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İnsan 
en çok 
hatalarından 
ders 
çıkartır.

 Babasının türküsünü  Babasının türküsünü 
yaşatmak için klip çektiyaşatmak için klip çekti

ASKİ'den su ASKİ'den su 
tasarrufu çağrısıtasarrufu çağrısı

Pandemi Pandemi 
dönemi, dönemi, 
çocuklarda çocuklarda 
hareketsizliğe hareketsizliğe 
neden olduneden oldu

Gazetelerin bayi satış 
fiyatına düzenleme

Ankara'da 15 bin 
personelle dinamik 

denetim süreci başladı
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Koca: Koca: Salgını en kısa Salgını en kısa 
zamanda geride bırakacağızzamanda geride bırakacağız

Türkiye'den Türkiye'den 
KKTC’ye 20 bin doz KKTC’ye 20 bin doz 
Sinovac aşısı dahaSinovac aşısı daha

Ümit Özdağ, İYİ 
Parti'den istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 
Kadıköy'de esnaf ziyareti

İYİ Parti'den ihraç edilen ardından 
mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul 
Milletvekili Ümit Özdağ, partisinden istifa et-
tiğini açıkladı.

Artık bizim de Artık bizim de 
sesimizi duyunsesimizi duyun

Sağlık Bakanı Fahrettin 
Koca, "Bu salgında 83 mil-
yon olarak sağlık risklerine 
karşı en örgütlü mücadele-
yi dinamik bir şekilde ger-
çekleştirme-
yi başardık. 
İnşallah bu 
salgını en 
kısa zaman-
da ge-
ride 
bıraka-
cağız" 
dedi.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne (KKTC) koronavirüs-
le (Kovid-19) mücadele kapsamında ver-
diği destek devam ediyor. Türkiye Sağlık 
Bakanlığına ait ambulans uçakla 20 bin doz 
Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi.

Pandemiyle birlikte ekonomik kriz toplu-
mun tüm kesimlerinde kendini iyice hisset-
tiriyor. Esnaf siftah yapmadan kepenek 
kapatırken, çiftçi ürününü değerinde sa-
tamıyor.. Emeklilerin durumu ise hepten iç-
ler acısı. Bir yandan salgın , 
diğer yandan  artan fiyat-
larla mücadele ediyorlar. 
Bizi pandemi değil  açlık öl-
dürecek , geçinemiyoruz 
diyerek artık bizim de se-
simizi duyun diye feryat 
ediyorlar.

İşçi,memur, emekli aldıkları maaşla geçinemiyor.İşçi,memur, emekli aldıkları maaşla geçinemiyor.
İşsizlik ise aldı başını gidiyor.İşsizlik ise aldı başını gidiyor.

CAFER KÜLAHLIOĞLU

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Covid-19 aşısı olanların 
seyahat edebilmesi için 'aşı pasaportu' üzerinde çalış-
ma başlatırken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Necmi İlhan, e-Nabız uygulamasına ekle-
nen yeni modül ile 'koronavirüs aşı kartı' oluşturulabil-
diğini söyledi. İlhan, bu aşı kartının 'aşı pasaportu' ola-
rak gösterilebileceğini belirtti. Bilim Kurulu üyesi Prof. 
Dr. Levent Akın ise aşı pasaportunun 2023'ten önce uy-
gulanabilmesinin zor olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. İlhan :Aşı kartı, 
aşı pasaportu olarak 
gösterilebilir

Sanko Üniversitesi, Gaziantep’te ilk doz CoronaVac 
aşısı olan bin 70 sağlık çalışanı üzerinde antikor değerini 
ölçmek için bir araştırma yaptığını açıkladı. Kan örnek-
leri alınarak antikor değerlerinin izlendiği araştırmaya 
göre, tek doz aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 
olarak saptandı. Sonuçların olumlu olduğunu söyleyen 
Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Bayram, "İkinci doz aşıdan sonra aşılananların çok bü-
yük bir kısmının koronavirüse karşı bağışık duruma ge-
çecekleri yönündeki umutlarımız arttı" dedi.

Tek doz CoronaVac Tek doz CoronaVac 
aşısı yüzde 77,5 aşısı yüzde 77,5 

antikor oluşturuyorantikor oluşturuyor

Prof. Dr. Ertuğrul’dan çok riskli iller için uyarı:

Kısıtlamalar Kısıtlamalar 
artırılmalıartırılmalı

Enfeksiyon Hastalıkları ve Kli-
nik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. 

Bülent Ertuğrul, koronavirüs salgının-
da kırmızı uyarı ile 'çok yüksek risk-

li’ illerde kısıtlamaların daha da ar-
tırılması gerektiğini belirterek, "Bir 

miktar daha kısıtlama yapılabilir. İl-
ler arası geçişin engellenmesi, kısıt-

lanması veya denetimli bir biçimde 
yapılması gibi. Çünkü o illerde 

oluşan hasta yoğunluğunun 
başka illere geçmemesi 
gerekir. Ya da o illere gi-
ren insanların tekrar çıkış 

yaparken kontrollerinin 
yapılması gerekir" dedi.

Gazetelerin bayi satış fiyatı, kat-
ma değer vergisi dahil, yerel ve böl-
gesel gazetelerde 75 kuruştan, yaygın 
gazetelerde ise 1 liradan az olamaya-
cak. Düzenlemeyi içeren, Resmi İlan 
ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak 
Süreli Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayımlandı.

SAYFA S.2

SAYFA S.2SAYFA S.2

SAYFA SAYFA S.2S.2
SAYFA S.2

Memur ve emekliye yapılan zam ise 

yılın ikinci ayında neredeyse tama-

men buhar oldu gitti. Şubat ayı enf-

lasyonu, 2021 yılı için yapılan 114 lira-

lık zammın 99 lirasını şimdiden yuttu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)  Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy'de es-
nafı ziyaret etti.

SAYFA S.3

SAYFA S.3
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SAYFA S.3

SAYFA S.3

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gön-
derdiği Kovid-19 tedbirlerine yönelik 
'Dinamik Denetim Süreci' genelgesi kap-
samında Ankara'da 15 bin personelle de-
netimlere başlanıldı.



2 Güncel SONSÖZ
5 MART 2021 CUMA

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

Pandemiyle birlikte ekonomik 
kriz toplumun tüm kesimlerinde 
kendini iyice hissettiriyor. Esnaf sif-
tah yapmadan kepenek kapatır-
ken, çiftçi ürününü değerinde sata-
mıyor. İşçi,memur , emekli aldıkları 
maaşla geçinemiyor. İşsizlik ise aldı 
başını gidiyor.

Çarşı- pazarda yaprak kıpırda-
mazken, işsizlik ve geçim derdi in-
sanların kaygılarını iyiden iyiye ar-
tırıyor. Asgari ücret ve daha düşük 
gelirle yaşamak zorunda olan in-
sanlar, yoksullukla mücadele eder-
ken, pek çok insan da ısınma, 
elektrik, su, doğal gaz gibi temel ih-
tiyaçlarının faturalarını ödeyemiyor, 
gıda ve beslenme ihtiyaçlarını zor 
karşılıyor. 

Türk-İş’in açıkladığı son rapo-

ra göre, gıda fiyatları Şubat’ta aylık 
yüzde 2,53 oranında arttı. Dört kişilik 
bir ailenin açlık sınırı 2 bin 719 TL'ye, 
yoksulluk sınırı ise 8 bin 856 TL'ye 
yükseldi. Sadece 2021’in ilk iki ayın-
da mutfak  masraflarında  1 aylık  
ek maliyet 129 lira oldu. Bu bir ay-
lık ek maliyet açlık sınırının altında-
ki maaşla yaşam mücadelesi veren 
insanlara bir  darbe daha vurdu

Bir yıldan bu yana hayatı olum-
suz anlamda etkileyen ve günlük 
yaşamı durma noktasına getiren 
koronavirüs salgını, en çok da es-
nafı olumsuz etkiledi.İş yerleri kapa-
lı olan ve iş yapamayan esnaf çok 
zor günler yaşıyor. İşyerleri açık olan 
bazı esnaf dükkanını hiç satış yapa-
madan kapatırken, iş yapamayan 
bazı esnaf da çareyi kepenk ka-

patmakta ya da devretmekte bu-
luyor.

Zor günler geçiren esnaf “Eko-
nomi kötü, kimse alışveriş yapamı-
yor. Haliyle bizler de işi çeviremiyo-
ruz. Her şey aldı başını gidiyor. Satış 
yok kiralarımızı ödeyemiyoruz. Sıkın-
tılarımız çok büyük. Borçları ertele-
mek hiçbir şeyin çözümü değildir. 
İşlerimiz olsun ki borçlarımızı ödeye-
bilelim. İş yapamazsak ertelenmiş 
olsa dahi borçlarımızı 3 ay sonra 
nasıl ödeyebiliriz” diyerek feryatları-
nın duyulmasını istiyorlar

Emeklilerin durumu ise hepten 
içler acısı. Bir yandan salgın , diğer 
yandan  artan fiyatlarla mücade-
le ediyorlar. Bizi pandemi değil  aç-
lık öldürecek , geçinemiyoruz diye 
feryat eden emekliler, “Daha dün 

35-40 liraya aldığımız sıvı yağ 80-85 
liraya çıktı. Maaş zammının dörtte 
biri sadece yağa gitti. Çarşı pazara 
çıkıp meyve sebze dahi alamıyo-
ruz. Evimize ekmek götürmekte zor-
lanıyoruz. Hesap ortada  aldığımız 
emekli maaşı da ortada. 

Zor durumdayız. Artık bizim sesi-
mizi duyun. Ömrümüzün şu günle-
rinde insan onuruna yaraşır bir şe-
kilde yaşamak istiyoruz” diyerek 
iktidardan beklentilerini şöyle dile 
getiriyorlar

Pandemi sürecinde artık ödene-
mez hale gelen emeklilerin temel 
gider faturaları, sosyal dayanışma 
gereği SGK tarafından karşılanma-
lıdır. 

En düşük emekli-yaşlı aylığı ve 
bayram ikramiyesi adı altında yapı-

lan ödemeler, asgari ücret seviyesi-

ne çıkarmalıdır. 

Tüm emeklilere yılda dört maaş 

ikramiyesi yapılarak emekli gelirleri 

kısmen de olsa iyileştirilmelidir. 

Devlet, SGK ve sermaye temsil-

cileri, emekli sendikaları temsilcile-

riyle toplu sözleşme masasına otu-

rarak sorunlara kapsamlı çözümler 

getirilmelidir. 

Görüldüğü gibi pandemiyle bir-

likte ekonomik krizden etkilenme-

yen hiçbir kesim yok.Herkesin ortak 

isteği  bu zor günlerin biran önce 

son bulması ve normal yaşama dö-

nülmesi.

Külahıma anlat

ARTIK BİZİM DE SESİMİZİ DUYUN Cafer 
KÜLAHLIOĞLU

Prof. Dr. İlhan :Aşı kartı, aşı pasaportu 
olarak gösterilebilir

Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, e-Nabız uygulamasına eklenen yeni 
modül ile 'koronavirüs aşı kartı' oluşturulabildiğini söyledi. İlhan, bu 

aşı kartının 'aşı pasaportu' olarak gösterilebileceğini belirtti. 
ANKARA(DHA)-AB ülkele-

ri, Covid-19 aşısı olanların ser-
bestçe seyahat edebilmesini sağ-
layacak 'aşı pasaportu' üzerinde 
çalışma başlattı. Pasaporta 'IBAN' 
gibi bir kodla ne tür aşı yapıldığı, 
nerede yapıldığı, PCR testi sonucu 
ve antikor seviyesi gibi temel tıb-
bi bilgiler işleneceği belirtildi. Gazi 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı, 
Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı 
ve Sağlık Bakanlığı Toplum 
Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. 
Mustafa Necmi İlhan, DHA'ya yap-
tığı açıklamada, Türkiye'de koro-
navirüs süreci ile beraber elek-
tronik sağlık hizmetlerinin çok 
iyi şekilde verildiğine şahit olun-
duğunu kaydetti. Prof. Dr. İlhan, 
Hayat Eve Sığar (HES) uygulama-
sı kapsamında kod üretilebildiğini, 
aşı zamanının takip edilebildiğini 
söyledi. İlhan, e-Nabız uygulama-
sına eklenen yeni modül ile 'koro-
navirüs aşı kartı' oluşturulabildi-
ğini belirterek, "Vatandaşlarımız 
bilirler, çocuklarımıza aşı kar-
tı veriliyor, tıpkı bunun aynısı bize 
verilebiliyor. Sistemden kendimiz 
bunu indirebiliyoruz. Hatta bazı 
ülkeler koronavirüs aşı kartı ta-
lebinde bulunursalar, indirdiğimiz 
bu elektronik belgeyi PDF olarak 
sisteme yükleyebiliyoruz ya da 
ekran görüntüsü olarak sisteme 
ekleyebiliyoruz. Sağlık Bakanlığı 
tarafından verildiği ve barkodu 

olduğu için çok kolaylıkla diğer ül-
kelerin de sistemlerine yüklene-
biliyor" diye konuştu.

'AŞI PASAPORTU OLARAK 
BU GÖSTERİLEBİLİR'
Prof. Dr. İlhan, aşı kartının 

hem Türkçe hem de İngilizce ola-
rak oluşturulabildiğini belirte-
rek, "Bu aşı kartı, aşı pasapor-
tu diyebiliriz, hem Türkçe hem de 
İngilizce olarak basılabiliyor, bu-
nun da çok büyük avantajı var. 
Burada kimlik bilgileri, aşıyı ne 
zaman, hangi saatte olduğum ve 
hangi aşıyı olduğum resmi ola-
rak yer alıyor. Altında da barkod 
var, bu barkod ile de isteyen kişi-
ler aşıyı dijital olarak sorgulayabi-
liyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin 
sağladığı aşı kartı bu, dileyen yer-
lere de aşı pasaportu olarak bu 

gösterilebilir" ifadesini kullandı.
'AŞIYA ERİŞEN ÜLKE 
SAYISI ÇOK SINIRLI'
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu 

üyesi Prof. Dr. Levent Akın 
ise AB'nin aşı pasaportu taslağı 
uygulamasının akla yatmadığını 
söyledi. Akın, bazı Afrika ülkele-
rine giderken 'sarıhumm aşı-
sı' olunduğunu, sıtmaya karşı da 
bazı ilaçların alındığını anımsat-
tı. Akın, "Niye, çünkü bizim böl-
gemizde hastalık yoktur; ama o 
bölgede de vardır hastalık. Gelen 
kişilerin o hastalığa yakalanma-
ması ya da varsa bir hastalıkla-
rı o ülkeye bulaştırmamasını he-
deflerler. Şimdi aşıya erişen ülke 
sayısı çok sınırlı. Ama tüm ülke-
lerden birileri geliyor, eğitim, tica-
ret, turizm için geliyor. Dolayısıyla 

aşı pasaportu dünyada aşı prog-
ramı tamamlanmadan hayata ge-
çirilmesi çok büyük bir risk yara-
tır, çok büyük sıkıntı yaratır. Hem 
insan hakları açısından hem de 
uluslararası ilişkiler açısından sı-
kıntı yaratır. Aşı olamayan ülkeler 
var. 100'den fazla aşıya erişeme-
miş ülke var. O zaman bu ülkeden 
insan gelmeden makul bir süre 
önce, ki bu süre genellikle 48 sa-
attir,  test yaptırır ülkeye öyle gi-
rer. Böylece vaka sayısı azalmış 
ülkeyi, vaka sayısı çok olan ülke-
den korumuş oluyorsunuz" dedi.

