulye ve hatta tencerenin ken-
disi dahil ithal edilmektedir. Et ithal, yağ 
ithal de ekmeğin hamurundaki un ithal de-
ğil mi?

Türk ekonomisi ithalata bu kadar bağımlı 
iken bir yetkili çıkarda ben kurlara bakmıyo-
rum derse doğal olarak ya ciddiyeti sorgu-
lanır, yahut da ekonomi bilgisi. Saraylarda 
bir rüya aleminde yaşayarak televizyonlara 
çıkıp, gazetelere demeç vererek “yerli ve 
milli” edebiyatı yapmak kur gerçeğini hiçbir 
şekilde ortadan kaldırmaz.

Millet kura bakar lafa değil, bizim mille-
tin kriz algısı kurlar üzerindendir, çok uzun 
ve sorunlu bir ekonomik kriz tecrübemiz var 

millet bu tecrübelerden bir çok şey hatırlı-
yor ne 24 ocak kararları unutuldu ve ne de 
Menderes’in 58 iflası. 

Bir çok kişi Abdülhamid’in nasıl iflas edip 
Düyun-u Umumiye kapısına düştüğünü, 
devletin kasasını ecnebi bankerlere nasıl 
teslim ettiğini çok iyi biliyor.

Menderes 58’de ekonomiyi batırıp mo-
rotoryum ilan ederek ben borçlarımı öde-
yemiyorum deyince IMF ve Amerika’nın ipi-
ne sarılmak zorunda kalmıştı, o ipin sonra 
Türkiye’yi nasıl boğduğunu, boğazımıza na-
sıl dolandığını ve nerelere sürüklendiğimizi 
çok kişi biliyor, hatırlıyor.

58 devalüasyonunda  dolar bir gecede 
2 lira 80 kuruştan 9 liraya fırlamış, Türk Lirası-
nın değeri pul olmuştu, bu olay hafızalarda 
silindi mi sanıyorlar?

Ecevit hükümeti döneminde bir esnaf 
yazar kasa fırlattı diye yer yerinde oyna-
mış, kriz var kriz sesleri cihanı sarmıştı, oysa 
bu gün basın sessiz, sesi sedası çıkmıyor, çı-
kamıyor lakin halkın tamamı gene de çok 
ciddi bir kriz içinde olduğumuzu biliyor, id-
rak ediyor.

Ben ekonomi yönetimi ve iktidarın tama-

mına kurların bu ülke için ne kadar önem-

li olduğunu bir kere daha hatırlatarak; 

yapmayın, etmeyin bu işin şakası olmaz, 

gözünüzü seveyim doları, euroyu, kurla-

rı önemseyin diye bir kere daha sesleniyo-

rum.

Sesimi duymaz, uykudan uyanmaz ve 

gerekli tedbirleri acilen almazlar ise son-

ra çok ama çok geç olacak ekonomimiz 

ve ekonomimizin tüm aktörleri ağır ve kalıcı 

hasar alacak. Üretim gücümüz, fabrikaları-

mız, limanlarımız, tarlalarımız yok pahasına, 

üç kuruşa kapanın elinde kalacak kendi ül-

kemizde patronken amele olacağız.

Alacaklılar fabrikalara alaca kargalar 

gibi üşüşüp, batan geminin malları bunlar 

diye yağmalamaya başlayınca o işin dö-

nüşü olmaz, o noktadan sonra bir çare de 

bulunmaz.

Uyanın gaflet uykusundan, uyanın işini-

zi yapın Türk ekonomisine sahip çıkın, bu-

nun için seçildiniz, bunun için maaş alıyor-

sunuz...

Ekonomi ve ekoloji dünyası

DAMAT BEY CİDDİYMİŞ Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

Anıtkabir'de Cumhuriyet coşkusu
ANKARA, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve devlet erkânı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 
nedeniyle, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet 
Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, 
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet 
komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel ka-
tıldı. Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbir-
lerine uyduğu görüldü.

'TÜRKİYE, BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞMAKTADIR'
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 

Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çe-
lengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı du-
ruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradan 
Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Erdoğan, Anıtkabir Özel 
defterine şunları yazdı:

"Yıl dönümüne kavuşmanın mutluluğunu yaşadığı-
mız bu özel günde bir kez daha huzurundayız. Zatı ali-
nizi, kurtuluş savaşımızın tüm kahramanlarını ve aziz 
şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranla-
rımızı sunuyoruz. Bize emanetiniz olan cumhuriyeti ile-
riye taşımak, hedefleri ve hayalleriyle buluşturmak için 
var gücümüzle çalışıyoruz. Türkiye bugün demokrasiden 
özgürlüklere, savunmadan ekonomiye, sağlıktan dış po-
litikaya kadar her alanda başarıdan başarıya koşmak-
tadır. Ülkemizin önünü kesmeye yönelik içeriden ve dı-
şarıdan saldırılar, mücadele azmimizi güçlendirmekte, 

kararlılığımızı daha da artırmaktır. Zaferlerle dolu şanlı 
mazimizden cesaret alarak birlik, beraberlik ve kardeşlik 
içinde ortak geleceğimize doğru yürümeye devam ede-
ceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, 

törenin ardından Anıtkabir'den ayrıldı. Törene katılan as-
kerler ile vatandaşların da fiziksel mesafe kuralına uy-
duğu görüldü. Bu arada resmi törenin ardından korona-
virüs tedbirleri altında halka açılan Anıtkabir, ziyaretçi 
akınına uğradı. 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü, tüm yurtta koronavirüs önlemlerine rağmen coşkuyla  kutlandı.

Koronavirüs hastalarında 
aspirin kullanıyoruz

ANKARA, (DHA)- Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 
üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, ABD'de hastanede tedavi 
gören koronavirüs hastalarında düzenli kullanıldı-
ğında ölüm riskini yüzde 47 düşürdüğü ortaya çıkan 
aspirinin, Türkiye'de salgının en başından bu yana 
hastalarda kullanıldığını söyledi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon 
Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı 
öğretim üyesi ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay 
Azap, koronavirüsten kaynaklanan ölümlerin 
önemli bir sebebinin vücuttaki bütün damarla-
rın iç yüzeyini döşeyen hücrelerin, virüsten etkile-
nerek görevini yapamaz hale gelip, kanın pıhtılaş-
ması olduğunu söyledi. Prof. Dr. Azap, "Kan pıhtıları 
oluşup küçük damarları, ince kılcal damarları tıka-
maya başlıyor. Bu damarlar tıkandığı zaman organ-
lar beslenemiyor. Akciğer yetmezliği, solunum yet-
mezliği şeklinde karşımıza çıkıyor. Beyinde felçlere 
sebep olan pıhtılara sebep olabiliyor. Kalp krizi ola-
biliyor" dedi.

'BAŞTAN BERİHASTALARIMIZDA 
KULLANIYORUZ'
Bunun salgının erken dönemlerinden itibaren 

bildikleri bir konu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Azap, 
"Aslında pek çok enfeksiyon hastalığında böyle olur. 
'Septik şok' dediğimiz 'sepsis' dediğimiz tablo orta-
ya çıkar. Vücudun pıhtılaşma sistemi bozulur, kanın 
akışkanlığı bozulur, bu pıhtılar nedeniyle organ yet-
mezliği ve ölümler gerçekleşir. Amerikalı bilim in-
sanlarının yaptığı şey de bu kan sulandırıcı ilaçların 
gerçekten bunu ne kadar önlediğini gösteren bir ça-
lışma, aspirinin yüzde 50 oranında bunları önlediğini 
gösterdiler. En baştan beri böyle bir durum olduğunu 
bildiğimiz için Türkiye'de zaten kan sulandırıcı 'aspi-
rin' olabilir 'heparin' gibi başka bazı daha farklı ilaç-
lar olabilir, baştan beri hastalarımızda kullanıyoruz" 
diye konuştu.

Soylu: Biz 
çocuklarımıza, 
terörü miras 
bırakmayacağız

ANKARA, (DHA)- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle yayınladığı mesa-
jında, "Biz çocuklarımıza, terörü miras bırakmayacağız. 
2023'e ait tüm hedeflerimize ulaşmak ve 1923'teki o şe-
refli imzanın tüm sahiplerine, güzel bir yüzüncü 
yıl karnesi getirmeye kararlıyız, bunun he-
yecanını duymaktayız" dedi.

