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Ahmet Saruhan

Ne kadar Ne kadar 
küçük olursa küçük olursa 
olsun olsun 
hiçbir iyilik hiçbir iyilik 
boşa gitmez.boşa gitmez.

Türk Türk 
yapımları yapımları 
Dramax ile Dramax ile 
dünyaya dünyaya 
bağlanıyorbağlanıyor

TAŞDELEN: “MAĞDUR TAŞDELEN: “MAĞDUR 
VATANDAŞLARIMIZA NAKİT VATANDAŞLARIMIZA NAKİT 

DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ” DESTEĞİ SAĞLAYACAĞIZ” 

Bilgin:  Gazeteci  ölümleri  en Bilgin:  Gazeteci  ölümleri  en 
kapsamlı  şekilde  aydınlatılmalıkapsamlı  şekilde  aydınlatılmalı

Merkez Bankası politika
 faizini değiştirmedi

Ahmet Şık hakkında 
Boğaziçi fezlekesi

Sağlık personelinin 
istifa ve izin talepleri 

sınırlandırıldı

Merkez Bankası (TCMB), Mart ayın-
da 200 baz puanlık artışla yüzde 19 dü-
zeyine yükselttiği politika faizini de-
ğiştirmedi. Faiz kararı öncesinde en 
düşük 8.00 lirayı ve en yüksek 8.12 gö-
ren dolar, 8.10 - 8.11 lira aralığında işlem 
görüyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
'Boğaziçi eylemleri' sırasında, "Bu hü-
kümet seçimle gitmeyecek, sokağa çı-
kın" açıklaması nedeniyle bağımsız 
Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunul-
mazlığının kaldırılması için fezleke 
düzenledi.

Sağlık Bakanlığı merkez ve taş-
ra teşkilatında görevli personelin 
her ne sebeple olursa olsun görevin-
den çekilme (istifa) talepleri kabul 
edilmeyecek.

Ramazan’da Ramazan’da 
bu besinlere bu besinlere 
dikkat; dikkat; 
sağlık sağlık 
sorunlarını sorunlarını 
tetikleyebilirtetikleyebilir
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ABDİ  PEHLİVAN  YENİDEN   ABDİ  PEHLİVAN  YENİDEN   
BASIN  İLAN  KURUMU BASIN  İLAN  KURUMU 
GENEL  KURUL  ÜYESİGENEL  KURUL  ÜYESİ

Halk, sağlık ve
geçim derdinde
Yüksek enflasyon ile  birlikte artan hayat pahalılığı, işsizlik 

ve corona salgını halkı sağlıkla geçim derdi arasına sıkıştırdı

Temsilci seçiminde 86 oydan 84'ünü aldı

İşsiz eğitimli ordusu her geçen gün büyürken,  geçim derdi en-
dişesi yaşayan halk evine götüreceği ekmeğin peşine düşmüş 
durumda. Artık  temel ihtiyaçlarını bile  zor karşılayabilen halk 
corona salgınına karşı da bir savaşın için-
de.
Salgın bir sağlık sorununun ötesinde  sos-
yal ve ekonomik  sorunlara da yol açtı. 
Milyonlarca çocuk eğitimden koparken,  
işsizlik ve yoksulluk rekor seviyelere ulaş-
tı.Son yıllardaki işsizlik oranları daha da 
içinden çıkılmaz bir hale geldi. Salgın 
tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de ekonomik kriz, kapanan işyerleri, 
işsiz kalan milyonlar ve buna bağlı 
olarak da yoksulluk yarattı. CAFER KÜLAHLIOĞLU

HABER MERKEZİ 
Basın İlan Kurumu (BİK) Genel 
Kurulu’nda İstanbul, Ankara ve 
İzmir’de tirajı 10 binin altındaki 
gazete ve dergileri temsil ede-
cek temsilci seçimi gerçekleş-
tirildi. 
Seçme ve seçilme hakkı olan 
106 gazete - dergiden asale-

ten ve vekaleten katılan 86 oy-
dan 84 oy, gazetemiz İmtiyaz 
Sahibi Abdi Pehlivan’a çıktı, 2 
oy ise boş kullanıldı. 
Böylelikle İstanbul, Ankara ve İz-
mir gazeteleri, bir önceki dö-
nemde de bu görevi yürüten 
Abdi Pehlivan ile ‘yola devam’ 
kararı almış oldu.

Basın İlan Kurulu Genel Kurulunda İstanbul, Ankara ve İzmir’de tirajı 10 
binin altındaki gazete ve dergileri temsil edecek temsilci seçimini; 86 
oydan 84’ünü alan gazetemiz İmtiyaz Sahibi Abdi Pehlivan kazandı. 

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin gazetecilere yönelik 
şiddetin cezasızlık görmesinin saldırıları cesaretlendirdiğini söyledi.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nazmi Bilgin gazetecilere yöne-
lik şiddetin cezasızlık görmesinin 
saldırıları cesaretlendirdiği-
ni söyledi. “Meslektaşlarımı-
za yönelik her türlü şiddet 
olayında cezasızlık izlenimi 
verilmesine karşıyız. Ga-
zeteci ölümleri en kap-
samlı şekilde aydınla-
tılmalı ve sorumluları 
en ağır şekilde ceza-
landırılmalı,” dedi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 
tedbirlerle ilgili açıklama

İçişleri Bakanlığı, yeni 
koronavirüs tedbirleriyle 
ilgili vatandaşlardan ge-
len sorular üzerine açık-
lama yaptı. Açıklama-
da, 18 yaş altı gençler 

ve çocukların yanların-
da veli veya vasileri bu-
lunması şartıyla şehirler 
arası seyahatlerini ger-
çekleştirebileceği ifade 
edildi.

Koca:  Aşının israfı Koca:  Aşının israfı 
söz  konusu  değildirsöz  konusu  değildir

Bilim Kurulu üyesi İlhan açıkladı:Bilim Kurulu üyesi İlhan açıkladı:
Vakalar  düşmezse  Vakalar  düşmezse  

hangi  yeni  tedbirler  hangi  yeni  tedbirler  
alınacakalınacak
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Öğrencisinden mezununa,  çift-
çisinden tüccarına, esnafından tü-
keticisine kadar Türkiye’de borcu 
olmayan  neredeyse hiç kimse yok

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

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

lamadıkları için bu borçlarını öde-
mekte zorluk çekiyor.  

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

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

Türkiye’nin genç işsiz sayısında 

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

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

Üniversite mezunu gençler işsiz-

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

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

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

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

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

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

Külahıma anlat

BORCU OLMAYAN KİMSE KALMADI Cafer 
KÜLAHLIOĞLU

Salgın bir sağlık sorununun öte-
sinde  sosyal ve ekonomik  sorunla-
ra da yol açtı. Milyonlarca çocuk 
eğitimden koparken,  işsizlik ve yok-
sulluk rekor seviyelere ulaştı.Son yıl-
lardaki işsizlik oranları daha da için-
den çıkılmaz bir hale geldi.

Son açıklanan verilere göre, Tür-
kiye genelinde 15 ve daha yukarı 
yaştaki kişilerde mevsim etkisinden 
arındırılmış işsizlik Şubat'ta aylık baz-
da 0.7 puanlık artış ile yüzde 13.4'e 
yükselirken, aynı dönemde istih-
dam oranı 0.1 puanlık azalış ile yüz-
de 43.4 düzeyine geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 
(TÜİK) verilerine göre, bu dönem-
de işsizler 250 bin kişi artışla 4 mil-
yon 236 bin kişiye yükselirken, aynı 

dönemde İstihdam edilenler 22 bin 
kişi azalarak 27 milyon 477 bin kişi-
ye geriledi. 15-24 yaş grubunu kap-
sayan genç nüfusta işsizlik ise ay-
lık bazda 0.4 puanlık artışla yüzde 
26.9'a yükseldi.

İş bulma ümidini yitirdiği için iş 
aramaktan vazgeçenleri, mevsim-
lik işçileri ve iş aramayıp çalışmaya 
hazır olanları da dahil ettiğimiz za-
man işsizlik gerçekten korkunç bo-
yutlara ulaşmış bulunuyor.

İşsizlikteki artışı engelleyen en 
büyük desteklerden biri olmasına 
rağmen kısa çalışma ödeneği 31 
Mart 2021’de sona erdi. Uzmanlar 
kısa çalışma ödeneğinin kesilmesiy-
le işten çıkarmaların hızla artacağı-
nın kaçınılmaz olduğunu belirtiyor.

Kısa çalışma ödeneğinin kaldırıl-
ması ile ilgili olarak açıklama yapan 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğ-
lu; “Kısa çalışma ödeneğinin sona 
ermesi değil, aksine kapsamının 
genişletilerek devam ettirilmesi ge-
rekmektedir. Salgın sürerken, hatta 
yeniden yükseliş eğilimine girerken 
salgın sırasında yapılan ödenekler-
den vazgeçilmesi kabul edilemez. 
Kısa çalışma ödeneğinin kaldırılma-
sı işçilerde iş ve gelir kayıplarına yol 
açacaktır” diyerek konunun öne-
mine vurgu yapıyor.

Salgın tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de ekonomik kriz, kapa-
nan işyerleri, işsiz kalan milyonlar ve 
buna bağlı olarak da yoksulluk ya-
rattı. Ülkemizin bir başka kanayan 

yarası yoksulluk  toplumda her ge-
çen gün kendini iyice hissettirme-
ye başladı

DİSK/Birleşik Metal-İş Sendika-
sı'nın yayınladığı, Açlık ve Yoksulluk 
Sınırı Şubat Raporu'na göre, dört ki-
şilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi 
için aylık yapması gereken harca-
ma tutarı 2 bin 681 lira oldu. Açlık 
sınırı üzerinden hane halkı tüketim 
harcamaları esas alınarak yapılan 
hesaplama sonuçlarına göre ise 
yoksulluk sınırı 9 bin 274 lira olarak 
gerçekleşti.

Salgınla birlikte geçim sıkıntı-
sı halkın başlıca gündem madde-
si olmaya devam ediyor. DİSK Ge-
nel-İş Sendikası’nın raporuna göre 
Türkiye’de yoksul sayısı son iki yılda 

yüzde 8.4 artış gösterdi. Salgın dö-
neminde çalışan yoksul sayısı 7.7 
milyonu geçti. Her 10 kişiden 7’si 
borçlu.Uzmanlar yeni desteklerin 
devreye  konmaması halinde yok-
sulluğun daha da artacağı, hatta 
ikiye katlanacağı  görüşünde

 İşsiz eğitimli ordusu her geçen 
gün büyürken,  geçim derdi endi-
şesi yaşayan halk evine götürece-
ği ekmeğin peşine düşmüş durum-
da. Artık  temel ihtiyaçlarını bile  zor 
karşılayabilen halk corona salgını-
na karşı da bir savaşın içinde.

Beklentim  iktidarın, sağlıkla  ge-
çim derdi arasında sıkışan halkı bu 
zor ve umutsuz durumdan çıkara-
cak tedbirleri bir an önce hayata 
geçirmesidir..

Külahıma anlat

HALK, SAĞLIK VE GEÇİM DERDİNDE Cafer 
KÜLAHLIOĞLU

Bilgin: Gazeteci ölümleri en 
kapsamlı şekilde aydınlatılmalı

ANKARA (HABER MERKEZİ)- 
Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Nazmi Bilgin gazetecilere yöne-
lik şiddetin cezasızlık görmesinin 
saldırıları cesaretlendirdiğini söy-
ledi. “Meslektaşlarımıza yönelik 
her türlü şiddet olayında cezasız-
lık izlenimi verilmesine karşıyız. 
Gazeteci ölümleri en kapsamlı şe-
kilde aydınlatılmalı ve sorum-
luları en ağır şekilde ceza-
landırılmalı,” dedi.

Bilgin, Gazeteciler 
Cemiyeti Özgürlük 
için Basın (ÖiB) 
programı kapsa-
mında yayımla-
nan Mart 2021 ra-
poruna ilişkin 
yazılı açıklama-
sında, Mart ayın-
da Agos Genel Yayın 
Yönetmeni Hrant 
Dink’in 31 Ocak 
2007’de öldürülmesiyle 
ilgili dokuz yıldır süren yar-
gılama sürecinde karar aşama-
sına gelindiğini kaydeden Bilgin, 
böylece gazetecilik meslek kuru-
luşları takibindeki davada iki eski 
emniyet müdürü hakkında mü-
ebbet, diğer sanıklara ağırlaştırıl-
mış ve süreli hapis cezaları veril-
diğini anımsattı.

Dink ailesince yeterli bulun-
madığını anımsatan Bilgin cinaye-
ti tümüyle aydınlatmasa da mah-
keme kararının önemli olduğunu 
vurgulayan Bilgin, Türkiye’de ya-
şanan tüm gazeteci, yazar cina-
yetleriyle ilgili kamuoyuna tatmin 
edici bilgilerin açığa çıkarılması-
nı beklediklerini söyledi. Bilgin, 
“Merhum Dink’in öldürülme-
siyle ilgili de umuyoruz gerçek-
ler tümüyle gün yüzüne çıkacak-
tır” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’ın İstanbul 
Sözleşmesi’nden çekilme kararı 
almasıyla Türkiye’nin demokrasi 

ve in-
san 
hakları 

açısın-
dan iç ve 

dış kamu-
oyunda en-

dişe duyulduğu-
nu ifade eden Bilgin, 

“Kadınlara yönelik şiddete sıfır to-
lerans gösterilmelidir,” dedi.

Mart ayında internet üzerin-
den yayınlanan haber ve yorum-
lara erişim engellemelerinin arta-
rak devam ettiğini belirten Bilgin, 
“ÖiB Mart ayı raporumuzda de-
taylarıyla paylaşıldığı üzere eri-
şim engelleme kararları basın ve 
ifade özgürlüğü açısından önem-
li sıkıntı başlığını oluşturmaya 
devam etti. Engelleme kararla-
rındaki artış eğilimi günümüz-
deki sansür mekanizması oldu. 
CHP’nin resmi Twitter hesabın-
da yer alan Hazine ve Maliye eski 
bakanı Berat Albayrak ve Merkez 
Bankası’nın dolar rezervi ile ilgi-
li paylaşımlarına erişim kısıtlan-
dı. Böylece muhalefet partileri ve 
temsilcilerinin açıklamalarına yö-
nelik müdahale iyice belirginleş-
ti. Ana muhalefet partisi CHP’nin 

bu konuyla ilgili siyasi kampanya 
yapabilmesi, bağımsız milletve-
kili Ahmet Şık gibi isimlerin yol-
suzluklara ilişkin paylaşımları-
na ve İfade Özgürlüğü Derneği’nin 
erişim engelleme kararları taki-
bi çerçevesinde yaptığı açıklama-
larına erişim engellendi” bilgileri-
ni aktardı.

Gazeteciler Cemiyeti Başkanı 
Bilgin, basın özgürlüğü açısın-
dan Özgürlük için Basın (ÖiB) ra-
porlarında aylık olarak kayda 
geçtiği üzere gazetecilere yö-
nelik adli süreçlerin Mart ayın-
da hız kesmediğini açıklaya-
rak, “Örneğin, OdaTV Ankara 
Haber Müdürü Müyesser Yıldız’ın 
“yasak ve gizli bilgileri açıkla-
mak” ile “yasak ve gizli bilgi-
leri temin etmek” suçlarından 
ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail 
Dükel’in “yasak ve gizli bilgile-
ri temin etmek” suçundan ce-
zalandırılmalarına karar verildi. 
Son tahliyeler ve listelerde yapı-
lan güncelleme sonrasında, Mart 
ayı sonu itibarıyla hapisteki ga-
zeteci sayısı tekrar 70’e geriledi. 
Buna göre Mart ayı sonunda ce-
zaevlerinde hükümlü olarak 36 ve 
tutuklu olarak 34 olmak üzere 70 

gazeteci bulunmaktadır” bilgisi-
ni verdi.

İfade özgürlüğü bakımın-
dan Anayasa Mahkemesi’nin 
Osman Kavala’nın tutukluluğuy-
la ilgili makul süreyi aştığı iddi-
alarını kabul etmediğini anım-
satan Bilgin, bunun uzun süreli 
tutuklu yargılamalar sorunuy-
la ilgili olumlu bir karar olmadığı-
nı dile getirdi. Salgın gerekçesiyle 
her türlü toplumsal etkinlik ya-
saklamalarına valilikler aracılı-
ğıyla ülke genelinde devam edil-
diğini kaydeden Bilgin, Boğaziçi 
Üniversitesi’nde yürütülen öğren-
ci ve akademisyen protestolarıy-
la ilgili de adli kontrol kararlarıyla 
cezalandırma politikası izlen-
diğini vurguladı. Bilgin, “Ne ya-
zık kadın hak örgütleri ve kadın-
lar, İstanbul Sözleşmesi’yle ilgili 
Cumhurbaşkanlığı kararını pro-
testo ettikleri toplumsal etkin-
likler polis müdahalesiyle karşı 
karşıya kaldı. Bazı müdahale gö-
rüntüleri Türkiye’nin kadına yö-
nelik şiddetle mücadele edilece-
ğine yönelik verdiği mesajlarla 
çelişirken, anayasal bir hak olan 
toplantı, gösteri, yürüyüş gibi et-
kinliklere müdahale ve yasakla-
malar ifade özgürlüğü bakımın-
dan sorun olmayı sürdürdü” diye 
konuştu.

Bilgin, hem basın özgürlü-
ğü hem de ifade özgürlüğü açısın-
dan “Cumhurbaşkanı’na hakaret” 
suçlamasının sorun olmayı sür-
dürdüğünü bildirerek, Mart ayında 
Sendika.org yayın kurulu üyesi Ali 
Ergin Demirhan ve oyuncu Aydan 
Canbula hakkında ceza kararları 
alınmasını örnek gösterdi.

ÖiB Mart 2021 raporuna ve 
geçmiş aylara ilişkin raporlara 
ise, www.gc-tr.org, www.press-
forfreedom.org ve media4democ-
racy.org internet adreslerinden 
ulaşabilirsiniz.

Koca: Aşının israfı söz konusu değildir
ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bakanı 

Fahrettin Koca, ''Aşının çöpe gittiği iddi-
aları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her 
bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona 
göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı 
söz konusu değildir'' dedi.