‘DSÖ AŞI PASAPORTUNUN 
KULLANILMASINA KARŞI’

Akın, aşı pasaportu konusun-
da dünyada çok fazla tartışma-
nın yer aldığını kaydederek, şun-
ları söyledi:

"Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
şiddetle aşı pasaportunun şu dö-
nemde uygulanmasına karşı. 
İleriki yıllarda olabilir. Dünyanın 
aşı üretim kapasitesi yaklaşık 
2,5-3 milyar civarında. Dünyada 
aşı olması gereken insan sayı-
sı 7 milyar. Demekki biz 2022 yı-
lında da aşıya devam edeceğiz. Aşı 
olamamış insanların nasıl seya-
hat etmelerini engelleyeceksiniz. 
O zaman dünyanın bu sosyalleş-
me, liberalleşme, küreselleşme ne 
derseniz deyin, bu kısmıyla ters 
düşülmüş olacak. Onun için bu 
çok mümkün değil. "

Prof. Dr. Ertuğrul’dan çok riskli iller için uyarı:

Kısıtlamalar artırılmalı
TEKİRDAĞ (DHA)- Enfeksiyon 

Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji 
Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul, koro-
navirüs salgınında kırmızı uyarı ile 'çok 
yüksek riskli’ illerde kısıtlamaların daha 
da artırılması gerektiğini belirterek, "Bir 
miktar daha kısıtlama yapılabilir. İller 
arası geçişin engellenmesi, kısıtlan-
ması veya denetimli bir biçimde yapıl-
ması gibi. Çünkü o illerde oluşan hasta 
yoğunluğunun başka illere geçmeme-
si gerekir. Ya da o illere giren insanların 
tekrar çıkış yaparken kontrollerinin ya-
pılması gerekir" dedi.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik 
Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent 
Ertuğrul, koronavirüs salgınında 
Türkiye'nin normalleşme sürecine baş-
lamasını değerlendirirken, hala risk-
li olan bölgeler olduğunu söyledi. 
Öncelikle bir risk kategorisi belirlemek 
gerektiğini vurgulayan Ertuğrul, "Bu 
bölgeler çok yüksek riskli olan bölgeler. 
Yani haritada kırmızıyla gördüğümüz ve 
olgu sayısı 100 binde 100'ün üzerinde ol-
duğu bölgeler. Karadeniz Bölgesi'nde 
100 binde 200'e kadar çıkmış durum-
da bu. Burada bir kere kısıtlamalar de-
vam edecek. Hatta bence bir mik-
tar daha kısıtlama yapılabilir; 
İller arası geçişin engellenmesi, 
kısıtlanması veya denetimli bir 
biçimde yapılması gibi. Çünkü 
o illerde oluşan hasta yoğunlu-
ğunun başka illere geçmemesi 
gerekir. Veya o illere giren insan-
ların tekrar çıkış yaparken 
kontrollerinin yapıl-
ması gerekir. Oradaki 
hasta yükünün 
başka illere akta-
rılmaması gere-
kir. Bence yapıl-
ması gereken şu 
anda kısıtlama-
lara elbette de-
vam etmek ama 
iller arası geçişi 

de kontrollü hale getirmek" dedi.
'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİLER PCR 

TESTLERİYLE DENETLENMELİ'
Bu süreçte okulların açık olması ge-

rektiğini savunan Prof. Dr. Ertuğrul, 
şöyle konuştu:

"Bence her yer kapanabilir ama 
okulların ve eğitimin açık olmasını mut-
laka zorlamalıyız. Ama bunun da kural-
sız olmaması gerekiyor. Burada özel-
likle öğretmenlerin ve öğrencilerin çok 
dikkatli olması ve bir güvenlik çembe-
ri içinde okulda bulunmalarının sağlan-
ması gerekiyor. Öğretmenlere çok bü-
yük sorumluluklar düşüyor. Yükleri bir 
kat daha arttı. Ama bence Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın yapması gerekli olan uy-
gulamalardan bir tanesi de yurt dışında 
örneklerini gördüğümüz gibi, özellikle 
İngiltere'de, periyodik olarak öğret-
menlerin ve öğrencilerin PCR testle-
ri ve kontrollerinin sağlanması. Böylece 
asemptomatik bile olsa olguların sapta-
narak hemen onların o ortamdan uzak-
laşmalarının sağlanması. Semptom 
göstermeyi beklememek gerekiyor 
böyle bir durumda. Şu anda bizim test 
stratejimiz bir semptomatik olgu. Yani 

semptom gösterenlere test yapı-
yoruz gibi oldu. Ama okullarda bu 
böyle olmamalı. Ve aynı zamanda 
bunun izlenmesi gerekiyor. Yani 
bir hafta baktınız hiçbir olgunuz 
yok, PCR negatif tüm öğrenci ve 

öğretmenlerde ama daha sonrasın-
da bir iki hafta sonra pozitifler 

saptamaya başladınız. O 
zaman belki de o oku-
lu kapatmak, o oku-
lu karantina altına 
almak gerekiyor. 
Belki de o dö-
nemde bunu ai-
leleri de kapsa-
yacak şekilde 
PCR kontrolle-
riyle denetle-
mek gerekiyor."  

LEFKOŞA,(DHA) - Türkiye, koronavi-
rüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 
20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ne (KKTC) koronavirüs-
le (Kovid-19) mücadele kapsamında ver-
diği destek devam ediyor. Türkiye Sağlık 
Bakanlığına ait ambulans uçakla 20 

bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi. 

Uçağın sabah saatlerinde 09.30'da  Ercan 

Havalimanı'na indiği bildirildi. Türkiye’den 

KKTC’ye toplamda gönderilen Sinovac 

aşısı 80 bin doza ulaştı. Öte yan-

dan, KKTC'de koronavirüse karşı ilk aşı-

lama programı 15 Ocak'ta başlayarak 22 

Ocak'ta tamamlanmıştı.

Gazetelerin bayi satış 
fiyatına düzenleme

ANKARA (AA) - Gazetelerin bayi satış 
fiyatı, katma değer vergisi dahil, yerel ve 
bölgesel gazetelerde 75 kuruştan, yaygın 
gazetelerde ise 1 liradan az olamayacak.

Düzenlemeyi içeren, Resmi İlan ve 
Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Süreli 
Yayınlar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi 
Gazete'de yayımlandı.Düzenlemeyle yö-
netmeliğin "Asgari satış fiyatı ve komis-
yon oranı" başlıklı 47. maddesi değiştirildi.

Değişiklik uyarınca, gazetelerin her 

yayın gününe ait beher nüshasının, son 

nokta-tali bayilerdeki satış fiyatı kat-

ma değer vergisi dahil 75 kuruştan, yay-

gın gazetelerde ise 1 liradan daha az, ba-

yilere ödenecek komisyon ücreti toplamı 

ise üzerinde yazılı meblağın yüzde 40'ın-

dan daha fazla olamayacak.Düzenleme 1 

Mayıs 2021'de yürürlüğe girecek.

Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha 

ASELSAN ve Turkcell'den 
'güvenli iletişim' için iş birliği  

İSTANBUL-(DHA)-  Savunma sanayi 
şirketi ASELSAN ile Turkcell, yerli uygula-
malar için güçlerini birleştirdiğini açıkladı. 
Turkcell’in yerli iletişim ve yaşam platfor-
mu BiP üzerinden ASELSAN’a özel geliş-
tirdiği a-ileti platformu ile çalışanların gü-
venle iletişim kurması hedefleniyor. Bir 
şirkete özel geliştirilen ilk iletişim plat-
formu olma özelliğine sahip uygulamayı 9 
bine yakın ASELSAN çalışanı kullanıyor. 

ASELSAN ve Turkcell, güvenli diji-
tal iletişim çözümü için bir araya geldik-
lerini açıkladı. Turkcell mühendisleri-
nin geliştirdiği BiP uygulaması üzerinden 
ASELSAN’a özel tasarlanan a-ileti plat-
formu sayesinde, 9 bine yakın ASELSAN 
çalışanının güvenle mesajlaşmaya de-
vam edeceği aktarıldı. Tamamen yer-
li ve milli olan a-ileti platformundaki ve-
riler ‘Türkiye’nin verisi Türkiye’de kalsın’ 
prensibine uygun olarak ASELSAN’ın 
kendi veri merkezlerinde saklandığı be-
lirtildi.BiP’in uygulama özelleştirme alt-
yapısı kullanılarak tasarlanan a-ileti plat-
formunda ASELSAN çalışanları kendi 
aralarında yazılı, sesli ve görüntülü gö-
rüşmelerini yapabiliyor. Ayrıca platform-
da bulunan Keşfet bölümündeki kapa-
lı grup kanalları, ASELSAN ve çalışanları 
arasındaki iletişimin dijitalleşmesine im-
kan tanıyor.

"GİZLİLİK BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve 

Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, a-
ileti platformu hakkında şunları söyledi:  

"ASELSAN, güvenlik güçlerimiz 
başta olmak üzere devletimizin strate-
jik kurumları için önemli sistemler ge-
liştiriyor. Bunun yanı sıra ulaşımdan 
enerjiye pek çok alanda da önemli alt-
yapı hizmetleri veriyor. Bu tür çalış-
malarla ilgili tüm bilgiler ticari ve aske-
ri olarak gizlilik taşıyabiliyor. ASELSAN 

ile ilgili anlık iletişimimizde yerli ve milli 
bir çözümü kullanıyor olmayı çok önem-
li buluyoruz. Ayrıca, a-ileti platformumuz 
aracılığı ile hızlı ve kolay bir şekilde ile-
tişim kurarak operasyonel verimliliği-
mize de katkı sağlıyoruz. ASELSAN için 
böylesine önemli bir ihtiyacı karşılayan 
Turkcell yönetimi ve çalışanlarına teşek-
kür ediyoruz."

"ASELSAN İLE İŞ BİRLİĞİNE İMZA 
ATMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan 
ise bu önemli iş birliğinin Türkiye için 
önemine dikkat çekerek şöyle konuştu:  

"Türk savunma sanayisinin lider 
elektronik kuruluşu ASELSAN ile önem-
li bir iş birliğine imza atmanın gururunu 
yaşıyoruz. Bu iş birliği sayesinde yerli uy-
gulamamız BiP’in uygulama geliştirme 
altyapısını kullanarak, ASELSAN’a özel 
güvenli iletişim platformu a-ileti’yi tasar-
ladık. Büyük çoğunluğunu mühendisle-
rin oluşturduğu ASELSAN çalışanlarının 
a-ileti’yi güvenle kullanmasından mut-
luluk duyuyoruz. Bundan sonra da tüm 
kurumların ihtiyaçlarına özel uygulama 
ve çözümler geliştirmek için var gücü-
müzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu ve-
sileyle başta ASELSAN yönetimi olmak 
üzere iş ortaklığımızda emeği geçen her-
kese teşekkür ediyor; yeni projelerimi-
zi hayata geçirmek için çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz."

Evcil hayvanlara 
pasaport ve mikroçip 
zorunluluğu getirildi

 İZMİR (DHA)- Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk 
Veteriner Hekimleri Birliği arasında imzalanan protokol-
le kedi, köpek ve gelincik sahiplerine, besledikleri hayvan-
lar için pasaport ve mikroçip takma zorunluluğu getirildi. 
Veteriner Hekim Doğa Erdinç, zorunlu tutulan uygulamanın, 
bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifa-
de ederek, mikroçip taktırmayan vatandaşlara hukuki yaptı-
rımların bulunduğunu dile getirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kedi, köpek ve gelin-
cik sahiplerine, besledikleri hayvanlara pasaport ve mikro-
çip takma zorunluluğu getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan 
yönetmeliğe göre, köpek sahipleri 1 Ocak 2021, kedi ve ge-
lincik sahipleri ise 1 Ocak 2022 yılından itibaren en geç 1 yıl 
içinde kimliklendirme işlemini yaparak bakanlığa bildirecek. 
Veteriner Hekim Doğa Erdinç, zorunlu tutulan uygulamanın 
bilinçsiz hayvan sahiplenilmesinin önüne geçebileceğini ifa-
de etti. Erdinç, "Uygulamayla kedi ve köpeklerin aynı bizde 
olduğu gibi TC Kimlik numarasına benzeyen bir kimliklen-
dirilmesi söz konusu. Bu da yaklaşık bir pirinç tanesi kadar 
hayvanın deri altına yerleşen bir mikroçiple gerçekleşiyor. 
Amaç kedi, köpek ve gelinciklerin kimliklendirilmesini sağ-
lamak. Aslında bu uygulama, kedi ve köpeklerin sahiplendi-
rilmesi ve bu hayvanların bilinçsiz bir şekilde sokağa bırakıl-
mamasını amaçlıyor. Çünkü kişiler, hayvanları alıyorlar ve 
çok bilinçsiz bir şekilde tekrar sokağa bırakıyorlar. Para ve-
rip aldıkları bir köpeği sokağa bırakabiliyorlar. Dolayısıyla bu 
durum da sokakta hayvan sayısının kontrolsüz artmasına 
sebep oluyor. Mikroçip sayesinde herkes bilinçli bir şekilde 
kedi ve köpek beslemek zorunda kalacak" dedi.
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Biz ekonomistler epey uzunca bir za-
mandır Türkiye’de TÜİK tarafından açıkla-
nan göstergeler ve oluşturulan tablolarda 
bir anormallik olduğunu yazıyoruz, çiziyo-
ruz, söyleyip duruyoruz.

En son gözlemlediğimiz anormallik ise, 
küresel ölçekte Covid-19 pandemisinin te-
tiklediği ekonomik kriz yüzünden en geliş-
miş ülkelerde bile ekonomiler küçülürken, 
Türkiye’de ekonominin yüzde 1,8 büyüdü-
ğünün açıklanması oldu.

İşsizlik ile enflasyon artıyor ve bir çok iş 
yeri kapalı iken ekonominin büyüdüğünü 
iddia etmek zaten tuhaf kaçmakta ve kim-
seye inandırıcı gelmemekteydi. Zaten aynı 
hesap dolar bazında yapıldığı zaman; Tür-
kiye’nin GSMH’sı 760 milyar dolardan, 717 
milyar dolara düşmüş yaklaşık, yüzde 6 ci-
varında bir küçülme meydana gelmişti. 
Dolar bazında kişi başına düşen milli gelir 
ise 2019 yılındaki 9 bin 2013 dolardan, 2020 
yılında 8 bin 599 dolara düşmüş bulunuyor, 
kişi başı kaybolan gelir 614 dolar ve küçül-
me yüzde 7 civarında.

Dahası Türkiye’de zaten 2018 kur şokun-
dan bu yana ciddi bir ekonomik kriz ya-
şanmaktayken, bu pandemi aniden patla-
yıp, sosyal ve ekonomik yaşamı felç etmişti, 
böyle bir kriz ortamında bir ekonomik bü-
yüme nasıl olabilirdi?

Hem sahadaki gözlemlerimiz ve hem 
de açıklanan tablolardaki çelişkiler bu he-
sapta bir yamukluk olduğunu düşündür-
mekteydi.

Ben bir süredir enflasyon hesabının doğ-
ru yapılmadığını, verilerin sabunlandığı-

nı, bir algı operasyonu uğruna gerçeklerin 
halktan gizlendiğini ve bunun sonucun-
da da büyüme, kur hareketleri, reel efektif 
kur ve benzeri olguların yanlış ölçüldüğünü, 
yanlış değerlendirildiğini söylüyor, yazıyor, 
çiziyordum.