Bakan Soylu, yayımladığı me-
sajında, Cumhuriyetin 20'nci 
yüzyılın insanlık dışı sömürge 
mücadelesi içinde doğduğu-
nu ve bugün 97 yaşına ulaş-
tığını belirtti. Bakan Soylu, 
"Sadece 'güçlünün güçsü-
zü ezmediği bir dünya' iste-
yen; sadece kendi ülkesin-
de, kendi inancını özgürce 
yaşamak isteyen; bin yıldır 
üzerinde yaşadığı bu vatanı 
çocuklarına daha müreffeh bir 
ülke olarak emanet etmek iste-
yen bu toprağın çocukları, Kurtuluş 
Savaşı’nda büyük bir mücadeleye imza 
atmış ve atalarından aldığı emaneti, ay yıl-
dızlı bayrağımız ve güzel Cumhuriyetimizle gelece-
ğe taşımıştır. 97 yıl önce bize bu mirası bırakan o fedakâr 
insanların inançları ve arzuları doğrultusunda, Türkiye 
Cumhuriyeti bugün de yine sömürgeciliğin ve çatışma-
nın hakim kılınmak istendiği bir dünyada, inançların-
dan, vatan sevgisinden ve insanlıktan yana tavır alarak 

yoluna devam etmektedir" dedi.
'GÜZEL BİR YÜZÜNCÜ YIL KARNESİ
 GETİRMEYE KARARLIYIZ'
Bakan Soylu, Cumhuriyet Bayramı'nı gurur ve coş-

kuyla kutladığını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz çocuklarımıza, terörü mi-
ras bırakmayacağız. Biz çocukla-

rımıza, fakirliği, demokrasi dışı 
müdahaleleri, emperyalist 

baskılarla inançlarımızdan 
ve değerlerimizden ayrıl-

mış, mazisini unutmuş, 
köklü devlet geleneğin-
den sıyrılmış bir ülke bı-
rakmayacağız. Bilâkis, 
2023’e ait tüm hedef-

lerimize ulaşmak ve 
1923’teki o şerefli imza-

nın tüm sahiplerine, güzel 
bir yüzüncü yıl karnesi getir-

meye kararlıyız, bunun heyeca-
nını duymaktayız. İşte bu duygu ve 

düşüncelerle, bu aziz millete tarih sah-
nesinde yeni bir perde, bizlere yeni bir ufuk 

açan güzel Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa 
Kemal Atatürk başta olmak üzere, ebediyete intikal et-
miş bütün kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi 
minnet ve şükranla anıyor, aziz milletimizin Cumhuriyet 
Bayramı’nı gurur ve coşkuyla kutluyorum."

12 ilde DHKP-C 
operasyonu: 90 gözaltı

İSTANBUL(DHA)- İstanbul merkezli 12 ilde terör 
örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 
90 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet müdürlüğüne bağlı Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-
C'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarla ör-
gütün eleman temini konusunda zorluk yaşadığı ve 
mahalli bölgelerde sözde "halk meclisi" ve "direnişler 
meclisi" gibi yapılanmalar kurduğu tespit edildi. Yine 
örgütün eylem hazırlığı içerisinde olduğunun bilinmesi 
üzerine İstanbul merkezli toplam 12 ilde operasyon dü-
zenledi. Saat 01.00 sıralarında 12 ilde 120 şüphelinin ya-
kalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 90 kişi 
gözaltına alındı.  Gözaltına alınan şüphelilerin emniyet-
teki işlemleri sürerken, 30 şüphelinin yakalanması için 
çalışmalar sürüyor.

İbrahim Kalın: Cumhuriyet, 
bu milletin diriliş hikayesidir

 
ANKARA, (DHA) - Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajın-
da, "Cumhuriyet bu milletin diriliş hikayesidir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Twitter'daki 
hesabından yayımladığı mesajında, "Cumhuriyet bu 
milletin diriliş hikayesidir. Yeniden ayakları üzerin-
de yükselmesidir. Bağımsızlık bildirgemizdir. Gazi 
Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta ol-
mak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve min-
netle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kut-
lu olsun" dedi.
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1. Kobalt elementinin simgesi... 
Kakalamak işi... Boa yılanı... 2. Ihmak 
işi... İtebilmek işi... 3. Herhangi bir bi-
çim ve görünüşlü olan... XIII. yüzyıl-
da Osman Gazi tarafından Anadolu'da 
kurulan ve Birinci Dünya Savaşı'ndan 
sonra dağılan büyük Türk imparator-
luğunun uyrukları... 4. Değişik sayı-
da akortlu tahta veya metal çubukla-
rın gam sırasıyla dizilmesinden oluşan, 
iki değnekle vurularak çalınan bir çal-
gı... İlk Çağdaki uygarlıklarla, özellikle 
eski Yunan ve Roma uygarlıkları ile ilgi-
li olan, antika... 5. Gelmek işi... Geçimini 
yaptığı işlerle sağlayan kimse... Bir şe-
yin eksiğini tamamlamak için ona katı-
lan parça... 6. Deha sahibi kimse, dâhi... 
Latası olan... Küçük küçük doğranmış 
et, ciğer, böbrek vb. şeyler yağda hafif-
çe kavrulduktan sonra su, domates, bi-
ber vb. katılarak yapılan yemek... 7. Art 
arda birdenbire ters yöne açılar yapan 
kırık çizgi... Gönderme (eski)... 8. Dingil... 
Boğumlanma noktası damakta bulunan 
(ses)... İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili... 
9. Enemek işi... Arınmak işi, temizlen-
me... 10. Akılla ilgili, akla dayanan, akıl-
sal (eski)... Sesteş... Osmanlı Devleti'nde 

Macaristan ve Hırvatistan'da sancak 
beylerine ve küçük prenslere verilen 
unvan... 11. Koyun, kuzu vb. hayvanla-
rın çıkardığı ses... Kitapla ilgili (eski)... 
Aklan (eski)... 12. Sayı veya gol pası... 
Başa ve alna bağlanan bağ, çatkı (halk 
ağzı)... 13. Madensel, madenle ilgili... Bir 
başkasına o anda söyleyerek yazdırma, 
yazdırım... 14. Ara sıra... İnatçı, ayak dire-
yici (eski)... 15. Giysi kesimi, kesimle ve-
rilen biçim... Fetişizmi uygulayan kimse 
veya görüş... Türk alfabesinin yirmi do-
kuzuncu harfinin adı, okunuşu...

1. Çocukları ateşe ve tehlikeli şey-
lere karşı uyarırken söylenen bir söz... 
Yoğun işler yüzünden bir şeyle ilgilen-
me imkânı bulamamak... 2. Sevinç, be-
ğenme, hayranlık, rahatlama vb. duygu-
ları belirten bir söz... Ballıbabagillerden, 
karşılıklı küçük yapraklı, beyaz, pembe, 
kırmızı başak durumunda çiçekleri olan 
ve çiçeği baharat gibi kullanılan, odun-
su saplı, kokulu bir bitki... Cepte taşı-
nan, içine para, tütün vb. konulan, ku-
maştan veya örgüden küçük torba... 3. 

Mesleki... Paylama, azarlama (eski)... 4. 
Başlangıcı olmayan, eski, ezelî (eski)... 
Tokat iline bağlı ilçelerden biri... 5. Her 
zaman görülen, olağan... Öldürme, yok 
etme, telef etme... 6. Kilogram... Kısırlık, 
verimsizlik (eski)... Düşünce... 7. İyilik, 
bağış, kayra, lütuf, ihsan, inayet (eski)... 
Güçlük... 8. Türk alfabesinin on beşin-
ci harfinin adı, okunuşu... Kalça kemiği 
(halk ağzı)... Yünün dövülmesiyle yapı-
lan kalın ve kaba kumaş (halk ağzın-
da)... Bizmut elementinin simgesi... 9. 
Abone olma durumu... Çıkıntıları olan... 
10. Güzel... Kır ile ilgili... Bir tanesi... 11. Bir 
elektrik akımını alıp başka bir kuvve-
te çeviren cihaz, alıcı, reseptör... Yorgan, 
şilte vb.ni iri ve aralıklı dikmek (halk 
ağzı)... 12. Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde 
yer alan illerinden biri... Atom numarası 
85 olan, bizmutun alfa ışınlarıyla bom-
bardımanı sonucu elde edilen yapay 
element, astatin (simgesi At)... 13. Su bi-
riktirmek için akan suyun önüne ya-
pılan set, büğet (eski)... Meydana gelen 
olaylar, ortaya çıkan durum veya olu-
şan her şey... 14. Şarkı... Üstü kapalı, ör-
tülü (söz veya davranış)... İyi, güzel... 15. 
Kestane renginin bir veya birkaç ton 
açığı... Konuşanın temel olarak aldığı bir 
şeyden daha uzak olan yer veya şey, 
mavera...

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

HABER MERKEZİ
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş, Başkentli annelere verdiği sözü tuttu. 
Başkan Yavaş’ın seçim öncesi vaatleri arasında 
yer alan çocuk gündüz bakımevlerinden ikisinin 
29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ında açılışı yapıla-
cak. Batıkent ve Çukurambar’da hizmete girecek 
olan çocuk gündüz bakımevlerinden şehit yakın-
ları ücretsiz yararlanacak.

Büyükşehir Belediyesi kadın dostu Başkent 

olma yolunda çalışmalarına devam ediyor. 
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur 

Yavaş, seçim öncesinde annelere verdiği kreş sö-
zünü tuttu. Başkan Yavaş, 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı’nda açılışını yapacağı iki çocuk gündüz 
bakımeviyle annelere çifte bayram yaşatacak.