Bakan Koca, Twitter adresin-
den yaptığı paylaşımda, ''Aşılama 

programında kullandığımız aşılar uygun 
saklama koşullarını haiz merkezlerde 
uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği id-
diaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her 
bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona 
göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı 
söz konusu değildir'' ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Yoğunlaştırılmış 
Dinamik Denetim' genelgesi

ANKARA, (DHA)- İçişleri Bakanlığı, kısmi 
kapanma sürecinde ülke genelinde bugünden 
itibaren 'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim' uy-
gulanacağını, denetimlerin odak noktasını, so-
kağa çıkma kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat 
kısıtlaması, konaklama tesislerine dair tedbirler 
ve iş yerlerinin açılış-kapanış saatlerine uyul-
ması hususları  oluşturacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine 
'Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri' 
konulu genelge gönderdi. Genelgede kısmi ka-
panma kararı alındığı ve buna yönelik yeni 
tedbirler uygulamaya konulduğu hatırlatıldı. 
Salgınla mücadele alınan tedbirler kadar bu ted-
birlerin denetlenmesinin de sonuç açısından 
önemli olduğu vurgulandı. 

Denetimlerin odak noktasını, sokağa çıkma 
kısıtlamaları, şehirlerarası seyahat kısıtlaması, 
konaklama tesislerine dair tedbirler ve iş yerle-
rinin açılış-kapanış saatlerine uyulması husus-
ları oluşturacak. Denetimlerde iş yeri sahipleri, 
çalışanları ile vatandaşlar kurallara uymaya, so-
rumlu davranmaya davet edilecek, kurallara ay-
kırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihla-
li gibi suistimal edici tutum ve davranışlarda ise 
idari ve adli işlem uygulanacak.

'YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DENETİM 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK'

Bu kapsamda tam gün sokağa çıkma kısıt-
laması uygulanacak hafta sonları başta olmak 
üzere sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre 
ve günlerde Vali ve Kaymakamları koordinesin-
de kolluk kuvvetlerinin katılımı ile denetim ger-
çekleştirilecek. Geniş katılımlı denetimlerin ha-
zırlıklarına 15 Nisan 2021 Perşembe gününden 
itibaren başlanılacak ve en üst seviyede perso-
nelin katılımıyla 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve 
Pazar günlerinde ilk uygulaması yapılacak şekil-
de yoğunlaştırılmış denetim faaliyetleri gerçek-
leştirilecek. 17-18 Nisan 2021 Cumartesi ve Pazar 
günlerinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması 
uygulanan süre ve günlerde yoğunlaştırılmış de-
netim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

'TEK TEK DURDURULARAK
 KONTROL EDİLECEK'
Ayrıca, sokağa çıkma kısıtlaması tedbiri-

ne yönelik denetim faaliyetlerinde; şehirlerin 
önemli cadde, bulvar ve meydanları, toplu ulaşım 
noktaları ile market, bakkal, manav, kasap ve 
kuruyemişçi gibi iş yerlerinin çevresinde dene-
tim faaliyetleri yoğunlaştırılacak. Sokağa çıkma 
kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda 
bulunan kişiler tek tek durdurularak kontrol edi-
lecek ve sokağa çıkma kısıtlamasından herhan-
gi bir muafiyetinin bulunup bulunmadığı, kişinin 
bulunduğu yerin, zamanın muafiyetin nedeni, 
zamanı ve güzergahı ile uyumluluğu kontrol edi-
lecek. Sadece turistik faaliyetler kapsamında 
geçici, kısa bir süre için Türkiye'de bulunan ya-
bancılara tanınan sokağa çıkma kısıtlaması mu-
afiyetinin kapsam dışındaki diğer yabancılar ta-
rafından kullanılıp kullanılmadığı denetlenecek.

Özel sektörün dış kredi borcu 
iki ayda 560 milyon dolar arttı

İSTANBUL,  (DHA) - Özel sektörün yurt dışından sağladı-
ğı kredi borcu yılın ilk iki ayında, 388 milyon doları uzun vadeli 
ve 172 milyon doları da kısa vadeli olmak üzere toplam 560 mil-
yon dolar yükseldi.

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Şubat sonu itibarıy-
la, özel sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi bor-
cu 164.4 milyar dolara, ticari krediler dışındaki kısa vadeli kredi 
borcu da 9.9 milyar dolara yükseldi.

TCMB verilerine göre özel sektörün yurt dışından sağladı-
ğı toplam kredi borcu, Şubat sonu itibarıyla kalan vadeye göre, 
1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemeleri de 
toplam 44.8 milyar dolar olarak belirlendi.Bu dönemde banka-
ların uzun vadeli kredi borçlanmaları 553 milyon dolar azalır-
ken, tahvil borçlanmaları 875 milyon dolar artışla 22.4 milyar 
dolara yükseldi. 

Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi 
biçimindeki borçlanmaları 298 milyon doları azalırken, 2.3 mil-
yar dolar düzeyindeki tahvil stoku değişmedi.Söz konusu dö-
nemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borç-
lanmaları 382 milyon doları artarken, tahvil stoku 2.0 milyon 
dolar azalarak 7.8 milyar dolara geriledi.Bankaların kısa vade-
li kredi borçlanmaları 35 milyon doları artışla 6.6 milyar dolara; 
finansal olmayan kuruluşların kısa vadeli kredi borçlanmaları 
da 15 milyon dolar artışla 1.3 milyar dolara yükseldi.Sektör ba-
zında 164.4 milyar doları tutarındaki uzun vadeli toplam kredi 
borcunun yüzde 43.1’ini finansal kuruluşların, yüzde 56.9’unu 
da finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.

TÜİK: Ücretli çalışanlar 
Şubat'ta yıllık % 5.1 arttı

İSTANBUL, (DHA) - Sanayi, inşaat ve 
ticaret-hizmet sektörleri toplamında üc-
retli çalışan sayısı Şubat ayında yıllık baz-
da yüzde 5.1 artışla, 12 milyon 2 bin 495 
kişiden, 12 milyon 614 bin 757 kişiye yük-
seldi. Metodoloji gereği, yeni tip koronavi-
rüs (Covid-19) etkili kısa çalışma ödeneği 
uygulamasından yararlanan ücretli çalı-
şanlar kapsama alındı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 
verilerine göre, bu dönemde ücretli çalı-
şanlar sanayi sektöründe yüzde 8.3, inşa-
at sektöründe yüzde 20.7 ve ticaret-hiz-
met sektöründe yüzde 0.7 arttı. 

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sek-
törleri toplamında mevsim ve takvim et-
kilerinden arındırılmış ücretli çalışan-
lar Şubat'ta aylık bazda yüzde 0.5 arttı. 

Ücretli çalışanlar Şubat'ta aylık bazda sa-
nayi sektöründe yüzde 0.6 ve  ticaret-
hizmet sektöründe yüzde 0.4 arttı, inşaat 
sektöründe ise değişmedi.

TÜİK'e göre ücretli çalışan sayılarını 
gösteren verilerde, takvim etkisi gözlen-
mediği için takvim etkisinden arındırılmış 
değerler yerine arındırılmamış değerler 
kullanıldı.

Ahmet Şık hakkında Boğaziçi fezlekesi
ANKARA,(DHA)- Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığı 'Boğaziçi eylemleri' sırasında, 
"Bu hükümet seçimle gitmeyecek, soka-
ğa çıkın" açıklaması nedeniyle bağımsız 
Milletvekili Ahmet Şık'ın dokunulmazlı-
ğının kaldırılması için fezleke düzenledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 
eski HDP'li bağımsız Milletvekili Ahmet 
Şık hakkında, Boğaziçi protestolarını ba-
hane ederek, "Bu hükümet seçimle git-
meyecek, sokağa çıkın" çağrısında bu-
lunduğu gerekçesiyle, 'suç işlemek için 
alenen tahrik' suçundan soruşturma 

başlattı. Parlamenter Suçlar Soruşturma 
Bürosu tarafından tamamlanan soruş-
turma kapsamında Ahmet Şık'ın doku-
nulmazlığının kaldırılması talebiyle fezle-
ke düzenlendi. Hazırlanan fezleke Adalet 
Bakanlığı'na gönderildi.

'Engelli Hibe Desteği' İçin 
başvurular bugün sona eriyor

ANKARA, (DHA)- Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt 
Selçuk, kendi işini kurmak isteyen en-
gelli vatandaşların 65 bin TL tutarındaki 
'Engelli Hibe Desteği' başvurularının bu-
gün sona ereceğini duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıkla-
mada, 'Engelli Hibe Desteği' başvu-
rularının 11 Mart itibarıyla e-Devlet 
üzerinden başladığını anımsattı. 
Proje kapsamında daha fazla en-
gelli vatandaşa ulaşmayı 
hedeflediklerini bildi-
ren Bakan Selçuk, 
"Engelli Hibe 
desteğimizde 
yeni bir dönemi 

başlattık. Geçmişte elden veya posta yo-
luyla aldığımız Engelli Hibe Desteği proje 
başvurularını engelli vatandaşlarımızın 
evlerinden çıkmadan da başvuru yapa-
bilecekleri e-Devlet platformuna taşıya-

rak online başvuru yapmaları-
nı sağlıyoruz. Bu sayede daha 

fazla engellimizin girişimcili-
ğine destek olmak istiyoruz. 
Bakanlık olarak engelli va-

tandaşlarımızın yanında ol-
mayı sürdüreceğiz. Biliyoruz 

ki; hayaller engelsizdir" 
dedi. Bakan Selçuk, 

başvuruların bu-
gün sona ereceği-
ni belirtti.
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Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker 
beton kanal fikrinin medyaya sızan fizibili-
te etüdü, yani yapılabilirlik çalışmasından 
bazı önemli hususları köşesinde yayınladı. 
Bu hususlardan en önemlisi ve aslında ka-
nal fikrine temel oluşturan geçiş ücretleri 
meselesi. Aşağıdaki tabloda size geçiş ga-
rantisine emsal teşkil eden 7.850 Net Ton-
luk bir ticari gemi için Montrö sözleşmesi ile 
belirlenen ücreti, bugün Kıyı Emniyeti Ge-
nel Müdürlüğü tarafından uygulanan ücre-
ti ve beton kanalda uygulanacak ücretleri 
karşılaştırıyorum:

*Hesapta 1 Ons altın = 1746,40 $ parite-
si ve 1 Altın Frank = 0,29 gr saf altın denkle-

mi kullanılmıştır.
*Tablodaki Montrö ile belirlenen ücretler 

ve bu gün uygulanan ücretler bir gidiş bir 
geliş içindir, kanal da da aynı hesabın uy-
gulandığı varsayılmıştır.

Tabloda dikkat çeken birinci husus aynı 
gemi için kanaldan geçiş ücretinin bırakın 
Montrö sözleşmesi ile belirlenen ücreti, bu-
gün Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tara-
fından tahsil edilen ücretin dahi altında ol-
masıdır. 

Montrö sözleşmesi ile belirlenen Altın 
Frank karşılığı ücretin, bugün uygulanan 

ücretten 25 kat, kanalda uygulana-
cağı söylenen ücretten ise 30 kat 
daha fazla olduğunu, bu anlaşma-
yı bu koşullar ile Rusya başta olmak 
üzere onca devlete imzalatan Mus-
tafa Kemal Atatürk ve hükûmetini bir 
kere daha alkışlamak gerektiğini de 
hatırlatmak isterim. 

Bu hesaba göre herhangi bir yatı-
rım yapmadan zaten almakta oldu-
ğumuz gemi geçiş ücretleri dururken, 
bu ücretlerden bile düşük ücretler 
alabilmek için beton bir kanal yap-
ma fikri hangi fizibilite mantığına, 

hangi akıl ve izana sığar? Doğrusu bunu 
çok merak ediyorum.

Kılavuz kaptanlık ve römorkör gelirleri 
de zaten kıyı emniyeti genel müdürlüğü ta-
rafından elde edilen gelirler değil mi? Be-
ton bir kanal yapıp bu gelirleri müteahhit 
firmalara aktarmanın manası ne? 

Bu fikri savunanlar ama orada bir sürü 
tesis yapılacak bunlardan da gelir elde di-
lecek diyor. Doğru, bu fikir zaten fizibiliteye 
de yansımış, fizibilite de:

Gelirler:
– Gayrimenkul gelirleri
– Kanal kullanım/kiralama gelirleri
– Kanal İşletme gelirleri (Kılavuz Kaptan 

ve  römorkör hizmet gelirleri)
– Entegre tesis işletme gelirleri (kontey-

ner limanı, yat limanı, tekne bağlama ge-
lirleri) olarak sıralanmış.

Şimdi bu fizibiliteyi yapanlar entegre te-
sisler ile gayrimenkul gelirlerini niye ve na-
sıl bu beton kanal ile ilişkilendiriyorlar bunu 
açıklamaları lazım değil mi?

Misal orada işleyen ve gelir getiren bir 
boğaz varken eğer bir ihtiyaç ve talep var-
sa konteyner limanı, yat limanı ve tekne 
bağlama yerleri ve benzeri tesisler zaten 
çok yakın olan boğazın girişine çıkışına da 
yapılabilir. Dolayısı ile bunlar birbiri ile zerre-
ce ilişkisi olmayan iki farklı yatırımdır. Üste-
lik böyle yüksek maliyetli bir kanal yapmak 

ve işletmek tek başına yapılacak böyle ya-
tırımların da gelirini tüketip, karlılığını düşü-
recektir.

Son olarak elde Gayrimenkul gelirleri 
kalıyor. Doğru AKP iktidarı Gayrimenkul ran-
tı yaratıp yandaşlarına dağıtma konusun-
da emsalsiz bir başarıya sahiptir. Lakin eğer 
İstanbul’da 500 bin kişilik yeni, akıllı ve dep-
reme de dayanıklı bir şehir inşa edilmek is-
teniyorsa bunun için bir kanal kazmaya, 
onca yatırıma girişmeye ne gerek var? İs-
tanbul’da onlarca böyle uydu kent proje-
si yapılmadı mı? Eğer ısrarla böyle bir yeni 
kent projesi düşünülüyorsa kanal yapılma-
dan, tarım toprakları heba edilmeden de 
yapılamaz mı? Bu da kanal ile ilgisi, alakası 
olmayan başlı başına bir iş değil midir?

Bakın sayın Erdoğan siz üç beş gökdele-
nin bile İstanbul’un o eşsiz siluetini nasıl pe-
rişan edeceğini öngörememiş, bunun için 
derin pişmanlık yaşamış ve “biz bu kente 
ihanet ettik” itirafında bulunmuş bir siyaset-
çisiniz. Sizin önünüze konan bu saçma sa-
pan fizibilitelere itibar etmeyiniz, İstanbul’u 
gerçekten de seviyorsanız, ekonomik ve 
ekolojik bir faciaya yol açacağı kesin olan 
bu işte inat etmeyiniz...

Ekonomi ve ekoloji dünyası

KANALIN SAÇMA SAPAN FİZİBİLİTESİ Murat Sururi Özbülbül 
mozbulbul@yahoo.com

Bilim Kurulu üyesi İlhan açıkladı: 

Vakalar düşmezse hangi 
yeni tedbirler alınacak

ANKARA, (DHA)- Sağlık 
Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. 
Dr. Mustafa Necmi İlhan, 2 haftalık 
kısmi kapanma sürecinde öncelik-
li hedefin vaka sayısını 50 binin altı-
na düşürmek olduğunu söyledi. Prof. 
Dr. İlhan, "Vakalar düşmezse bundan 
bir sonraki aşama AVM'lerin, kua-
för, berber salonlarının kapatılma-
sı, okula giden çocukların (8 ve 12'nci 
sınıflar ile okul öncesi) artık hiçbiri-
nin okula gitmemesi, özel sektör ve 
kamuda çalışma ile ilgili kısıtlama-
nın iyice arttırılması gibi bileşenler 
söz konusu olabilir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, iki haftalık dönemde he-
deflenen iyileşme olmazsa daha 
sert önlemler alınabileceğini söy-
ledi. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Dekanı, Halk Sağlığı Anabilim Dalı 
Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Bilim 
Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi 
İlhan, vaka sayısının aşağıya doğ-
ru yol alması gerektiğini belirte-
rek, "Buna paralel olarak da hem 
ağır hasta hem de vefat sayısının 
daha aşağıya doğru yönelmesi ge-
rekiyor. İlk önceliğimiz vaka ayısı. 
Sürecin başından beri bunu dile ge-
tiriyoruz; vaka sayısı azalmadan bir 
şeyi kontrol etme şansımız pek yok. 
Biliyorsunuz vakaların bir bölümü 
hasta oluyor, onların bir bölümü 10-
15 gün sonra ağır hasta oluyor, ma-
alesef bunların da bir bölümü 10-30 
gün arasında ortalama olarak haya-
tını kaybediyor. Bunun için bizim ilk 
işimiz vaka sayısını düşürmek" dedi.

'ÖNCE 50, SONRA 40 BİNİ HEDEF 
BELİRLEMEK GEREKİYOR'

Prof. Dr. İlhan, 2 hafta içindeki 

beklentilerine ilişkin, "Şimdiki bek-
lentimiz 15 gün sonra öncelikli olarak 
vakalar 50 binin altına düşmeli, son-
ra 40 binin altı gibi rakamları bekle-
mek mümkün. Kısıtlama olunca et-
kisi ancak 7-14 gün arasında ortaya 
çıkıyor. Vatandaşlarımızın kurallara 
uyması ile birlikte bu mümkün. Aynı 
zamanda 65 yaş üzeri 4 kişiden birisi 
aşısını olmadı. Bunların da yapılma-
sıyla beraber daha aşağıya gitmek 
mümkün; önce 50 bini, sonra 40 bini 
hedef belirlemek gerekiyor; ulaşı-
labilir hedefler seçmek gerekiyor ki 
onu gerçekleştirince devamında ona 
göre yol almak için" diye konuştu. 

'SONRAKİ AŞAMA 
AVM, KUAFÖRLERİ KAPATILMASI'

Prof. Dr. İlhan, eğer 2 hafta içinde 
vakalar düşmez ve artmaya devam 
ederse alınabilecek yeni önlemlere 
ilişkin şöyle konuştu:

"Bundan önce bu deneyimleri-
mizi hep beraber yaşadık. Bundan 
bir sonraki aşama AVM'lerin kapa-
tılması, kuaför, berber salonlarının 

kapatılması, okula giden çocukla-
rın artık hiçbirinin okula gitmeme-
si, özel sektör ve kamuda çalışma ile 
ilgili kısıtlamanın iyice arttırılma-
sı gibi bileşenler söz konusu olabilir. 
Mevcut kısıtlamalar hepimizin fay-
dası için, hepimizin gayret göster-
mesi gerekiyor. Kurallara uymazsak, 
nisan-mayıs ayında hiç istemedi-
ğimiz zamanlarda yaşadığımız du-
rumlara gelebiliriz, yine kayıpla-
rımız çok fazla miktarda artabilir. 
Hepimizi kurallara uyma konusun-
da gayrete davet etmek istiyorum. 
Artık hepimiz gördü, kurallara uyul-
duğu takdirde vaka sayımız azalı-
yor ve günlük hayatımıza daha çok 
dönüyoruz. Diyelim ki kurallara uy-
duk vaka sayımız 15 gün sonra ya da 
1 ay sonra 10 binin altını gördü. O za-
man da biz temkinli olmalıyız, kural-
lara uyma konusunda gayret etme-
liyiz, aşımızı yine olmamız gerekiyor 
ki tekrar bu günlere gelmeyelim. 
Deyim yerindeyse koronavirüsle ya-
şamaya alışmamız gerekiyor."