Ülkemizin yetiştirmiş olduğu en iyi eko-
nomistlerden biri olan Mahfi Eğilmez son 
makalesinde durumu çok net özetlemiş, 
Mahfi hoca kişisel bloku olan Kendime Ya-
zılarda: “GSYH TL cinsinden sürekli büyür-
ken Dolar cinsiden 2016 yılı dışında sürek-
li küçülüyor. Bu görünüm enflasyonu düşük 
ölçmekten kaynaklanıyor. Büyüme için kul-
lanılan GSYH verilerine ulaşılırken cari fi-
yatlarla hesaplanmış GSYH’den enflasyon 
düşülüyor ve bulunan tutar önceki yıl GS-
YH’siyle karşılaştırılarak büyüme hesapla-
nıyor. Eğer enflasyon düşük hesaplanmış-
sa o zaman reel GSYH ve dolayısıyla reel 
büyüme olduğundan yüksek çıkıyor. He-
saplamayı TL ile bulunan GSYH ile değil de 
enflasyonu çok düşük olan Dolarla hesap-
lanmış GSYH ile yapınca farklı bir durum or-
taya çıkıyor ve büyüme verileri tartışmalı 
hale geliyor.” diyor. 

Makalenin tamamına https://www.
mahfiegilmez.com/2021/03/buyume-uze-
rine-baz-gozlemler.html#more adresinden 
ulaşabilirsiniz, Türkiye ekonomisi ile ilgilenen 
ve gerçekleri anlamaya çalışan tüm va-
tandaşlarımıza bu makaleyi dikkatle oku-
malarını salık veririm.

Birçok firma kapanıp, milyonlarca insan 
işinden gücünden olurken bir ekonominin 
büyümesi zaten rasyonel beklentilere uy-

mamaktadır, Mahfi hoca tablolarda orta-
ya çıkan anormalliğin sebebini çok net bir 
şekilde ortaya koymuş ve TÜİK tarafından 
hesaplanan enflasyon verisinin diğer bir-
çok önemli göstergeyi de çarpıttığını, bi-
limsel yöntemle açık ve net olarak ispatla-
mış bulunuyor. 

Mahfi hoca, hem enflasyon ve hem de 
büyüme rakamlarının hatalı olduğunu bir 
kalemde ortaya koymuş, maaşları enflas-
yon hesabı ile belirlenen ve gittikçe yoksul-
laşan emekçi ve emeklilerin bunun hesa-
bını sandıkta nasıl soracağını da bekleyip 
göreceğiz.

Enflasyon doğru hesaplanmış ve kur-
lar bu hesaba göre oluşmuş olsa; Türk Lirası 
bazında büyüme ile dolar bazındaki büyü-
me zaten birbirine çok yakın olurdu.

Konunun kur hesapları ve kur hesapla-
rında kullanılan reel efektif kur meselesi ile 
bağlantısı da gene TÜFE hesabı ile ilgilidir, 
çünkü: “TCMB uygulaması açısından, Tür-
kiye’nin dış ticaretinde önemli paya sahip 
ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete 
göre TL’nin ağırlıklı ortalama değerine no-
minal efektif döviz kuru (NEK), NEK’deki nis-
pi fiyat etkilerinin arındırılmasıyla oluşturu-
lan ortalamaya da reel efektif döviz kuru 
(REK) adı veriliyor. REK hesaplaması NEK 
üzerinden üç ayrı düzeltme aracı kullanıla-
rak üç farklı biçimde yapılıyor: TÜFE, ÜFE ve 
birim işgücü maliyeti. TCMB, kura müdaha-
le için TÜFE’ye dayalı olarak hesaplanan 
REK’i dikkate alacağını açıkladığı için ka-
muoyunu en fazla ilgilendiren hesaplama 
TÜFE esas alınarak yapılan hesaplama.” 

bu paragrafı da Mahfi hocanın bir maka-
lesinden aldım. Burada TÜFE hesabı yan-
lış olunca doğal olarak REK yani reel efektif 
kur hesapları da şaşıyor, bu hesaba baka-
rak Türk Lirası aşırı değer kaybetti iddiaları 
ve bu iddialara göre şekillendirilen para ve 
kur politikaları da resmen boşa çıkıyor. 

Diğer yandan, Türkiye’nin büyüme ve-
rileri ile ilgili hesaba sınıf arkadaşım eko-
nomist Uğur Gürses’de çok ciddi bir katkı-
da bulundu. Uğur, “Türkiye'de kişi başı milli 
gelir 2020'de 8 bin 599 dolara düştü. Bu, 
2004'deki kişi başı dolar değerine dönüş 
demek. 2004'deki 6 bin 21 dolar, bugün 8 
bin 267 dolar değerinde. Özetle her şey-
de olduğu gibi 2003-2004 değerlerine hızla 
dönüldü.” diyor...

Uğur Gürses’in bu yaklaşımı da çok 
doğru, her ne kadar doların değeri Türk Li-
rasına oranla zaman içinde çok küçük de-
ğişimler gösterse de böyle 15 – 20 yıllık kar-
şılaştırmalarda doların değer değişimlerini 
de hesaplamalı ve karşılaştırmayı bu gün-
kü değer üzerinden yapmalıyız. Nominal 
dolar kuru üzerinden Türkiye’nin 2007 sevi-
yesinin altına düştüğünü söylüyorduk, şimdi 
bu hesabı 2003 – 2004 seviyesi olarak revi-
ze etmemizde fayda bulunuyor.

Sonuç olarak ortada “fake büyüme” ra-
kamları dolaşıyor ve  AKP’nin 19 yıllık zen-
ginleşme, refah ve büyüme masalının 
sonu; “az gittik uz gittik, dere tepe düz git-
tik birde baktık ki ancak bir arpa boyu yol 
gitmişiz.” olmuş bulunuyor...

Ekonomi ve ekoloji dünyası

FAKE BÜYÜME Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

Koca: Salgını en kısa 
zamanda geride bırakacağız

ANKARA,(DHA)- Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca, "Bu salgında 83 mil-
yon olarak sağlık risklerine karşı en 
örgütlü mücadeleyi dinamik bir şe-
kilde gerçekleştirmeyi başardık. 
İnşallah bu salgını en kısa zamanda 
geride bırakacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 
Kadın ve Demokrasi Derneği 
(KADEM) tarafından düzenlenen 
'Pandemi Sürecinde Kadın' tema-
lı 7'nci Toplumsal Cinsiyet ve Adaleti 
Kongresine video konferans yönte-
miyle katıldı. Burada konuşan Bakan 
Koca, koronavirüs salgının karşıları-
na hem tıbbi hem sosyal boyutta çok 
çeşitli sorunlar çıkardığını bildirdi. 
Koca, "Yaşlanan dünyamızda kronik 
hastalıklar gittikçe büyüyen bir so-
run halini almıştır. Sağlık Bakanlığı 
olarak kanser, diyabet, hipertan-
siyon, kalp hastalıkları gibi kronik 
hastalıklarla salgın öncesinde de 
mücadelemizi sürdürüyorduk. Geniş 
kitleleri ölümcül şekilde etkileyen bu 
hastalıklar virüs gibi kişiden kişiye 
bulaşmıyor, ancak hatalı sağlık dav-
ranışları nedeniyle salgın gibi ya-
yılıyor. Koronavirüs salgınında ha-
yatını kaybeden ve yoğun bakıma 
ihtiyaç duyan insanlarımızın büyük 
çoğunluğunda bu hastalıklardan bir 
veya ikisi bulunuyordu. Yani pande-
minin kötü sonuçlarına yol açan ne-
denlerin başında kronik hastalıkla-
rın yaygınlığı gelmektedir. Bu salgın 
önlenebilir hastalıklarla toplumsal 
mücadelenin ne kadar hayati önemi 
olduğunu bizlere bir kez daha gös-
termiş oldu" dedi.

'SAĞLIKLI ÇEVRE 
MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

Bakan Koca, hastalıklara kar-
şı beden sağlığını koruyabilen, şiddet 
ve bağımlılık gibi ruhsal problem-
lerden uzak, sosyal ilişkilerinde iyi-
lik değerlerini temsil eden insanı he-
deflediklerini belirterek, "Bu hedef 
aslında bugün bu kongrenin konusu 
olan cinsiyet adaleti arayışı dahil pek 
çok sosyal travmayla mücadeleyi de 
kapsamaktadır. Bu açıdan bakıldı-
ğında sağlıklı topluma ulaşma çaba-
sı, tıbbi olmanın yanında sosyal bir 
mücadeleye de ihtiyaç duyulduğu-
nu gösteriyor. Devlet olarak bu yön-
de belirlediğimiz stratejik hedeflerin 
toplumsal ve sektörel düzeyde dav-
ranış değişikliği sağlaması için ça-
bamızı sürdürüyoruz. Covid salgını-
nın bizden götürdüğü pek çok şeyin 
yanında bize kazandırdığı fırsatlar 
da vardır. Bu salgında 83 milyon ola-
rak sağlık risklerine karşı en örgütlü 

mücadeleyi dinamik bir şekilde ger-
çekleştirmeyi başardık. İnşallah bu 
salgını en kısa zamanda geride bıra-
kacağız. Mücadelemiz devam ede-
cek; sağlıklı insan mücadelemizi, 
şiddet başta olmak üzere yıkıcı so-
runlardan arınmış sağlıklı toplum 
mücadelemizi, sağlıklı çevre müca-
delemizi sürdüreceğiz. Bunun için 
de, pandemi ile zirve noktada olan 
toplumsal duyarlılığımızı sürek-
li diri tutmalıyız. Farklı kulvarlarda 
gibi gözükse de her birimizin müca-
dele ettiği sorunlar, çözüm arayışla-
rımız ve mücadelemiz insana dair-
dir. Pandemi sürecinin, hayatımızın 
her alanında derin izler bırakması 
kaçınılmazdır. Bu izlerin birçok sos-
yal konuda olduğu gibi kadınlarımız-
da daha derin olması muhtemeldir. 
Konuya adalet temelinde yaklaşarak 
ve sosyal dokumuzu insani değerler 
temelinde güçlendirerek, inşallah, bu 
sorunları aşacağız" diye konuştu.

Tek doz CoronaVac aşısı 
yüzde 77,5 antikor oluşturuyor

GAZİANTEP, (DHA) – Sanko Üniversitesi, 
Gaziantep’te ilk doz CoronaVac aşısı olan bin 70 sağ-
lık çalışanı üzerinde antikor değerini ölçmek için bir 
araştırma yaptığını açıkladı. Kan örnekleri alınarak an-
tikor değerlerinin izlendiği araştırmaya göre, tek doz 
aşıdan sonra antikor oluşumu yüzde 77,5 olarak sap-
tandı. Sonuçların olumlu olduğunu söyleyen Tıbbi 
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ayşen 
Bayram, "İkinci doz aşıdan sonra aşılananların çok bü-
yük bir kısmının koronavirüse karşı bağışık duruma 
geçecekleri yönündeki umutlarımız arttı" dedi.

Gaziantep’teki Sanko Üniversitesi, Çin'de Sinovac 
firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının, an-
tikor değerini ölçmek için bir araştırma yaptı. Tıp 
Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Ayşen Bayram, aynı bölümden Dr. Öğretim 
Üyesi Hadiye Demirbakan ile araştırma görevlileri Dr. 
İpek Koçer ve Merve Erdoğan’ın yürüttüğü araştırma-
nın sonuçları açıklandı. Buna göre, tek doz aşıdan sonra 
antikor oluşumu yüzde 77,5 olarak belirlendi.

Bin 70 sağlık çalışanına uygulanan koronavirüs 
aşısının birinci dozundan sonra saptanan antikor so-
nuçlarının aşının etkinliğini ortaya koyduğunu belir-
ten Prof. Dr. Ayşen Bayram, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
tarafından küresel salgın olarak kabul edilen Kovid-19 
hastalığı ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığı 
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun, CoronoVac 
aşısı için acil kullanım onayı verdiğini hatırlattı.

Ümit Özdağ, İYİ 
Parti'den istifa etti

ANKARA,(DHA)- İYİ Parti'den ihraç edilen ardından 
mahkeme kararıyla geri dönen İstanbul Milletvekili Ümit 
Özdağ, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de 
basın toplantısı düzenledi. Özdağ, İYİ Parti Olağan 
Kongresi'nden sonra yaşanan süreci anlattı. Partinin 
İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ terör örgü-
tü ile iltisaklı olduğunu ileri süren Özdağ, Genel Başkan 
Meral Akşener'in de bunu bildiğini söyledi. Özdağ, "İYİ 
Parti, kuruluş amacından uzaklaşmıştır. Tasfiye edilen 
Türk milliyetçilerinin yerine gelen 30 Ağustos'u 'bütün 
Türkiyelilerin bayramı' diye kabul eden FETÖ'cü zihni-
yettir. İfadenin kanıtı, televizyonlarda, internette seyre-
debileceğiniz görüntülerdir. Hiç kimse inkar edemez. İYİ 
Parti'deki FETÖ'cü sızma, bugün de yapmış olduğumuz 
bütün uyarılara rağmen devam etmektedir. Bazı kesim-
ler İYİ Parti'deki krizin 19 Ekim 2020'de benim İstanbul İl 
Başkanı ile ilgili açıklama ve sonrasında bana karşı ku-
rulan komplo, yani ihraç komplosu süreciyle başladığını 
düşünüyor. Oysa Atatürk çizgisindeki Türk milliyetçile-
rinin tasfiyesi partinin kuruluş sürecinden hemen sonra 
başlamıştır" dedi. 

'İSTİFA EDİYORUM'
Özdağ, dün olduğu gibi bugün de iddialarının arka-

sında olduğunu belirterek, "HDP ile aynı masaya oturup 
anayasanın ilk 4 maddesini değiştirmeyi kabul edenler-
le aynı yolda yürümem mümkün değildir. Yeniden ihraç 
çalışmalarına başlandığını duyuyorum. Akşener'in beni 
İYİ Parti'den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyo-
rum. Siyasi omurgasızlarla, HDP ile masaya oturanlar-
la, HDP'nin kapatılmasına karşı çıkanlarla, Türk gençleri-
ni aldatanlarla aynı partide bulunmam mümkün değildir. 
Kurucusu olduğum İYİ Parti'den istifa ediyorum" diye ko-
nuştu. Özdağ, "Bundan sonra ne yapacaksınız?" sorusu-
na "Meral Akşener bir araştırma yaptırmış. 'Ümit Özdağ 
parti kurarsa kaç oy alır?' diye. Yüzde 11 olarak görünü-
yor" diye cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 
Kadıköy'de esnaf ziyareti

İSTANBUL (DHA) - Cumhuriyet Halk Partisi 

(CHP)  Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

Kadıköy'de esnafı ziyaret etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat 

Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kendisine CHP 

İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve 

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı 

eşlik etti. Kılıçdaroğlu, basına kapalı olarak 

gerçekleşen Kent Müzesi sunumunun ardın-

dan Kadıköy'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. 

Dükkanları tek tek dolaşan Kılıçdaroğlu, esnafla 

sohbet etti ve sıkıntılarını dinledi. Çevredekilerle 

fotoğraf çektirdi.

Ankara'da 15 bin personelle
dinamik denetim süreci başladı

ANKARA, (DHA)- İçişleri 
Bakanlığı'nın valiliklere gönder-
diği Kovid-19 tedbirlerine yöne-
lik 'Dinamik Denetim Süreci' ge-
nelgesi kapsamında Ankara'da 
15 bin personelle denetimlere 
başlanıldı. Denetimlere katılan 
Vali Vasip Şahin, "Kent güven-
liği yönetim sistemi kamera-
ları, kentteki diğer kameralar 
ve teknolojinin bize sunduğu di-
ğer imkanlar denetimlerde so-
nuna kadar kullanılacak" dedi.