BAŞKENTLİ ANNELER EN ÇOK KREŞ VE 
BEBEK BAKIM ODASI İSTEDİ
Başkan Yavaş’ın Büyükşehir Belediye Meclis 

gündemine getirdiği ve oy birliği ile kabul edilen 

kararla Başkentli anneler çocuk bakımevlerine 
birer birer kavuşacak.  

Şeffaf belediyecilik anlayışı doğrultusunda 
kadınların hayatını kolaylaştıran projelere imza 
atan Başkan Yavaş daha önce Ankaralı kadınla-
rın talep ve ihtiyaçlarını belirlemek için anket ça-
lışması yaptırdı. Başkent’te 5 binden fazla kadı-
nın katılımıyla yapılan anket sonucunda anneler 
en çok bebek bakım odaları ile kreşlerin açılma-
sını istedi. 

İLK ETAPTA BATIKENT VE ÇUKURAMBAR’DA 
HİZMETE GİRECEK
Batıkent ve Çukurambar’daki binaları yeni-

leyerek çocuk gündüz bakımevi olarak hizmete 
açacak olan Büyükşehir Belediyesi önümüzde-
ki süreçte ise 20 ilçede 20 çocuk gündüz bakıme-
vi açmayı planlıyor.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı ko-
ordinasyonunda hizmet verecek olan ve 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda açılışını Başkan 
Yavaş’ın yapacağı Batıkent ve Çukurambar 
Gündüz Çocuk Bakımevlerinde çocuk oyun oda-
larından oyuncaklara, yemekhaneden dinlen-
me odalarına kadar pek çok sosyal alan da yer 
alacak. 

Kontenjana ve kapasiteye göre Büyükşehir 
Belediyesi ve diğer kurumlarda çalışan annele-
rin çocuklarının buluşacağı çocuk gündüz ba-
kımevlerinin ücret tarifesi Büyükşehir Belediye 
Meclisinde alınacak kararla belirlenecek. 100 ki-
şilik gündüz bakımevlerinden şehit yakınlarının 
çocukları ise ücretsiz yararlanacak.

Başkentli anneler
çifte bayram yaşayacak

HABER MERKEZİ
Mamak Belediyesi bir grup 

hayvanseverin Mamak'taki 
Yukarı İmrahor Mahallesi'nin kır-
sal bölgesinde bulunan eski adıy-
la “Patili Köy” yeni ismiyle Temas 
Sokak Hayvanları 
Koruma Derneği 
İmrahor Yaşam 
Alanı ile Başak 
Mahallesi’nde 
Fen İşleri 
Müdürlüğü’ne 
bağlı ekipleri gö-
revlendirerek ça-
lışma başlattırdı. İş 
makineleri engebe-
li yolu düzeltti, hayvan-
ların yaşadığı alanda da çevre 
düzenleme çalışması başlattı. Sokak 
hayvanlarına mama ve su desteği de 
sağlayan belediye ayrıca sokak hay-
vanlarının güvenliği için de çevreye 
güvenlik kamerası yerleştirdi. 

Çalışmaları yakından inceleyen 
Mamak Belediye Başkan Yardımcısı 
Molla Ali Çetin, “Sokaktaki dostla-
rımız için ekiplerimiz görev başın-
da, belirlediğimiz beslenme nokta-
larına periyodik olarak mama ve su 

bırakıyoruz. Bu süreçte besle-
me noktalarımızı arttırı-

yoruz. Hayatımızı pay-
laştığımız doğadaki 

tüm canlıları sevgi 
ve şefkat anlayışıy-
la koruyup kollama-
ya devam edeceğiz. 

Vatandaşlarımızdan 
da ricamız sokakta-

ki dostlarımızı unutma-
maları. Sizler de evlerinizin 

önüne su ve yiyecek bıraka-
rak destek olabilirsiniz” dedi. Temas 
Sokak hayvanları Derneği Başkanı 
Ömer Akın da desteklerinden dolayı 
Mamak Belediyesi’ne teşekkür ede-
rek, “Herşey canlar için” dedi.

Mamak Belediyesi sokak 
hayvanlarına sahip çıkıyor

 Dedi - Kodu İsmail Parin

BALIK BAŞTAN 
KOKAR

Balık baştan kokar diyorlar ama eksik 

söylüyorlar.

Balık en baştan kokar.

Partili Cumhurbaşkanı olmaz.

Tarafsız olmalı.

Cumhurbaşkanı  etrafına hep partilileri 

dolduruyor.

O da yetmiyor bunlar dört beş yerden maaş 

alıyor

Vatandaşın karnı doyuyor mu?

**   **

Bizim Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir 

Albayrak CHP'den başkan seçildi.

Mazbatayı aldığı ilk gün ne dedi:

"Ben CHP rozetini çıkartıyorum.

Tüm Tekirdağlıların başkanıyım" dedi.

Gerçekten de öyle oldu.

Partizanlık yapmadı.

Tekirdağ'ın bütün ilçelerine hizmet verdi.

**  **

İlk seçildiği yıl Ankara'dan talimatlar geldi.

Şu  adamı Genel Sekreter yap.

Bu adamı  daire başkanı yap diye.

Öylede oldu.

Önceki Genel sekreter Ankara talimatı ile 

gelmişti.

O da işe yaramaz birisini daire başkanı 

atadı.

TESKİ  Genel Müdürü ve yardımcısı  Ankara 

talimatı ile atanmıştı.

Şimdi neredeler?

İkisi de Belediye Başkan adayı oldu.

Ve kaybettiler.

**  **

Cumhurbaşkanım ve iktidar yasaları 

değiştirin.

Belediye Başkanları doğru dürüst adam 

atayamıyorlar.

Daire Başkanı atanacak kişinin on yıllık 

memur olması gerekiyormuş.

Bu yüzden iş bilmez kişiler atanıyor.

Bazı Belediye başkanları Belediyeye şirket

ler kurmuş.

Basın ve Kültür dairelerini bu şirketin başı

na aldığı kişilerle yürütüyor.

**  **

Balık en baştan kokuyor.

Öyle pis kokular çıkıyor ki;

Millet iğreniyor.
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SÖNMÜŞ TOZ KİREÇ SATIN ALINACAKTIR
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

SATIN ALMA VE MALZEME YÖNETİMİ DAİRE 
BAŞKANLIĞI DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1246415)

Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 3000 ton sönmüş toz kireç te-
mini mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale 
usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alına-
caktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası: 2020/573365
1-İdarenin
a) Adı: ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) SATIN ALMA VE MAL-
ZEME YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANLIĞI - DIŞ SATIN ALMA MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7. km No:166 06520 
ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 0312 295 54 44 - 0312 219 79 05
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak 
indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı: Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı 3000 ton sönmüş toz ki-
reç temini
b) Niteliği, türü ve miktarı: 3000 ton sönmüş toz kireç 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ula-
şılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: Çayırhan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, Nallı-
han/ANKARA
ç) Süresi/teslim tarihi: Teslim edilecek sönmüş toz kirecin tamamı, İşletme Müdürlüğü 
ihtiyacına göre peyderpey (telefon ve e-ileti yolu ile miktarlar bildirilecektir) sözleşme 
imza tarihinden itibaren 360 takvim günü içinde İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. 
(Teslim programına ilişkin diğer hususlar teknik şartnamede ayrıntılı olarak düzenlen-
miştir.)
d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 23.11.2020 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres): ELEKTRİK ÜRETİM 
A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ) A Blok Giriş Kat Oda No: Z-2 (İhale Salonu), Mus-
tafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı 7.km No:166 Çankaya/ANKARA
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygu-
lanacak kriterler: 
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterle-
ri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmek-
tedir.  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri-
ne ilişkin bilgileri;  
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi bilgileri,  
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuru-
cuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Si-
cil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halin-
de, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları 
gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından her durumda bu bilgileri gösterir pay def-
teri) ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,  
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.  
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.  
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağı-
daki belgeler:
İstekliler, teklif ettikleri ürünün fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösterir belgeyi sunacak-
lardır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.  
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 
tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.  
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif vere-
cek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.  
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imza-
lanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden 
gönderilecektir.  
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fi-
yatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verile-
cektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.  
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri 
tutarda geçici teminat vereceklerdir.  
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.  
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.  
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
15. Diğer hususlar:
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. ANKARA BATI İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1247270)