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni 
tedbirlerle ilgili açıklama

ANKARA, (DHA)- İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs 
tedbirleriyle ilgili vatandaşlardan gelen sorular üzerine açık-
lama yaptı. Açıklamada, 18 yaş altı gençler ve çocukların 
yanlarında veli veya vasileri bulunması şartıyla şehirler arası 
seyahatlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı, 'Kısmı Kapanma Tedbirleri' konulu ge-
nelgeyle ilgili sıkça sorulan sorulara ilişkin yazılı açıklama 
yaptı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, sivil 
toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek ku-
ruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve koopera-
tifler gibi sendikaların da genel kurul dahil yapacakları geniş 
katılımlı her türlü etkinliklerine 17 Mayıs 2021 tarihine kadar 
izin verilmeyeceği belirtildi.

'18 YAŞ ALTI, VELİLERİYLE ŞEHİRLER 
ARASI SEYAHAT YAPABİLECEK'
Hafta içi günlerde de sokağa çıkmalarına kısıtlama geti-

rilen 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı gençler ve ço-
cukların şehirler arası seyahatlerine ilişkin de, "Genelge ile 65 
yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuk-
lara hafta sonlarının tamamında, hafta içi günlerde ise belir-
li saatler haricinde (65 yaş ve üzeri için 10.00-14.00; 18 yaş altı 
için 14.00-18.00) sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğinden; 65 
yaş ve üzeri vatandaşlarımızın hafta içi veya hafta sonu ay-
rımı olmaksızın sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre 
ve günlerdeki özel araç veya toplu ulaşım araçlarıyla yapa-
cakları şehirler arası toplu ulaşım faaliyeti izne tabi olup se-
yahat izin kurullarından izin alınması gerekmektedir. 18 yaş 
altı gençler ve çocuklarımızın ise yanlarında veli veya vasile-
ri bulunmak kaydıyla sınırlama getirilmeyen yaş gruplarının 
tabi olduğu kurallar çerçevesine şehirler arası seyahatlerini 
gerçekleştirebilirler" denildi.

'BİLET İBRAZ EDEN KISITLAMADAN
 MUAF OLACAK
Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günler-

de zorunlu hali bulunmayan vatandaşların (65 yaş ve üzeri ile 
18 yaş altında kalanlar hariç) şehirler arası seyahatleriyle il-
gili de, "Herhangi bir zorunlu hali (taburcu olma veya doktor 
randevusu bulunma, yakınının vefatı, bulunduğu şehirde ka-
lacak yerinin olmaması, merkezi sınavlara katılım, askerlik 
hizmetini tamamlama, sözleşmeye davet yazısı alma ve ce-
zaevinden salıverilme) bulunmayan vatandaşlarımızın soka-
ğa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerdeki şehirler 
arası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarını (uçak, otobüs, 
tren, gemi vb.) kullanmak suretiyle mümkün olabilecektir. 
Şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. 
ile ibraz eden kişiler seyahat güzergahı ve zamanı ile sınır-
lı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak-
tır" ifadelerine yer verildi.

Merkez Bankası politika
 faizini değiştirmedi 

İSTANBUL, (DHA) - Merkez Bankası (TCMB), Mart 
ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19 düzeyine yük-
selttiği politika faizini değiştirmedi. Faiz kararı öncesinde 
en düşük 8.00 lirayı ve en yüksek 8.12 gören dolar, 8.10 - 
8.11 lira aralığında işlem görüyor.

TCMB Para Politikası Kurulu toplantısından sonra ya-
pılan açıklamada, "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika 
faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 19 
düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.

Talep ve maliyet unsurlarının, "bazı sektörlerdeki arz 
kısıtları ve enflasyon beklentilerindeki yüksek seviyeler, 
fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümü üzerin-
de risk oluşturmaya" devam ettiğine işaret edilen açıkla-
mada, "Mevcut parasal duruşun krediler ve iç talep üze-
rindeki yavaşlatıcı etkilerinin önümüzdeki dönemde 
belirginleşeceği öngörülmektedir. Bu doğrultuda Kurul, 
politika faizini sabit tutarak sıkı parasal duruşun korun-
masına karar vermiştir" denildi.

TCMB'nin, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusun-
da "elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam 
edeceği" vurgulanan açıklamada, "Enflasyonda kalıcı dü-
şüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vade-
li yüzde 5.0 hedefine ulaşıncaya kadar politika faizi, güçlü 
dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde, enflas-
yonun üzerinde bir düzeyde oluşturulmaya devam edile-
cektir" denildi ve eklendi:

"Fiyatlar genel düzeyinde sağlanacak istikrar, ülke 
risk primlerindeki düşüş, ters para ikâmesinin başla-
ması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve fi-
nansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla 
makroekonomik istikrarı ve finansal istikrarı olumlu et-
kileyecektir. Böylelikle, yatırım, üretim ve istihdam artı-
şının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde devamı için uy-
gun zemin oluşacaktır."

Salgına bağlı olarak 2020 yılında sert daralan küre-
sel ekonomi, destekleyici politikalar ve aşılama sürecin-
deki olumlu gelişmelerin etkisiyle toparlanmaya devam 
ettiğine de işaret edilen açıklamada, "Bu iyileşme süre-
cinde, özellikle imalât sanayi faaliyeti ve küresel ticaret-
teki ivmelenme belirleyici olmaktadır. Emtia fiyatlarında-
ki artış eğilimi hız keserken, yükselen küresel enflasyon 
beklentilerinin uluslararası finansal piyasalar üzerindeki 
etkileri önemini korumaktadır" denildi Sağlık personelinin istifa ve izin talepleri sınırlandırıldı

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı 
merkez ve taşra teşkilatında görevli 
personelin her ne sebeple olursa ol-
sun görevinden çekilme (istifa) ta-
lepleri kabul edilmeyecek.

Sağlık Bakanlığı Yönetim 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 
"COVID-19 Kapsamında Kamu 
Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" ko-
nulu resmi yazısı, Sağlık Bakanı 
Fahrettin Koca imzasıyla 81 ilin sağ-
lık müdürlüklerine, Türkiye İlaç 
ve Tıbbi Cihaz Kurumuna, Türkiye 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğüne gönderildi.

Buna göre, çalıştırılma biçimine 
bakılmaksızın, Bakanlığın merkez 
ve taşra teşkilatında çalışan perso-
nele yönelik olarak uygulanacak es-
nek çalışma yöntemi ile ilgili usul ve 
esaslar, Bakanlık merkez teşkilatın-
da birim amirlerince, Bakanlığın ilgi-
li ve bağlı kuruluşlarında kuruluşun 
en üst amirince, illerde il sağlık mü-
dürü, ilçelerde il sağlık müdürleri ile 
istişare etmek suretiyle ilçe sağlık 
müdürü/toplum sağlık merkezi baş-
kanı, sağlık tesislerinde ise başhe-
kimliklerce belirlenebilecek.

Kovid-19 hastalığı için sade-
ce risk grubundaki kanser hastala-
rı ve organ nakli olanların durumları, 
Bakanlık merkez teşkilatında birim 

amirlerince, Bakanlığın ilgili ve bağ-
lı kuruluşlarında, kuruluşun en üst 
amirince, illerde il sağlık müdürü, il-
çelerde il sağlık müdürleri ile istişare 
etmek suretiyle ilçe sağlık müdürü/
toplum sağlık merkezi başkanı, sağ-
lık tesislerinde ise başhekimliklerce 
değerlendirilerek idari izinli sayılıp 
sayılmayacaklarına karar verilecek.

Bakanlığın merkez ve taşra teş-
kilatında görev yapan hamile perso-
nele, hamileliğinin 24'üncü haftasın-
dan 32'nci haftasına kadar olan süre 
içerisinde idari izin verilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşki-
latında çalışıp engelli olduğunu bel-
geleyen personele statülerine bakıl-
maksızın idari izin verilecek.

Bakanlık merkez ve taşra teşki-
latında çalışıp süt izni kullanmak-
ta olan personel idari izinli kapsa-
mında değerlendirilmeyecek olup 
ilgili mevzuatında belirtilen usul ve 

esaslar çerçevesinde süt izni hak-
kını kullanmaya devam edecek.

Bakanlık merkez ve taş-
ra teşkilatında çalışan ve 10 yaş 
ve altı çocuğu olan kadın çalı-
şanlar idari izinli kapsamında 
değerlendirilmeyecek.

Personelin her ne sebeple olur-
sa olsun görevinden çekilme (istifa) 
talepleri kabul edilmeyecek.

Kamu sağlık hizmetinde ihtiyaç 
duyulan durumlarda Bakanlık tara-
fından zorunlu olarak iller arası geçi-
ci görevlendirilen (resen) personelin 
derhal ayrılışının yapılarak görev-
lendirildiği yere gitmesi sağlanacak.

Çalışma saatlerine ilişkin olarak 
mevcut uygulamalara devam edile-
cek, merkez ve taşra teşkilatlarında 
sağlık hizmetinin sunulduğu yerler-
de çalışma saatleri hususunda mev-
cut uygulamanın dışında herhangi 
bir değişiklik yapılmayacak.

Sağlık hizmetinin sunumunda 
artan acil bir ihtiyaç olması halinde, 
idari izinli sayılan personelin mezkur 
izinlerinin sonlandırılıp görevlerine 
dönmelerinin sağlanmasına ilişkin 
olarak kurum amirleri yetkili olacak. 
Bu kapsamdaki çalışanlar, amirle-
rinin izni dışında görev mahallinden 
ayrılmayacak ve hizmetine ihtiyaç 
duyulanlar görevlerine dönecek.

MSB: 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ 
mensubu 23 kişi yakalandı

 ANKARA, (DHA)- Milli Savunma Bakanlığı, 

Türkiye'den Yunanistan'a ve İran'dan Türkiye'ye 

kaçak yollarla geçmeye çalışan 1'i DEAŞ, 6'sı FETÖ 

mensubu 23 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıkla-

mada, "Hudutlarımızdan yasa dışı geçişlere karşı 

mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve 

İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 

toplam 23 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 1'inin 

DEAŞ, 6'sının da FETÖ terör örgütü mensubu olduğu 

belirlendi" denildi.



4 SONSÖZ
16 NİSAN 2021 CUMAYerel

1. Fısıldama imkânı veya ola-
sılığı bulunmak... 2. Başkaldırıcı... 
Ebegümecigillerden, koza biçimindeki 
meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sı-
cak bölgelerde yetişen tarım bitkisi... 
3. Üzerinde veya içinde sirke oluşmuş 
olan.... Bağlanma (eski)... 4. Araçların 
arka düzeninde yer alan tekerlek... 
-den -e kadar (eski)... 5. Tanrı’ya şük-
retme... Bir şeyi hatırlamak için yazı-
lan kısa yazı... Gösteriş, çalım, caka... 
Sezyum elementinin simgesi... 6. 
Deniz veya göl suları ile çevrilmiş kü-
çük kara parçası, cezire... Sıkıntı, bez-
ginlik, usanç, acı, yorgunluk vb. duy-
guları belirten bir söz... Belli bir ölçüye, 
belli kurala uymama durumu... 7. Boş, 
içinde kimse bulunmayan... Cinsiyet... 
Haber (halk ağzı)... 8. Henüz olgun-
laşmamışken kuru ot, silo yemi, kı-
yılmış yeşil yem olarak kullanılmak 
üzere biçilen veya biçilmeden otlatı-
lan tahıllar... 9. Zayıf, ince, uzun boy-
lu kimse... En çok, en üst, en büyük, 
en yüksek (derece, nicelik), maksi-
mum, maksimal... 10. Ilık duruma ge-
tirmek... Tren, tramvay vb. taşıtlarda 
tekerleklerin üzerinde hareket ettiği 
demirden yol... 11. Ferace giymiş olan... 
Ayakkabıcılıkta kullanılan küçük 

eğe... 12. Bir işi ustalıkla yapan... Atom 
numarası 33 olan, atmosfer basıncı 
altında 450 °C'de süblimleşen, maden 
filizlerinde çok yaygın bulunan, me-
tal görünümünde basit element, sı-
çanotu, zırnık (simgesi As)... 13. Delik 
ve yırtığı uygun bir parça ile onarma, 
kapatma... Eni boyuna göre daha faz-
la olarak... 14. Etme işine konu olmak, 
yapılmak... Eski Rumen para birimi... 
15. Dört tekerlekli, hafif, bir tür gezinti 
arabası... İpilemek işi...

1. Kurallı, etkileyici, heyecan ve-
rici, inandırıcı, sanatlı söz söyleme... 
"Akıl, düşünce yok" anlamında kul-
lanılan bir söz... 2. İstenççi... Davranış, 
tavır... 3. Aşağıya doğru uzamak veya 
uzanmak... Eritilmiş ve birazı yakıl-
mış şekerle yapılan şekerleme, kara-
mela... 4. Düşürme, aşağı atma (eski)... 
İtici güç, ilham verici... Hazır (eski)... 
5. Şarkı... Onarma işini yapan kimse... 
Dumanın değdiği yerde bıraktığı kara 
leke... 6. Damarlarda dolaşan kanla, 
doku ögeleri arasında aracı görevi ya-
pan, kan plazması ve lenfositten olu-
şan saydam, sarı renkte bir sıvı, ak 

kan, lenfa... Birini aldatmak, yanılt-
mak için yapılan düzen, dolap, oyun, 
ayak oyunu, alavere dalavere, desi-
se, entrika... Kuzey Avrupa’da yaşa-
yan, geniş dallı boynuzları olan, iri bir 
tür geyik... 7. Geminin, zinciri topla-
yıp demirini kaldırmaya hazır olma-
sı... Sıkılanmak durumu... 8. “Ey, hey” 
anlamlarında bir seslenme sözü... Ete 
ait... Meme başı üzerine yerleştirilip 
sütün alınmasına yarayan araç... 9. Bir 
işte emir verme yetkisi bulunan kim-
se... İzmarit, istavrit, uskumru vb. ba-
lıkların beyaz etinden yapılan ve ol-
tada kullanılan yem... Oturmak için 
evlerin önüne taş ve çamurdan yapı-
lan set (halk ağzı)... 10. Sıkıntı... Çıban... 
Minare, kubbe, sancak direği vb. yük-
sek şeylerin tepesinde bulunan, ma-
denden yapılmış ay yıldız veya lale bi-
çiminde süs, ayça... 11. Yetinme (eski)... 
Makinesi olan, makine ile işleyen... 12. 
İliği olmayan... Koloit iyonlarında mo-
lekül yığılmasından oluşan ve yalnız 
başına koloidin bütün niteliğini taşı-
dığı kabul edilen bölüm... 13. Ayaklar 
veya bir destek üzerine oturtulmuş 
tabladan oluşan mobilya... Gam di-
zisinde "sol" ile "si" arasındaki ses... 
Dervişlerin giydikleri, tiftikten yapıl-
mış ince külah (eski)... 14. Cıvık duru-
ma gelmek... 15. Etle pişirilmiş laha-
na yemeği... Rize iline bağlı ilçelerden 
biri...

BULMACANIN ÇÖZÜMÜ  6. SAYFADA

Günlük Bulmaca
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanmıştır

SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN 
AŞAĞIYA

Turgay Karasoy

GUGUK KUŞU

Değerli okurlar, sinema sanat dalları için-
de kendi içinde başlı başına özel olan alanlar-
dan bir tanesidir. Kimi insanlar için de sinema 
son derece büyük bir tutkudur. Her kişinin kendi 
zevklerine uygun olarak bir sinema zevki vardır. 
Özellikle yaşadığımız pandemi sürecinde evde 
daha fazla vakit geçirmeye başladık. Vakit bol 
olunca da dizi ve film eskisine nazaran daha faz-
la izle olduk. Bende bugün köşe yazımda sizlere 
izlediğim başarılı bir filmi tavsiye etmek isterim. 
Filmin ismi Guguk Kuşu, Amerikan sinemasının 
da dünya sinemasının da en kült filmlerinden bir 
tanesidir.

FİLMİN KONUSU
Filmin konusu döneminde oldukça ses ge-

tirmiştir. Film Amerika Birleşik Devletlerinde 
bir akıl hastanesinde geçer.  Film adi bir suçu 
olan Randle P. McMurphy isimli kişinin başın-
dan geçenleri anlatıyor. Hapishaneye girme-
mek için akıl hastası numarası yapan Randle P. 
McMurphy akıl hastanesine getirilir. Burada akıl 
hastaları ile baştan hiç anlaşamasa ve hatta on-
larla dalga geçse de geçen zaman içinde onlarla 
farklı türden iletişimler kurmaya başlar.

Bu süre zarfında aynı zamanda belli peri-
yotlar ile akıl sağlığının yerinde olup olmadığına 
dair tetkiklerden geçer iken bir yandan da ken-
disi bu akıl hastanesinden kaçma planları yap-
maya başlar. Sürekli bir biçimde konuşmayan ve 
ortalığı temizleyen Kızılderili ile kurduğu ilişki 
onun yaşamını bambaşka bir biçimde etkiler ve 
süreç içinde hastanenin başhemşiresi ile arala-
rında ciddi uyuşmazlıklar baş gösterir. Başı buy-
ruk hareketleri vardır ve bir süre hastane yö-
netimi bu durumdan rahatsız olmaya başlar. Bir 
süre sonra ise durum bambaşka bir yöne evri-
lir. Film hafızalardan silinmeyecek olan bir final 
ile sona erer.

 Film hakkında diğer bilgileri vermek ge-
rekir ise şunlar söylenebilir: Filmin yönetme-
ni bu film ile dünya çapında haklı bir üne kavu-
şan Milos Forman’dır. Filmin orijinal adı One Flew 
Over the Cuckoo’s Nest. 1975 senesi tarihli olan 
filmin başrol oyuncusu dünyaca ünlü Amerikalı 
aktör Jack Nicholsun olur iken kendisine Louise 
Fletcher ve William Redfield eşlik ediyor. Film 
aynı adlı kitaptan uyarlanmıştır. Film dünya-
da tüm zamanların en iyi filmlerinden bir tane-
si olarak kabul ediliyor. 9 dalda Oscar’a aday olan 
film 5 dalda Oscar almıştır.