Ankara'da 'Dinamik Denetim Süreci' 
konulu genelge kapsamında oluşturu-
lan heyetler sahaya indi. Ankara Valisi 
Vasip Şahin beraberinde Ankara İl 
Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, Altındağ 
Belediye Başkanı Asım Balcı ve be-
raberindeki heyet ile Altındağ Çevreli 
Caddesi'nde denetimde bulundu. Vali 
Şahin, cadde üzerinde esnafını gezerek 
işletme sahiplerini ve çalışanları, uygu-
lanacak olan tedbirler konusunda uyarı-
da bulundu.

Burada açıklamada bulunan Vali 
Şahin, denetim sürecinin öncekilerden 
farklı olduğunu belirterek, "Sürekli sa-
hada olunacak, sürekli denetim yapıla-
cak. Bir de denetim ekipleri sadece, daha 
önce tespit ettiğimiz denetim ekiplerin-
den müteşekkil olmayacak. Bunun yanı 

sıra, diğer kurumların, belediyelerin, 
hatta esnaf odalarının, ticaret odalarının, 
organize sanayi bölgelerinin de kendi iç-
lerinde oluşturacağı ekiplerle yapacağı 
denetimler de, 'Dinamik Denetim Süreci' 
içeriyor" dedi.

'TEKNOLOJİ SONUNA 
KADAR KULLANILACAK'
Vali Şahin, denetimlerde teknoloji-

nin faydalarından sonuna kadar kullanı-
lacağını söyleyerek, "Kent güvenliği yö-
netim sistemi kameraları, kentteki diğer 
kameralar ve teknolojinin bize sundu-
ğu diğer imkanlar denetimlerde sonuna 
kadar kullanılacak. Burada tabi hedefi-
miz, vatandaşımızın her birini bu sal-
gın riskinden uzak tutabilmek, salgına 
karşı koruyabilmek ve ülkemizi bir an 
önce bu salgın sıkıntısından, riskinden 
uzaklaştırabilmek. İlimizde en az 15 bin 

personelle sahadayız. Hatta kol-
luk kuvvetlerimizin sahaya çık-
ması ile birlikte belki personel sa-
yısı 20 binleri de bulabilecek. En 
az 15 bin arkadaşımız ile biz sa-
hadayız. Bugünkü denetimleri-
mizin ağırlığını rehberlik ve bil-
gilendirme oluşturuyor. Bundan 
sonra daha detay denetimlere 
ağırlık vereceğiz. Amacımız tabii 
ki Ankara'yı maviye döndürmek. 
Hatta sıfırlamak. Tabi bütün ille-

rimizin, ülkemizin amacı bu. Bu bir yarış 
olmaktan ziyade, bir ödev. Bizim bunu 
maviye döndürmek gibi toplumsal bir 
ödevimiz var. Bunun için de iyi çalışmalı-
yız" diye konuştu.

Vali Şahin, kentte ekmek fiyatları-
na yapılan yüzde 16'lık zama ilişkin ise, 
"Biliyorsunuz ekmek fiyatlarını belirle-
me yetkisi esnaf ve ticaret odalarının. 
Ama bizim valilik olarak bu odalarımızı 
önce toplantıya çağırıp, o toplantıda uy-
gun karar çıkmazsa, itiraz edip yargı-
ya gitme hakkımız var. Şimdi bu süreç-
teyiz. Odalar ekmek zammını açıkladılar. 
Ama bize göre çok doğru bir fiyatlandır-
ma değil. Bunun için toplantıya çağır-
dık. Bugün ve yarın toplantımız var. Eğer 
belli bir noktada mutabık kalamazsak 
valilik olarak yargı yoluna gideceğiz" ifa-
desini kullandı.
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1. Bir dinî tören sırasında veya cemaat-

le namaz kılınıp dua edildikten sonra okunan 

Kur'an ayetleri (eski)... Abartısız... 2. Kötümser... 

İncelmiş, ince, arıtılmış, saflaştırılmış... 3. 

Cömert.. En azından, hiç olmazsa (eski)... 4. 

Şarap (eski)... Kaval kemiği... 5. Başkaldırıcı... 

Çok az, çok seyrek... İnsan ve hayvanlarda ya-

şamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan 

madde dışı varlık... 6. Aralatmak işi... Uyum... 7. 

Hünnapgillerden, kırlarda kendiliğinden yeti-

şen, hekimlikte ve boyacılıkta kullanılan, sert 

odunlu bir ağaç, gövem eriği, geyik dikeni, ak-

diken... Öbür şeyler arasında, bu arada... 8. İki 

kelime veya iki cümle arasına girerek araların-

da bir bağ olduğunu anlatan bir söz... Şiirde di-

zelerin sonunda tekrarlanan ve aynı ahengi 

veren heceler veya aynı görevde olmayan an-

cak benzeşen sesler, kafiye... Bir ışık kaynağın-

dan çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti, 

şua... Toprak üstündeki bölümleri odunlaş-

mayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir 

iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler... 9. 

Ağırlamak... Böğürtlen, ahududu gibi küçük, 

dalları dibinden çatallanan ve sapları odunsu 

bitki... 10. Kayarak yer değiştiren (halk ağzı)... 

Sadrazam, vezir, beylerbeyi vb. yüksek devlet 

görevlileri tarafından yazılan buyruk... 11. Deniz 

veya göl suları ile çevrilmiş küçük kara parçası, 

cezire... Art düşünce... Bazı hayvanların derisin-

de, insan vücudunun belli yerlerinde çıkan, üst 

deri ürünü olan ipliksi uzantı... 12. Tekrarlanma 

işi, yinelenme, tekerrür... İlgilendiren, ilişkin, ili-

şik, ilgili... 13. Kırmızımtırak, küçük taneli sert 

buğday... Bir açıyı ölçmeye ve başka bir yerde 

aynı açıyı çizmeye yarayan, yarım çember bi-

çimindeki araç, açıölçer, mastara, minkale... 14. 

İki cam plakanın çevresel olarak metal bir ara 

çıtası yardımıyla birbirine bağlanması temeli-

ne dayanan pencere camı... Moral bakımından... 

15. Kemikli kuzu etinin, arpacık soğanı, yeşil-

soğan, havuç, dereotu ile birlikte ağır ateşte pi-

şirilmesiyle yapılan bir yemek türü... Can veya 

mal kaybına, zararına neden olan kötü olay...

1. İki elemanlı mermer yapıştırıcısı... 

Avukat mesleği... 2. Uzun saçaklı çatısı olan al-

çak dağ konutu... Her zaman görülen, olağan... 

Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumunda 

bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab... 

3. İri yapılı... Uyağı bulunmayan, kafiyesiz... 4. 

Tanrı... Dökümcülerin kullandığı ağaçtan yapıl-

mış kalıp... Geri dönme, sözünü geri alma, cay-

ma, tersinme (eski)... 5. Hareketli, taşınabilir... 

Gevezelik etmek, tatsızlık etmek (halk ağzı)... 

6. Hiçbir zaman, hiçbir biçimde, sakın, zin-

har... İnsan... Artmak işi... 7. Baryum elemen-

tinin simgesi... Dede, büyük baba, ata... Boy... 

8. Arlanmak işi... Kubarmak işi... 9. Darı... Giysi 

kolu... Kemiklerin toparlak ucu... 10. Soluk bo-

rusu... Tarım ürünlerinden alınan onda bir ora-

nındaki vergiler (eski)... Arazi üzerinde seçil-

miş bir işaret noktasının düşeyini gösteren, 

yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geomet-

rik biçimli tahta lata... 11. Makarası olan, maka-

ra ile çalışan... Kendini akıllı ve bilgili sanan, bil-

giçlik taslayan (kimse)... 12. Şaşkın, dağınık, ne 

yapacağını bilmez... Hıncı olan, öfkeli... Kuzey 

Avrupa’da yaşayan, geniş dallı boynuzları olan, 

iri bir tür geyik... 13. Yıkandıktan sonra kuru-

lanmak için kullanılan büyük havlu, hamam 

havlusu... Atlatmak işi... 14. İndiyum elementi-

nin simgesi... Manto giymiş olan... Uyarma, uya-

rı, dikkat çekme, ihtar, tembih... 15. Giriş katı... 

Özen...

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır 

http://tdk.org.tr bulmaca@tdk.org.tr

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

KİRALIK YERİN ADRESİ KULLANIM AMACI 3 YILLIK TAHMİNİ   GEÇİCİ KİRA İHALE   İHALE 
                KİRA BEDELİ      TEMİNAT  SÜRESİ TARİHİ SAATİ

1) Tunahan Mahallesi imar planının 
46497-46493 adalar arası yeşil alan üzeri 

 Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 81.000,00-TL+KDV 2.430,00-TL 3 YIL 16.03.2021 14:00

(SeksenBirBin TL + KDV) (İkiBinDörtYüzOtuzTL)  
2) Güzelkent Mahallesi imar planının 

18505 ada önü yeşil alan üzeri 
 Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 96.840,00-TL+KDV 2.905,20-TL 3 YIL 16.03.2021 14:05

(DoksanAltıBinSekizYüzKırk TL 
+KDV)

(İkiBinDokuzYüzBeş TL, Yirmi Ku-
ruş)  

3) Topçu Mahallesi imar planının 
18208-18209 adalar arası yeşil alan 

üzeri 

 Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 91.980,00-TL+KDV 2.759,40-TL 3 YIL 16.03.2021 14:10

(DoksanBirBinDokuzYüzSeksen TL 
+KDV)

(İkiBinYediYüzElliDokuz TL, Kırk 
Kuruş)  

4)  Ahimesut Mahallesi imar planının 
46146 ada önü yeşil alan üzeri 

 Gıda ve Meşrubat Büfe Yeri 147.960,00-TL+KDV 4.438,80-TL 3 YIL 16.03.2021 14:15

(YüzKırkYediBinDokuzYüzAltmış TL 
+KDV)

(DörtBinDörtYüzOtuzSekiz 
TL,Seksen Kuruş)  

5) Atakent Mahallesi imar planının 
18199 ada yanı yeşil alan üzeri 

 Çiçek Satış Büfe Yeri 101.700,00-TL+KDV 3.051,00-TL 3 YIL 16.03.2021 14:20

ETİMESGUT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediyemizin mülkiyetinde ve tasarrufunda bulunan aşağıda adresi ve kullanım amacı belirtilen yerler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında kiraya 

verilecektir.

1) İhale yukarıda belirtilen tarih ve saatte, 30 Ağustos Mahallesi, Şehit 
Hasan Öztürk Caddesi No:5 Etimesgut/ANKARA adresinde Encümen 
toplantı salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 
3) İhaleye çıkarılan yerlere ait şartnameler mesai saatleri içerisinde 
Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir. 
4) Söz konusu yerlere ilişkin muhammen bedeli; 3 yıllık tahmini kira 
bedeli+KDVolup ihale sonucunda belirlenen kira bedeli ikinci ve üçün-
cü yıllarda Türkiye İstatistik Kurumunca yayınlanan Tüketici Fiyatı En-
deksi'nin (TÜFE-12 aylık ortalamalara göre yüzde değişim) (%) nispe-
tinde artırılır.
5) İsteklilerde aranan şartlar ve belgeler:    
     5.1. Gerçek kişiler için;     
              5.1.1. Yerleşim Yeri Belgesi      
              5.1.2. Son bir ay içerisinde alınmış arşiv kayıtlı adli sicil kaydı 
belgesi       
              5.1.3. Gerçek kişiler adına katılanlar için vekaletname aslı 
veya noter onaylı örneği 
      5.2. Tüzel kişilere için;     
             5.2.1. Ticaret Odası Kaydı ve Ticaret Sicil Gazetesi 
             5.2.2. Tüzel kişiler adına katılacaklar için Yetki Belgesi ve 
İmza Sirkülerinin aslı veya noter onaylı örneği     
             5.2.3. Şirket yetkililerinin son bir ay içerisinde alınmış arşiv ka-

yıtlı adli sicil kaydı      
             5.2.4. İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu iş için ortak 
girişim beyannamesi       
             5.2.5. Ortak girişim olması halinde her bir ortak ayrı ayrı 
(5.2.1,5.2.2,5.2.3, 5.2.4) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zo-
rundadır.İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam teminat ortaklık 
oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşıla-
nabilir. 
       5.3. Geçici teminat yatırdığına dair makbuz veya Bankalar ve özel 
finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları veya Hazi-
ne Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu 
senetler yerine düzenlenen belgelerden herhangi biri 
       5.4. İhale yasaklısı olmadığına dair yazılı beyan 
       5.5. İlan tarihinden sonra Kesinleşmiş Borcunun olmadığına dair ( 
yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir.) Belediyemiz Mali Hiz-
metler Müdürlüğünden alınmış belge 
       5.6. İhale konusu taşınmazın yerinde görüldüğüne dair isteklinin 
yazılı beyanı.
6) İsteklilerin belgelerini ve beyanlarını 15.03.2021 tarihi saat 16:00'ya 
kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim etmeleri gerekmektedir.
7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 İLANEN DUYRULUR 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                                                                                                 (Basın-1324844)

ÇANKAYA’DAN 
MOBİL JET 

YIKAMA 

HABER MERKEZİ - Çankaya Belediyesi, pandemi dolayısıyla önem kazanan temizlik çalışmala-

rında yeni bir girişimde bulundu. Belediye ekipleri, su tasarruflu Mobil Jet Yıkama Aracı ile temizlik 

ihtiyacı olan alanlara anında müdahale ediyor.  

Ülkemizi de etkileyen salgın hastalığına karşı etkili mücadele yürüten Çankaya Belediyesi, yeni 

“Mobil Jet Yıkama Aracını" görücüye çıkardı. Temizlik tankerlerine nazaran su tasarrufu sağlayan 

yüksek basınçlı Mobil Jet Yıkama Aracı; kirli, yağlı, boyalı alanlarda hem sıcak hem de soğuk su püs-

kürtme özelliğine sahip. 

Yenimahalle’de 
Kadınlar Günü 

etkinlikleri başlıyor
HABER MERKEZİ-Yenimahalle Belediyesi, 8 Mart 

Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla farklı ko-
nularda söyleşi programları düzenliyor. 8 Mart hafta-
sı boyunca farklı konu ve konuklarla devam edecek 
olan söyleşi programı, Yenimahalle Belediyesi Youtube 
kanalından canlı olarak yayınlanacak. Cumhuriyet 
Öncesi ve Sonrası Kadın Hareketi ve İslami Feminizm, 
Yerel Yönetimde Kadın, Sivil Toplumda Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği, Türkiye’de Kadın Olmak konuları-
nın işleneceği ve dört gün sürecek söyleşilere siya-
setçi, öğretim üyesi, sivil toplum temsilcisi, gazeteci 
gibi toplumda yer edinmiş 17 başarılı kadın konuşma-
cı katılacak.   

CUMHURİYET ÖNCESİ VE SONRASI KADIN
Pandemi koşulları sebebiyle online yapılacak olan 

etkinliklerin ilki, 8 Mart Pazartesi günü saat 19.00-
20.00 arasında Merve Demircan’ın moderatörlüğün-
de, “Cumhuriyet Öncesi ve Sonrası Kadın Hareketi 
ve İslami Feminizm” konulu söyleşi ile başlaya-
cak. Söyleşilerin ilk gününde Kıbrıs Sağlık ve Toplum 
Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Dicle Maybek, 
Diyarbakır Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 
Yönetim Kurulu Üyesi Müslüman Feminist Derya Çok 
ve Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma 
Görevlisi Büşra Tufan bilgi ve birikimlerini paylaşacak.