2018/5813 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU 
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Sincan İlçe, 795 Ada, 1 Parsel, YENİKENT ATATÜRK Mahalle/Köy, B1 
Blok 6. Normal Kat 23 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmazın borçluya isabet eden tam hisse-
si satışa çıkartılmış olup adresi; Mustafa Kemal Mah. Kayı cad. 5/b Yenikent park konutları b1 
blok no:23 Sincan ANKARA şeklindedir. Bina Kayı Caddesi 364. sok ve 363. sok kesişimindeki 
köşe parseldeki 5/B kapı numaralı yenikent park konutları b1apartmanıdır. Taşınmazın bulundu-
ğu site 5 bloktan oluşan yenikent park konutlarıdır. Bina zemin + 11 normal kattan oluşmaktadır. 
Binanın cepheleri mantolamalı ve sıva üzeri boyalıdır. Binaya giriş site içerisinden kayı cadde-
si cephesinden zemin kat seviyesinden sağlanmaktadır. Binanın giriş kapısı ve rüzgarlık kapısı 
camlı alüminyum doğrama kapıdır. Bina giriş zemini granit seramik duvarları sıva üzeri boyalı-
dır. Bina merdiven basamak ve sahanlıkları mermer merdiven korkulukları alüminyum doğra-
madır. Ana gayrimenkul çift asansörlüdür. Normal katlarından 4 er daire bulunan ana gayrimen-
kulde toplam 20 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bölge yol su elektrik telefon doğalgaz otobüs 
kanalizasyon gibi her türlü belediye hizmetlerinden faydalanmakta ve yerleşim alanı içerisin-
de yer almaktadır. İlçenin eski yerleşimlerinden olup çoğunlukta zemin + 4 katlı yapılaşmalar-
dan ve mesken amaçlı kullanılan yapılardan oluşmaktadır. Bölgede doluluk oranı ortalama se-
viyededir. Altyapı ve ulaşımda sorun yoktur. Ticari hareketlilik ana caddeler üzerindeki binaların 
zemin katlarında bulunan dükkanlarda yoğunlaşmıştır. Meskenin giriş kapısı çelik kapıdır.Ba-
ğımsız bölüm mahallen antre 4 oda salon mutfak wc banyo ebeveyn banyo ve 2 balkondan mü-
teşekkildir. Antre zemini granit seramik duvarları sıva üzeri boyalı tavan kartonpiyerlidir. Salon 
ve odaların yer döşemesi laminat parke kaplı duvarlar sıva üzeri boyalı tavvan kartonpiyerlidir. 
Mutfakta yerler ve duvarlar seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı mermerit tezgah alnı seramik tez-
gahın altında ve üstünde lake kaplama ahşap dolapları yapılıdır. Qv ile banyo zemin ve duvarla-
rı seramiktir. WC de helataşı ve lavabo banyoda duş teknesi kabini klozet ve lavabo mevcuttur. 
Balkonlar zemini seramik kaplıdır. balkonlar cam balkon ile kapalıdır. Pencereler ısıcamlı pvc 
doğrama iç kapıları panel kapıdır. Bağımsız bölüm kombi sistem ısıtmalı ve doğalgazlıdır . Mes-
ken bina girişine göre sol ön kuzey doğu cephelidir. Meskenin faydalı kullanım alanı Fen Bilirki-
şisi tarafından içten içe yapılan ölçülere göre 124,00 m2 daire 17 m2 balkon toplam net 141,00 
m2 olarak hesaplanmıştır.
Adresi : Mustafa Kemal Mah. Kayı cad. 5/b Yenikent park konutları b1 blok no:23 Sincan ANKA-
RA
Yüzölçümü : 21.682,00 m2
Arsa Payı : 106/21682
İmar Durumu : Dosyasında mevcuttur.
Kıymeti : 280.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : 08/08/2012 tarih ve 18656 Yevmiye sayılı TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Lehine 99 Yıl Süre ile Kira Şerhi Vardır.
1. Satış Günü : 09/12/2020 günü 10:10 - 10:13 arası
2. Satış Günü : 06/01/2021 günü 10:10 - 10:13 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Ankara Batı Adalet Sarayı ETİMESGUT / ANKARA
-----------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma ta-
rihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakla-
rı toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı 
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden 
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin 
edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçme-
si şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim mas-
rafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi 
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim 
ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri la-
zımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sure-
ti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak-
lardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, 
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş-
kaca bilgi almak isteyenlerin 2018/5813 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur-
maları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

"Başkent Bülteni"
HABER MERKEZİ
Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halka 

İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan 
“Başkent Bülteni”nin birinci sayısı Ankaralılarla 
buluştu. İlk sayıda Başkan Yavaş’ın göreve gel-
diği günden bugüne kadar yapılan hizmet ve 
projelere yer verilirken, Başkan Yavaş ilk sayı 
için kaleme aldığı yazısında, “İnanıyorum ki yö-
netim anlayışı değişikliğiyle başlayan bu sü-
reç, Ankara’mız için bir başarı öyküsü-
ne dönüşecektir” dedi. Büyükşehir 
Belediyesi hizmet binaları, EGO oto-
büsleri ile metro istasyonlarında 
ayda bir dağıtılacak olan bülten, di-
jital ortamda da takip edilebilecek.

Başkentlilerin severek oku-
duğu, belediye hizmet ve projele-
rini yakından takip ettiği “Başkent 
Bülteni” yeniden yayınlanmaya baş-
ladı. Büyükşehir Belediyesi Basın 
Yayın ve Halkla İlişkiler Daire 
Başkanlığı tarafından ha-
zırlanan Başkent Bülteni, 
yeni ismi ve zengin içeriği 
ile okuyucuların beğenisine 
sunuldu.

24 sayfadan oluşan bülte-
nin ilk sayısında Başkentlilere 
seslenen Başkan Yavaş, şu me-
sajlara yer verdi:

“Bugüne kadar ortak akıl anlayışı-
nı uygulayarak çalışmalarımıza devam ettik. 
Şeffaf belediyeciliğin Türkiye’deki öncüsü ol-
duk. Özellikle pandemi döneminde ‘6 Milyon 
Tek Yürek’ başlıklı kampanyalarımızla birlik-
te olursak neler başarabileceğimizi tüm dün-
yaya gösterdik. İnanıyorum ki, yönetim anlayışı 

değişikliği ile başlayan bu süreç, Ankara’mız 
için bir başarı öyküsüne dönüşecektir. Bu öy-
küyü tüm Ankaralılar ile birlikte yazacak, 
Ankara’yı Mustafa Kemal Atatürk’ün başkenti-
ne yakışır, dünya başkentleriyle yarışır bir kent 
haline beraber getireceğiz.”

DİJİTAL ORTAMDA DA OKUNABİLECEK
Büyükşehir Belediyesine ait hizmet bina-

ları başta olmak üzere EGO otobüsleri ve met-
ro istasyonlarında ücretsiz olarak dağıtıl-

maya başlanan bülten, dijital ortama 
da taşındı. Okuyucular, Başkent 

Bülteni üzerinde bulunan kare 
kodu kullanarak, www.ankara.bel.
tr adresinden ya da Başkent Mobil 

uygulamasından belediye hiz-
met ve projelerini yakından takip 

edilebilecek.
Başkent Bülteni’nde Ankara’ya 
ve Ankara Büyükşehir Belediyesi 

çalışmalarına dair birbirin-
den özel ve önemli konula-

ra yer vereceklerini belir-
ten Basın Yayın ve Halkla 
İlişkiler Koordinatörü Volkan 
Memduh Gültekin, şu değer-

lendirmelerde bulundu:
“Başkent Bültenimiz yeni 

yayın dönemine başladı. Ankara 
Büyükşehir Belediyesinin faaliyet-

leri, Başkanımız Sayın Mansur Yavaş’ın 
yaptığı hizmetler ile Ankara kültürüne, sa-
natına, sokaklarına dair birçok konu başlığı-
na yer vereceğiz. Başkent Bülteni, üzerinde 
yer alan kare kod uygulamasıyla ya da Başken 
Mobil uygulaması aracılığıyla dijital ortamda da 
okunabilecek.”