Taşdelen: “Mağdur 
vatandaşlarımıza 
nakit desteği 
sağlayacağız” 
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, İleri Mahallesi’nde meydana gelen temel 
kayması nedeniyle mağdur olan sakinlere para yardımında bulunacaklarını bildirdi.

HABER MERKEZİ
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Açelya 

Apartmanının yıkımından etkilenen yurttaşlarımızdan, 
evini tahliye edemeyenlere 25 bin TL, evini tahliye ede-
bilenlere ise 7 bin TL nakit destekte bulunacağız” açık-
lamasında bulundu. Taşdelen,  “Cuma günü olağanüstü 
toplayacağımız Meclisimizde bu kararları alıyoruz ve uy-
gulamaya başlıyoruz” dedi.  

Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen mağdur ailele-
rin çocuklarının eğitim araç gereçlerini de karşılayacak-
larını, giyecek ve gıda desteğinde de bulunacaklarını ifa-
de etti. 

Olayın yaşandığı andan itibaren bölgedeki 

vatandaşları yalnız bırakmayan Başkan Alper Taşdelen, 
binanın kontrollü yıkımı ve herhangi bir olumsuzluk ya-
şanmaması için tüm ekipleriyle alanda hazır bulunduk-
larını belirtti.  Başkan Taşdelen, yurttaşların mağdur ol-
maması için her türlü desteği verdiklerini ve vermeye 
devam edeceklerini ifade ederek, “Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın bölgede yerinde kentsel dönüşüm yaparak 
vatandaşlarımızın yeni evlerini kısa sürede teslim ede-
ceğini açıklaması da ayrıca sevindirici bir haber” diye 
konuştu.   

“TEKRAR GEÇMİŞ OLSUN” 
Açelya Apartmanı sakinlerinin mağduriyetinin gi-

derilmesi noktasında her zaman hazır olduklarını 

vurgulayan Başkan Alper Taşdelen şöyle devam etti: 
“Devletin tüm birimleri, kamunun tüm gücü koor-

dineli ve uyum içinde çalışmıştır. Gerek belediyelerimiz 
gerekse bakanlıkların ekipleri vatandaşlarımızın yanı-
na koşmuş, anında bölgeye intikal etmiştir. Sivil top-
lum kuruluşlarımız, meslek örgütlerimiz, muhtarlarımız 
ve tüm kurumlarımız iş birliği içinde çalışmıştır. Herkes 
elinden geleninin en iyisini yapmış, üzerine düşen kat-
kıyı vermiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın mağ-
dur ailelerin eşya yardımını ve kirasını üstlenmiş olması, 
Büyükşehir Belediyemizin 15 bin lira nakit destek ver-
mesi, Ankara Valiliğimizin verdiği 10 bin liraya ek ola-
rak bizim 25 bin lira nakit yardımımız da vatandaşlarımı-
zın yeni bir başlangıç yapmaları için ciddi temel desteği 
oluşturacaktır. Vatandaşlarımızın yaralarını sarmak, 
mağduriyetini gidermek için başından beri sahadayız. 
Ben mağdur olan yurttaşlarımıza geçmiş olsun diyor, 
tüm çalışma arkadaşlarıma, kurumlarımıza ve yönetici-
lerimize teşekkür ediyorum. Can kaybı olmaması en bü-
yük tesellimizdir. Yaralar tek tek sarılacaktır.” 

ÇANKAYA BELEDİYESİ 24 SAAT BÖLGEDE 
Çankaya Belediyesi tüm ekipleriyle, İleri 

Mahallesinde inşaat çalışması nedeniyle 8 katlı Açelya 
Apartmanı’nın temelinde yaşanan çökme sonrası 9 
Nisan cuma akşamından bu yana vatandaşların yanın-
da bulunuyor.  Çankaya Belediyesi, İleri Mahallesinde 11 
apartmanın tahliye edilmesi esnasında da bölgedeki ça-
lışmalara devam ediyor. Vatandaşların mağduriyetini 
en aza indirmek için çay, çorba ve iki öğün yemek ser-
visi yapan Çankaya Belediyesi ekipleri, eşyalarını tah-
liye eden vatandaşlara da tahliye sırasında personel ve 
araç desteği verdi.  Çankaya Belediyesi vatandaşların ba-
rınma sorunlarının çözülmesi konusunda diğer tüm ku-
rumlarla ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası ile iş 
birliği yaptı.  Bu iş birliği sonrası Oda, mağdurlara kirala-
nacak evler için komisyon alınmayacağını açıkladı.

ÇİĞDEMİM DERNEĞİ 25 YAŞINDA!
HABER MERKEZİ
Bundan tam 25 yıl önce, 12 Nisan 1996 tari-

hinde, kurulmuş olan Ankara’nın ilk mahalle der-
neği ve her konuda öncü ve örnek olmaya de-
vam eden, Çiğdem Eğitim, Çevre ve Dayanışma 
Derneği, kısa adıyla Çiğdemim Derneği,  25.yılı-
nı Anıtkabir ziyareti ve genel kurul ile kutlama-
ya başladı.

Kuruluş gününde yönetim kurulu üyeleriyle 
birlikte Anıtkabir ziyareti yapıp, mozeleye çelenk 
koyan, saygı duruşunda bulunan ve Anıtkabir 
özel defterini imzalayan derneğin yönetim ku-
rulu başkanı Fatih Fethi Aksoy deftere şunla-
rı yazdı. 

“Atatürk ilke ve devrimleri ile gerçekleşmiş 
olan hakların korunması, geliştirilmesi, yaygın-
laştırılması ve çağdaş eğitim yolu ile çağdaş in-
san ve çağdaş topluma ulaşılması, örgütlü top-
lum oluşturulması, komşuluk ilişkilerinin ve 
dayanışmanın geliştirilmesi” amacıyla kur-
muş olduğumuz, Ankara’nın ilk mahalle derneği 

olan, Çiğdemim Derneği’nin yöneticileri olarak 
huzurundayız.

25 yıldır yaptığımız gibi komşuluğun ve da-
yanışmanın artırılmasına, yaşadığımız yere, 
memlekete ve çevreye sahip çıkmaya; ilkeleri-
nin ışığında, bağımsız, tarafsız ve gönüllü olarak 
çalışmalarımızı sürdürmeye ve birlikte güçlüyüz 
demeye devam edeceğiz. Sevgi, saygı, özlem ve 
minnetle…..

Çiğdemim Derneği, kurumsallaşması, ku-
rumlarının sürekliliği çok zayıf bir ülkede 25 yıllık 
kesintisiz, öz gücüyle yaşamış ender dernekler-
den birisi. Eğitim, çevre, dayanışma, kültür deyin-
ce kendi yaptıkları dışında belediyelere destek 
ve öncü olan, onlarla işbirliği yapan bir uygarlık 
adacığı olan dernek, çalışma alanlarının yanına 
“bağımsız, tarafsız, gönüllü” ilkesini de koydu ve 
“Mahallenin sakini değil, sahibi olalım” diyor.  

Kuruluş gününde genel kurulunu da gerçek-
leştiren dernek yönetimi güven tazeleyerek yo-
luna devam ediyor.
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GAZETE İHALE İLANI (ZEYİLNAME1)

İhale Adı  2021 HÜCRE- MMH-GAZLI/TRAFO MRKZ-MMH-GAZLI  ALIMI 
  (ZEYİLNAME1) 

İhale Sahibi Şirket  Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş.

İletişim   oznil.kis@eedas.com.tr

Telefon  0 312 573 50 00
Fax  0 312 573 50 30
Web  -

İhale Türü  Açık İhale
İşin Süresi  Sözleşmede belirtilen süre
Geçici Teminat Oranı  Teklif bedelinin %1'ü
Teklif Geçerlilik Süresi  En az 60 iş günü
İhalenin Yeri  BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. KIZILIRMAK MAH. UFUK 
  ÜNV.CAD.NO:1 BAŞKENT KULE ÇUKURAMBAR/ANKARA
İhalenin Bitiş Tarihi  27.04.2021  14:00
Zeyilname Açıklaması (varsa)*  Süre Uzatımı ve doküman güncellemesi

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                           (Basın- 1356602

T.C. ANKARA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1356481)

2019/20 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : Özellik-
leri : Ankara İl, Keçiören İlçe, 30503 Ada, 1 Parsel, BADEMLİK Mahalle, 3. Kat, 11 B.B. Nolu 
Çatı Aralı Mesken. Ana bina 3 Bodrum+ zemin kat + 3 katlıdır. Binanın dış cepheleri mantola-
malıdır. Asansör vardır. 11 nolu mesken 5 oda+salon+mutfak+1 banyo+2 wc+ 3 balkon ve 1 te-
rastan oluşmaktadır. Giriş Katta 2 oda+salon + antre- koridor +mutfak + wc + 3 balkon vardır. 
mahalleri bulunmaktadır. Mutfak ve antre zemini seramik, salon ve oda zeminleri laminant par-
ke, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalı ve kartonpiyerlidir. Mutfakta mermerit tezgah ve balon 
kapaklı dolaplar, ankastre ocak, fırın ve davlumbaz vardır. Çatı arası kata mermer merdiven-
le çıkılır. Çatı arası katta; kat holü+3 oda+banyo+wc+teras mahalli vardır. Hol zemini seramik, 
odalar laminantparke, duvarları alçı sıva üzeri plastik boyalı ve kartonpiyerlidir.Teras; zemini se-
ramik kaplama, cepheleri katlanır cam ile kapatılmıştır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları panel, pen-
cereler PVC doğramalı ve ısı camlıdır. Isınma sistemi, kaloriferli, doğalgazlı kombilidir. Kuzey-
doğu, kuzeybatı ve güneybatı olmak üzere 3 cephelidir. Fiili durumda bağımsız bölümün net 
kullanım alanı 183,62 m2 olarak tespit edilmiştir..( Bu alana 41,00 m2 teras ve balkon alanları 
dahildir.) Borçlunun annesi ikamet etmektedir.
Adresi : Bademlik Mah. 1147. Sokak No: 2/11 Keçiören / ANKARA
Yüzölçümü : 601 m2Arsa Payı : 80/601 İmar Durumu : Var
Kıymeti : 250.000,00 TL. KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/06/2021 günü 11:55 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 14/07/2021 günü 11:55 - 12:00 arası
Satış Yeri : 3 Nolu Mezat Salonu - Anafartalar Mah. Etlik Cad. No:3 (Ankara Adalet Sarayı Dış-
kapı Ek Hizmet Binası Yanı) MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi 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 beşinci günden, 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 toplamını ve satış giderle-
rini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış tale-
bi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim mas-
rafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 
(Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi 
ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim 
ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri la-
zımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sure-
ti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacak-
lardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, 
bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği 
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baş-
kaca bilgi almak isteyenlerin 2019/20 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur-
maları ilan olunur.12/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

ANFA’da eğitimler 
yeniden başlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Başkentlilerin 
huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşamlarını sürdürebilmesi için yoğun mesai harcıyor. ANFA Özel Güvenlik 

Eğitim Kurumu pandemi nedeniyle ara verdiği özel güvenlik eğitimlerine, 15 Nisan tarihinden itibaren 
yeniden başlıyor. Uygulamalı ve teorik eğitimlere katılmak isteyenler için başvurular devam ediyor.

HABER MERKEZİ
Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik 

Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi, Başkent’te ya-
şayan vatandaşların huzurlu ve güvenli bir şekilde ya-
şamlarını sürdürebilmesi amacıyla hizmet vermeyi 
sürdürüyor. 

Hizmet içi eğitimlerin yanı sıra yeni güvenlik per-
sonelinin yetişmesine de katkıda bulunan ANFA Özel 
Güvenlik Eğitim Kurumu, alanında uzman eğitmenler-
le eğitim vermeye devam ediyor. Pandemi sürecinde özel 
güvenlik eğitimlerine ara veren kurum, Emniyet Genel 
Müdürlüğünün haziran ve eylül aylarında yapacağı ‘Özel 
Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim Sınavı’ ön-
cesinde güvenlik personeli olmak isteyen kursiyerlere 

kapılarını 15 Nisan’dan itibaren yeniden açıyor. 
AKILLI SINIFLARDA EĞİTİM 
Akıllı sınıflarda eğitim veren ANFA Güvenlik Okulu, 

teorik ve interaktif eğitimin yanında sahada da uygula-
malı eğitim imkanı sağlıyor.

Uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerde; 
güvenlik tedbirlerinden temel ilk yardıma, kalabalık yö-
netiminden kişi korumaya kadar birçok konu yer alıyor.

SİLAHLI VEYA SİLAHSIZ SERTİFİKA
Özel güvenlik eğitimi için başvuru süreci devam 

ederken, silahlı veya silahsız sertifika almak isteyenler 
belirli kriterlere göre kayıt yaptırabiliyor.

ANFA Güvenlik Eğitim Kurumuna silahsız sertifika 
için başvuracak adaylarda 18 yaşını doldurmuş ve en az 

ortaokul mezunu olma, silahlı sertifika için başvuracak 
adaylarda ise en az 21 yaşında ve lise mezunu olma şartı 
aranıyor. Adayların ayrıca bir devlet hastanesinden alın-
mış heyet raporu, diploma veya öğrenim belgesi, nüfus 
cüzdanı fotokopisi ve biyometrik fotoğrafı ile birlikte eği-
tim merkezine başvuruda bulunması gerekiyor.

Pandemi süreci nedeniyle ara verilen özel güvenlik 
eğitimlerine yeniden başladıkları bilgilisini veren ANFA 
Güvenlik Genel Müdürü Bektaş Arslan, şu açıklamalar-
da bulundu:

“Ankara’da 1992 yılından bu yana faaliyet gösteren 
ANFA Güvenlik Hizmetleri Limited Şirketi bünyesindeki 
Özel Güvenlik Eğitim Kurumu, özel güvenlik görevlisi ye-
tiştirmek üzere 2005 yılında kurulmuştur. Eğitim kuru-
mumuzda silahsız, silahlı, silah yenileme, hizmet içi atış, 
at ve köpek eğitimlerinin yanı sıra görev yerlerinin özel-
liklerine göre hizmet içi eğitimler de veriyoruz. Ara ver-
diğimiz eğitimler için kayıt başvurularına Mart 2021’de 
yeniden başladık.”

SAHADA UYGULAMALI VE TEORİK DERSLER 
15 NİSAN’DA BAŞLIYOR
Özel Güvenlik Eğitim Kurumu’nda 40’ar kişi kapasi-

teli 3 adet derslikte eğitimlere başlayacak olan kursiyer-
ler, dışarıya göre daha uygun fiyatlı özel güvenlik eğitimi 
veren ANFA Güvenlik’i tercih ettiklerini ifade ettiler:

-Mehmet Yılmaz: “Özel güvenlik eğitimlerinin ye-
niden başlaması bizler için çok sevindirici. Alanında uz-
man eğitmenler bizlere dersleri hem teorik hem de uy-
gulamalı olarak gösteriyor. Dışarıda verilen eğitimlere 
göre daha uygun bir fiyatta veriliyor. Görev esnasın-
da gereken bütün dersleri görüyoruz. Bizlere böyle bir 
imkanı sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve 
ANFA’ya teşekkür ederim.”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Güvenlik 
Hizmetleri ve Sistemleri Limited Şirketi’nde uzmanlar 
eğitmenler tarafından ayrıca K-9 köpekleri de yetiştiri-
liyor. K-9 köpekleri; patlayıcı madde bulma, asayiş olay-
ları ve kapkaç olaylarına müdahale gibi eğitim sürecine 
tabi tutuluyor.

METROLARDA  SON  SÜRÜM 
SİNYALİZASYON  SİSTEMİ  DEVREDE
   EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi daha güvenli, konforlu ve 

hızlı hizmet verebilmek amacıyla sinyalizasyon sisteminde güncelleme yaptı. 
Yeni sinyalizasyon sistemini V4 yazılım sisteminden V6 yazılım sistemine yük-
selten EGO Genel Müdürlüğü, “M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro” hattın-
da sürüş testlerini başarıyla tamamladı. Son sürüm sinyalizasyon sistemi sa-

yesinde ticari hız 70 kilometre saatten 80 kilometre saate çıktı.
HABER MERKEZİ
EGO Genel Müdürlüğü Ankara Metro İşletmesi, 
güvenli, konforlu ve daha hızlı bir seyahat hiz-
meti verebilmek amacıyla yeni sinyalizasyon sis-
temini güncelledi.
    V4 yazılım sisteminden V6 yazılım sistemine 
geçen EGO Genel Müdürlüğü, yazılımı ilk etap-
ta “M1, M2, M3-OSB/Törekent-Koru Metro” hat-
tında test sürüşleri yaparak başarıyla tamam-
ladı.

YENİ YAZILIM KULLANILMAYA BAŞLANDI
   EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, Ku-
rumsal Gelişim Daire Başkanı Ayten Gök, Ulaşım 
Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar 
Yeşilyurt ile Ankara Metrosu İşletme Şube Müdü-
rü Yurtalp Erdoğdu, bu hatlarda kullanılmaya 
başlanan yeni yazılım sistemini, Ankara Metro 
İşletmesi Kontrol Merkezinde yerinde inceledi. 
   “Sinyalizasyon Sistemi Dönüşümü” program 
yazılımının devreye girmesiyle “M1, M2, M3-
OSB/Törekent-Koru Metro” hattında güvenli sü-
rüş sağlanırken, son sürüm sinyalizasyon sistemi 

sayesinde ticari hız 70 kilometre saatten 80 kilo-
metre saate çıktı. 

ÖNCELİK YOLCU GÜVENLİĞİ
   İlk test sürüşlerini Aralık 2020 tarihinde baş-
lattıklarını ve eksiklikleri tamamlandıktan sonra 
yeni yazılım sistemini hayata geçirdiklerini söyle-
yen EGO Genel Müdür Yardımcısı Emin Güre, şu 
bilgileri verdi:
“Sokağa çıkma yasaklarında yolcular yokken 
test sürüşlerimizi yaptık. 8 Şubat 2021 tarihinde 
V6 yazılım sistemine geçişi sağladık. Bizim için 
önemli olan yolcu güvenliğidir, vatandaşların 
emniyetli bir şekilde yolculuğunu yapabilmesi-
dir. Bu anlamda çok hassas davrandık. Bu test-
lerden tamamen emin olduktan sonra bu sis-
teme geçtik. Bu sistemle OSB Törekent ve Koru 
Metro istasyonları olan M1, M2 ve M3 hatla-
rı yeni yazılım sistemine geçmiş oldu. Bu sistem 
en üst versiyon olarak bilinen bir sistem. Hız artı-
şı sefer sayılarımızı daha sıkılaştıracağımız anla-
mına geliyor. Sürüş güvenliği ve bir miktar enerji 
tasarrufu da sağlıyor.”