Yerel Yönetimde Kadın
9 Mart Salı günü saat 19.00-21.00 arasında; “Yerel 

Yönetimde Kadın” konulu söyleşi yapılacak. Etkinlik 
için Türkiye Belediyeler Birliği’nden Gülfem Kıraç 
Keleş, CHP Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Hülya 
Durukan Kınalı, İYİ Parti Polatlı Belediye Meclis Üyesi 
Ayla Kandemir, MHP Polatlı Belediye Meclis Üyesi 
Serpil Öztürk ve CHP Polatlı Belediye Meclis Üyesi 
Canan Türker vatandaşlarla buluşacak.

SİVİL TOPLUMDA TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ
10 Mart Çarşamba günü saat 19.00-20.30 ara-

sında Zeren İşsevenler’in moderatörlüğünde, “Sivil 
Toplumda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konusu masaya 
yatırılacak. Söyleşide, Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Gülay Toksöz, 
Yeryüzü Kalkınma Kooperatifi Kurucu Ortağı Doç. 
Dr. Burcu Hatipoğlu Kısat, JCI Ankara Başkanı Derya 
Baykal ve İYADER Yönetim Kurulu Başkanı Merve 
Demircan konu hakkında görüşlerini aktaracak.

TÜRKİYE’DE KADIN OLMAK
11 Mart Perşembe günü saat 19.00-20.30 arasında 

kapanış söyleşisinde ise Dr. Semahat Dicle Maybek’in 
moderatörlüğünde, “Türkiye’de Kadın Olmak” konusu 
ele alınacak. Gazeteci Yazar Mine Söğüt, Türkiye Kadın 
Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Ankara 
Barosu Gelincik Merkezi Başkanı Av. Aslı Arıhan, 
Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Kurucusu 
ve Genel Temsilcisi Dr. Gülsüm Kav ile ABB Kadın 
Danışma Merkezleri ve Sığınmaevi Şefi Şenay Yılmaz 
Türkiye’de kadın olmanın zorluklarını tartışacak. 
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BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
GAZETE İHALE İLANI

İhale Adı  PANO ALIMI 2
İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   burakcan.doganer@baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  Sözleşmede belirtilen sürelerde
Geçici Teminat Oranı  Teklif bedelinin %1'i
Teklif Geçerlilik Süresi  İhale dokümanlarında belirtildiği sürede
Yerli Malı Avantajı  Uygulanacaktır
Yerli Malı Avantajı oranı  %10
İhalenin Yeri  BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK 
  ÜNV.CAD.NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA
İhalenin Bitiş Tarihi  17.03.2021 saat 10:00

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           (Basın- 1324356)

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
GAZETE İHALE İLANI

İhale Adı  2021 MODEM ALIMI
İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.
İletişim   burakcan.doganer@baskentedas.com.tr
Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30
Web  www.baskentedas.com.tr
İhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  Sözleşmede belirtilen sürelerde
Geçici Teminat Oranı  Teklif bedelinin %1'i
Teklif Geçerlilik Süresi  İhale dokümanlarında belirtildiği sürede
Yerli Malı Avantajı  Uygulanacaktır
Yerli Malı Avantajı oranı  %10
İhalenin Yeri  İSTANBUL ANADOLU YAKASI ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.BAĞLARBAŞI  
  MAHALLESİ REFAHEVLER SOKAK NO:2 MALTEPE/İSTANBUL
İhalenin Bitiş Tarihi  16.03.2021 saat 15:00
Zeyilname açıklaması  İhale dokümanlarında,ihale tarihinde ve ihale yerinde değişiklik yapılmıştır

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           (Basın- 1324847)

KİTAP VE SÜRELİ YAYINLAR İÇİN HARMANLAMA, 
PAKETLEME VE DAĞITIM HİZMETİ ALINACAKTIR
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KÜTÜPHANELER 

VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1324857)

Kitap ve süreli yayınlar için harmanlama, paketleme ve dağıtım hizmeti hizmet alımı 4734 sayı-
lı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye 
ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası: 2021/101944
1-İdarenin
a) Adresi: Emek Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No:4 06490 06490 Bahçelievler 
ÇANKAYA/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3124708000 - 3124708000
c) Elektronik Posta Adresi: kygmsatinalma@kultur.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1.000.000 adet kitap ve süreli yayının harmanlama, paketleme ve 
dağıtım hizmeti 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer: Milli Kütüphane Hizmet Binası
c) Süresi: İşe başlama tarihi 30.04.2021, işin bitiş tarihi 31.12.2021
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Emek Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No:4 06490 Çankaya / ANKARA
b) Tarihi ve saati: 05.04.2021 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak 
kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza 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 Bilgi-
lerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tas-
dikli 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 işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.  
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin ya-
rısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhase-
beci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geri-
ye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun 
belge, 
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. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif 
edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş 
deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
Yıllık en az 10.950.000 adet materyal harmanlama, ayırma kapasitesini gösteren kapasite ra-
poru sunulacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Konveyör sistemi ile yapılan her türlü harmanlama, ayıklama  işene ait belge
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 indir-
meleri zorunludur.  
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kütüphaneler Yayımlar Genel Müdürlüğü Milli Kütüpha-
ne İdari Hizmet Binası adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü pos-
ta vasıtasıyla da gönderilebilir.  
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı so-
nucu 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 itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.  
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.  
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.  
14.Diğer hususlar:
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama iste-
necektir. 
Genel Müdürlüğümüzce satın alınacak kitapların yüklenicinin deposuna yayıncıları tarafından 
teslimi için 15 gün, yüklenicini tarafından yapılacak harmanlama, ayıklama, paketleme ve kar-
goya verme işlemleri için 30 gün süresi bulunmaktadır.

HAREZMÎ BÜSTÜ HAREZMÎ BÜSTÜ 
KEÇİÖREN’DE KEÇİÖREN’DE 
AÇILDIAÇILDI

HABER MERKEZİ
Keçiören Belediyesi ve Özbekistan Cumhuriyeti 

Ankara Büyükelçiliği tarafından gerçekleştirilen 
Harezmî Büst Açılışı programında konuşan Keçiören 
Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Özbekistan ve 
Türkiye kardeş iki ülkedir. Maneviyatımızın kökle-
ri Özbekistan’dadır. Oraya gittiğiniz zaman 1500 yıl-
lık bir tarih yolculuğu yapıyorsunuz. Harezmî büstünü 
Keçiören’imize gençlerimiz atalarını, ecdadını tanısınlar 
diye yaptık.” dedi.

“KÜLTÜR BİRLİĞİ BÖLÜNMEZ”
Başkan Altınok, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ey 

Türk gençliği! Ecdadını tanıdıkça kendinde büyük iş ba-
şarmak için güç ve kuvvet bulacaksın.' sözlerine atıfta 
bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Harezmî büstünü yapma şerefini hep birlikte yaşı-
yoruz. Gelecek nesillerimizin atalarını tanımaları için bu 
eserleri ilçemizde yaşatmaya devam edeceğiz. Bu büs-
tümüzü açmayı geçmişimize olan bir vebal olarak gö-
rüyorum. Bizler de o topraklardan geldik, Osmanlı'nın 
geldiği yer Buhara’dır. Şimdi bir Ali Şîr Nevaî, Farabi, Ali 
Kuşçu, Caca Bey, İbn-i Sina yetişmiyor. Toprakları bö-
lebilirsiniz, sınırlar çizebilirsin bilirsiniz ama gönülleri, 
kültür bağını, tarih birliğini ve kültür birliğini bölemez-
siniz. Burada bir Türkistan, Semerkant, Hive havası-
nı soluduk. Selam olsun Emir Timur’a, İmam Buhari’ye, 
Şah-ı Nakşibend Hazretlerine... Bize bu Anadolu’yu 
yurt yapan, Altaylar’dan, Tanrı dağlarından inen atala-
rımıza rahmet diliyorum. Turan dediğimiz budur, Turan 
gerçekleşmiştir.”

ASKİASKİ’den su tasarrufu çağrısı: ’den su tasarrufu çağrısı: 
BARAJLARDA BARAJLARDA 
GEÇEN YILA GÖRE GEÇEN YILA GÖRE 
50 MİLYON METREKÜP 50 MİLYON METREKÜP 
DAHA AZ SU VAR DAHA AZ SU VAR 
Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Baş-
kent’in çevresinde bulunan ve kente içme suyu sağlayan 7 barajdaki aktif kul-
lanılabilir su miktarının yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu açıkladı. An-
kara barajlarında geçen yılın aynı dönemine göre 50 milyon metreküp daha 
az su bulunduğuna dikkat çeken Öztürk, su tüketiminde tasarruf çağrısı yaptı.

HABER MERKEZİ
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel kuraklık 

Başkent Ankara’yı besleyen barajları da etkiledi. 
ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, 28 Şubat 2021 

tarihi itibarıyla barajlardaki aktif kullanılabilir su mik-
tarının yaklaşık 145 milyon metreküp olduğunu be-
lirterek, “Bu rakam geçen yıla nazaran yaklaşık 50 
milyon metreküp daha az. Lütfen suyumuzu tüketir-
ken her zamankinden daha özenli olalım” sözleriyle 
Ankaralılara tasarruf çağrısında bulundu. 

EN BÜYÜK BARAJ ÇAMLIDERE  
Ankara’ya su temin eden en büyük baraj olan 

Çamlıdere Barajı’nda incelemelerde bulunan Öztürk, 
Ankara’ya içme ve kullanma suyu sağlayan barajla-
rın son durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde 
bulundu:

“Çamlıdere Barajı’ndan İvedik İçme Suyu Arıtma 
Tesisi’ne giden 2 bin 200’lük 3 hattımız var. Normal ko-
şullarda bu barajımızdaki aktif doluluk hacmimiz 1 mil-
yar 70 milyon metreküp kadar ancak şu an baktığı-
mızda Çamlıdere’de sadece 95 milyon metreküp aktif 
doluluk hacmimiz var. Baraj rezervuarına baktığımızda 
geçmişte Çamlıdere Barajı yaklaşık 20 metre daha üst 
kottayken geldiği durumu rahatlıkla görmemiz müm-
kün. Suyun yaladığı yerler, boşa çıkan yerler, oluşan 
küçük adacıklar barajdaki suyun ne kadar azaldığını 
gösterir durumda.”

1987 yılında işletmeye alınan, kil çekirdekli kaya 
dolgu tipindeki Çamlıdere Barajı’nın normal su ko-
tunda hacmi 1 milyar 220 milyon 380 bin metreküp 
iken aktif hacmi 1 milyar 70 milyon 320 bin metre-
küp olarak ölçülüyor. Ankara’nın en büyük barajı olan 

Çamlıdere Barajı, Acun, Çay, Eşik, Ilıca, Akpınar, Çayır, 
Değirmenözü ve Avluçayır dereleri ile besleniyor. 

“SUYUN HER DAMLASI ÇOK KIYMETLİ” 
Su tasarrufu konusunda tüm vatandaşlara ses-

lenen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, su kulla-
nımında bilinçlenmenin önemine şu sözlerle dikkat 
çekti:

“Ankara geneli için konuşmamız gerekirse içme 
suyu arıtma tesislerimize giden aktif kullanılabilir su-
yumuz geçen yıl 195 milyon metreküp iken bugün 
yaklaşık 145 milyon metreküp kadar. Bu tablonun ya-
ratığı sonuçlar ile ilgili halkımızı bilinçlendirmek adı-
na gerek sivil toplum kuruluşları gerek Kent Konseyi, 
meslek odaları ve muhtarlarımızla vatandaşlarımızı bi-
linçlendirmek için çalışıyoruz. Suyun her damlası çok 
kıymetli. Vatandaşlarımızın bu uyarılarımızı dikkate 
almalarını özellikle rica ediyorum.” 

YAĞAN KAR BARAJLARA 
SADECE 4-5 GÜNLÜK SU GETİRDİ 
Son zamanlarda yağan karın erimesiyle barajla-

ra 4-5 günlük su artışı sağladığını vurgulayan Öztürk, 
“Barajlardaki suyumuz şu anki mevcut durumunu bir 
süre daha koruyacak gibi görünüyor” dedi.  

Ankara’nın çevresinde yer alan Çamlıdere, 
Kurtboğazı, Eğrekkaya, Akyar, Çubuk 2, Kavşakkaya 
ve Elmadağ Kargalı Barajlarının toplam hacminin 1 mil-
yar 584 milyon 13 bin metreküp olduğunu açıklayan 
Öztürk, ASKİ’nin yaşanan kuraklık nedeniyle dolu ol-
mayan barajlardaki su miktarını dijital sensörler aracı-
lığıyla anlık takip ederek, resmi internet sitesinde hal-
ka açıkladığını söyledi. ASKİ’nin Başkent’te 2 milyon 
446 bin 412 abonesi bulunuyor.

Personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimiPersonele iş sağlığı ve güvenliği eğitimi
HABER MERKEZİ
Mamak Belediyesi hizmet içi seminerleri-

ni aralıksız olarak sürdürmeye devam edi-
yor. Bu kapsamda, belediye hizmet 
binasında çalışan personele 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği ile 
4857 sayılı İş Kanunu kap-
samında 'Temel İş Sağlığı ve 
Güvenliği Eğitimi' semineri 
verildi. İş güvenliği uzmanları 
tarafından verilen eğitimler-
de belediye personeli, iş sağ-
lığı ve güvenliği, işçi ve işvere-
nin yasal hak ve sorumluluklarına 
kadar birçok konuda gibi konularda 
bilgilendirildi.

Çalışanların sağlığını ve iş güvenliğini sağla-
manın hem insani hem toplumsal hem de yasal 

bir sorumluluk olduğunu belirten Mamak 
Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu 

eğitimler sadece işverenin, sadece 
denetleyenin, sadece çalışanın 

herhangi bir kesimin tek başı-
na dikkat etmesi ile çözülecek 
bir konu değil. Üzerinde ciddi 
bir şekilde durmamız gereki-
yor. Bu anlayışla eğitimlerimi-

zi gerçekleştiriyor, çalışmala-
rımızı bu doğrultuda yapıyoruz. 

İşveren tedbirini aldığında, işçi ku-
rallara uyduğunda iş kazaları oldukça 

azalacaktır” dedi.
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Sağlık

MR CİHAZINA HELYUM GAZI DOLUMU
DR. SAMİ ULUS KADIN DOĞ.ÇOC.SAĞ.VE HAS.EĞT.