Ankaralılarla buluştu
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ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR
ANAYASA MAHKEMESİ GENEL SEKRETERLİK
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Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı 4734 sayılı Kamu İha-
le Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale 
edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2020/553400
1-İdarenin
a) Adresi: AHLATLIBEL MAHALLESİ İNCEK ŞEHİT SAVCI MEH-
MET SELİM KİRAZ BULVARI No: 4 06805 
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3124637300 - 3124637402
c) Elektronik Posta Adresi: bilgi@anayasa.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1.475.000 kWh (kilowatt-saat) OG 
(Orta gerilim), 25.000 kWh (kilowatt-saat) AG (Alçak gerilim) 
elektrik enerjisi alımı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yerleri: T.C. Anayasa Mahkemesi Hizmet Binası ile 
EK-1 de yer alan abonelikler için
c) Teslim tarihi: Sözleşme taraflarca imzalandıktan sonra söz-
leşme kapsamında olan abonelikler Elektrik Piyasası mevzua-
tına göre nakil işlemleri tamamladıktan sonra 31/12/ 2020 tarihi 
saat 00:00 itibariyle aboneliklerin devrini alarak , 1/1/2021 tarih 
saat 00.00 itibariyle işe başlanacak olup 31/12/2021 tarihinde 
saat 24:00'de sona erecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: T.C. Anayasa Mahkemesi Hizmet Binası Ba-
sın Açıklama Salonu, Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı 
Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati: 23.11.2020 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik 
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebil-
mesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat 
veya faaliyet belgesi veya belgeler:
İstekliler 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunun ve Lisans Yö-
netmeliği hükümleri gereğince serbest üreticilere elektrik satışı 
yapabileceğine ilişkin ihale tarihinde geçerliliği olan Lisansının 
aslını veya noter onaylı suretini vereceklerdir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyanna-
mesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer 
alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görev-
lilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicile-
re yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere su-
nulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sa-
hip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Bir-
liği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali 
müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenle-
nen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesinti-
siz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart for-
ma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtil-
memiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin 
taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin 
kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranın-
dan az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere iliş-
kin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün dene-
yim belgesi.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili 
temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler, 
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarı-
daki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet 
belgesi. 
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun 
belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin ima-
latçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına 
düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından  istekli adına 
düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklilerin adlarına veya unvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği 
mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi,
d) İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mev-
zuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve is-
teklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler,
Teklif verecek istekliler Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tara-
fından kendilerine verilmiş, ihale tarihinde geçerli durumda olan 
Serbest Tüketicilere Elektrik Enerjisi satmaya yetkili olduğu-
na dair belge (Elektrik Toptan Satış Lisansı, Elektrik Perakende 
Satış Lisansı vb.) aslı veya noter onaylı suretini veya İdaremiz-
ce aslı görülmüştür onayı taşıyan suretlerini teklifleri ile birlikte 
vereceklerdir. Bu belgeyi teklifi ile birlikte veremeyen veya usu-
lüne uygun olmayan belge veren isteklinin teklifi değerlendirme 
dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Özel Kuruluşlara Serbest 
Tüketici Kapsamındaki Elektrik Enerjisi satış işleri benzer iş ola-
rak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre 
belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP 
üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. Anayasa Mahkeme-
si Hizmet Binası İdari ve Mali İşler Müdürlüğü veya ihale tarihin-
de ve saatinde İhale Komisyonuna sunulabilecektir. adresine el-
den teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta 
vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyat-
lar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan 
istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için tek-
lif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel 
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. 
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itiba-
ren 75 (YetmişBeş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar: İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörü-
len açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif 
üzerinde bırakılacaktır.

T.C. ANKARA 13. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                            (Basın-1245974)

ESAS NO : 2020/335 Esas       KARAR NO : 2020/179
Mahkememizce 21/10/2020 tarihli karar ile Çankırı İli, Atkaracalar İlçesi, Çar-
dak Mahallesi, Cilt No:8, Hane No: 47, BSN:63'te nüfusa kayıtlı, 37693100694 
TC kimlik numaralı, Satılmış ve Gülbeyaz'dan olma, Kurşunlu doğumlu Minta-
ze Şahin'in kayıtlarda Mintaze olan isminin Saliha Ebrar olarak değiştirilmesine 
karar verilmiştir. İlan olunur.

Gebelikte tüketilen işlenmiş 
gıda bebek gelişimine zararlı

İSTANBUL, (DHA)- Gebelikte yetersiz ve 
dengesiz beslenme kadar fazla gıda alımı-
nın da bebek için zararlı olduğunu belirten Op. 
Dr. İlknur Sayar, “İşlenmiş gıdalar bebek ge-
lişimini olumsuz yönde etkiler. Besin değeri 
yüksek yağlar içeren zeytinyağı, ceviz, badem 
gibi yağlar ve aynı şekilde besin değeri yük-
sek olan yulaf, esmer pirinç, meyve gibi kar-
bonhidratlar öğünler içinde mutlaka yer al-
malıdır” dedi.

Sağlıklı bir gebelik için anne adayının sağ-
lıklı beslenmesinin şart olduğunu belirten 
Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Kadın 
Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. İlknur 
Sayar, gebelikte hem anne hem bebek için 
gerekli olan enerji ve besin ögelerinin ye-
terli bir şekilde alınmasının altını çiz-
di. Fazla kilo alımının birçok olumsuz 
sonucu olduğu gibi kilo almamanın 
da zararı olduğunu hatırlatan Op. Dr. 
İlknur Sayar, “Yetersiz ve dengesiz 
beslenmenin erken doğum, düşük 
doğum ağırlıklı bebek, ölü doğum, 
anemi gibi birçok olumsuz sonucu 
bulunuyor. Uygun kilo alımı anne-
nin gebelik öncesi kilosuna göre he-
saplanır. Önerilen kilo alımı vücut 
kitle indeksi 18.5 altında olan-
lar için 12.5 ila 18 kilogramdır. 
Vücut kitle indeksi 18.5 ila 24.9 
olan, normal değerlendirilen-
ler 11.5 ila 16 kilogram alma-
lıdır. Kilolu olarak kabul etti-
ğimiz, vücut kitle indeksi 25 
ila 29.9 arasında olanlar 7 ila 
11.5 kilogram alabilir. Vücut 
kitle indeksi 30’un üstünde 
olan, obez gebeler ise en faz-
la 9 kilogram almalıdır" diye 
konuştu.

İŞLENMİŞ GIDALAR BEBEK 
GELİŞİMİNE ZARAR VERİYOR
Sağlıklı gelişim için yeterli ka-

lori almanın önemine değinen Dr. 

Sayar, şöyle devam etti:
"Ancak burada bilinen en 

önemli yanlışlardan biri sade-
ce kalori hesabı yapmaktır. Örneğin 

500 kalorilik işlenmiş bir gıda ile 
500 kalorilik doğal bir gıdanın be-

sin değeri kesinlikle aynı de-
ğildir. İşlenmiş gıdalar bebek 

gelişimini olumsuz yönde et-
kiler. Anne adayı kalori alı-
mına dikkat ederken besin 
değerine de dikkat etmeli-
dir. Beslenme ile ilgili bilinen 
bir diğer yanlışta yağlardan 
ve karbonhidrattan tama-
men kaçınmaktır. Besin de-
ğeri yüksek yağlar içeren 
zeytinyağı, ceviz, badem 
gibi yağlar ve aynı şekilde 
besin değeri yüksek olan 
yulaf, esmer pirinç, mey-
ve gibi karbonhidratlar 

öğünler içinde mutlaka yer almalıdır."
‘2 CANLIYIM’ DEYİP 2 KİŞİLİK 
YEMEK TÜKETİLMEMELİ
Dr. Sayar, yapılan en büyük yanlışlardan 

birinin çevreden gelen ‘sen iki canlısın ye’ şek-
lindeki ısrarları geri çevirmemek olduğunu be-
lirterek, şu uyarılarda bulundu:

Gebelik süresince bebeğin beslenme-
si için, anne adayları daha fazla enerjiye ihti-
yaç duyarlar. Ancak bu demek değildir ki, ha-
mile kadın iki kişilik yemek yiyecektir. Hamile 
kadının normalde aldığı günlük kalori ihtiya-
cına sadece 350 kalori ilave etmesi yeterli-
dir. Katkı maddesi içeren salam, sucuk, sosis 
gibi işlenmiş gıdalardan, besin değeri düşük 
paketli gıdalardan, asitli içeceklerden müm-
kün olduğunca uzak durulmalı; tüketildiğin-
de az miktarda dikkatlice tüketilmelidir. Özetle 
gebelikte beslenmede önemli olan tüm besin 
gruplarını aşırıya kaçmadan tüketip, denge-
li bir biçimde uygun kalori dağılımı ile anne ve 
bebek için yeterli ve kilo alımını sağlamaktır."Op. Dr. İlknur Sayar

Diş fırçalamak koronavirüsten korur mu?
İSTANBUL, (DHA)- Genel sağlı-

ğın başlangıcı olarak bilinen ağız hijye-
ni koronavirüs salgınıyla birlikte daha 
da önem kazandı. Dr. Öğr. Üyesi Begüm 
Alkan, “Dişleri düzenli fırçalamak,  ağız 
gargaraları kullanmak ağızdaki bakte-
riyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de 
bulaş riski ihtimalini azaltabilir” dedi.

Evden çıkmadan önce dişleri fır-
çalamanın yeni tip korona virüsün 
yayılımını azaltabileceği öne sürül-
dü. Konuya ilişkin açıklamalarda bu-
lunan Esenler Medipol Üniversitesi 
Hastanesi Periodontoloji Bölümünden 
Dr. Öğr. Üyesi Begüm Alkan, “Kesin 
yargılara varamasak da bununla ilgi-
li varsayımlarda bulunabiliriz. Daha ge-
niş çaplı araştırmaların yapılması la-
zım. Bilim insanlarından böyle yayınlar 
çıkmaya başladı ama kesinlik için ge-
niş kapsamlı çalışmalara ihtiyaç var. 
Ağız hijyeni genel sağlığın başlangıcıdır. 