RAMAZAN’DA RAMAZAN’DA 
HAREKETSİZ HAREKETSİZ 

KALMAYINKALMAYIN
HABER MERKEZİ
Covid-19 salgını nedeniyle internet üzerinden ya-

pılan eğitim ve kültür projeleri ile vatandaşa tam des-
tek veren Yenimahalle Belediyesi, Ramazan ayında ilçe 
sakinlerini iftar sonrası spora davet ediyor.

Yenimahalle Belediyesi, son günlerde ülke gene-
linde artış gösteren vaka sayılarından dolayı Ramazan 
ayını evlerinde geçirecek olanilçe sakinleri için sosyal 
medya hesaplarından iftar sonrasında vücut egzersizi 
antrenmanları yayınlıyor.

Ramazan ayında virüs salgını tehlikesi nedeniy-
le evlerinden çıkamayan vatandaşların hareketsiz kal-
maması ve spor yapması amacıyla kolları sıvayan 
Yenimahalle Belediyesi, spor eğitmenleri tarafından 
hazırlanan egzersiz videolarını #evdekalyenimahalle 
hashtagi ile Yenimahalle Belediyesi facebook, instag-
ram ve youtube sosyal medya hesaplarından ilçe sa-
kinleri ile buluşturuyor.

“VATANDAŞ EVİNDE 
SAĞLIKLI KALSIN İSTİYORUZ”
Pandemi süreci nedeniyle evlerinden çıkama-

yan vatandaşlar için internet ortamı üzerinden bir-
çok branşta eğitimlerin devam ettiğini belirten 
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Covid-19 
salgını nedeniyle 1 yılı aşkın süredir evlerinden çıka-
mayan vatandaşlarımız için spor, sağlık, eğitim ve sa-
nat gibi birçok alanda uzaktan eğitim videoları yayınlı-
yoruz. Spor merkezlerimizde eğitim veren hocalarımız 
Ramazan ayında vatandaşlarımızın evlerinde sağlık-
lı kalmasını amaçlayarak egzersiz videoları hazırla-
dı. Ramazan ayında vatandaşın spor yapması ve zinde 
kalmasını amaçlıyoruz. Bu salgını en kısa zamanda at-
latabilmek için gereken tüm önlemleri almalı, hijyen ve 
mesafe kurallarına uymalıyız” şeklinde konuştu.
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BULMACANIN ÇÖZÜMÜ
HASTANEMİZ TEKNİK SERVİSİNİN İHTİYACI OLAN 
4 KISIM BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK, ELEKTRİK VE 

İNŞAAT-HIRDAVAT MALZEMESİ TEMİNİ
ANKARA GAZİ MUSTAFA 

KEMAL DEVLET HASTANESİ

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1356324)

HASTANEMİZ TEKNİK SERVİSİNİN İHTİYACI OLAN 4 KISIM BİLGİSAYAR, ELEKTRONİK, ELEKTRİK 
VE İNŞAAT-HIRDAVAT MALZEMESİ TEMİNİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu madde-
sine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2021/218309
1-İdarenin
a) Adresi: GAZİ MAHALLESİ SİLAHTAR CADDESİ No:2 06630 
BEŞEVLER YENİMAHALLE/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası: 3122126666 - 3122126507
c) Elektronik Posta Adresi: agdh@ankaragazi.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: 1. KISIM BİLGİSAYAR BÖLÜMÜ 44 KALEM 2.KISIM ELEKTRONİK 
BÖLÜMÜ 87 KALEM 3.KISIM ELEKTRİK BÖLÜMÜ 29 KALEM 4.KISIM İNŞAAT-HIRDAVAT 
BÖLÜMÜ 169 KALEM 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: TEKNİK SERVİS BİRİMİ BİLGİ İŞLEM DONANIM BİRİMİ BİYOMEDİKAL MÜ-
HENDİSLİK BİRİMİ
c) Teslim tarihi: Hastanemiz ihtiyacına göre teslimat yapılacaktır. Yükleniciye sözlü yada yazı-
lı sipariş verilmesi ile en geç 10 gün sonra malı hastaneye belirlenen birimlere teslim edecektir. 
İdare tarafından belirlenen mal teslim tarihlerinin ve miktarlarının yine idare tarafından değiştiril-
mesi gerektiğinde idare yükleniciye yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. İdare teslimat progra-
mında değişiklik yapma hakkına sahiptir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: GAZİ MAHALLESİ SİLAHTAR CADDESİ No:2 06630 
BEŞEVLER - YENİMAHALLE / ANKARA
b) Tarihi ve saati: 07.05.2021 - 10:00
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 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 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 alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye ce-
vapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar tarafından teklif edilen her bir kısım için Hastanemiz Teknik Servis yetkililerince 
ihale ilk oturumdan sonraki 7 takvim günü içinde idarenin resmi yazısına göre sadece en avantaj-
lı fiyat veren firmanın numuneleri incelenmek üzere Hastanemiz Teknik Servisine tutanak karşılığı 
teslim edilir. Bu numuneler incelenerek uygunluğuna karar verilmesi üzerine ihale kararı alınır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tama-
mında % 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 indir-
meleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ANKARA GAZİ MUSTAFA KEMAL DEVLET HASTA-
NESİ SATINALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü 
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 kalemleri için teklif 
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme im-
zalanacaktır. 
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) 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.

MÜLKİYETİ  KEÇİÖREN  BELEDİYESİNE 
AİT MUHTELİF MAHALLELERDE

BULUNAN TOPLAM  7 ADET ARSANIN  SATIŞINA  
İLİŞKİN  İHALE  İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de                                                                    (Basın-1354277)

1 - Mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif mahallelerde bulunan toplam 7 adet  arsanın, 2886 sayı-
lı  Devlet İhale Kanununun  36. maddesine göre yapılacak olan Kapalı  Teklif  Usulü  ile  satıla-
caktır. 
2 -  Bahse konu olan  7 adet  arsanın  bilgileri ekteki  tablolarda belirtilmiştir .

3 -  İhale konusu arsaların satış işinin Geçici Teminat bedeli, muhammen bedelin %3 tutarın-
dadır. ( 2886  sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesinde belirtildiği üzere; Geçici Teminat 
Bedeli,Tedavüldeki Türk Parası yada Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri süresiz 
Teminat Mektupları  cinsinden verilebilir.)
4 -  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 40. Maddesine 5577 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile ek-
lenen ek fıkralarda belirtildiği üzere, kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en 
yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı 
teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılır.
5 -   İsteklilerde  aranılan  şartlar  ve  belgeler  :
        A )  Dış  Zarf
            -  İhaleye  iştirak  Dilekçesi. 
            -  Nüfus Cüzdanı fotokopisi
            -  İkametgah  Belgesi.       
            -  Yasal  tebligat  adresini  belirten  imzalı  adres  beyanı.
               (İhaleye vekaleten katılanlar da yukarıdaki belgeleri ibraz edeceklerdir.)
            -  Geçici  Teminat  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz .
            -  Şartname  bedelinin  Belediye  Veznesine  ödendiğine  dair  makbuz.        
            -  Tüzel  Kişiler  için  Noter  tasdikli Tescil Belgesi. 
            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli Yetki  Belgesi.
            -  Tüzel Kişiler  adına  ihaleye  iştirak  eden  kişilerin  Noter tasdikli İmza Sirküsü
        B )  İç  Zarf    
            -  Teklif  Mektubu. ( 2886  sayılı D.İ.K.nun  37.  maddesine  uygun olacak.) .
6 - İhaleye Katılamayacak olanlar:  2886  sayılı Devlet  İhale  Kanununun  6. maddesinde  belir-
tilen  kişiler, doğrudan veya dolaylı  olarak  ihaleye  katılamazlar.
7 - Belediye Encümeni  ihaleyi  yapıp  yapmamakta ve uygun  bedeli  tespit etmekte  serbesttir.
8 - Müracaat  Belgelerinin Verilmesi:   Teklifler; - 2886  sayılı  Devlet İhale Kanunu’nun 38.  
maddesindeki  hususlara  uyulmak  kaydıyla -  Encümen Başkanlığına  sunulmak  üzere,  ihale  
günü   saat 12.00 ye  kadar  Belediye  Yazı  İşleri  Müdürlüğüne  verilecektir
9 - İhale  şartnamesi, mesai  günlerinde mesai saatleri  içerisinde  Keçiören  Belediyesi Emlak  ve  
İstimlak  Müdürlüğü  İhale  Servisinden  250,00 TL  şartname  bedeli  karşılığında  temin  edilebilir.    
( Adresimiz: Güçlükaya  Mah. Cumhuriyet Cad. Kalaba Kent Meydanı NO:1 KEÇİÖREN / ANKARA)                                                                                         
KEÇİÖREN  BELEDİYE  BAŞKANLIĞI

Sıra 
No

Mahallesi Ada 
No

Parsel 
No

Toplam 
Alan(m²)

Satılacak 
Hisse 
Miktarı

Cinsi İhale Tarihi İhale 
Saati

Muhammen 
Bedel

Geçici Teminatı

1 Sancaktepe 91862 4 12.706 m² Tam arsa 06.05.2021 13.40 24.776.700,00 TL 743.301,00 TL
2 Ovacık 91766 3 9.254 m² Tam arsa 06.05.2021 13.50 21.284.200,00 TL 638.526,00 TL
3 Yukseltepe 91880 2 860 m² Tam arsa 06.05.2021 14.00   1.204.000,00 TL 36.120,00 TL
4 Yükseltepe 91880 3 889 m² Tam arsa 06.05.2021 14.10  1.244.600,00 TL 37.338,00 TL
5 Ovacık 91777 15 4.086 m² Tam arsa 06.05.2021 14.20   7.150.500,00 TL 214.515,00 TL
6 Ovacık 91801 5 4.585 m² Tam arsa 06.05.2021 14.30   8.253.000,00 TL 247.590,00 TL
7 Bağlarbaşı 33063 3 273 m² Tam arsa 06.05.2021 14.40    436.800,00 TL 13.104,00 TL

Ramazan’da bu besinlere dikkat;
sağlık sorunlarını tetikleyebilir
İSTANBUL, (DHA)- Ramazan 

ayında mide ve bağırsak hastalık-
larının daha çok görüldüğünü belir-
ten Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. 
Hakan Demirci, uyarılarda bulun-
du. Doç. Dr. Demirci, “Uzun süren açlık 
gastrit ve ülser gibi şikayetleri artıra-
bilir. Hamur işi gibi yoğun karbon-
hidratlı gıdalardan kaçınmak gerekir. 
Bunlar kan şekerini aniden yüksel-
tip düşüreceği için orucun iftara yakın 
döneminde kişide ciddi açlık, hipogli-
semi, tansiyon düşüklüğü gibi bulgular 
yaratabilir” dedi.

Ramazan ayının başlamasına bir 
gün kaldı. Yaklaşık 15 saat oruç tuta-
cak vatandaşlara uyarılarda bulunan 
VM Medical Park Pendik Hastanesi 
Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. 
Hakan Demirci, uzun süren açlık son-
rasında iftarda çok fazla ve bir anda 
gıda tüketmemeye özen gösterilmesi 
gerektiğini söyledi. Özellikle Ramazan 
ayında mide ile ilgili problemlerin çok 
sık görüldüğünü dile getiren Doç. Dr. 
Demirci, “Mide asidinin uzun süre kal-
ması ve içeriye gıda girmemesiyle be-
raber hastaların midede gastrit ve 
ülser gibi şikayetleri olabilir. Bu has-
talıkların Ramazan ayında artacağı-
nı biliyoruz. İftarda ve sahurda gıdaları 
hafif hafif alıp zamana yaymakta fay-
da var. Bir anda yoğun miktarda yağ-
lı, aşırı baharatlı, çok fazla kızartılmış 
gıdalar tüketmek iftarda problem ya-
şatacak durumlardan biridir” ifadele-
rini kullandı.

İFTAR VE SAHURDA 
GIDALARI ZAMANA YAYIN
“Uzun süren açlık arkasından if-

tarlarda çok yoğun miktarda ve bir 
anda çok fazla gıda tüketmemeye 
özellikle özen göstermek gerekiyor” 
diyen Doç. Dr. Demirci, sözlerine şöy-
le devam etti:

“Önce hafif bir çorba ya da ifta-
riyelikler, hurma gibi gıdalarla oru-
cumuzu açtıktan sonra, 10-15 dakika 
arayla yemeklere geçmekte fayda var. 
Yemekleri yavaş yavaş, açlığın verdi-
ği heyecanla bir anda yoğun bir şekil-
de tüketmemek lazım. İftarda ve sa-
hurda gıdaları hafif hafif alıp zamana 
yaymakta fayda var. Bir anda yoğun 
miktarda yağlı, aşırı baharatlı çok faz-
la kızartılmış gıdalar tüketmek iftar-
da problem yaşatacak durumlardan 
biridir”

SAHURDA PROTEİNİ YÜKSEK 
BESİNLER TÜKETİN

Sahurun vücut için çok önemli ol-
duğuna dikkat çeken VM Medical Park 
Pendik Hastanesi Gastroenteroloji 
Uzmanı Doç. Dr. Hakan Demirci, 
“Sahur, bütün gün boyunca bizi hem 
su hem şekerimiz açısından ayakta 
tutacak öğündür. Mutlaka sahur yapıl-
malı. İftarda yenilen gıdaların kandaki 

seviyesi azalmaya başladıktan son-
ra sahur bunu telafi edecek öğündür. 
Özellikle sahurda proteini mümkün ol-
duğu kadar yüksek olan kahvaltılıklar, 
yumurta, tuzsuz peynir ve zeytin tar-
zı yiyecekler tüketilebilir. Domates ve 
salatalık da tüketilebilir” dedi.

BAHARAT VE TUZDAN, HAMUR 
İŞİNDEN KAÇININ

Baharat ve tuzdan hem sahurda 
hem de iftarda kaçınmak gerektiğini 
belirten Demirci, “Özellikle hamur işi 
gibi yoğun karbonhidratlı gıdalardan 
kaçınmak gerekir. Bunlar kan şeke-
rini aniden yükseltip düşüreceği için 
orucun iftara yakın döneminde kişide 
ciddi açlık, hipoglisemi, tansiyon dü-
şüklüğü gibi bulgular yaratabilir” ifa-
delerini kullandı.

SİNDİRİM SİSTEMİ PROBLEMLERİ 
ARTIYOR; ORUÇLUYKEN TEDAVİ 
MÜMKÜN

Ramazan ayında sindirim sis-
teminde mide ile ilgili problemle-
rin çok sık görül-
düğünü söyleyen 
Demirci, şu ifade-
leri kullandı:

“Hastaların 
gastrit ve ülser 
gibi şikayetleri 
olabilir. Bu neden-
le sahur ve iftarda 
yapılması gereken 
öğünleri bahset-
tiğim gıdalar-
la tüketmek lazım. 
Bu hastalıkların 
Ramazan ayında 
artacağını biliyo-
ruz. Hastalar teda-
vi olabilirler. İleri 
boyutta değilse, 
oruçlarını tutarken 
de tedavi olabilir-
ler. Kullanacağımız 
ilaçları sahur ve 
iftar olarak da 

ayarlayabiliriz.”
MİDE KORUYUCULAR 
SAHURDA ALINABİLİR
Herhangi bir hastalığı olanların 

doktor onayı ile oruç tutması gerek-
tiğine vurgu yapan Doç. Dr. Demirci, 
“Ülseratif kolit ve Crohn hastaları, ka-
raciğer sirozu hastaları, otoimmün he-
patit gibi karaciğerle ilgili hastalığı 
olanlar hastalığın şiddeti yoğunsa ve 
yoğun miktarda ilaç kullanmaları ge-
rekiyorsa, oruç tutmaları vücutlarına 
ciddi anlamda zarar verebilir. Bu has-
talıkların hafif olan seviyelerinde, has-
talık olarak rahat olan bireyler doktor-
larına danışarak oruç tutabilirler. Mide 
ve bağırsak hastalıklarında özellikle 
bazı ilaçlar aç karnına bazıları ise tok 
karnına kullanılması gerektiği için biz 
bunları özellikle sahurda kullanma-
larını öneriyoruz. Sahurda yemek ye-
meden hemen önce mide koruyucular 
veya şurup tarzı ilaçların kullanılması 
söz konusu olabilir” diye konuştu.

Günde 3 fincan 
kahve kanser riskini 
yüzde 52 azaltıyor
İSTANBUL (DHA) - Kahvenin, kanseri vücut-

tan uzak tutmada büyük rol oynadığına değinen 
Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, “Günde 
3-4 fincandan fazla kahve tüketen kişilerin karaciğer 
kanserine yüzde 52, kalın bağırsak kanserine yüzde 
36, mide ve pankreas kanserine ise yüzde 13 daha az 
yakalandıkları gözlemlendi” dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi 
Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, 
Amerikan Kanser Araştırmaları Derneğince yayımla-
nan Güney Kaliforniya Üniversitesi’nin 5 bin 145 kan-
ser hastası ile 4 bin 97 kişilik kontrol grubunun gıda 
tüketimine ilişkin yaptığı karşılaştırmalı araştırmayla 
ilgili açıklamalarda bulundu.

30 yıldır yapılan araştırmalara göre mide kanse-
rinin azaldığını belirten Prof. Dr. Göral, “Araştırma so-
nuçlarına göre kalın bağırsak kanserinin ise arttığını 
görüyoruz. Bu durumunun sevindirici tarafı kalın ba-
ğırsak kanserinde yaşam süresinin daha uzun olması-
dır. Mide kanserinde beş yılı deviren hasta sayımız çok 
az. Kalın bağırsak kanserinin ise teşhisi erken konula-
biliyor” diye konuştu.

“GÜNDE 3-4 FİNCAN KAHVE TÜKETİLMELİ”
Söz konusu araştırma başta olmak üzere birçok 

çalışmadan elde edilen verilere göre kahvenin mucize-
vi bir gıda takviyesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Göral,  
“ABD ve Japonya’da yapılan çalışmalar kapsamında 12 
yıl boyunca beslenme şekli takip edilen kişilerden dü-
zenli kahve tüketenlerde kanser hastalığın seyrinin 
yavaş ilerlediği belirlendi. Kemoterapi alıp kahve içen-
lerde ve kemoterapi alıp kahve içmeyenlerde durumun 
farklı olduğu ispatlandı. Kahve, içindeki polifenol, kah-
veol ve kafestol gibi maddelerden dolayı kanserinin 
seyrini yavaşlatıyor. Günde 3-4 fincandan fazla kahve 

tüketildiğinde kalın bağırsak kanserinin seyrinde yüz-
de 36’lık düşüş gözlemlendi. Kahvenin tabi ki şekersiz 
olması gerekiyor. Kahve, kafeinli ya da kafeinsiz olabi-
lir.” ifadelerini kullandı.