VE ARAŞT.HASTANE SAĞLIK BAKANLIĞI 
BAKAN YARDIMCILIKLARI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1323867)

MR Cihazına Helyum Gazı Dolumu alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer 
almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2021/117304
1-İdarenin
a) Adresi: Babür Cad. No:36 06080 Telsizler ALTINDAĞ/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3123056000 - 3123056354
c) Elektronik Posta Adresi: satinalmasamiulus@gmail.com
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: MR Cihazına Helyum Gazı Dolumu 750 Litre 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşı-
labilir.
b) Teslim yeri: SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğ. Çoc. Sağ. Ve Has. Eğt. Ve Araşt. Has-
tanesi Beştepe Ek Binası MR Bölümü
c) Teslim tarihi: MR cihazına helyum gazı dolumu Hastanemizin yapacağı siparişi takiben, si-
parişte belirtilen zamanda yapılacaktır.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları 
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bölümü Babür Cad. No: 36 06080 Telsizler ANKARA
b) Tarihi ve saati: 15.03.2021 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulana-
cak kriterler: 
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğin-
ce alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Sağlık Bakanlığından alınmış Tıbbi Gaz Üretim Ve Dolum Belgesi. Ancak istekli yetkili bayii 
ise bayilik yetki belgesi ile yetkiyi veren firmaya ait Sağlık Bakanlığından alınmış Tıbbi Gaz 
Üretim Ve Dolum Belgesi.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi 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 Bil-
gilerine ve Yönetimdeki Görevlilere 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 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:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye iha-
lenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak in-
dirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SBÜ Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk 
Sağlığı Ve Hastalıkları Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Satınalma Bölümü Babür Cad. No: 36 
06080 Telsizler ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhüt-
lü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. 
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemle-
ri için teklif 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 itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır. 
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en 
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

T.C. KIZILCAHAMAM (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1324053)

2021/3 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU 
TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Kızılcahamam İlçe, 110 Ada, 2 Parsel, ÇEÇTEPE Mahalle, Köy Kenarı 
Mevkii, Taşınmaz tapu kaydında 1 Katlı Prefabrik ev ve arsası vasfında olup, üzerinde tek katlı 
frefabrik bina ve muhtelif cins ve yaşta ağaçlar bulunmaktadır. Taşınmaz Kızılcahamam merke-
ze 16 km, İstanbul Ankara karayoluna 630 m, Çeçtepe Mahalle merkezine 500 m. uzaklıktadır. 
Tek katlı prefabrik (konteyner) ev, arsanın etrafı beton direkli ve kafesli tel örgü ile çevrildiir. Kul-
lanım alanı 2,80x7,00 m.=20,00 m2 olup, çatısı oluklu saç kaplamadır. 2 oda ve WC' den iba-
rettir.
Yüzölçümü : 581 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Köy yerleşim planı kapsamında üretilen imar parselidir.
Kıymeti : 56.160,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Çeçtepe Köyü Tüzel Kişiliğine ait 19/11/1992 Tarihli ipotek şerhi mevcuttur.
1. Satış Günü : 12/04/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 07/05/2021 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : Belediye Tiyatro ve Toplantı Salonu Yenice Mah. Hal Cad.No: 48 Kızılcahamam/AN-
KARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verile-
bilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları 
toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadı-
ğı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma günün-
den önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın 
tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini 
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü-
şecektir.
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 ileteslim mas-
raflarıalıcıya 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 2021/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurma-
ları ilan olunur. (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLAN ANKARA 8. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİNDEN

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1323098)

ESAS NO : 2020/400       KARAR NO : 2021/15
Çorum İli, Boğazkale İlçesi, Evci Köyü, Cilt:6 Hane:157 BSN:30'a nüfusa kayıtlı Mehmet ve Gü-
ler'den olma 05/05/1994 doğumlu, davacının (TCNO:16282842924) nüfustaki Hatice olan adı-
nın Asya olarak düzeltilmesine karar verilmiştir. İlan olunur.

T.C. ANKARA BATI 5. ASLİYE 
HUKUK MAHKEMESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1323112)

Sayı : 2020/261 Esas
Mahkememizin 19/01/2021 tarih ve 2020/261E 2021/36K ilamı ile; Davacının davasının KABULÜ 
ile, Ağrı İli, Patnos ilçesi, Akçaören köyü, cilt no:7, Hane no:15 Bsn:42'de nüfusa kayıtlı, Yılmaz ve 
Aygül oğlu, 03/02/1995 Patnos Doğumlu, 26491071954 TC Kimlik numaralı,Cumali Tarhan'ın Cu-
mali olan isminin "Caner Ali" olarak tashihine, nüfusa bu şekilde kayıt ve tesciline, İlan olunur.

Pandemi dönemi, çocuklarda 
hareketsizliğe neden oldu

ISPARTA, (DHA)- Süleyman Demirel Üniversitesi 
(SDÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa 
Özgür Pirgon, pandemi döneminin hareketsizliği artırdı-
ğını, çocukların hareketlerinin kısıtlandığını söyledi.

 SDÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon, çocuk endokrin 
alanında hastaların, 'diyabet', 'hormon bozuklukları', 'er-
ken ergenlik', 'doğuştan kemik hastalıkları' gibi ra-
hatsızlıklarını takip ettiklerini, hastaların yaşam 
konforunu rahatlatmaya yönelik hizmet verdik-
lerini aktardı. Günümüzde obezitenin tüm dün-
yanın sorunu haline geldiğini vurgulayan Prof. 
Dr. Pirgon, pandemi döneminin hareketsizli-
ği artırdığını, çocukların hareketlerinin kısıt-
landığını söyledi. Isparta'da çocuklara yöne-
lik yapılan obezite ölçümlerinde oranların 
düşük olduğunu, bu durumun sevindiri-
ci bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Pirgon, 
“Annelerden sonra öğretmenlerin de 
çocuk sağlığı üzerindeki rolü kritik 
öneme sahip. Gün içerisinde aynı yaş 

grubu çocuklarla uzun zaman geçiren öğretmenler, bir 
çocuğun diğer çocuktan farklı davranışı olduğunu he-
men tespit edebilir ve aileyi yönlendirebilir. İlimizde aile-
lerin bilinç düzeyi yüksek. Sağlık konusunda bilinçli bir il 
konumundayız" diye konuştu.

Dünyanın hızla değiştiğini belirten Prof. Dr. Pirgon, 
hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını, önceden insanların 
ameliyat düzeyine gelinceye kadar hastaneye gelme-

diğini, şu an ise aşırı kontrolcü olduklarını ifade etti. 
Bundan sonraki süreçte 'mükemmel insan' kavra-

mının yer alacağının altını çizen Prof. Dr. Pirgon, 
“Önümüzdeki yıllarda insanlar, mükemmel insan 
olmak isteyecek. Kendisini mükemmele ulaştıracak 

besinler kullanacak, sporlar yapacak. Bunun en bü-
yük nedeni ise kullanımı hızla artan sosyal med-

ya. İnsanlar diğer insanları görüp kendine 
bakıyor, daha mükemmele ulaşarak ku-

sursuz görünmek istiyor. Bu durumun en 
somut örneği olarak çevremizde sayı-
sı hızla artan spor salonlarını ve estetik 
merkezlerini gösterebiliriz" dedi. Prof. Dr. Mustafa Özgür Pirgon

Kronik hastalıklar böbrek 
sorunlarını tetikliyor

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite 
Hastanesi Nefroloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi 
Abdullah Şumnu, "Diyabet, hipertansiyon gibi kronik 
hastalıklar böbrek sorunlarının ortaya çıkmasını tetik-
liyor. Ayrıca böbrek taşı, obezite hastaları, sık ağrı kesi-
ci kullananlar, ileri yaşa sahip hastalar böbrek hastalı-
ğı için yüksek risk taşıyor." ifadelerini kullandı.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden yapı-
lan açıklamada, Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Şumnu, kro-
nik hastalığı olan kişilerin böbrek sağlığı açısından risk 
grubunda olduğunu bildirdi. 

Böbrek fonksiyonlarının yüzde 50’sinin kaybedi-
lene kadar vücutta hiçbir belirti görülmediğine dikkati 
çeken Şumnu, "Özellikle böbrek hastalığı gelişimi için 
risk faktörleri taşıyan kişilerin, yılda en az bir kez nef-
roloji poliklinik kontrolünden geçmesi hastalığın er-
ken tanı ve tedavisi açısından önem arz ediyor." bilgi-
sini verdi.     

Böbrek sağlığının temellerinin çocukluk dönemin-
de atıldığını belirten Şumnu, "Ülkemizde kronik böbrek 
hastalığı prevansı yüzde 15.7 olarak belirlendi. Yani 6-7 
yetişkinden biri kronik böbrek hastası. İlerleyen dö-
nemlerde böbrek yetmezliğinden korunmak için böb-
rek sağlığına çocukluk döneminden başlayarak dikkat 
edilmesi ve uygun önlemlerin alınması gerekiyor." ifa-
delerini kullandı.

- "Yüksek protein diyetinden kaçının"
Böbrek hastalıklarından korunmada sağlık-

lı beslenmenin önemine işaret eden Şumnu, şunla-
rı kaydetti:

"Hastalığa yol açan nedenler arasında sağlıksız 
beslenme, hareketsizlik ve obezite başı çekiyor. Son 
yıllarda artan obezite böbrek yetmezliğinin en sık ne-
denleri olan şeker ve tansiyon hastalıklarına yol açı-
yor. Dolayısıyla kilo almamak için sağlıklı ve denge-
li beslenmeli, düzenli spor yapılmalı, yeterli miktarda 
su tüketilmeli. Yine son yıllarda yapılan bir büyük hata 
da yüksek protein diyetleri. Kilo vermek için sıfır kar-
bonhidrat bol protein tüketimine dayalı bu tarz diyetler 
böbrek sağlığını olumsuz yönde etkiliyor.   

Böbreklerin görevinin vücudu toksinlerden temiz-
lemek olduğunu aktaran Şumnu, "Günde en az 1.5 lit-
re su tüketerek böbreklerinize yardımcı olun. Ülkemiz 
en fazla tuz tüketen ülkelerden biri. Fazla tuz tüketimi 
böbrekleri yorar ve yüksek tansiyon hastalığına zemin 
hazırlayarak böbrek sağlığımızı riske atar." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Sık ve bilinçsiz ağrı kesici kullanımının da böb-
rek hastalıklarına zemin hazırladığını belirten 
Şumnu, "Özellikle içeriği parasetamol olmayan ağrı ke-
sicilerin sık, aşırı ve bilinçsiz kullanımı böbrek yetmez-
liğine neden olabilir. Ağrı kesiciler ilaca bağlı böbrek 
hasarının en önemli nedenleridir. Kontrolsüz ağrı kesi-
ci kullanmayın." açıklamasını yaptı.  

Beslenme uzmanından 
sosyal medyada hızla 

yayılan ‘su diyeti’ uyarısı

İSTANBUL, (DHA)- Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur 
Saray, son günlerde popülerleşen ve sosyal medya üzerin-
de de hızla yayınlan su diyeti hakkında uyarılarda bulun-
du. Özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu tarz bir diyeti 
önermiyoruz diyen Saray, “Beslenme uzmanlarının önerile-
riyle yazılan diyetleri yapmak en sağlıklı ve doğru olanı” uya-
rısında bulundu.

Su diyeti, son dönemlerde popülerliği giderek yükse-
len ve ünlü oyuncu Rıza Kocaoğlu’nun uygulamasıyla da 
daha çok araştırılan bir diyet haline geldi. Bu diyetin sağlık-
lı olup olmadığı yönünden tartışmalar devam ederken Emsey 
Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, önemli uya-
rılarda bulundu. Su diyetinin 1950’li ve 1960’lı yıllardan popü-
ler olduğunu belirten Evnur Saray, “Burada sadece su ile bir 
günü geçirmek mümkün. Hızlı kilo verdirdiği için insanların 
daha çok yapmak istediği bir diyet. 2 ila 3 litre arasında su tü-
ketiyorlar belki 4 litreye kadar bunu çıkarabiliyorlar. Hatta 7 
günlük, 10 günlük şeklinde kişilerin kendi aralarında ayarla-
dıkları süreler de var. Ama bu sürede sadece su tüketiliyor, 
hiçbir şekilde katı besin yok” dedi.

Su diyetinin kısa sürede çok yüksek oranda kilo verme-
yi sağladığını ancak zararlarının uzun vadede ortaya çıktığı-
nı anlatan Evnur Saray, “Bu diyet kas ve su kaybına neden ol-
duğundan önermiyoruz. Verilen kiloların çoğu kas ve sudan 
gittiği için diyeti bıraktıktan sonra kişinin eski haline dönü-
şü çok kolay oluyor. Hatta kilolar fazlasıyla geri geliyor. Hatta 
bazı hastalıklarda özellikle diyabeti olan kişilere kesinlikle bu 
tarz bir diyeti önermiyoruz. Çünkü ani kan şekeri düşüşle-
ri ölümcül sonuçlara yol açabiliyor. Bu diyeti son zamanlarda 
bizlere çok fazla soran danışanlarımız da var” diye konuştu.
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 Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)- 
ANTALYA'nın Kaş ilçesinde matematik öğ-
retmeni İsmail Yılmaz (38), kendisi gibi öğ-
retmen olan 7 yıl önce kaybettiği babası 
Hünkar Yılmaz'ın sözlerini yazıp, bestele-
diği türküyü yaşatmak ve gelecek kuşak-
lara taşımak için klip çekti. Babasının ken-
disinden son isteğini yerine getiren İsmail 
Yılmaz, "Umarım yıllar boyu kulaklara fısıl-
danmaya, dinlenilmeye devam eden bir tür-
kü olarak geleceğe bir armağan olarak kalır. 
Babamdan bana, benden de tüm dünya-
ya" dedi.

1975 yılında Manisa Demirci İlköğretmen 
Okulu'ndan mezun olan Hünkar Yılmaz, 
1990 yılında 'Bizim Elin Sazı Başka' adlı tür-
künün sözlerini yazdı. Manisa'nın Kula 
ilçesine bağlı Kenger köyünden 
olan Yılmaz, 40 yaşından sonra 
bağlama öğrenerek, türkü-
sünü notalara döküp bes-
teledi. 2014 yılında kalp 
krizi sonrası hastane-
ye götürülen Hünkar 
Yılmaz, türküyü ya-
şatması için oğlu İsmail 
Yılmaz'a emanet etti. 
İsmail Yılmaz, türküyü bağ-
laması ile yoğun bakımdaki ba-
basına çalıp, söyledi. Babası yoğun 
bakımdayken duyduğu türkü sonra-
sı oğlunun elini sıktı. Baba ve oğlunun son 
iletişimleri de bu oldu. Bu olayın ardından 
Hünkar Yılmaz yaşamını yitirdi.

KLİP ÇEKLİDİ
Halen Kaş ilçe merkezinde matema-

tik öğretmeni olarak görev yapan 17 yıllık 
öğretmen İsmail Yılmaz, babasının son is-
teğini yerine getirip, türküsünü yaşatma-
ya karar verdi. İsmail Yılmaz, türküye klip 
çekmek için kolları sıvadı. Klibin çekimle-
ri, Manisa'nın Kula ilçesi, Kaş'a bağlı Kalkan, 
Bezirgan ve Sarıbelen mahallelerinde ya-
pıldı. Klipte İsmail Yılmaz'ın dedesi 93 ya-
şındaki İsmail Yılmaz ve babasının geçmiş-
teki bir video kaydı da yer aldı. Ardından 
ritim çalgıları ve bas gitarla zenginleştirilen 
türkünün çekilen klibinde kavalı Akdeniz 
Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim 
görevlisi Ali Bedel, kabak kemaneyi TRT sa-
natçısı Uğur Önür, bağlamayı Emre Dayıoğlu 
ve İsmail Yılmaz çaldı. Behlül Elibol adlı ka-
meraman tarafından çekilen klibin ses dü-
zenlemesini, İngiltere'de yaşayan Levent 
Canen yaptı. Fethiye'de vokal kayıtları yapı-
lan klip, bu yılın başında yayına konuldu.

'BABAMDAN BANA, BENDEN DE TÜM 
DÜNYAYA'

İsmail Yılmaz, "Babam öğretmen oku-
lu mezunu bir öğretmendi. Türkülere sev-
dalıydı. Türkülere gönül vermişti. 1990- 1991 
yıllarında bu türkünün sözünü ve bes-
tesini yaptı. Yıllarca bu türküyü söyledi. 
Kulaklarımıza fısıldadı, bir ninni edasında. 
Yıllar yıllar geçti. Babamı kaybettik. Ondan 
bana emanet olarak bu türkü kaldı. Ben bu 
türküyü söylemeliydim. Bu coğrafyaya fı-
sıldayan diğer adam olmalıydım. Onu yap-
tım. Değerli Türk Halk Müziği ve TRT müzis-
yenleri, değerli arkadaşım Emre Dayıoğlu ile 
birlikte bu türküyü seslendirdik; hazırladık. 

