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Özel eğitim kimlere verilir?

Malnütrisyon nedir?

Özel eğitim, normal yaşıtlarının
yararlanabildiği eğitim ortamından
yeterince yararlanamayan çocuklara
yönelik verilen eğitimdir. Türkiye’de
özel eğitim; örgün eğitimin verildiği
okulların özel alt sınıflarında, kaynaştırma sınıflarında, kaynak odalarda ve
ayrıca özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezlerinde verilir. Otistik, down
ve west sendromlu, öğrenme güçlüğü
çeken, konuşma yetersizliği, yaygın
gelişimsel bozukluğu olan çocuklarla,
dikkat eksikliği olan ve hiperaktif çocuklar özel eğitim almalıdırlar. Ayrıca
davranış bozukluğu, işitme ve fiziksel
yetersizliği olan çocukların da özel
eğitim almaları gereklidir.

 Esas olarak “kötü beslenme” anlamına gelir. Malnütrisyon, yetersiz
gıdanın yanı sıra çok fazla ve yanlış
türde gıdayla beslenme ve vücudun, besin ögelerinin emilim bozukluğu veya besin ögelerinin doğru
kullanılamaması nedeniyle sonuçlanan çeşitli enfeksiyonlara verdiği
cevapla ilgilidir. İnsanların ishal ya
da başka nedenlerle tükettikleri gıdayı tam olarak kullanamaması, çok
fazla kalori alması veya diyetlerinin
büyüme ve süreklilik için yeterli
kaloriyi ve proteini sağlamaması
(yetersiz beslenme ya da protein-enerji malnütrisyonu) durumunda
malnütrisyon söz konusu olur.

Çocuklarınıza
diş bakımını
öğretin. Onlar bu
dişleri yaşam boyu
kullanacak.

Malnütrisyonun her türü, hastalık
ve erken ölüm riskini arttırır. Dünya
Sağlık Örgütü'nün verilerine göre
çocuk ölümlerinin yüzde elli beşine
malnütrisyon neden olur.

Doğunun
çocukları
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Ebelerin alanı
 Gebelik teşhisi koyup gerekli
muayeneleri yapabilen; doğum
öncesi anne ve fetüsü izleyerek
ve doğum anında annenin bakımını yapabilen; fetüsü izleyip
normalden sapmaları belirleyebilen; normal
doğum yaptıran
ve gerekli hallerde epizyotomi
yapabilen; acil
durumlarda
makat doğum
yaptırabilen;
anne ve yeni
doğandaki anor-

Tüp bebeğin

tarihçesi
V

taranıyor

Çocuğu
spora

'Küçük Kalpler' projesiyle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunan 9 ilde 6 ila 10 yaş arası 180 bin
çocuğa kalp taraması yapılacak. Gaziantep’te başlayan taramalar Adıyaman, Batman, Diyarbakır,
Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt ve Şırnak’ta bulunan tüm ilköğretim okullarını kapsayacak.
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ocuklarda kalp hastalıklarının
erken teşhis ve tedavisinin
yapılmasını amaçlayan Küçük
Kalpler projesi Gaziantep’te başladı.
Projenin Kalkınma Bakanlığı GAP
Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı,
Türk Kalp Vakfı, Philips Türkiye,
GAP Bölgesi’nde bulunan illerin
valilikleri ve üniversiteler tarafından
yürütüleceği açıklandı.

22 Nisan'da tarama başladı
Gaziantep ve Şanlıurfa için 22
Nisan’da Gaziantep’te yapılan
protokol törenine, Kalkınma Bakanı
Cevdet Yılmaz, Gaziantep Valisi
Ali Yerlikaya, Gaziantep Belediye
Başkanı Fatma Şahin, Şanlıurfa
Valisi İzzettin Küçük, GAP İdaresi
Başkanı Sadrettin Karahocagil,
Gaziantep Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coşkun,
Türk Kalp Vakfı Yönetim Kurulu

Başkanı Semiramis Sekban ve
Philips Sağlık ve Bakım Ürünleri
Türkiye Genel Müdürü Esen Tümer
katıldı. Gaziantep Hasan Kalyoncu
Üniversitesi Kültür ve Kongre
Merkezi’nde düzenlenen törende
aynı gün Gaziantep’te bir ilkokulda
taramalara başlandı.

ÜNİVERSİTELER DE HEKİM
DESTEĞİ VERECEK
Protokol imza töreninde
Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz
şunları söyledi: “Proje ile kalp
rahatsızlıklarının erken tanı ve
tedavisinin yapılmasıyla sağlıklı
nesillerin yetişmesine katkıda
bulunulacak. Önleyici sağlık
hizmetlerine erişimin ve çocukların
eğitimde başarılarının artırılması ve
kamu, üniversite, sivil toplum, özel
sektör işbirliğiyle sağlık sorunların
çözümüne katkıda bulunulması

hedefleniyor. Projeye ünivesiteler
de hekim desteği verecek."