Ağızdaki bakteriler sadece ağzı boş-
luğuyla sınırlı kalmaz ve bütün vü-
cudumuza yayılır. Biz koronavirüsün 
de ağızdaki damlacıklar yoluyla bu-
laşan bir hastalık olduğunu biliyoruz. 
Dolayısıyla dişleri düzenli fırçalamak, 
antibakteriyel, antiviral, anti mikrobiyal 
ağız gargaraları kullanmak, dişlerimi-
zi, ağzımızı temiz tutmak ağızdaki bak-
teriyel yükü azaltacaktır. Bu yüzden de 
bulaş riski ihtimali azalabilir” ifadeleri-
ni kullandı

Diş fırçalamayı günde 2 kere öner-
diklerini ancak sıklığının artırılabile-
ceğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Alkan, 
“Gargaranın günde en az 1 sefer, sa-
bah kalktığında evden çıkmadan önce 
yapılmasını öneriyoruz. Diş fırçalama-
nın etkisi yaklaşık 2-3 saat sürer ama 
özellikle klorheksidin içeren gargarala-
rın 8 saate kadar antimikrobiyal etkisi-
ni sürdürdüğü biliniyor” dedi.

Diş Teli Olanlar Nelere 
Dikkat Etmeli ?

HABER MERKEZİ- Diş teli olanlar insanların kar-
şılaştığı en büyük zorluk uygun bir diş fırçası bula-
bilmek. Bunun yanı sıra, diş teli olan insanların kul-
landıkları macunlara da dikkat etmesi gerekiyor. Diş 
Hekimi Zafer Kazak diş teli olan insanların dikkat et-
mesi gereken konuları açıkladı.

Diş Hekimi Zafer Kazak, "Zorlu bir tedavi süre-
ci olan diş teli tedavisinde yemek yerken dikkat edi-
lecek hususların yanında bir de ağız bakımı yaparken 
dikkat edilmesi gerekenler vardır. Diş telinin temizliği, 
çürük ve iltihaplarla oluşabilecek problemlerden ka-
çınmak için önemlidir.

Diş teli bakımı yaparken en önemli konu dişin na-
sıl ve hangi fırça ile fırçalanacağıdır. Diş teline sahip 
olan kişiler düzenli bir şekilde ve doğru fırça ile bu iş-
lemi gerçekleştirmeliler. Aksine dikkat etmez ve fır-
çalamaktan kaçınırlarsa, temizlenmeyen dişler-
de bakteriler braketler etrafına yerleşir, birikir ve diş 
taşlarına sebep olur" dedi.

Diş teli takanların yanlarında daima diş fırça-
sı bulundurmalarının gerekli olduğunu ifade eden Dt. 
Kazak, "Diş teli olanların ağız bakımlarını dört dört-
lük yapmaları tedavilerinin sürecini de hızlandıracak-
tır. Diş teli takanların, diş teli ile diş ve diş eti arasında 
daha fazla besin artığı birikebilir. Örneğin içten takılan 
bir teli temizlemek için diş arası fırça kullanmak gere-
kiyor, iki bu iş için özel olarak hazırlanmış olan oluklu 
fırça kullanarak temizlik yapmak gerekiyor.

Aradan geçen telleri de diş arası küçük fırçalar 
kullanarak temizlemek çok önemlidir. Diş teli temiz-
liğinde önerilen fırçalar genellikle çok lifli, braketlere 
zarar vermeyecek türden fırçalardır. Bu fırçalar bra-
ketlerin arasına girerek temizliği kolaylaştırırlar. Sert 
fırçalar bu noktada çok yanlış bir tercihtir. Sert fır-
ça kullanımı braketlerin kırılmasına yol açabilir" diye 
konuştu.

Diş tellerinin arasına ulaşabilen ince fırça-
nın ise ara yüz fırçası olduğunu kaydeden Dt. 
Kazak, "Braketlerin ve tellerin aralarına normal fır-
çaların ulaşamadığı yerlere bu ince fırça ile ulaşmak 
mümkündür. Diş teli temizliğinde bir diğer husus da 
fluoridli macun kullanımıdır. Fluoridli macun dişle-
ri güçlendirme özelliğine sahiptir. Fırçalama süresi en 
az 4-5 dakika aralığında olmalıdır" dedi.
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YEMEK HİZMETİ ALINACAKTIR
MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MKE MAKSAM 

MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ-TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                                                                                                 (Basın-1247257)

2021 Yılı Fabrikamız personeline toplamda yaklaşık 34860 adet 
Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu 
İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 
ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP 
üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İKN: 2020/579748
1-İdarenin
a) Adı: MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜ-
DÜRLÜĞÜ MKE MAKSAM MAKİNA VE MASKE FABRİKASI MÜ-
DÜRLÜĞÜ -TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: HARMAN MAHALLESI ABDÜLHAKHAMIT CADDESI 
68/B 06470 MAMAK/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası: 3123687870 - 3123691658
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirile-
bileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı: 2021 Yılı Fabrikamız personeline toplamda yaklaşık 34860 
adet Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmeti
b) Niteliği, türü ve miktarı: 2021 Yılı Fabrikamız Personeline top-
lamda yaklaşık 34.860 Adet Yemek Yapım ve Dağıtım Hizmeti.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan 
idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: İdarenin adresindeki yemekha-
neler.
ç) Süresi/teslim tarihi: İşe başlama tarihi 01.01.2021, işin bitiş tari-
hi 31.12.2021
d) İşe başlama tarihi: 01.01.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati: 25.11.2020 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri
(e-tekliflerin açılacağı adres): İdarenin adresindeki toplantı salonu.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik de-
ğerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler 
ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri 
kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorun-
lu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, 
izin, ruhsat vb. belgeler,
Gıda Üretim İzni Belgesi
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 
veya imza sirkülerine ilişkin bilgileri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyanna-
mesi bilgileri,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortak-
ları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görev-
lileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgile-
rin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, 
bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetele-
ri veya bu hususları gösteren belgeler (anonim şirketler tarafından 
her durumda bu bilgileri gösterir pay defteri) ile tüzel kişiliğin noter 
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat 
bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere 
yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan 
belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına 
ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yemin-
li mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter 
tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği ta-
rihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korun-
duğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin ta-
şıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilme-
miştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin ta-
şıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul iş-
lemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az ol-
mamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyi-
mini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yemek hazırlama, yapım ve dağıtım hizmetleri ayrı ayrı veya ta-
mamı benzer iş olarak kabul edilecektir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre 
belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. An-
cak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üze-
rinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan 
sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte 
ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalem-
leri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan top-
lam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İha-
le sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme 
imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere 
kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 
(Atmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Malzemeli Ye-
mek/0,82
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altın-
da olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci mad-
desinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Hulusi Kentmen’in evi restore 
ediliyor

Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), 
(DHA) YEŞİLÇAM’ın tatlı sert, babacan karak-
teri Hulusi Kentmen’in, İzmit’te bulunan evi 
restore ediliyor. Ev, 1,5 yıl sürmesi beklenen 
restorasyon çalışmalarının ardından sanat evi 
olarak kullanılacak. 

İzmit Belediyesi, Yeşilçam’ın emektar 
isimlerinden Hulusi Kentmen’in, İzmit ilçesi 
Veliahmet Mahallesi’nde bulunan 2 katlı evinin 
restorasyonu için çalışma başlattı. Yaklaşık 15 
yıldır kullanılmayan ve zamanla harabeye dö-
nen ev, yapılan restore işleminin ardından ye-
niden hayata kazandırılacak. Yaklaşık 1,5 yıl 
sürmesi tahmin edilen restorasyon çalışma-
larının ardından tarihi evin halka açık bir sa-
nat evi olması planlanıyor. Aslına uygun bir 
şekilde yenilenecek binada, yapının 3 boyut-
lu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına ak-
tarılacak ve buna göre restorasyon projesi 
oluşturulacak. 

Restorasyon çalışmasıyla birlikte evin ye-
niden hayata kazandırılmasının hem mahal-
leye hem de kente bir değer katacağını ifade 
eden mahalle sakini Rıza Öziriç, "Ünlü sanatçı 
Hulusi Kentmen’in binası olması hepimiz tara-
fından biliniyordu. Yıllardır atıl durumdaydı ve 
restorasyon çalışmasının başlatılması bizi çok 
memnun etti” dedi. 

Bu restorasyon çalışmasının kendileri için 
manevi değerinin çok yüksek olduğunu be-
lirten mahalleli Ahmet Ocak, "Yıllardır atıl du-
rumda bulunan bu ev İzmit Belediyesi ta-
rafından restore edilecekmiş, duyunca çok 
onurlandık. Bizler de komşusu olarak bu pro-
jeyi çok yerinde bulduk. Yaklaşık 15 senedir 
kapısı bile açılmadığı için atıl durumda kalmış-
tı. Şu anda yeniden bir Yeşilçam yıldızının evi-
nin hayata kazandırılacak olması bizi mutlu 
etti” diye konuştu. 