“MİDE VE PANKREAS KANSERİNDE YÜZDE 13 
KARACİĞER KANSERİNDE YÜZDE 52 YAVŞALAMA 
GÖRÜLÜYOR”

Kahvenin kanser savaşçısı olduğunu vurgulayan 
Prof. Dr. Vedat Göral, şöyle devam etti:

“Anti-inflamatuvar ve anti-sitokin etkileri nede-
niyle, apoptozis ve kanser hücrelerinin seyrini olum-
lu yönde azaltıyor. Kahvenin düzenli içilmesi gerekiyor. 
Günde ya da haftada bir fincan kahve içilmesi kansere 
karşı etkili olmayacaktır. Kahvenin yapılması, tüketil-
mesi ve cinsi de bu seyri etkiliyor. Kahve, kanser has-
taları için bir tavsiye gıda diyebiliriz. Kahve sadece ka-
lın bağırsak kanserinin seyrini yavaşlatmıyor. Mide ve 
pankreas kanserinin seyrini yüzde 13, karaciğer kan-
serinin ise yüzde 52 yavaşlatıyor. Kahveyi aynı zaman-
da karaciğer dostu olarak görüyoruz. Karaciğer yağ-
lanması, iltihap ve siroza gidişi de engelliyor.”

“AKDENİZ VE EGE TİPİ BESLENMEYE 
TEŞVİK EDİYORUZ”
Kalın bağırsak kanserinin hem ülkemizde hem 

de dünyada erkeklerde daha fazla görüldüğünü belir-
ten Prof. Dr. Göral, “Sigara içmek, fazla kırmızı et tüke-
timi, narenciyeyi az tüketme ve fazla yağlı gıda tüket-
mek kalın bağırsak kanserini tetiklemektedir. Sigara 
ve alkol tüketmemek, narenciyeyi ise fazla tüketmek 
gerekir. Kırmızı et ve yağlı gıda tüketiminin de azalt-
masını öneriyoruz. Akdeniz ve ege tipi beslenmeye 
teşvik ediyoruz. Şeker, un ve tuzdan uzak durulma-
lı. Kanserlerde genetik faktörleri değiştiremeyiz ama 
çevresel faktörleri değiştirebiliriz” dedi.
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 Esma MURAT - Mertcan 
ÖZTÜRK / İSTANBUL, (DHA)- 
DÜNYA dizi sektöründe önemli bir 
paya sahip Türk yapımları, artık yeni 
nesil dijital platform Dramax ile tüm 
dünyada yer alacak. Dramax İcra 
Kurulu Üyesi Murat Saygı, "Dramax, 
ülkemize sağlayacağı ekonomik 
katkıların yanı sıra Türk kültürünün, 
coğrafyasının, gelenek ve görenek-
lerinin, turizminin tanıtıldığı en kuv-
vetli platform olacak" dedi

Türkiye dışında, dünyanın dört 
bir yanındaki kullanıcılara yö-
nelik hazırlanan abonelik siste-
miyle hayata geçirilen yeni dijital 
platform Dramax, yayın hayatı-
na başladı. Yayınlandığı tarihler-
de tüm Türkiye'yi ekran başına ki-
litleyen, reyting rekorları kıran Türk 
dizileri şimdi tek bir platform üze-
rinden tüm dünyadaki izlenecek. 
Demirören Medya bünyesinde yayı-
na başlayan ve Türk dizi sektörünü 
dünyayla buluşturacak platformu, Dramax 
İcra Kurulu Üyesi Murat Saygı anlattı. 
"4.5 MİLYAR İNTERNET KULLANICISININ 
ULAŞABİLECEK BİR PLATFORM YAPTIK"

Dramax'ın tüm dünyada Türk dizi sek-
törünün önemli yapımlarının, geniş kitlele-
re daha kolay ulaşabilmesi adına değerli bir 
atılım olduğunun belirten Saygı, "Türk dizi-
leri dünyaya çok fazla satılıyor. Ancak dün-
yadaki televizyon kanalları bu Türk dizile-
rini gündüz pembe dizi gibi gösteriyor. Oysa 
bu yapımların çok daha değer kazanabile-
ceği, çok daha fazla nüfuslara erişebilece-
ği düşünüyoruz. Sadece televizyon kanal-
larının yayın alanlarında değil, dünyadaki 
4.5 milyar internet kullanıcısının ulaşabile-
cek bir platform yaptık. İçerik yurtdışına sa-
tılmış veya satılmamış olsun Dramax'ın bu 
içeriklere büyük bir değer katacağını dü-
şünüyorum. Dramax, ülkemize sağlayacağı 
ekonomik katkıların yanı sıra Türk kültürü-
nün, coğrafyasının, gelenek ve görenekle-
rinin, turizminin tanıtıldığı en kuvvetli plat-
form olacak" dedi.

"HEDEFİMİZ TÜRKİYE'NİN BİR İÇERİK 
İHRACAT PLATFORMU OLUŞTURMAK"

Saygı, "Bütün kanalların, yapımcı içerik-
lerini Dramax'da koysun ve buradan da bir 
gelir elde etsin istiyoruz. Hedefimiz mali ol-
maktan çok Türkiye'nin bir içerik ihracat 
platformu oluşturmak. Yani artık interne-
ti olan herkes Türk içeriklerinden haberdar 
olacak. İlk etapta İspanyolca ve Arapça dub-
lajlarımız olsa da yakında Rusça, Urduca ve 
İngilizce olacak" diye konuştu.

Dramax'ın diğer platformlardan farklı 
olduğunu söyleyen Murat Saygı, "Diğer plat-
formlar müşterilerini elde tutabilmek için 
sürekli şapkadan tavşan çıkarmak zorun-
da. Ancak bizim Dramax ile en büyük farkı-
mız biz içerik üretimine para harcamıyoruz. 
Üretilmiş içerikleri yeniden dönüşüme so-
kuyoruz. Dramax'ın aynı zamanda ekono-
miye de çok büyük bir katkısı var. Dramax, 
hem kanallara ilave gelir olacak, hem ülke-
ye döviz girişi sağlayacak, hem de insanla-
rın içerikleri değerlenmiş olacak. Bir nevi biz 
bir alışveriş merkezi açtık dükkanları ki-
raya veriyoruz. Rahmetli Osman Yağmur 
Dereli'nin Kınalı Kar diye bir dizisini yap-
mıştım. Şimdi o diziyi arşivde bile arasak 
zor buluruz. Ama o diziyi dünyada yayınlar-
sak çok ilginç olur. Yanı Dramax ile dünya-
ya ilk gösterim mal sunmuş olacağız" diye 

konuştu.
"TÜRK DİZİLERİ TÜM DÜNYADA 

NE ZAMAN VE NEREDE İSTENİRSE 
İZLENEBİLECEK"

Bugüne kadar yurt dışına satılan dizi-
lerin tamamının reytingleri toplandığın-
da yaklaşık 550 milyon kişiye ulaşıldığını, 
Dramax ile web üzerinden veya mobil uygu-
lama sayesinde 4.6 milyar web kullanıcısı, 
5.2 milyar mobil kullanıcı hedeflendiğini ak-
taran Saygı, "Bugüne kadar ağırlıklı olarak 
Arapça ve İspanyolca konuşan topraklarda 
yaşayan izleyiciler, Türk dizilerine ülkele-
rindeki televizyon kanalları tarafından ula-
şabildiler. Ancak dünya artık büyük göçlerin 
olduğu, insanların yaşamak ve çalışmak için 
başka ülkelere taşındığı bir coğrafya. Türk 
içerikleri artık yabancı ülkelerde sadece ya-
yınlayan kanalın yayın saatinde izlenebilen 
diziler olmaktan çıkıp, yabancıların 'ne za-
man isterse, nerede isterse' izleyebileceği 
bir hale dönüşecek" ifadelerini kullandı.

Murat Saygı, Kanal D'nin Dramax'ın 
sadece iştiraklerinden biri olduğunu 

söyleyerek Türkiye'deki tüm kanal ve 
hak sahiplerine de çağrıda bulundu. Saygı, 
"Dramax tamamen Demirören Medya'nın 
bir ürünüdür ve Kanal D de müşterilerin-
den birisidir. Dolayısıyla rekabetten ba-
ğımsız, Türkiye'deki tüm kanalları, dizi ve 
film üreticileri ile özgün içerik sahipleri-
ni Türkiye'nin içerik ihracat platformu-
na paydaş olmaya davet ediyoruz" şeklin-
de konuştu.

Dramax'tan yapılan açıklamada ise, 
"Dramax'ta tekil ve aile paketi olarak 2 ayrı 
üyelik seçeneği bulunuyor; tekil paket 4,99 
USD, aile paketi 8,99 USD olarak kullanı-
cılara sunuluyor. Kullanıcılar, ilk üyelikler-
de 1 hafta ücretsiz deneme üyeliğinden ya-
rarlanabiliyor. Teknik alt yapısının tamamı 
Türk mühendisler tarafından yapılan dijital 
platform Dramax, www.dramax.tv, İOS ve 
Android mobil ve tablet uygulamalarından 
izlenebilecek. Akıllı TV, Apple TV ve Android 
TV cihazlarından erişimin ise Dramax'ın ilk 
yılında kullanıma sunulması planlanıyor" 
denildi.

 Esma MURAT - Mertcan 

Türk yapımları Dramax 
ile dünyaya bağlanıyor

konuştu. söyleyerek Türkiye'deki tüm kanal ve 

Fransız arkeologlar binlerce yıl 
öncesine ait 40 tabut keşfetti
 Fransa, (DHA)- 

Fransız Ulusal 
Arkeolojik Araştırma 
Enstitüsü’ne (INRAP) 
bağlı arkeologlar, 
Korsika bölgesinde 300-
600 yılları arasında ol-
duğuna inanılan 40 ta-
butun bulunduğu Antik 
döneme ait mezarlık 
keşfetti. Fransız'da ar-
kelogları şaşırtan bir 
keşfe imza atıldı. Ulusal 
Arkeolojik Araştırma 
Enstitüsü’ne (INRAP) 
bağlı arkeologlar, Antik 
dönemde birçok topluma ev sahipliği ya-
pan Fransa’nın Korsika bölgesinde 300-
600 yılları arasında olduğu tahmin edilen 
40 tabutun bulunduğu mezarlık keşfet-
ti. Arkeologlar, bulunan cesetlerin 3 ve 
6. yüzyıl arasında gömüldüğünü tahmin 

ettiklerini açıkladı. Mezarlığın bulundu-
ğu Ile-Rousse kasabasında, Antik dö-
nemde de insanların yaşadığı ortaya çıktı. 
Bulunan 40 tabutun sayesinde kasaba-
nın 18’inci yüzyıl öncesine ait sırlarla dolu 
geçmişinin çözübileceğine inanılıyor.

Türkiye’de e-kitap 
kullanımı yüzde 6,8
 İSTANBUL, (DHA)- Son yıllarda po-

püler hale gelen e-kitap uygulaması-
nın ülkelerde kullanılma oranı belli oldu. 
Çalışmada, Türkiye’nin e-kitap uygula-
ması kullanımında yüzde 6,8 oranla, 12,7 
olan dünya ortalamasının altında kaldı-
ğı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press’in, 
Statista verilerinden elde ettiği bilgilere 
göre e-kitap kullanıcılarının oranları belli 
oldu. Böylelikle Türkiye’deki oranın yüzde 
6,8 olduğu kaydedilirken, bu oran ile yüzde 
12,7 olan dünya ortalamasının altında ol-
duğu kaydedildi. E-kitap kullanımında ilk 
sıraya yerleşen ülke ise yüzde 24,5 ile Çin 
olarak saptandı. Çin’den sonra yüzde 22,7 
ile ABD gelirken, yüzde 20 oranla İngiltere 

üçüncü sıraya yerleşti. Japonya’da ise bu 
oran yüzde 17,3 olurken, Almanya’da yüz-
de 10,4 olarak belirlendi. Almanya’nın da 
Türkiye gibi e-kitap kullanımında dünya 
ortalamasının altında olduğu gözlendi.

Ajans Press, kitaplarla ile alakalı med-
yaya yansıyan haber adetlerini inceledi. 
Medya araştırmasına göre 2020 yılının ba-
şından bugüne yazılı basına kitaplarla ala-
kalı 123 bin 968 haber yansıdığı kaydedil-
di. Aynı zaman diliminde sadece e-kitap ile 
çıkan haber adedi ise bin 447 oldu. Haber 
içerikleri incelendiğinde ise birçok kuru-
mun e-kitaplara yönelik yaptığı yatırımlar 
ön planda olurken, Türkiye’deki dijital kü-
tüphanelerin oldukça arttığı gözlendi.

Ağaç, boynuz, kemik ve sedef 
kullanarak sanat yapıyor

 Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, 
(DHA)-VAN'da 2011'de meydana ge-
len depremlerden sonra ailesi ile Bitlis'in 
Tatvan ilçesine yerleşen 3 çocuk babası 
Eyüp Caner Cengiz (55), ağaç kütüğü, boy-
nuz, kemik, sedef ve çeşitli metaryalleri 
atölyesinde el emeği, göznuruyla işleyerek 
iç dekorasyonlarda kullanılan gemi ma-
ketleri, hediyelik kutular, tablolar yaparak 
ailesinin geçimini sağlıyor. 

Van depreminde atölyesi zarar gördü-
ğü için ailesi ile göç eden Cengiz, Tatvan'a 
yerleştikten sonra Saray Mahallesin'de 
bulunan Yeni Çarşı'da atölye kurdu. Bir dö-
nem Van'da araçlar için cam üretimi de ya-
pan Cengiz, burada mesleği olan ahşap oy-
macalığını yeniden yapmaya karar verdi. 
Yaklaşık 10 yıldır Tatvan'da yaşamını sür-
düren Cengiz, Avrupa ve Afrika ülkelerin-
den getirdiği ağaç kütükleri, kemik, sedef 
ve çeşitli metaryaller kullanarak hediyelik 
eşya yapmaya başladı. İç dekorasyonlar-
da kullanılan gemi maketleri, üfleme cam, 

araç içi modifye, hediyelik kutular, tab-
lolar yapan ve bunları Türkiye'nin çeşit-
li kentlerine göndermeye başlayan Cengiz, 
el sanatı mesleğine 17 yaşında başladığı-
nı, bugüne kadar bir çok usta yetiştirdiğini, 
ayrıca bu alanda tanındığı için de satış ko-
nusunda bir sıkıntı yaşamadığını söyledi. 

Son yıllarda yaptığı mesleğe ilginin 
azaldığını, ancak Türkiye’nin farklı yerle-
rinde tanınmış olması nedeniyle özel si-
parişler aldığını anlatan Cengiz, "Genelde 
kişiye özel çalışmalar oluyor. Ağırlıklı ola-
rak da ahşap çalışıyoruz. Tabi ki farklı ma-
teryallerle, sedef, kaplamalarla da zen-
ginleştirmeye çalışıyoruz. Bunun dışında 
cam işlemelerde olabiliyor. Mesela, üfle-
me camda yapmaktaydım. Genelde ev içi 
dekorasyonlar, yat iç dekorasyonu, araç içi 
madifyeler yapıyoruz. Seri olarak yaptığı-
mız ürünlerimiz de var. Sedef kakma, is-
tiridye kabuğu, kaplumbağa sırtı, boynuz 
gibi meteryalerde kullanarak çeşitli hed-
yelikler yapıyoruz" dedi. 

İSTANBUL (AA)- Müzik öğretmeni Gökçe Güneygül, 
aynı zamanda manevi babası olan dünyaca ünlü müzik 
aletleri yapma ustası Feridun Obul ile kaybolmaya yüz 
tutmuş birçok enstrümanı, orijinaline sadık kalarak ye-
niden üretiyor.

Sultanahmet'teki bir han içerisinde bulunan 20 met-
rekarelik dükkanda dünya müzik piyasasına enstrüman 
üreten Güneygül ve Obul, sipariş üzerine kişiye özel yapı-
lan ya da müzeler tarafından talep edilen enstrümanları 
birlikte şekillendiriyor.

Güneygül'ün çocukluğundan beri ilgi duyduğu mü-
zikle ilk profesyonel deneyimi, 1991'de Doç. Dr. Oruç 
Güvenç yönetimindeki Türk Musikisini Araştırma ve 
Tanıtma Grubu (TÜMATA) bünyesinde gerçekleşti.

Enstrüman üretimine ise Fedirun Obul'un yanın-
da 1992'de başlayan Güneygül, bu dönemde dünyanın 
en eski müzik enstrümanlarının yapımını da öğrenme-
ye çalıştı.

Çalgı aleti yapımının yanı sıra lise eğitimine de de-
vam eden Güneygül, 1997'de bölüm ikincisi olarak 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı Müzik 
Teknolojileri 
Bölümü Yaylı Çalgı 
Yapım Ana Bilim 
dalında lisans eği-
timine başladı.

Alaylı olarak 
başladığı enstrü-
man yapımını, eği-
timli olarak sür-
düren Güneygül, 
aynı dönemde şan 
ve repertuvar ders-
leri ile armoni ve 
piyano çalma ders-
leri de aldı. Güneygül, 
2008'de İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Yeditepe 
Üniversitesi Müzik Öğretmenliği bölümlerinde yüksek li-
sans yaptı.

Gökçe Güneygül, bir yandan çalgı tarihi ve bilimi üze-
rinde bireysel araştırmalarını sürdürürken bir yandan da 
müzikoloji doktorasına ise devam ediyor. Güneygül'ün 

yaptığı araştırmalar sonucunda yazdığı iki kitap da yakın 
zamanda okuyucuyla buluşacak.

Güneygül, halen Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir or-
taokulda müzik öğretmenliği ve Afyon Müzik Müzesi da-
nışma kurulu üyeliği yapıyor.
"SON 8 SENEDİR 2 BİNİN ÜSTÜNDE ÖĞRENCİYE 

MÜZİK EĞİTİMİ VERDİM"
Güneygül,  tarih derslerine her zaman ilgi duyduğunu, 

ortaokulda manevi ailesinin yönlendirmesiyle İstanbul 
Üniversitesi'nde tarih derslerine katıldığını söyledi.