20 bin çocuk taranacak
GAP İdaresi Başkanı Sadrettin
Karahocagil ise çalışma ile ilgili şu
açıklamalarda bulundu:
“Türkiye’de diğer birçok ülkeye
göre çocuklarda kalp hastalıkları daha
fazla görülüyor. Güneydoğu’da bölge
nüfusunun yüzde 40’ını ise çocuklar
oluşturuyor. GAP eylem planında
sağlık ve eğitimi de içine alan bu proje sayesinde çocukların kalp sağlığı
konusunda farkındalık ve bilinçlerinin artacağına inanayoruz. Projeye
Gaziantep’te başladık. Bu kapsamda
yoksul yerleşim alanlarında faaliyet
gösteren ilkokullarda 2015-2016 yıllarında Gaziantep’te 20 bin, Şanlıurfa’da 20 bin çocuk olmak üzere 40 bin
çocuk taramadan geçirilecek. Ayrıca
ailelere de eğitim verilecek.”

yönlendirin
Türk Kalp Vakfı
Mütevelli Heyet
ve Yönetim Kurulu
Başkanı Semiramis
Sekban ise her doğan
1000 çocuktan dokuzunun kalp hastası
olduğunu söyleyerek,
beslenme ve spora
dikkat çekiyor: “Çocuklara spor yaptırma
oranımız düşük. Onların da stresleri var
ve sporla bunu en aza
indirgemek mümkün.
Ayrıca Güneydoğuda
çocuklar daha çok
hayvansal ürünlerle
besleniyorlar. Onlara
şimdiden spor ve beslenme eğitimlerinin
verilmesi ve hastalığın
farkına vardırılması
gerekiyor. İşte yapılan
bu taramada çocukların kalp hastalıkları
görülecek.”
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Çocuk odası
nasıl olmalı?

Ç

mal durumları belirleyebilen;
gerektiğinde plasentayı elle
çıkarabilen ve uterus kontrolü
yapabilen sağlık elemanıdır.
Ebelerin ayrıca, yenidoğanın ve
annenin doğum sonu
dönemde bakım ve izlemini yapan, riskli durumlarda sevk eden;
hastalıklı durumlarda
bakım yapabilen; aile
planlaması uygulamalarına katılan; gebelikte, dahili ve cerrahi
sorunların bakımını da
başlatabilme yetkileri
vardır.

ocuk sağlığı ve hastalıkları
uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hayri
Gözlüklügiller çocukların alerji
riskini düşürmek için çocuk
odasında nelere dikkat edilmesi
gerektiğini açıklıyor. Yrd. Doç.
Dr. Hayri Gözlüklügiller, çocuğun
uyku düzeninin iyi olması,
beyin dalgalarının olumsuz
etkilenmemesi ve otizm riskinin
düşürülmesi için çocuk odasıyla
ilgili şu önerilerde bulunuyor:
Çocuğun odası
sade olmalı. Yatağı
pencereye doğru
bakmalı ve pencereye
yakın olmalı. Başı
pencereye değil odanın
içine bakmalı.
Odada renkli
tablo, çerçeve ve peluş
oyuncak olmamalı.
Odada sadece
yatak ve dolap dışında
hiçbir eşyaya yer
verilmemeli.
Yer parke tarzı,
koyu mat renkte
olmalı. Halıfleks

kullanılmamalı. Sadece kilim
kullanılmalı.
Gece lambası
kullanılmamalı.
Odada parfüm ve deodorant
kullanmamalı. Çamaşır
kurutulmamalı. Çamaşır
kurutmak için çocuğun yattığı
odaya en uzak oda seçilmeli.
Tuvalet ve banyo çocuğun
odasına yakın olmamalı.

ücut dışında insan
yumurtasının döllenebilmesi 1960'ların sonlarında
başarıldı. Tüpleri tıkalı bir
kadına yapay tüp takıldı
fakat başarılı olunamadı.
Başarı gösteremeyen birkaç
tecrübeden sonra çalışmalar vücut dışında döllenme
araştırmalarına dönüştü. İlk
kez 1973'te vücut dışında
döllenme başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. Ancak
döllenme sonrası meydana
gelen embriyo rahime yerleşmedi ve düşük oldu. 1975
yılında İngiliz Bilim adamları

Dr. Edwars ve Dr. Stepto tüp
bebek (IVF) ile gebelik elde
ettiler. Fakat bu da dış gebelikle sonuçlandı. 32 başarısız
embriyo transferine karşın
Dr. Edwars ve Dr. Stepto’nun
çalışmaları 1978 yılında başarılı bir tüp bebek tedavisi
ile sonuçlandı. İlk sağlıklı
bebek “Louise Brown”
doğdu. Türkiye’de ise 1987
yılında Ege Üniversitesi Tıp
Fakültesi’nde Türkiye’nin ilk
tüp bebeği dünyaya geldi. İlk
özel tüp bebek merkezi de
Ankara’da özel bir hastahane
bünyesinde açıldı.