Klibini çektik. 
Umarım yıllar 

boyu kulakla-
ra fısıldanmaya, 

dinlenilmeye de-
vam eden bir türkü 

olarak geleceğe bir ar-
mağan olarak kalır. Babamdan bana, 

benden de tüm dünyaya" dedi.
TÜRKÜNÜN SÖZLERİ

Öğretmen Hünkar Yılmaz'ın türküsünün 
sözleri şöyle: “Bizim elin sazı başka/ Yazı 
başka, kışı başka/ Dosta dostça sarılınca/ 
Bizde dostluk bir bambaşka/ Kuşlar sus-
maz ovamızda / Diken olmaz bağımızda/ 
Dertler çalmaz sazımızda/ Bizde dostluk bir 

bambaşka/ Sevmek başka, gülmek başka/ 
Aşkı çalan sazlar başka/ Erenlerin diyarı-
dır/ Bizde dostluk bir bambaşka.

Babasının türküsünü 
yaşatmak için klip çekti

1990 yılında 'Bizim Elin Sazı Başka' adlı tür-
künün sözlerini yazdı. Manisa'nın Kula 
ilçesine bağlı Kenger köyünden 
olan Yılmaz, 40 yaşından sonra 
bağlama öğrenerek, türkü-
sünü notalara döküp bes-

İsmail Yılmaz, türküyü bağ-
laması ile yoğun bakımdaki ba-
basına çalıp, söyledi. Babası yoğun 
bakımdayken duyduğu türkü sonra-

Klibini çektik. 
Umarım yıllar 

boyu kulakla-
ra fısıldanmaya, 

dinlenilmeye de-
vam eden bir türkü 

olarak geleceğe bir ar-
mağan olarak kalır. Babamdan bana, 

Klibini çektik. 

olarak geleceğe bir ar-
mağan olarak kalır. Babamdan bana, 

Öğretmen Hünkar Yılmaz'ın türküsünün 
sözleri şöyle: “Bizim elin sazı başka/ Yazı 
başka, kışı başka/ Dosta dostça sarılınca/ 

Camisiz minare restore edilmeyi bekliyor
 Caner AKSU/ 

ESKİŞEHİR (DHA)- 
ESKİŞEHİR'de Odunpazarı 
ilçesine bağlı Sevinç 
Mahallesi'nde deve kuşu 
yumurtası kullanılarak 
yapılan camisiz mina-
re görenlerin ilgisini çe-
kiyor. Mahallede yaşa-
yan Ethem Aktepe (54), 
minarenin tek bir tuğla-
sının dahi düşmediğini 
ifade ederek, "En kısa sü-
rede restore edilerek, turizme kazandırılması-
nı istiyoruz" dedi.

Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Sevinç 
Mahallesi'nde, deve kuşu yumurtası akı kul-
lanılarak 1884 yılında yapıldığı tahmin edi-
len camisiz minare, görenlerin ilgisini çekiyor. 
Mahalle sakini Ethim Aktepe, halk arasında 'kı-
rık minare' olarak bilinen minarenin camisinin 
Yunan askerleri tarafından yakıldığını, minare-
nin en üst kısmının ise aynı dönemde top atışı 
ile zarar gördüğünü söyledi. Yıllardır tek bir tuğ-
lasının bile düşmediğini belirten Aktepe, "Biz 
buna 'kırık minare' deriz. Camisini Yunanlılar 
yakmış. Bu minare deve kuşu yumurtasının 
akıyla yapılmış. Çok güzel işçiliği var. Yıllardır 

bir tane tuğlası dahi düş-
medi. Deve Kuşu yumur-
tası ile yapıldığı için bu 
minarede hiçbir şekilde 
örümcek olmaz.1884 yı-
lında, bizim köyümüzün 
yakınındaki tren yolu ya-
pılırken camiye de hediye 
olarak bu minareyi yaptı-
rıyorlar. Yunanlılar, dede-
min de aralarında olduğu 
12-13 çocuğu bu camiye 
kapatıyorlar. Camiyle bir-

likte yakmak istiyorlar. Daha sonra çocukla-
rı dışarıya çıkarıp, camiyi ateşe veriyorlar. Karşı 
tepede kurdukları karargahtan da top atışıyla 
minarenin üst kısmını yıkıyorlar. Aslında burası 
Osmanlı'nın özü diyebilirim" diye konuştu.

'RESTORE EDİLMESİNİ İSTİYORUZ'
Minarenin restore edilerek turizme ka-

zandırılmasını istediklerini ifade eden Aktepe, 
"Minare, restore edilirse çok güzel olur. Hem al-
tında türbe var. Restore edildikten sonra da tu-
rizme kazandırılması gerekir. Köyümüz örnek 
bir köy. Daha önce kervansaray olduğunu öğ-
rendik. Taş kapısı bulunmuştu. Turizme ka-
zandırılmasını çok isteriz. Bunu canı gönülden 
istiyoruz"dedi.

Restorasyonu yapılan 
Gök Medrese Vakıf 
Müzesi, açılışa hazır

 Hüsnü Ümit AVCI-Yasin KIRAS/SİVAS, (DHA)-SİVAS'ta, 
Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından 1271 yılın-
da yaptırılan tarihi Gök Medrese'de, 22 yıldır sürdürülen res-
torasyon çalışması tamamlandı. Gök Medrese Vakıf Müzesi 
olarak hizmet verecek olan tarihi binanın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle açılması plan-
lanıyor. İsmini üzerinde bulunan mavi çinilerden alan, 748 
yıllık Gök Medrese'de, restorasyon çalışmaları sona erdi. 
İlk olarak 1997'de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık 
Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan 8 kişilik heyetin fotog-
ramik çekimler, rölöve ve tespit çalışmaları ile restorasyo-
nun ilk adımını attığı ardından 2006'da tekrar restorasyonu-
na başlanılan tarihi Gök Medrese'de çalışmalar tamamlandı. 
Açılışa hazır hale getirilen ve çevre düzenleme ile pey-
zaj çalışmaları da biten ve Vakıf Müzesi olarak hizmet ve-
recek olan Gök Medrese'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ın da katılacağı programla açılması hedefleniyor. 
Yeni yüzüyle beğeni toplayan Gök Medrese, dron ile havadan 
da görüntülendi. 

'BİZ TAMAMLADIK, ANKARA'YA BİLDİRECEĞİZ'
Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Vakıflar Bölge 

Müdürü Cemal Karaca, "Gök Medrese yıllara sari olarak bü-
tün dedelerimizin beklediği bir bina oldu. Hamdolsun resto-
rasyonu tamamlandı. Devlet büyüklerimizin açılışını yap-
ması noktasındaki talimatını bekleyeceğiz. Biz tamamladık 
diye önümüzdeki hafta Ankara’ya bildireceğiz. Ankara'da 
Genel Müdürlüğümüzün yapacağı program dâhilinde Gök 
Medrese’nin açılışını ümit ediyorum. Şunu da özellikle müjde 
olarak söylemek istiyorum. Sadece Gök Medrese değil, yeni 
yaptığımız Bölge Müdürlüğü binamızın açılışı, Osman Paşa 
Cami'sinin açılışı ve Vakıflar İş Hanımızın temel atma töre-
ni birlikte yapılabilir diye ümit ediyorum. Gök Medrese'de zi-
yaretçiler için 3 boyutlu gözlük temin edilecek. Gözlüklerimiz 
ABD'den bu hafta içerisinde gelmiş olacak. 

DİKMEN KEKLİK PINARI CAMİİ YAPTIRMA 
KORUMA VE YAŞATMA DERNEĞİ 

BAŞKANLIĞINDAN GENEL KURUL İLANI 
Derneğimizin genel kurul toplantısı aşağıdaki gündemi görüşmek 
ve karara bağlamak üzere  21 Mart 2021 Pazar günü saat 14.00’de 
Dikmen Caddesi Keklik Pınarı mahallesi No:439  Çankaya/ Ankara 
toplantının o gün yapılmaması halinde 28 Mart 2021 Pazar günü saat 
14.00’te Derneğimiz binasında yapılacaktır. İlanen duyurulur. 

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM: 
1- Açılış, Saygı duruşu ve Yoklama 
2- Başkanlık Divanı oluşumu, 
3- Faaliyet Raporu sunumu, 
4- Denetim Raporu sunumu, 
5- Faaliyet ve Denetim Raporu eleştiri ve öneriler, 
6- Faaliyet ve Denetim Raporu ibra oylaması, 
7- Yönetim kurulu seçimi, 
8- Denetim kurulu seçimi, 
9- Dernek üyelerinin güncellenmiş listesinin genel kurulca oylanması,
10- Dilek ve  temenniler, 
11- Kapanış. 

GÖRMEYENLER KÜLTÜR VE BİRLEŞME 
DERNEĞİ ANKARA ŞUBESİNDEN 

GENEL KURUL İLANI
Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 21.03.2021 tarihinde Pazar günü 
Saat: 11.00’de GMK Bulvarı 55/14 Maltepe/ANKARA adresinde 
bulunan Dernek Merkezinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. Birinci 
toplantıda gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra 28 
Mart 2021 tarihinde Pazar günü aynı adresinde aynı gündemle aynı 
saatte tekrar toplanacaktır. İlanen duyurulur. 

YÖNETİM KURULU 
GÜNDEM MADDELERİ: 
1- Yoklama ve açılış,
2- Divan kurulunun seçimi,
3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
4- Yönetim kurulu faaliyet, denetim kurulu raporu ve bilançonun 
    okunması, görüşülmesi ve ibra,
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ANKARA-Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sercan Okutucu, 
kalp rahatsızlığı ya da hipertansiyon gibi hastalıkları bu-

lunan kadınların gebelik dönemleri ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Bu rahatsızlıklara sahip kadınların gebelik dönem-
lerinde dikkatli olmaları gerektiğini vurgulayan Okutucu; 
“Gebelikte ilaç kullanımında dikkat edilmesi gereken en 
önemli nokta anne adayında rastlanan tıbbi durum veya ya-
kınmalar ilaç kullanımını gerektirmedikçe ilaç kullanma-
maktır. Çünkü kullanılan ilaçların bazı durumlarda yeni ge-
lişmekte olan bebeğin organ taslakları üzerinde olumsuz 
etkileri olabilmektedir.” dedi.

‘İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT EDİLMELİ’
Kalp rahatsızlığı ya da hipertansiyon gibi rahatsızlıklara 

sahip gebelerin ilaç kullanımı hakkında bilgi veren Okutucu 
sözlerine şöyle devam etti; “Hipertansiyonu ya da kalp has-
talığı olan gebelerde ilaç kullanımı gerekebilir. Ancak ge-
belikte ilaç kullanımı gebelik öncesi dönemden farklıdır. 
Gebelikte ilaç kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar 
vardır. Bu noktalara dikkat edilirse gebelik süresince kulla-
nılan ilaçlar bebeğin sağlığı ve gelişimini olumsuz yönde et-
kilemez. Gebelikte ilaç kullanımında dikkat edilmesi gere-
ken en önemli nokta anne adayında rastlanan tıbbi durum 
veya yakınmalar ilaç kullanımını gerektirmedikçe ilaç kul-
lanmamaktır. Çünkü kullanılan ilaçların bazı durumlar-
da yeni gelişmekte olan bebeğin organ taslakları üzerinde 
olumsuz etkileri olabilmektedir.”

İlaçların gebelik üzerindeki zararlı etkilerine dikkat çe-
ken Okutucu şunları aktardı; “Doğumsal sakatlıkların yak-
laşık olarak yüzde 2-4’ünün gebelikte kullanılan ilaçlara 

veya toksik maddelere bağlı olduğu düşünülmektedir. İlaç 
alındıktan sonra annenin kanına karışan ilaç etken maddesi, 
plasenta adı verilen ve bebeği beslemekle görevli organ ara-
cılığıyla bebeğe geçebilmektedir. İlaçların bebek üzerinde-
ki zararlı etkileri alınan ilaç tipi, dozu ve bebeğin gelişimsel 
dönemi ile ilgilidir. Bebeğin ilaçlar açısından en hassas oldu-
ğu dönem gebelik oluştuktan sonraki ilk 12 haftadır. Bu dö-
nem bebeğin organ taslaklarının oluştuğu dönemdir. Zararlı 
ilaçlar, bu dönemde kullanılırsa doğumsal anomalilere ya da 
düşüklere neden olabilir. Organ taslakları oluştuktan son-
ra kullanılan ilaçlar ayrıca önemli bir soruna neden olmasa-
lar bile organların fonksiyonlarını bozarak bebeğin gelişimi-
ni olumsuz etkileyebilirler.”

İlaç kullanımlarının gebelik üzerindeki zararlarını tes-
pit etmek için bazı deneysel çalışmaların yapıldığını belir-
ten Okutucu bu çalışmalar ile ilgili açıklamalarda bulun-
du. Okutucu: “İlaçların gebelik üzerine olan zararlı etkilerini 
saptamak için deneysel çalışmalar bulunmaktadır. Bu ça-
lışmalara dayanarak, gebeliğe etkileri açısından ilaçlar beş 
gruba ayrılmıştır. A grubu ilaçlar; insanlarda herhangi bir 
risk olmadığı saptanmış ilaçlardır. B grubu ilaçlar; hayvan 
deneylerinde risk görülmemiştir, ancak insanlarda çalışma 
yapılmamış ilaçlar veya hayvan çalışmalarında risk saptan-
mış ancak insanlarda herhangi bir risk izlenmemiş ilaçlardır. 
C grubu ilaçlar; ilaçla ilgili olarak hayvan ve insan çalışması 
yapılmamış veya hayvanlarda risk saptanmış ancak insan 
çalışması yapılmamış ilaçlardır. D grubu ilaçlar; insan çalış-
malarında riskli olduğu gösterilmiş, çok özel durumlar dı-
şında gebelikte kullanılamayacak ilaçlardır. X grubu ilaçlar; 
gebelikte kesinlikle kullanılamayacak ilaçlar bu gruba gi-
rer .Gebelik boyunca eğer hekim tarafından herhangi bir ne-
denle bir ilaç kullanılması gerekiyorsa en fazla C kategorisi-
ne kadar olan ilaçlar tercih edilir.” ifadelerini kullandı.

Doktor kontrolünde doğru ve dikkatli ilaç kullanımı ile 
zararların aza indirgenebileceğini ifade eden Okutucu şun-
ları vurguladı; “Hipertansiyon için kullanılan ilaçlardan ba-
zıları, kan sulandırıcı ilaçların bir kısmı, bazı ritim bozuklu-
ğu ilaçları ve kolesterol ilaçları bebeğin sağlığını olumsuz 
etkileyebilir. Bu nedenle kalp hastalığı olan gebelerin tüm 
ilaçlarını, kalp ilaçları ve rutin olarak aldığınız reçetesiz sa-
tılan ilaçlar da dahil doktoruyla görüşmesi gerekmekte-
dir. Hamilelik sırasında alınması daha güvenli olanları almak 
için ilaçları değiştirmek gerekebilir. Hamileliğe hazırlanarak 
ve hamilelik sırasında kardiyoloji uzmanıyla birlikte düzen-
li olarak takip ederek, kalp rahatsızlığı olan kadınların çoğu 
güvenle hamile kalabilir ve sağlıklı bir bebeğe sahip olabilir.”

‘OKSİJEN TÜKETİMİ ARTAR’
Gebelik sürecinde kalp damar sisteminde bazı değişim-

lerin meydana geldiğini söyleyen Okutucu şunları belirtti; 
“Gebelik döneminde kalp damar sisteminde oluşan normal 
değişiklikler vardır. Gebelikte kişilerin kan hacminde yüz-
de 50, nabzında ise yüzde 25 artma görülür. Büyük ve küçük 
tansiyonunda ise yüzde 10 düşüş görülür. Bu durumlar özel-
likle gebeliğin yirminci haftasından sonra görülmektedir. 
Gebe kişilerde oksijen tüketimi artmaktadır. Bu değişimle-
re bağlı olarak da gebelik döneminde hafif nefes darlığı, yor-
gunluk, şiddetli olmayan çarpıntı, bacaklarda ciddi olmayan 
şişliklere rastlanabilir.”