Ortaokul yıllarından itibaren müzik aleti yapımına 
başladığı için konserva- tuvara kabulünün ko-
lay ol- duğunu kaydeden 

Güneygül, "Bölüme 
ikinci olarak girdim. 
2003'e kadar yaylı 
sazlar ana sanat dalı 
olmak üzere ilk yıl 
tambur, klasik ke-
mençe gibi bununla 
birlikte keman ai-
lesinden çeşitli çal-
gıları yapmaya de-
vam ettik. Daha 
öncede bendir, 
dombra yapmış-
tım. Dombra da 
çalıyordum za-

ten. 2003 yılında mezun ol-
duğumda mezuniyet çalışmam rebabın yapımı 

ve tarihi üzerine oldu. En çok rebap yapmayı seviyorum, 
kalben daha yakın hissediyorum. Ney üflemeyi de sevi-
yorum. Müzik öğretmenliği yaptığım için kemanla öğ-
rencilerime eşlik ediyorum. Son 8 senedir 2 binin üstün-
de öğrenciye müzik eğitimi verdim." diye konuştu. Tüm 
aile üyelerinin enstrüman yapımında görev aldığını anla-
tan Güneygül, şöyle devam etti:

"Biz genellikle doğal malzemelerden enstrüman 
üretme taraftarıyız. Bu anlamda kişiye özel enstrüman 
yapımı üzerine bir atölye kurduk. Seri üretim yapmıyo-
ruz aslında ancak müzeler için 
talep edilen çok sayıda ens-
trüman söz konusu olduğunda 
bütün çekirdek ailemiz sefer-
ber oluyor. Hepimizin enstrü-
man yapmaya çalıştığı, anne-
min davulları zımpara yaptığı 
ve boncuklarını taktığı, ma-
nevi babamın enstrümanın 
ana gövdesini tamamlarken 
benim de gerek diğer aksam-
larını tamamladığım bir bi-
leşenden bahsediyoruz. Ben 
burada zaman zaman ya-
pım aşamasında, zaman za-
man araştırma aşama-
sında konunun içine dahil 
oluyorum."

Müzik enstrümanı ya-
pan kadın sayısının Türkiye'de az ol-
duğuna dikkati çeken Güneygül, üniversitelerin ilgili bö-
lümünden mezun sayısı fazla olmasına rağmen birçok 
kadının bu mesleği farklı nedenlerle sürdüremediği-
ni belirtti.

"SON 30 YILDIR BU YOLA 
BAŞ KOYMUŞ DURUMDAYIZ"

Çalgı aleti yapmayı terapi olarak nitelendiren 
Güneygül, şunları kaydetti:

"Kendi kendinize kaldığınızda bir terapi niteliğin-
de olduğu için enstrüman yapmak hiç zor olmadı, hat-
ta seçebileceğiniz en kolay şeylerden bir tanesiydi. 
Enstrüman yapmak bir keyiftir. Enstrümanla birleşmek, 
o ağacın ruhunu anlamak, sizin ona ruhunuzu katmanız, 
canınızı ortaya koymak ve bütün vücudunuz kan revan 

içinde kalsa dahi, elleriniz parçalansa dahi o enstrüma-
na o ağaca yeniden hayat vermek başka bir dünyadır. 
Bunu ancak yaşadığınız ve hissettiğiniz zaman anlaya-
bilirsiniz. Bir söz vardır; 'Bu yol dikenli yoldur ayağını se-
veni çağırmazlar' diye. Biz zaten bu meşakkati göze ala-
rak son 30 yıldır bu yola baş koymuş durumdayız."

Gökçe Güneygül, enstrüman yapımına başlamadan 
önce yoğun araştırmalar yaptığına, bu alanda söz sahi-
bi müzikologlardan ve çeşitli bilim insanlarından destek 
aldığına vurgu yaparak, müzik aleti talep eden kişi ve 

kurumların da üretim-

den önce araştırma yaptı-
ğını ve bu iş birliği içerisinde birçok eski çalgıyı yeniden 
ürettiklerini ifade etti.

Güneygül, uzun sürüden beri belirli müzelerin, kü-
tüphanelerin ve arşivlerin internet tabanları ile yazma 
eserlerin kataloglarından bazı çalgıların tarihi ve görsel 
şekilleri üzerine araştırmalar yaptığını ve araştırmalar 
sonucunda iki kitabı yayına hazır hale getirdiğini anlattı.

Bir kitabının yakın zamanda okuyucu ile buluşa-
cağını dile getiren Güneygül, "Bu araştırmalar sonu-
cunda 'Seslerin Seyyahı Evliya Çelebi'nin Sazları' adın-
da bir kitabımız mayıs ayı başı gibi yayımlanacak. Evliya 
Çelebi'nin doğumunun 410. yılı olduğu için 41 çalgı üze-
rinde yorum yapmaya çalıştık." dedi.

Müz�k öğretmen� kadın hem enstrüman yapıyor, hem de tar�hler� üzer�ne k�tap yazıyor
Enstrüman yapımına müzik aleti ustası Feridun Obul'un 

yanında başlayan Gökçe Güneygül, aynı zamanda çalgı tarihi ve 
bilimi üzerine de araştırmalarını sürdürüyor.

Çalgı aleti yapımının yanı sıra lise eğitimine de de-
vam eden Güneygül, 1997'de bölüm ikincisi olarak 
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi 
Devlet Konservatuarı Müzik 

leri de aldı. Güneygül, 
2008'de İstanbul Ticaret 
Üniversitesi Uluslararası İşletme ve Yeditepe 

başladığı için konserva- tuvara kabulünün ko-
lay ol- duğunu kaydeden 

Güneygül, "Bölüme 
ikinci olarak girdim. 
2003'e kadar yaylı 
sazlar ana sanat dalı 
olmak üzere ilk yıl 
tambur, klasik ke-
mençe gibi bununla 
birlikte keman ai-
lesinden çeşitli çal-
gıları yapmaya de-
vam ettik. Daha 
öncede bendir, 
dombra yapmış-
tım. Dombra da 
çalıyordum za-

ten. 2003 yılında mezun ol-
duğumda mezuniyet çalışmam rebabın yapımı 

ve tarihi üzerine oldu. En çok rebap yapmayı seviyorum, 
kalben daha yakın hissediyorum. Ney üflemeyi de sevi-

ruz aslında ancak müzeler için 

trüman söz konusu olduğunda 
bütün çekirdek ailemiz sefer-
ber oluyor. Hepimizin enstrü-
man yapmaya çalıştığı, anne-

benim de gerek diğer aksam-

pan kadın sayısının Türkiye'de az ol-
duğuna dikkati çeken Güneygül, üniversitelerin ilgili bö-
lümünden mezun sayısı fazla olmasına rağmen birçok 

aldığına vurgu yaparak, müzik aleti talep eden kişi ve 
kurumların da üretim-

den önce araştırma yaptı-
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Uluslararası Vestibüler Derneği (UVD) Başkanı ve Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Prof. Dr. Osman Nuri 
Özgirgin, Abbott’un katkıları ile düzenlenen “Vertigoda Hayat Yolunda” adlı vertigo semptomlarına 

farkındalık yaratmaya yönelik basın toplantısında vertigo hakkında önemli bilgiler paylaştı.
ANKARA- UVD Başkanı ve KBB Uzmanı Prof. Dr. 

Osman Nuri Özgirgin, halk arasında baş dönme-
si olarak adlandırılan ve bazı hastalıkların tetikleyici 
olabileceği yönünde görüşlerin olduğu vertigo semp-
tomları hakkında önemli bilgiler verdi. Özgirgin, ver-
tigonun bir teşhis değil, bir semptom olduğunu vur-
gulayarak; “Baş dönmesi olan hasta, kişi çevresinin 
dönüyor olduğunu algılar veya havada yürüyormuş 
gibi hisseder, yer ayaklarının altından kayıyormuş al-
gısı oluşur. Kısacası bir dengesizlik hissinden bahse-
der. Bunların hepsi birbirinden çok farklı semptomlar-
dır aslında ve bir hekim kişi bile bu algıları birbirinden 
ayırt edemeyebilir. Bu nedenle öncelikli işimiz hasta-
larla iyi iletişim kurmak, hastanın neyi ifade etmek is-
tediğini iyi anlayabilmektir.” dedi.

UVD HAKKINDA BİLGİ VERDİ
UVD hakkında bilgi veren Özgirgin, bu anlamda ne 

gibi amaçları olduğuna açıklık getirdi. Özgirgin: “UVD, 
2019 yılında kuruldu. Bütün dünyada 100 kurucu üye-
si var. Dernek merkezimiz Ankara. Uluslararası bir 
dernek olarak İçişleri Bakanlığı’nda kaydı da vardır. 
Amacı, sağlık profesyonelleri arasında baş dönmesine 
neden olan hastalıkların araştırılması ve bilimsel ye-
niliklerin paylaşılarak eğitim seviyesinin yükseltilme-
sidir.” ifadelerini kullandı.

En önemli amaçlarının dünya genelinde insanla-
rı baş dönmesi ile ilgili  bilgilendirmek olduğunu be-
lirten Özgirgin şunları dile getirdi; “Dünya toplumun-
da baş dönmesi konusunda bilinçlendirmektir bizim 
amacımız. Ben nedenle öncelikle hekimleri eğitelim 
ki daha kısa sürede daha doğru tedaviye erişebile-
lim. Ekonomik açıdan da gereksiz sağlık harcamala-
rına fırsat vermemiş oluruz. Hekimler bile bazen baş 
dönmesinin algısını elde etmekte zorlanabiliyorlar. 
Bundan dolayı başta KBB ve nöroloji grubu hekimler 
olmak üzere kendi mesleki toplumumuzda da bu ger-
çekleri paylaşalım. 2021 yılında bu farkındalık proje-
si içinde paylaşıma açık billboard duyurularının yanı 
sıra, basın toplantıları, gazete yazı dizileri, röportajlar 
aracılığıyla toplum ile bir bağ oluşturmayı hedefledik. 
Aydınlanmayı sağlamak için ilgiyi artırmayı hedefle-
dik. Hekimler açısından ve bilimsel açıdan bakılırsa 
dünya çapında çok yoğun bilimsel içerikli bir bilimsel 
toplantı serisi de oluşturduk. Avustralya’dan Güney 
Amerika’ya, Kore’den Kanada’ya, Japonya’dan ABD’ye 
kadar, konusunda büyük deneyim sahibi 100 bilim in-
sanı Türkiye odaklı bu paylaşımda bilimsel deneyim-
lerini bize aktarıyorlar ve tüm dünya ile paylaşıyorlar.”

FARKINDALIK OLUŞTURMAYA DİKKAT ÇEKTİ
Genel olarak baş dönmesinin insanlarda nasıl bir 

his oluşturduğunu açıklayan Özgirgin sözlerine şöyle 
devam etti; “Baş dönemsi bir dönme illüzyonudur, bu 
kişinin kendi ekseni etrafında ya da çevresinin dön-
mesi şeklinde algılanır. İç kulak bir denge organıdır. 
Dengemize katkıda bulunan başka organlar da var. 
Baş dönmesi olan hasta, kişi çevresinin dönüyor ol-
duğunu algılar veya havada yürüyormuş gibi hisse-
der, yer ayaklarının altından kayıyormuş algısı oluşur. 
Kısacası bir dengesizlik hissinden bahseder. Bunların 
hepsi birbirinden çok farklı semptomlardır aslında ve 
bir hekim kişi bile bu algıları birbirinden ayırt edeme-
yebilir. Bu nedenle öncelikli işimiz hastalarla iyi ileti-
şim kurmak, hastanın neyi ifade etmek istediğini iyi 
anlayabilmektir.”

Vertigo semptomunun neden önemli olduğunu ve 
neden böyle bir farkındalık günü oluşturdukları hak-
kında bilgi veren Özgirgin şunları kaydetti; “Dünya 
nüfusunun yüzde 10’u, Türkiye’de ise 25 milyon kişi 
en az bir kez vertigo atağı geçirmiş oluyor. Hastalar bu 
baş dönmelerinin gece uykularından uyandırabildi-
ğini dile getirmektedirler. Aynı zamanda kulak çınla-
ması ve mide bulantısı da vertigoya eşlik etmektedir. 
Vertigo sinir hastalıkları bulgusuna da işaret edebi-
leceğinden konuşma güçlüğü, baş ağrısı, bilinç kay-
bı gibi durumlarda ortaya çıkabilir. 60 yaşın üzerin-
deki popülasyonun yüzde 30’unda baş dönmesi veya 
denge problemi var. Bu rakam 85 yaşın üstünde yüz-
de 50’lere varıyor. Tıpta en sık karşılaşılan 
şikayet ve normal popülasyonun yüz-
de 23’ünde hayatı boyunca en az 
bir kere baş dönmesi olmuştur. 
Toplumun 4’te 1’i bu algıyı, bu 
problemi yaşamıştır, içinde 
hissetmiştir. Bunların yüz-
de 10’unda ise artık gün-
lük yaşam sürdürülemez 
haldedir. Kadınlarda biraz 
daha sık görülmektedir 
ve bunun arkasında özel-
likle migren bağlantılı 
baş dönmeleri yer alıyor. 
Ama bu durum çocuk 
popülasyonunda da 
görülüyor. Dolayısıyla 
çocuk popülasyo-
nunu iyi irdelemek, 
iyi algılamak 
gerekir.”

Vertigo 

semptomlarının toplumda yanlış algılandığını dile ge-
tiren Özgirgin şunları ifade etti; “Baş dönmesi toplum-
da yanlış algılanmaktadır. Hastaların büyük bir ço-
ğunluğu panikle geliyor. Beynimde bir problem, bir 
sorun var algısı yaratıyor. Son günlerde toplumla çok 
iyi paylaşıldığı için ki bundan mutluyum ama biraz 
farklı algılanıyor, kristallerim oynamış mı acaba diye 
geliyorlar. İnternet ortamının bu süreçte çok büyük 
etkisi var. Bazen panik o kadar çok ilerliyor ki öle-
cek miyim yoksa veya kalp krizi mi geçiriyorum, kalp 
doktoruna gittim şeklinde bir çıkışı oluyor hastaların. 
Bu nedenle hastaların bilinçli yönlendirilmesi lazım. 

Başka bir açıdan bakıldığı zaman aslında baş dönme-
sinin çok sık karşılaşılan bölümü, iyi bir analiz, iyi bir 
öykü anlama ve bazı basit testlerle ortaya konabilir. 
Ama ne yazık ki büyük çoğunluk MR, CT gibi çok pa-
halı araştırma yöntemleri ile incelenmiş ve koltukla-
rının altında kalın dosyalarla geliyor. Belki ekonomik 
olarak da bunun katkısı çok iyi olacak bu bilinçlendir-
menin, bu farkındalığın. Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nden örnek alacak olursak, acil servise başvu-
ruda baş dönmesi ilk 10 sırada yer alıyor. 7,5 milyon 
kişi bu grubu oluşturuyor. Baş dönmesi olan has-
taların yüzde 40’ı rapor alarak iş gücünden uzak 
kalıyor. Dolayısıyla yine ekonomiye yansıyan 
bir boyutu var. Ayrıca son bir senedir içinde bu-
lunduğumuz pandemi gerçeğini de dikkate al-
mak gerekiyor. Ne yazık ki pandemi sürecinin 
sonunu henüz göremedik. Umarım pande-
mi açısından önümüzdeki aylar içinde aydınlık 
günlere ulaşırız.”

‘KRİSTALLERİN OYNAMASI 
İLK SIRADA GELİYOR’

Vertigoyu tetikleyen rahatsızlıklar hakkında bil-
gi veren Özgirgin şunları aktardı; “Vertigoyu tetikle-
yen rahatsızlıkların ilk 3’ünden söz edebiliriz. En sık 
karşılaşılan pozisyonel baş dönmesi yani halk ara-
sında kristallerin oynaması diye vurgulanan durum. 
Beslenme açısından bakıldığı zaman tuz tüketimi-
nin etkisi ortaya çıkabiliyor. İkinci sıklıkta karşılaşılan 
baş dönmesini ise yeni öğrendik. Bundan 10 sene önce 
migren bağlantılı baş dönmelerinin bu kadar sık oldu-
ğunu sanmıyorduk. Onu başka bir hastalık olarak tah-
min ediyorduk. Ama bugün migren bağlantılı baş dön-
meleri ilk 3’te. Üçüncü sıklıkta yine daha önceden hiç 

bu kadar farkında olmadığımız fo-
bik baş dönmeleri dediğimiz psiko-
lojik kaynaklı baş dönmeleri yer 

alıyor. Bunu mutlaka akla getir-
mek lazım. Ama iç kulakla il-

gili o kadar fazla şey var ki 
bundan kaynaklanan ra-

hatsızlıkları daha ön 
sıralardaydı daha 

önce. Fakat toplum 
daha iyi anladık-
ça, yaşam kalite-
sini daha iyi ir-
deledikçe, daha 
farklı faktörlerin 
biraz daha fonk-
siyonel faktör-
lerin ön plana 
çıktığını görebil-
mekteyiz. Belki 
bu pandemi son-
rasında pandemi 
döneminin getir-
miş olduğu göz-

lemlerle başka 
baş dönmesi 

tipleri sıra-
lamada üst 

sıralara çı-
kacak-

tır.”
Baş 

dön-
me-

si-

ne sebep olan durumlardan söz eden Özgirgin, sorunu 
anlamada özellikle göz hareketlerine dikkat çekti ve  
şu ifadeleri kullandı; “İç kulak işitme ve denge orga-
nından oluşuyor. Bunların birbiri ile bağlantısı var. 
Denge organının 3 tane yarım daire kanalı var, hare-
ket halindeki dengemizi sağlıyor. Ayrıca iki tane fark-
lı boyutu var. Vestibül, yer çekimine bağlı dengemizi 
oluşturuyor. Böylelikle bunlar da kendi aralarında bir-
takım açılanmalar gösteriyor. Uzayda hangi pozisyon-
da olursak olalım buradaki hücreler bir şekilde uyarı-
lıyor ve beyne giden bu uyarılarla dengede kalmamız 
mümkün oluyor. Denge bozulursa, iç kulak, görme or-

ganı veya derin duyu gibi denge sistemine katkıda bu-
lunan organlar bunlardan birisi devre dışı kalırsa akut 
dönemde baş dönmesi oluşur. Kısa zaman içinde be-
yin müdahale eder ve bir şekilde vücudun dengesini 
yeniden toparlamaya çalışır. Ancak bu değe sistemi-
ne katkı- da bulunan yapılardan iki-
si birden iflas ederse o zaman çok ciddi 
bir denge- sizlik oluşur. İç kulağın 

fonksiyonların-
da vücudun, 
başının dö-
nüp dön-

mediği, 

uzaydaki ko-
numu hangi se-
viyede, hangi bo-
yutta vücudun 

ileri geri veya yana hare-
ketlerini algılar ve bütün buradan gelen bilgiler beyin 
sapındaki vestibüler çekirdek dediğimiz merkezi bir 
alanda gözlerden ve duyulardan gelen bilgilerle birle-
şir ve kanamizsayon sonucu bütün vücut kasları buna 
göre kasılır, gevşer ve bizim dengede kalmamız sağ-
lanmış olur. Ama bir sorun olduğu zaman hastalar, ge-
liyor ve benim vertigom varmış, diyor. Vertigo bir teş-
his değil, bir semptomdur. Dolayısıyla buna neden 
olan pek çok hastalık var. Belki de buradan başlamak 
gerekiyordur. Yani senin vertigo var, denmesinden zi-
yade, baş dönmeniz var ve bu vertigodur. Buna neden 
olan sorunun araştırılması gerekir noktasından baş-
lamak gerekir belki de. Baş dönmeli hasta paniktir. Bu 
nedenle, bu aşamada hastayı çok iyi anlamak gerekir. 
En sık görüleni, kristallerin oynaması, halk artık bu 
konumu beğendi, bunu seçti ve çok yaygın bir şekilde 
toplum tarafından çok telaffuz ediliyor. Toplumun her 
kesiminde bu şekilde bir algı oluşmuş ve ilk baş dön-
meleri olduğunu bunu hissediyorlar. Tabi bununla bir-
likte psikolojik nedenlerle ya da migrenle bağlantılı 
olanlar da var. İyi bir muayene ve daha sofistike, daha 
pahalı muayene yöntemlerini, değerlendirme yön-
temlerini gitmeden iyi bir laboratuvar değerlendirmesi 
ile sonuca varabiliriz. Bazen sadece hastanın gözleri-
ne bakıp o an ki baş dönmesinin beyinden mi kaynak-
landığını yoksa iç kulaktan mı kaynaklandığını ayırt 
etmek bile mümkün deneyimli bir kişi için. Göz ha-
reketlerinin yönü, şiddeti bize çok şey anlatır. Gözler, 
denge sisteminin aynasıdır, diyebiliriz. Bu durumlar 
kişinin kişisel yaşamını, iş yaşamını da olumsuz etki-
liyor. Bunun mutlaka tedavi edilmesi gerekir.”
YAŞLI VE ÇOCUKLARA ETKİSİNİ DEĞERLENDİRDİ