T.C. GERZE ASLİYE HUKUK MAHKEMESI'NDEN
Esas No : 2015/357 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : SİNOP ili. Gerze ilçesi,
MEVKİİ : Yenikent Köyü/Mah.
PAFTA NOADA NO : 115
PARSEL NO : 82
VASFI: TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 743.46m2
MALİKİN ADI SOYADI: Şehri Yalım. Ahmet Yalım. Emine Sarıca. Fahrettin Yalım.
Fatma Acar, Hamdiye Gürsoy ve Lütfiye ince
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ, Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2015/357
Esas esas sayısında dava açılmış olup, Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedelinin
T.C. Ziraat Bankası/T. Halk Bankası Gerze Şubesi'ne yatırılacağı davanın duruşmasının
13/05/2015 günü Gerze Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı,
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
B:65711 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T. C. ADANA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ VESAYET HAKİMLİĞİ
Esas No : 2009/1767 - Karar No: 2009/3256
ADANA VESAYET HAKİMLİĞİNDEN İLANDIR
Kısıtlı Zahide Taylan'ın hissedarı bulunduğu,
Adana ili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mah. 11380 ada 7 parselde kayıtlı arsa vasfındaki
taşınmazda kısıtlının 50,00 m2 hissesinin 25.0OO,00TL'den aşağı olmamak üzere açık artırma
usulü ile satışı yapılacaktır.
Taşınmazın tapuda Adana ili Yüreğir ilçesi Cumhuriyet mah. 11380 ada 7 parselde kayıtlı, 1097
m2 alana sahip olup kısıtlıya ait hissenin 50,00 m2 olduğu, arsa üzerinde 2 katlı bir yapının
bulunduğu, taşınmazın Akdeniz mah. 391 sokak no:34 Yüreğir Adana adresinde, ruhsatsız
imal edildiği, yapının zemin katının dükkan birinci katının mesken, oturumunun 105 m2 olup
2 katlı, toplam alanı 210 m2 olduğu, arsanın bulunduğu yerin Adana Karataş yolunun 100
metre doğusunda karayoluna yakın olması ve arsa büyüklüğünün 1000 m2 üzerinde olması,
parsel üzerinde yaklaşık 5 katlı ve 10 daireli bir proje geliştirilebileceğini gösterdiği, Yüreğir
belediyesi imar müdürlüğü paftasında 0,40 (TAKS) oturumlu 1,40 (KAKS) yoğunluklu konut
inşaatı yapılabilmekte olduğu, değer tespitinde arsa üzerinde bulunan ruhsatsız yapının
dikkate alındığı, kısıtlıya ait 50,00 m2 hisse (arsa hissesi) değerinin 25.000,00TL edebileceği
bildirilmiştir ve en az bu bedel üzerinden satışa çıkarılmıştır.
Taşınmaz için açık artırma usulü ile satış Adana Adliyesi EK HİZMET binasında 8.katta Satış
Memurluğu bekleme salonunda;
Birinci satış 12/06/2015 Cuma günü Saat 14,00-14,10 arasında Açık artırma usulü ile satış
Adana Adliyesi EK HİZMET binasında 8. KAT SATIŞ MEMURLUĞU BEKLEME SALONUNDA,
1.Satış günü alıcı çıkmaması halinde;
İkinci Satış 26/06/2015 Cuma günü Saat 14,00-14,10 arasında aynı adreste yapılacaktır.
Satış Adana 1.Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı işleri Müdürü MERYEM AZGIN tarafından vasi Ali
Galip Taylan'da hazır olmak üzere satın alma talebinde bulunanlar huzurunda en çok fiyat
verene peşin para ile satış yapılacaktır. Satış işlemi tamamlandıktan sona alıcı tarafından satış
bedeli dosyaya yatırılacaktır. Satışa iştirak edenlerden % 20 teminat alınacaktır.
Satış ile ilgili % 18 KDV ve %0,569 (binde beşaltmışdokuz) damga vergisi ile satıştan doğan
harç, vergiler ve gazete ilan ücreti alıcı tarafından karşılanacaktır. İhale Hakim onayı ile
tamamlanacaktır. İlanen tebliğ olunur.
*Daha fazla bilgi dosyasından alınabilir
B:65179 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