Kalp rahatsızlığının derecesine göre anne adaylarının 
gebelik döneminde bazı sıkıntıları olabileceğini dile getiren 

Okutucu şu ifadeleri kullandı; “Gebelikte anne adayının kalbi 
iki canlıya yetecek işi başarabilmek için daha güçlü ve  daha 
hızlı atmaktadır. Sağlıklı bireylerde bu rahatça tolere edi-
lebilir. Kalp rahatsızlığı olan gebelerde özellikle de hastalı-
ğın derecesi ciddiyse gebelik sırasında şiddetli yakınmala-
rı gözlenebilir. Anne ve bebeğin sağlığını tehlikeye sokacak 
durumlarla karşılaşılabilir. Böyle bir durumda altta yatan 
hastalığın gerek ilaç tedavisi gerekse ilaç dışı yöntemler-
le tedavisi denenmelidir. Anne adayının sağlığı ön planda tu-
tulup gerekli tedavi yöntemleri konusunda anne adayı ve ai-
leyle birlikte konuşulmalı ve en doğru kararlar verilmeye 
çalışılmalıdır.”

KALP HASTALIKLARININ DERECESİNE DEĞİNDİ
Kalp hastalıklarının derecelerine göre gebelik öncesi ya 

da sonrası tedavi süreçlerinden bahseden Okutucu şunları 
anlattı; “Kalp hastalıkları farklı tiplerde olabilir. Gebelik dö-
neminde hipertansiyon, ritim bozukluğu, pıhtılaşmaya yat-
kınlık, kalp kapak hastalıkları, doğumsal kalp hastalıkları, 
kalp damar hastalıkları ve kalp kası hastalıkları gibi çeşit-
li hastalıklarla karşılaşılabilir. Ciddi kapak hastalığı, doğum-
sal kalp hastalığı ve ritim bozuklukları gibi hastalığı olan ka-
dınlar gebelik öncesi tedavi edilebilir. Örneğin; kapak darlığı 
balon işlemiyle kapağı genişletilebilir, kapaktaki kaçak ona-
rılabilir, kalpteki delik kapatılabilir ya da ritim bozuklukla-
rı ablasyon yöntemiyle yani radyofrekans dalgasıyla yakı-
larak tedavi edilebilir. Böylece bu kişiler gebeliğe güvenli bir 
şekilde başlayabilirler. Bununla birlikte her zaman gebe-
lik öncesi kalp hastalığı saptanmayabilir ve gebelik seyrinde 
anlaşılabilir. Daha önceden kalp hastalığı olmayan kişilerde 
gebelik sırasında kalp hastalığı saptanma oranı yüzde 1’dir. 
Yani bazı gebeleri gebelik seyri sırasında tedavi etmek ge-
rekebilir. Örneğin; gebelik sırasında ciddi ritim bozukluğun-
da ya da hipertansiyonda ilaç tedavisi gerekebilir. Mekanik 
kalp kapağı protezi olan gebelerin kan sulandırıcı tedavile-
rine doktor gözetiminde kendileri için uygun olan bir yön-
tem seçilerek devam etmesi gerekmektedir. Gebeliğin 20’nci 
haftasından sonra gerektiği takdirde anne adayının karnı-
na radyasyondan koruyucu ekipmanlar sarılarak bazen de 
radyasyonsuz görüntüleme yöntemlerinin desteği alına-
rak kapak hastalıklarının girişimsel tedavi-
leri ya da ritim bozukluğunun 
ablasyon tedavileri uygulana-
bilir. Bu yöntemlerin hepsi sa-
dece özelleşmiş merkezlerde 
bu alanda deneyimli opera-
törler tarafından uygulanacak 
işlemlerdir.”

Anne adaylarının çocukla-
rında da kalp rahatsızlığı görül-
mesi endişeleri hakkında açık-
lamalarda bulunan Okutucu 
şunlara dikkat çekti; “Gebelikteki 
kalp hastalıklarının büyük çoğun-
luğu genetik değildir. Bebekte do-
ğumsal kalp hastalıklarının olu-
şumu birçok faktörle olur bunların 
görece az bir kısmını annenin ge-
belikte geçirdiği enfeksiyonlar, an-
nenin sistemik hastalıkları diyabet, 
bağ dokusu hastalığı vs., alkol, siga-
ra ve uyuşturucu gibi toksinler oluş-
turur. Bebekteki doğumsal kalp has-
talıklarının önemli kısmını kalpteki delikler, kapak 
ve damar darlıkları, bebek doğmadan önce mevcut olup do-
ğumdan sonra kapanması gerekirken bazen hemen ka-
panmayan damar bağlantısı oluştururken az bir kısmını 
ise morarma ile giden kompleks doğumsal kalp hastalıkları 
oluşturur. Anne karnındaki bebeğe yapılacak fetal ekokar-
diyografi 18’inci hafta ve sonrası için kullanılan bir yöntem-
dir. Ultrasonik ses dalgaları kullanılarak kalbin yapısını, pa-
tolojilerini ve fonksiyonel bozukluklarını teşhis edebilir veya 
araştırabilir. Konjenital kalp hastalıklarının tamamına yakı-
nı bu yöntemle teşhis edilebilir. Kalp kapakları, kalp boşluk-
ları, kalp kasları ve hareketleri, kalp basıncı hakkında bilgi 

verir. Bu yöntemin verdiği bil-
gilerle kalp hastalığı olan be-
bek daha donanımlı hastane-
lerde ve mevcut hastalığında 
hazırlıklı bir şekilde doğur-
tulabilir. Anne karnında ritim 
bozukluğu olan bebeğe yöne-
lik bazı tedaviler anne aracı-
lığıyla verilebilir. Ayrıca kalp 
hastalığının sadece bir par-
çası olduğu genetik bazı has-
talıkların erken dönem tanısı 
sağlanabilir.”

Kalp hastalığı ileri sevi-
yede olmasına rağmen ısrarla bebek isteyen ailelere tavsi-
yelerde bulunan Okutucu; “Aslında birçok kalp hastalığında 
gebelik öncesi dikkatli bir değerlendirme ve doğru yönlen-
dirmeyle gebeliğe izin verilmektedir. Ancak bazı kalp has-
talıkları gebe kalınmasına kesin olarak engel teşkil etmek-
tedir. Akciğer basıncının yüksek olduğu durumlar, morarma 
gözlenen doğumsal kalp hastalıkları, çok ciddi kalp kapak 
hastalıkları, belirgin aort damarı genişlemesi ve ciddi kalp 
yetmezliği gebelik için sakıncalı durumlardır. Bunların ya-
nında kalp akciğerde ciddi yük oluşturmayan, doğuştan 
kalpte delik olan durumlar, kalp ameliyatı ile kalp kapak de-
ğişimi veya tamiri yapılmış kişiler, ameliyat ile kalp kapak 
değişimi veya tamiri yapılmış kişiler, yüksek kan basıncı-
na sahip kişiler, ilaç tedavisi altında ritim bozukluğu olan ki-
şiler gebelik öncesi ve sırasında detaylı kontrol ve takiplerle 
belli bir risk göz önüne alınarak gebe kalabilirler.” dedi.
YÜKSEK KAN BASINCINA 

DİKKAT ÇEKTİ
Yüksek kan basıncının ge-

belikte birtakım sorunlara yol 
açabileceğini belirten Okutucu 
şunları dile getirdi; “Sağlıklı ge-
beliklerde bebeğin büyüme-
si için gerekli olan besin ve oksi-
jen anneden sağlanır. Bu yeterli 
miktarda anne kanı plasenta-
da dolaştığı ve besin ve oksije-
nin göbek kordonundan bebe-
ğe geçtiğinde sağlanır. Yüksek 
kan basıncı gebelikte problem-
lere sebep olabilir. Örneğin; eğer 
kadın yüksek kan basıncına sa-
hipse bu plasentaya yetersiz kan 
akımı olmasına sebep olabilir. Bebeğin, ihtiyacı olan oksijen 
ve besini düşük miktarda alması demektir. Bu durum bebe-
ğin büyümesini yavaşlatabilir. Gebeliklerin yaklaşık yüzde 
5-10’unda hipertansiyon görülür. Bunların yaklaşık yüzde 
70’i gebeliğe bağlı gelişen hipertansiyon-preeklampsi bili-
nen adıyla gebelik zehirlenmesi yaklaşık yüzde 30’u kronik 
hipertansiyondur.”

Gebelik zehirlenmesine dikkat çeken Okutucu, riskler 
ve çözüm yolları hakkında bilgi verdi. Okutucu: “Eğer yük-
sek kan basıncı gebelikten önce herhangi bir zaman var-
sa bu kronik hipertansiyon olarak bilinir. Bu durum ge-
belik süresince ve bebeğin doğumundan sonra da devam 
eder. Kronik hipertansiyonun tedavi edilmesi gerekmekte-
dir hem anne adayının hem de bebeğin sağlığını etkile-
yebilir. Eğer kan basıncını kontrol al-
tına almak için 

ilaç tedavisi alına-
caksa ilacın gebelikte kullanılmasının 

güvenli olup olmadığı doktora danışılmalıdır. Preeklampsi 
20’nci gebelik haftasından sonra tansiyon yüksekliğinin id-
rarda protein atılımı ile birlikte olmasıdır. Hafif ve şiddet-
li olmak üzere iki çeşidi vardır. Şiddetli preeklampside has-
talarda tansiyon yüksekliğine ek olarak baş ağrısı, görme 
bozukluğu, görme bulanıklığı, bilinç seviyesinde değişik-
lik, karnın sağ üst kısmında veya midede ağrı, bulantı kus-
ma, bebek hareketlerinde azalma, idrar çıkışının azalma-
sı gibi şikayetleri olabilir. Şiddetli gebelik zehirlenmesinde 
yapılan kan tetkiklerinde karaciğer testleri bozulabilir, ka-
nın pıhtılaşmasını sağlayan hücrelerin seviyesi azalabi-
lir. Gebelik zehirlenmesi kontrol altında tutulmazsa anne 
ve bebeği olumsuz etkiler. Bebek üzerine etkileri arasında 

bebeğin suyunun azalması, bebekte gelişme geriliği, kalp 
atımlarında yavaşlama, bebek hareketlerinde azalma gibi 
etkileri vardır. Tedavisi ilaç kullanımı ve ilaçla kontrol altına 
alınamayan bazı riskli durumlarda doğumdur. Gebelik zehir-
lenmesi mutlaka tedavi ve kontrol gerektiren en önemli ge-
belik hastalıklarından biridir.” ifadelerini kullandı.

BESLENMESİNİN ÖNEMİNİ VURGULADI
Gebeliğin de etkisiyle kalp rahatsızlığı olan anne aday-

larının kalbinde ekstra bir yük olduğunu bundan dolayı ken-
dilerine çok dikkat etmeleri gerektiğini vurgulayan Okutucu 
sözlerine şöyle devam etti; “Gebelik öncesi kalp hastalığı 
olan kişilerin gebelik sırasında bir kardiyolog tarafından ya-
kın takip edilmesi gerekir. Hamilelikte gebelik ile ilişkili kalp 
semptomları özellikle gebeliğin son 3 ayında daha belir-
ginleşebilir. Bu nedenle gebelik esnasında göğüs ağrısı, ne-
fes darlığı ya da çarpıntı gibi şikayetler olduğunda, hastanın 

bu durumu mutlaka kendini takip eden kadın doğum dok-
toru ve kardiyoloji uzmanı ile görüşmesi gerekir. Aşırı kilo 
almaktan kaçınması, beslenmeye dikkat etmesi gerekir. 
Hamileliğin ilerlemesi ile beraber annenin dolaşan kan hac-
mi giderek artar ve kalbin üzerine ek bir yük biner. Fazladan 
alınan kilolar bu yükü daha da artırabileceğinden, diyette 
hem porsiyonların büyüklüğüne total kalori alımına hem de 
diyetin içeriğine çok dikkat edilmesi, mesela; aşırı tuzlu gı-
dalardan kaçınılması önerilir. Gebelik süresince uygun eg-
zersizlerin, mesela düzenli yürüyüşlerin yapılması fiziksel 
kondisyonda düşme olasılığını azaltır ve hamileliğin getirdi-
ği yük ile annenin daha iyi baş edebilmesine yardımcı olur. 
Ciddi anemisi olan kişilere demir takviyesi yapılması gere-
kebilir. Gebelerde EKG ve ekokardiyografi radyasyon içer-
meyen ve güvenle yapılabilen tetkiklerdir bu nedenle kardi-
yoloji doktoru bu testleri isteyebilir.”

Aşırı kilo alımından kaçınmanın ve bolca su tüketmenin 
önemli olduğunu belirten Okutucu şunları söyledi; “Sağlıklı 
bir hamilelikte kilo alımı 7 ile 12 kilogram arasında değişik-
lik gösterir. Hamileliğin ilk üç aylık döneminde 1-2 kilo nor-
mal sayılır. İkinci üç aylık döneminde bebeğin gelişimi hız-
landığından dolayı yaklaşık 5-6 kilogramlık artış görülür. 
Son üç aylık dönemde ise anne adayları 4-5 kilo daha alır.  15 
kilogramın üzerinde kilo alımı söz konusu olduğunda hem 
bebekte hem de annede ciddi rahatsızlıklar meydana ge-
lir. Anne adayında diyabet ve yüksek tansiyon oluşabi-
lir. Ayrıca anne adayının normal ya da sezaryen yöntem-
le doğumu bebeğin irileşmesi nedeniyle zorlaşabilir. Kalp 
hastalığı olan gebelerde aşırı kilo alımından kaçınılmalı-
dır. Özellikler hipertansiyonu olan anne adaylarından aşı-
rı tuz tüketiminden kaçınılmalıdır. Her şeyden önce su 
tüketimi gebelikte büyük önem taşır. Her birey için su 
tüketimi oldukça önemli olsa da hamilelikte bu ihtiyaç 
daha çok artar. Sade su içimi en faydalısı olsa da gün-
de 3 litreye tamamlamak için açık çay, süt, ayran, çorba 

ve maden suyu gibi gıdalarla da sıvı ihtiyacı desteklenebilir. 
Hamilelikte beslenme sürecinde asitli ve gazlı içeceklerden 
uzak durulmalıdır. Sıvı alımı özellikle kan basıncını ve nabız 
dengesi için çok önemlidir. Sigara tüketimi, bebeğin ihtiyaç 
duyduğu kan, oksijen ve besin gibi maddelerin bebeğe ula-
şımını azaltmaktadır. Bu da gebelik sırasında düşük riskini 
iki katına çıkartır. Ayrıca annenin kalp hastalığında kötüleş-
me ihtimalini de artırır. Alkol tüketimi ise bebeğin beyin ge-
lişimini olumsuz yönde etkileyerek sinir hücrelerinin gelişi-
mine, fonksiyonuna ve yaşam sürelerine zarar vermektedir. 
Ayrıca gebelikte alkol tüketimi kemik ve kıkırdak hücrele-
rinde de erken ölümlere sebep olabilmektedir. Bu neden-
le hamilelikte beslenme sürecinde anne adaylarının en fazla 
dikkat etmesi gereken konuların başında alkol ve sigaradan 
kaçınmak gelmektedir.”

GEBELİKTE KALP 
RAHATSIZLIKLARI VE 
HİPERTANSİYONA DİKKAT

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Sercan Okutucu, kalp 
hastalıklar ve hipertansiyonun gebelik dönemlerine 

etkisi ve ilaç kullanımları hakkında gazetemize konuştu.