Hulusi Kentmen’in evi restore Hulusi Kentmen’in evi restore 
ediliyorediliyor

Urartular 2 bin 750 yıl önce 
TOKİ tekniğini kullanmış

Gülay KUYUCU-Orhan AŞAN/VAN,(DHA) - VAN'da 2 
bin 750 yıl önce Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edi-
len Çavuştepe Kalesi'nde ortaya çıkarılan yapılarda dep-
remden korumak için özel önlemler alındığı belirlendi. Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Kentte, 23 Ekim 
2011 yılındaki depremden sonra TOKİ'nin yapmış olduğu in-
şaatlara baktığımız zaman hepsi ana kayaların üzerine inşa 
edildi. Ama bunu 2 bin 750 yıl önce Urartular yapmış. Şehri 
kurmadan önce mutlaka kanalizasyon sistemini en başta 
yapıyor daha doğrusu alt yapı sistemini tamamlıyor ve ar-
dından üst yapıya inşaat başlıyor" dedi.

Gürpınar ilçesinde bulunan ve 2 bin 750 yıla önce 
Urartu Kralı 2. Sarduri tarafından inşa edilen Çavuştepe 
Kalesi'nin bazı bölümleri günümüze kadar gelmeyi başar-
mış. Tarihi alanda YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında sürdü-
rülen kazı çalışmalarında da ortaya çıkarılan yapılarda 
Urartuların depremden korunmak için özel önlemler aldı-
ğı görülüyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Çavuşoğlu, Urartuların 
kayalık zemine yaptığı kalenin dış duvarların büyük kısmı-
nın traverten taşlardan inşa edildiğini belirterek, yaklaşık 
2 bin 750 yıl geçmesine rağmen duvarların hala ilk günkü 
gibi kaldığını söyledi.

Büyük depremlerin yaşandığı bölgede kalenin taşların-
da herhangi bir oynamanın olmadığını anlatan Çavuşoğlu, 
Urartuların en önemli özelliklerinden birinin ise yapıla-
rı özellikle kayalık alanlara inşa etmeleri olduğunu söyledi. 
Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, bölgede her yüzyılda bir büyük ve 
yıkıcı depremin meydana geldiğini belirterek, "Bu deprem-
lerin neticesinde Urartu’nun özellikle hem surlarında hem 
mimari yapılarında kalıntıları bize şunu gösteriyor depreme 
dayanaklı olduğunu gösteriyor. Kalenin bir ucundan diğer 
ucuna baktığınız zaman aynı düzlüğü görebiliyoruz ve mi-
limetrik olarak halen düzgün durmasını inşaat tekniklerine 
bağlamak gerekiyor. O günkü inşaat tekniklerinin en üst 
seviyesini kullanmışlar. o dönemden şu ana kadar en az 27 
çok büyük deprem geçirmiş olması gerekiyor bu yapının ve 
bu depremlere rağmen halen ilk yapıldıkları gibi akçe ge-
çirmez bir şekilde ayakta duruyorlar" dedi.

Van'da yakın zamanda yaşanan iki depremde bir-
çok vatandaşın hayatını kaybettiğini anlatan Prof. Dr. 
Çavuşoğlu, "O depremler bize dayanıksız evler inşa ettir-
diğimizi gösterdi. Bir diğer önemli özellik biz düz alanlarda 
ovalarda inşaatlar yaptık, malzemeyi çaldık. Ama Urartular 
öyle yapmadı. Muhtemelen burada depremde bir yapının 
çöktüğünü de biliyoruz. Özellikle ana kaya üzerine yapılan 
binalarda belli seviyeye kadar taş temel yapmışlar. Üzerine 
kerpiç ile devam etmişler. Kerpici bir iki kat kaldırmıyor, 
aralara da mutlaka ahşap atıllar ve kirişlerle bu bağlamayı 
yapıyorlar" diye konuştu.

ESKİŞEHİR (AA) - DENİZ AÇIK 
- Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, 
Sivrihisar Kayalıkları'nın yamacın-
da bulunan ve heykel sanatçısı Metin 
Yurdanur tarafından yapılan 100 eserin 
yer aldığı açık hava heykel müzesi, sa-
natseverlerin ilgisini çekiyor.

Ankara'ya 120, Eskişehir'e ise 90 
kilometre uzaklıkta bulunan ve geç-

mişte birçok uygarlığa ev sahipliği ya-
pan Sivrihisar'da, kentin sembollerin-
den olan Sivrihisar Kayalıkları'nın yanı 
başında "Metin Yurdanur Açık Hava 
Heykel Müzesi "yer alıyor.

Müzede, heykeltıraş Metin Yurdanur 
tarafından yapılan, aralarında Atatürk, 
Kazım Karabekir, Nasreddin Hoca, 
Karacaoğlan, Dadaloğlu, Yunus Emre, 
Yaşar Kemal, Abidin Dino, Alaaddin 
Keykubat, Nene Hatun, Bektaşi Dervişi 
Gülbaba, Kırkpınar Ağası Hüseyin 
Şahin, Türk Halk Müziği sanatçısı ve 
derleyicisi Muzaffer Sarısözen, ağ çeken 
balıkçılar, madenciler ve balerin heykel-
lerinin bulunduğu 100 eser yer alıyor.

Açıldığı 2017'den bu yana çok sayı-
da yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından 

gezilen müze, farklı bir deneyim 
sunuyor.

"AMACIMIZ SİVRİHİSAR'I 
DÜNYAYA TANITMAK"

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid 
Yüzügüllü, açık hava heykel müzesine 
ev sahipliği yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirdi.

Sivrihisarlı olan heykeltıraş Metin 
Yurdanur tarafından yapılan 
heykellere yoğun ilginin oldu-
ğunu vurgulayan Yüzügüllü, "Bu 
da bizi oldukça memnun ediyor. 
Amacımız Sivrihisar'ı dünyaya 
tanıtmak. Nasreddin Hoca'mızın 
dediği gibi, dünyanın merkezin-
de ilkleri yaşatmak bizlere na-
sip oldu. Açıldığı günden bugüne 
kadar 1 milyonun üzerinde va-
tandaşımızı burada ağırladık. Bu 
da bizi çok mutlu ediyor." diye 
konuştu.

Ailesiyle Ankara'dan gelip 
açık hava müzesini ziyaret eden Emre 
Altıntaş ise açık hava heykel müzesi-
nin ilçede güzel bir ortam oluşturduğunu 
belirterek, doğa ile sanatın içi içe olma-
sının bölgeye ayrı bir güzellik kattığı-
nı kaydetti.

Açık hava müzesini gezen Murat 
Harcı da müzede her biri farklı anlamlar 
taşıyan heykellerin bulunduğuna deği-
nerek, müzeyi gezenlerin, aynı zamanda 
ilçedeki doğal güzellikleri de görebilece-
ğini bildirdi.

İstanbul'dan ilçeye gelen Hamza 
Özyolcu da Sivrihisar ilçesinin doğası-
nın ve kültürel güzelliklerinin dikkat çe-
kici olduğunu, açık hava heykel müzesi-
ni herkesin görmesi gerektiğini kaydetti. 

 Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN, (DHA) - 
ARDAHAN'da, yaz aylarında yüzlerce kuş 
türüne ev sahipliği yapan Putka Gölü, 'doğal 
sit- nitelikli doğal koruma alanı' ilan edildi. 

Deniz seviyesinden 1950 metre yük-
seklikteki Putka Gölü, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel 
Müdürlüğü tarafından 'doğal sit- nitelikli do-
ğal koruma alanı' ilan edildi. Sonbaharda sula-
rın çekilip, yaz mevsiminde yeniden yükseldi-
ği Putka Gölü, 4 bin 181 hektar alanıyla göçmen 

kuş ve memelilere ev sahipliği yapıyor. 
Elmabaş patka türü ördek başta olmak üze-
re yüzlerce kuş, memeli ve sürüngenin önem-
li yaşam alanı olan göl, bitki çeşitliliği ve doğa-
sıyla da doğaseverler ile fotoğrafçıların ilgisini 
çeken yerlerin başında geliyor.

 Beyza Nur GÜLER-Kubilay 
ÖZEV/İstanbul, (DHA) İletişim 
Başkanlığı'nın hayata geçirdi-
ği "360 Kültür Sanat" projesi kap-
samında, Osman Hamdi Bey Dijital 

Sergisi sanatseverlere kapıları-
nı açtı. Ücretsiz olan sergi, 15 gün 
boyunca Marmara Üniversitesi 
Sultanahmet Yerleşkesi'nde ziya-
ret edilebilecek.