Yaşlılarda meydana gelen baş dönmelerinin be-
raberinde başka rahatsızlıkları da ortaya çıkarabile-
ceğini , bu nedenle hastaların gerekli önlemleri alma-
ları gerektiğini vurgulayan Özgirgin şunlara dikkat 
çekti; “ İki taraflı iç kulakta yetmezlik varsa veya yaşlı 

insanda tek tarafta bile olsa yaşlılığın getirmiş oldu-
ğu vücut değişimleri örneğin; damarlardaki tıkanık-
lık, beynin iyi beslenmemesi, vs. gibi kronik sorun-
lar olayı daha da zorlaştırır. Özellikle yaşlı toplumda 
iki taraflı denge bozukluğu varsa insanların en kolayı-
na gelen gidip yatmak, istirahat etmektir ki bu hasta-
lığın çok daha kötüye gitmesine yol açar. Bu nedenle 
hastaların çok hareketli ortamlarda çok aktif olması-
nı isteriz. Baş dönmeleri ve denge problemi olan has-
talar ne kadar aktif olursa, ne kadar hareketli ortam-
larda olursa beyne giden denge sistemini besleyen 
algılar o kadar zengin olur. Ancak ne yazık ki bunla-
rı pandemi nedeni ile gerçekleştiremiyoruz. Ama bu 
olmadan önce hastalarımıza her zaman vurgu yap-
tığımız şey; gidin dolaşın, örneğin; Pazar yerlerine gi-
din, meyve-sebze fiyatlarına bakın, çok kalabalık 
background ortamlarda kişilerin gözleri bir noktadan 
başka bir noktaya odaklanması. Vestibüler rehabili-
tasyon tedavisinin temelinde de bu yatıyor. Bir baş-
ka örnek; alışveriş merkezlerine gitmelerini söylüyo-
ruz. Fiyat etiketlerini inceleyin. Hareketli zamanlarda 
gidin, hareketli saatlerde gezin. Çünkü kalabalık or-
tama ve çok yönlü uyarılmaya ihtiyacı var hastanın. 
Bu uygulama, hataları iyi eden çok önemli bir faktör. 
Ama bunun dışında kişinin evin içinde de olsa denge-
sizlikten dolayı düşüp kendisine zarar vermesi mut-
laka hastaları uyardığımız bir konu. Dengeye katkıda 
bulunan organlardan en önemlisinden bir tanesi göz. 
Karanlık olunca göz devre dışı kalıyor. Evde bir yer-
de bir ışık yansın. Örneğin; koridorun ışığı gibi. Denge 
bozukluğu olan kişinin tutunabileceği mutlaka bir tı-
rabzan, bir korkuluk gibi tutunabileceği bir şey yapıl-
malı. Özellikle banyoda kaygan ortamda düşmemesi 
için küvetin veya duş teknesinin içinde mutlaka tu-
tunacağı aparatlar olmalı. Yaşlı değilseniz bile dışa-
rı çıkıldığı zaman baston kullanılmasını öneriyoruz. 
Yürürken üçüncü bir dayanağınız olsun şeklinde tav-
siyelerde bulunuyoruz.”

Çocuklarda da küçük yaşlarda baş dönmesi prob-
lemlerinin yaşanabildiğini aktaran Özgirgin bu konu 
ile ilgili şunları söyledi; “ Çocuklarda dikkate alına-
cak düzeyde baş dönmesi problemleri var.  Bunlar, çok 
küçük çocuklarda da kendisini gösterebiliyor. 2 ya-
şındaki, 1,5 yaşındaki çocuklar başım dönüyor lafını 
söyleyemez. Yürürken ayakları birbirine dolanır, dü-
şer.  Bir şeye uzanırken mesela; masanın üzerinde bir 
elmaya uzanırken eli elmanın üzerine değil de elma-
nın kenarına gidiyor. Bu tip gözlemler mutlaka dik-
katli değerlendirilmeli. Çocuk yaşta iç kulaktan ziyade 
diğer sistemlerin tutulduğunu söylemek mümkün. Bu 
özellikle yine aslında az bilinen bir boyut ama çocuk-

larda migren hastalığı dikkate alınması gere-
ken bir konu. Çocukların bu migren hastalığı 

ile birlikte baş dönmeleri olabiliyor. Çok 
önemli bir ipucu. Bunu çok rahat-

lıkla paylaşabiliriz toplumla. 
Eğer kişinin araç tutma 
problemi varsa, çocuğu 
araç tutuyorsa, bulantı-
sı, kusması oluyorsa bu 

tüp sorunlarda baş dön-
mesine yaklaşmak için çok 

önemli bir ipucu. Bunu mut-
laka sorgulamak gerekir.”
TEDAVİ YÖNTEMLERİNE 

DEĞİNDİ
Vertigo semptomlarının te-

davisinde neler yapılabileceğini dile geti-
ren Özgirgin; “Tedavide çok farklı boyutlar var. 

Öncelikle ilaç tedavisi ile baş dönmesi sorunları-
nın büyük bir kısmını tedavi etmek mümkün. 

Bazı durumlarda ameliyat da gerekebilir. Ama 
sekel olarak kaldıysa o zaman denge bozul-

muştur. Denge bozukluğunun tedavisi biraz 
daha farklılık gösterir. Kişinin yeniden dengede kal-
masını sağlayan rehabilitasyon yöntemleri uygulanır. 
Böylelikle bize iki kişinin kolunda gelen hasta reha-
bilitasyon süreci sonrasında bisiklete binerek gide-
mese de günlük işini çok rahat yapabilecek şekilde, 
yaşam kalitesi normale yaklaşmış şekilde dönmek-
tedir. Bundan dolayı hastayı çok iyi anlamak gerekir. 
Buradaki amaç, beyne vücudu tekrar kontrol etme 
özelliklerini hatırlatmaktır. Tedavinin birçok boyutu 
var.” dedi.

Özellikle pandemi sürecinin vertigo semptom-
ları üzerinde tetikleyici bir faktör olduğunu belirten; 
“Var olan hastalıkların tedavisinde evde kapalı kalmış 
olmak çok olumsuz bir faktör. Denge problemi olan 
hastalara gidin, gezin, dolaşın diyoruz ama bugünkü 
koşullarda maalesef hastaya böyle önerilerde buluna-
mıyoruz. Başlı başına bu var olan denge problemlerini 
çok olumsuz etkileyen bir konu. Diğer taraftan özel-
likle pozisyonel baş dönmeleri gibi en sık rastlanan 
baş dönmelerinde kapalı kalmanın yaratmış olduğu 
sekonder psikolojik faktörler hastalık açısından çok 
tetikleyici etkiye sahip. Psikolojik kökenli baş dön-
meleri ilk 3’ye yer alıyor. Fobik baş dönemleri diyo-
ruz bunları. Bu nedenle altyapısında psikolojik boyu-
tu olan bir hastalığın böylesine olumsuz bir süreçte ne 
kadar çok artabileceğini tahmin etmek çok zor değil. 
Pandemi sürecinde hastalarla uzaktan iletişim sağla-
mak özellikle baş dönmesi vakalarında çok zor oluyor. 
Ama gözler denge sistemin aynası olduğu için göz ha-
reketleri bizi teşhise götürür. Türkiye’de de dünyada 
da uygulanmaya başlanan bir şey. Teknolojinin getir-
miş olduğu üstünlük ve hemen hemen birçok toplum 
üyesinin elinde akıllı cihazların olması hastalık sıra-
sında, kriz sırasında hastanın göz hareketlerini kay-
detmesi ve bu göz hareketlerinin kaydını doktoru ile 
paylaşması en azından doktorun o an ki durum hak-
kında fikir sahibi olmasına ve uzaktan müdahalede 
veya önerilerde bulunmasına fırsat verebilir çok bü-
yük hatalar olmadan.” şeklinde konuştu.
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de 50’lere varıyor. Tıpta en sık karşılaşılan 
şikayet ve normal popülasyonun yüz-
de 23’ünde hayatı boyunca en az 
bir kere baş dönmesi olmuştur. 
Toplumun 4’te 1’i bu algıyı, bu 
problemi yaşamıştır, içinde 
hissetmiştir. Bunların yüz-
de 10’unda ise artık gün-
lük yaşam sürdürülemez 
haldedir. Kadınlarda biraz 
daha sık görülmektedir 
ve bunun arkasında özel-
likle migren bağlantılı 
baş dönmeleri yer alıyor. 
Ama bu durum çocuk 
popülasyonunda da 
görülüyor. Dolayısıyla 
çocuk popülasyo-
nunu iyi irdelemek, 
iyi algılamak 
gerekir.”

bu kadar farkında olmadığımız fo-de 50’lere varıyor. Tıpta en sık karşılaşılan 
şikayet ve normal popülasyonun yüz-
de 23’ünde hayatı boyunca en az 
bir kere baş dönmesi olmuştur. 
Toplumun 4’te 1’i bu algıyı, bu 
problemi yaşamıştır, içinde 
hissetmiştir. Bunların yüz-
de 10’unda ise artık gün-
lük yaşam sürdürülemez 
haldedir. Kadınlarda biraz 
daha sık görülmektedir 
ve bunun arkasında özel-
likle migren bağlantılı 
baş dönmeleri yer alıyor. 
Ama bu durum çocuk 
popülasyonunda da 
görülüyor. Dolayısıyla 
çocuk popülasyo-
nunu iyi irdelemek, 
iyi algılamak 
gerekir.”

Vertigo 

bik baş dönmeleri dediğimiz psiko-
lojik kaynaklı baş dönmeleri yer 

alıyor. Bunu mutlaka akla getir-
mek lazım. Ama iç kulakla il-

gili o kadar fazla şey var ki 
bundan kaynaklanan ra-

hatsızlıkları daha ön 
sıralardaydı daha 

önce. Fakat toplum 
daha iyi anladık-
ça, yaşam kalite-
sini daha iyi ir-
deledikçe, daha 
farklı faktörlerin 
biraz daha fonk-
siyonel faktör-
lerin ön plana 
çıktığını görebil-
mekteyiz. Belki 
bu pandemi son-
rasında pandemi 
döneminin getir-
miş olduğu göz-

lemlerle başka 
baş dönmesi 

tipleri sıra-
lamada üst 

sıralara çı-
kacak-

tır.”
Baş 

dön-
me-

si-

min ediyorduk. Ama bugün migren bağlantılı baş dön-
meleri ilk 3’te. Üçüncü sıklıkta yine daha önceden hiç ileri geri veya yana hare- masını sağlayan rehabilitasyon yöntemleri uygulanır. 

halı araştırma yöntemleri ile incelenmiş ve koltukla- yeniden toparlamaya çalışır. Ancak bu değe sistemi-
katli değerlendirilmeli. Çocuk yaşta iç kulaktan ziyade katli değerlendirilmeli. Çocuk yaşta iç kulaktan ziyade 
diğer sistemlerin tutulduğunu söylemek mümkün. Bu 
özellikle yine aslında az bilinen bir boyut ama çocuk-

larda migren hastalığı dikkate alınması gere-
ken bir konu. Çocukların bu migren hastalığı 

ile birlikte baş dönmeleri olabiliyor. Çok 
önemli bir ipucu. Bunu çok rahat-

lıkla paylaşabiliriz toplumla. 
Eğer kişinin araç tutma 
problemi varsa, çocuğu 
araç tutuyorsa, bulantı-
sı, kusması oluyorsa bu 

tüp sorunlarda baş dön-
mesine yaklaşmak için çok 

önemli bir ipucu. Bunu mut-
laka sorgulamak gerekir.”
TEDAVİ YÖNTEMLERİNE 

DEĞİNDİ
Vertigo semptomlarının te-

davisinde neler yapılabileceğini dile geti-
ren Özgirgin; “Tedavide çok farklı boyutlar var. 

Öncelikle ilaç tedavisi ile baş dönmesi sorunları-
nın büyük bir kısmını tedavi etmek mümkün. 

Bazı durumlarda ameliyat da gerekebilir. Ama 
sekel olarak kaldıysa o zaman denge bozul-

muştur. Denge bozukluğunun tedavisi biraz 
daha farklılık gösterir. Kişinin yeniden dengede kal-

rının altında kalın dosyalarla geliyor. Belki ekonomik 
olarak da bunun katkısı çok iyi olacak bu bilinçlendir-
menin, bu farkındalığın. Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nden örnek alacak olursak, acil servise başvu-
ruda baş dönmesi ilk 10 sırada yer alıyor. 7,5 milyon 
kişi bu grubu oluşturuyor. Baş dönmesi olan has-
taların yüzde 40’ı rapor alarak iş gücünden uzak 
kalıyor. Dolayısıyla yine ekonomiye yansıyan 
bir boyutu var. Ayrıca son bir senedir içinde bu-
lunduğumuz pandemi gerçeğini de dikkate al-
mak gerekiyor. Ne yazık ki pandemi sürecinin 

mi açısından önümüzdeki aylar içinde aydınlık 

Vertigoyu tetikleyen rahatsızlıklar hakkında bil-
gi veren Özgirgin şunları aktardı; “Vertigoyu tetikle-
yen rahatsızlıkların ilk 3’ünden söz edebiliriz. En sık 
karşılaşılan pozisyonel baş dönmesi yani halk ara-
sında kristallerin oynaması diye vurgulanan durum. 
Beslenme açısından bakıldığı zaman tuz tüketimi-
nin etkisi ortaya çıkabiliyor. İkinci sıklıkta karşılaşılan 
baş dönmesini ise yeni öğrendik. Bundan 10 sene önce 
migren bağlantılı baş dönmelerinin bu kadar sık oldu-
ğunu sanmıyorduk. Onu başka bir hastalık olarak tah-
min ediyorduk. Ama bugün migren bağlantılı baş dön-

rının altında kalın dosyalarla geliyor. Belki ekonomik 
olarak da bunun katkısı çok iyi olacak bu bilinçlendir-
menin, bu farkındalığın. Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD)’nden örnek alacak olursak, acil servise başvu-
ruda baş dönmesi ilk 10 sırada yer alıyor. 7,5 milyon 
kişi bu grubu oluşturuyor. Baş dönmesi olan has-
taların yüzde 40’ı rapor alarak iş gücünden uzak 

Vertigoyu tetikleyen rahatsızlıklar hakkında bil-
gi veren Özgirgin şunları aktardı; “Vertigoyu tetikle-
yen rahatsızlıkların ilk 3’ünden söz edebiliriz. En sık 
karşılaşılan pozisyonel baş dönmesi yani halk ara-
sında kristallerin oynaması diye vurgulanan durum. 
Beslenme açısından bakıldığı zaman tuz tüketimi-
nin etkisi ortaya çıkabiliyor. İkinci sıklıkta karşılaşılan 
baş dönmesini ise yeni öğrendik. Bundan 10 sene önce 
migren bağlantılı baş dönmelerinin bu kadar sık oldu-
ğunu sanmıyorduk. Onu başka bir hastalık olarak tah-
min ediyorduk. Ama bugün migren bağlantılı baş dön-

ne katkı- da bulunan yapılardan iki-
si birden iflas ederse o zaman çok ciddi 
bir denge- sizlik oluşur. İç kulağın 

fonksiyonların-
da vücudun, 
başının dö-
nüp dön-

mediği, 

uzaydaki ko-
numu hangi se-
viyede, hangi bo-
yutta vücudun 

ileri geri veya yana hare-

katli değerlendirilmeli. Çocuk yaşta iç kulaktan ziyade 
diğer sistemlerin tutulduğunu söylemek mümkün. Bu 
özellikle yine aslında az bilinen bir boyut ama çocuk-

larda migren hastalığı dikkate alınması gere-
ken bir konu. Çocukların bu migren hastalığı 

ile birlikte baş dönmeleri olabiliyor. Çok 
önemli bir ipucu. Bunu çok rahat-

lıkla paylaşabiliriz toplumla. 
Eğer kişinin araç tutma 
problemi varsa, çocuğu 
araç tutuyorsa, bulantı-
sı, kusması oluyorsa bu 

tüp sorunlarda baş dön-
mesine yaklaşmak için çok 

önemli bir ipucu. Bunu mut-
laka sorgulamak gerekir.”
TEDAVİ YÖNTEMLERİNE 
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davisinde neler yapılabileceğini dile geti-

ren Özgirgin; “Tedavide çok farklı boyutlar var. 
Öncelikle ilaç tedavisi ile baş dönmesi sorunları-

nın büyük bir kısmını tedavi etmek mümkün. 
Bazı durumlarda ameliyat da gerekebilir. Ama 
sekel olarak kaldıysa o zaman denge bozul-

muştur. Denge bozukluğunun tedavisi biraz 
daha farklılık gösterir. Kişinin yeniden dengede kal-