Hologram ve özel projek-
siyon teknolojisi ile dijital ser-
gilerin gerçekleştirileceği "360 
Kültür Sanat" projesi kapsamın-
da, İletişim Başkanlığı tarafından 
düzenlenen Osman Hamdi Bey 
Dijital Sergisi bugün açıldı.  Çağdaş 
Türk resim sanatının ve müzecili-
ğinin öncüsü olan ve Kaplumbağa 
Terbiyecisi resmiyle tanınan 
Osman Hamdi Bey anısına hazır-
lanan dijital sergi, 9 Kasım tari-
hine kadar Marmara Üniversitesi 
Sultanahmet Yerleşkesi'nde, 
11.00-18.00 saatleri arasında zi-
yaret edilebilecek. Kullanılan 
özel teknik sayesinde ziyaretçi-
ler, kendilerini eserlerin içinde 

hissedecek.
HAYATI VE 50'YE YAKIN ESERİ 
HOLOGRGAM TEKNİĞİ İLE 

GÖSTERİLİYOR
Sergide Osman Hamdi Bey'in 

50'ye yakın özel eseri ve bilinme-
yen yönleri üç boyutlu hologram ve 
özel projeksiyon cihazları ile "360 
Kültür Sanat Gösterimi" adı altında 
sanatseverlerle buluşuyor. Sergi ile 
ilgili bilgi veren İletişim Başkanlığı 
İstanbul Bölge Müdürü Mesut Onat, 
"İletişim Başkanlığı olarak tari-
hi kültür ve birikimlerimizi zama-
nın diliyle, zamanın argümanlarıy-
la tüm dijital imkanları kullanarak 
yeniden üretmeye devam ediyoruz. 

Osman Hamdi Bey dijital sergisi kapılarını açtı

Kuş cenneti Putka Gölü, doğal 
koruma alanı oldu

Kayalıkların yamacındaki 
heykel müzesi ilgi çekiyor



Emeklilik ve istifa kararlarının 
kabul edilmeyeceği yönünde alı-
nan kararlar ardından Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi bir açıklama-
da bulundu. Alınan kararları değer-
lendiren Konsey, uyarılarının dik-
kate alınmadığını iddia etti. Konsey: 
“ Uyarılarımızın dikkate alınma-
ması sonucunda ülkemizde salgı-
nın olumsuzluklarından halkımız ve 
biz sağlık çalışanları en çok mağdur 
olanlar oluyoruz.” denildi.

‘MAĞDUR OLUYORUZ’
Tedbirlerin sağlık merkezli de-

ğil ekonomik merkezli alındığını sa-
vunan Konsey, yoğun çalışma şart-
ları nedeni ile sağlık çalışanlarının 
mağdur olduğunu vurguladı. Konsey: 
“ Salgınının dünyada ve ülkemizde 
görüldüğü ilk günden itibaren Türk 
Tabipleri Birliği olarak sürecin yöne-
timinde rol alma talebimizi ve uya-
rılarımızı dile getirdik. Görmezden 
gelinen bu talebimize rağmen biz-
ler yine de hem toplum hem de sağ-
lık çalışanlarının sağlığı için 8 aydır 
uyarıyoruz. Uyarılarımızın dikka-
te alınmaması sonucunda ülkemiz-
de salgının olumsuzluklarından hal-
kımız ve biz sağlık çalışanları en 

çok mağdur olanlar oluyoruz. Peki, 
biz bugüne kadar ne söyledik ve ne 
istiyoruz? Başta salgının TTB ol-
mak üzere tüm meslek örgütleri-
nin ve toplumun katılımı ile yöne-
tilen bir süreç olması gerektiğini, 
testlerin yaygınlaştırılması ile 
koruyucu sağlık hizmet-
lerinin öncelenmesi-
ni, ekonomik çıkarlar 
kaygısıyla turizm 
sektörünün can-
landırılması, AVM, 
restaurant, cafe 
vb. toplu kullanım 
alanlarında kısıt-
lamaların kalkma-
sı, okulların yeter-
li tedbir alınmadan 
açılması sonrası salgının 
önüne geçilemez bir hal alacağı-
nı, şeffaf olmayan veriler ile salgın 
yönetilemeyeceğini, grip mevsi-
minin yaklaşıyor olması nedeniy-
le aylar öncesinden yeterli aşı temin 

edilmesi gerektiğini defalarca belirt-
tik.” İfadeleri kullanıldı.

‘UYARILARIMIZ DİKKATE 
ALINMADI’
Ortaya konulan uyarıların dikkate 

alınmadığını ve bu nedenle salgında 
yeni bir döneme girildiğini vurgula-
yan Konsey şunları kaydetti; “ Ancak 
önerilerimiz ve uyarılarımız dikka-
te alınmadı. Salgın yönetilememeye 
devam etti. Bugün dikkate alınma-

yan uyarılarımız sonrasında ülke-
mizde salgının boyutu endişe veri-
ci bir hal almaya başladı. Yöneticiler 
çözümü sağlık çalışanlarını daha 
çok çalıştırarak bulmaya çalıştığını, 
dün yayınladığı genelge ile duyurdu. 

Artan istifalar ve emeklilik-
ler konusunda uyardığı-

mız ancak hekimleri 
sürece dahil etme-

mekte ısrarcı olan 
Sağlık Bakanlığı 
çözümü izin, 
emeklilik ve isti-
fa hakkımızı ya-

saklamakta buldu. 
Tükenmişlik son-

rası ‘artık gücüm kal-
madı mesleğimden vaz-

geçiyorum’ deyip çalışamaz 
hale gelen meslektaşlarımızın isti-
fa, emeklilik hakları gasp edilmeye 
çalışılıyor.”

Sağlık çalışanlarının vatandaşlara 

yararlı olabilmesi için kendilerini 
sağlıklı hissetmesi gerektiğini vur-
gulayan Konsey açıklamasına şöy-
le devam etti; “ Soruyoruz, tükenen 
bir sağlık çalışanından nasıl sağlık 
dağıtmasını beklersiniz? Sağlık çalı-
şanları risk altındayken nitelikli ko-
ruyucu ekipman, yeterli sayıda 
test ve grip aşısı taleple-
rimizi yerine getirme-
yen, buna karşılık ola-
rak hastayken bile 
çalışmak zorunda bı-
rakan ya da hasta-
lık izni aldığımızda 
maaşlarımızı kesen, 
ek ödemeleri hasta-
ne yöneticilerinin inisi-
yatifine bırakarak ya ada-
letsiz dağıtılmasına ya 
da hiç dağıtılmama-
sına sebep olanlar, 
şimdi ise her çalı-
şanın yasal hak-
kı olan izin, istifa 
ve emeklilik hak-
kımızı gasp etmeye 
çalışanlar bizi hız-
la tüketmeye devam 
ediyor.”

‘TÜKENDİK’
Salgının ilk gününden beri sağ-

lık çalışanlarının özveri ile çalıştık-
larını belirten Konsey tükendiklerini 
ifade etti. Konsey:” Sağlık çalışanla-
rı olarak salgının başladığı ilk gün-
den itibaren tüm riskleri ile salgınla 

mücadele ettik. Hukuksuz uzun ça-
lışma saatlerinde çalıştık, koruyucu 
malzeme olmamasına rağmen çalış-
tık, izolasyon süremiz bitmemesine 
ve meslek hastalığı talebimiz kar-
şılanmamasına rağmen hasta iken 
çalıştık, ailemizden uzak kalarak ça-
lıştık, ek ödeme yapılmamasına rağ-
men çalıştık, bizler için bir aşı dahi 
temin edilmemesine rağmen çalış-
tık, hastalandık, tükendik, öldük.” 
dedi.

SON KARARA DEĞİNİLDİ
Alınan son karar ile sağlık çalı-

şanlarının daha fazla tükendiğini sa-
vunan Konsey sosyal haklar için 
mücadele etmeye devam edecekle-
rini açıkladı. Konsey: “ Artık yeter di-
yoruz! Pandemiyi yanlış yönettiniz; 
Pandemi hastanelere gerek kalma-
dan epidemiyolojinin gerekleri doğ-
rultusunda enfeksiyon zinciri birinci 
basamakta kırılarak pekala kontrol 
altına alınabilirdi. Siz hastanelere yı-
ğılmalara, sağlık personelinin yorul-
masına, tükenmişliğe sürüklenme-

sine sebep oldunuz.  Şimdi 
yükümüz daha da art-

tı, sağlıkçıları dönü-
şümlü çalıştıracak 
şekilde gerektiğinde 
izin kullanmaları-
nı teşvik edeceğini-
ze, zorla çalıştırma-

ya kalkıyorsunuz.  
Yasaklamalar ile bizi 

daha fazla tüketiyorsu-
nuz!” dedi.

Çalışma saatlerinin 
acilen düzeltilme-

si gerektiğini vur-
gulayan Konsey; 
“Çalışma koşulla-
rının acilen düzel-
tilmesi ve sağlık 

çalışanlarının ko-
runması yetkilile-

rinin sorumluluğu ve 
görevidir. Bizler izin, is-

tifa, emeklilik haklarımız-
dan vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyece-
ğiz! Bunun için Türk Tabipleri Birliği 
ve sağlık emek örgütleri ile birlik-
te sağlık çalışanlarının hakları için 
sonuna kadar mücadele edeceğiz.” 
İfadelerini kullandı.
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SAĞLIK ÇALIŞANLARI
ALINAN KARARA TEPKİLİ

ÖZGÜR ALTIN
ÖZEL HABER

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama sonrasında emeklilik, izin ve çalışma saatleri hakkında düzenlemeler 
gerçekleştirildi. Yapılan düzenlemeler ile sağlık çalışanlarının emeklilik ve istifa talepleri kabul edilmeyeceği açıklandı.


