Sağlık
Aura nedir?

Bilinç bulanıklığı, uyanıklık korunduğu halde bir şaşkınlık, zihnin
tam açık olamaması, olayları tam olarak kavrayamama, çevreyi tam
ve doğru olarak algılayamama halidir. Hasta ayaktadır, gezmekte,
konuşmaktadır ama bu sırada yer, zaman ve kişi algılamaları
bozulmuştur. Yani hasta tam olarak nerede olduğunu, içinde
bulunulan zamanı, çevresindeki kişileri tam olarak, ayrıntısıyla
bilemez. Örneğin, yılı, ayı bilebilir ama günü saati bilemeyebilir.
Bulunduğu şehri bilebilir de, hastanede olduğunu bilemeyebilir,
yakın tanıdıklarını
tanımayabilir. Çoğunlukla
yer ve zamanda
oryantasyon bozuklukları
görülür ve/veya sıklıkla
hafıza kaybı vardır.
Özellikle yaşlı hastalarda
ameliyat sonrasında daha
sık gözlenir.

 Her insanda, vücudu sarmalanmış
halde bir elektromanyetik alan bulunur. Bedeni sarmalayan bu elektro manyetik alana aura adı verilir. Bu
alan, aynı zamanda bir kalkan görevi
de üstlenir. Auranın güçlü veya güçsüz olması, birçok durumu etkiler.
Örneğin aurası güçlü olanlar, hastalıklardan ve negatif durumlardan daha fazla uzak
kalmayı başarırlar. Aurası zayıf olan kişiler de
ise bu durum tam da tersini ifade eder. Bu kişiler,
fiziksel anlamda daha çabuk yorulurlar ve sık
hastalanırlar.
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ider, doktrin, parti disiplini, ilke
her partide önemlidir.
MHP’de çok daha önemlidir.
Bireylerin kafasına göre davranması yakışıksızdır.
Hemen hesabı
görülür.
MHP’liler “Lider,
doktrin, parti disiplini, ilke” derken,
bakanlık teklifi alan
Tuğrul Türkeş, çerçevenin dışına çıktı.
O tek bir şey söyledi…
“Ülke.”

Seçime az zaman
kaldığı için takvim sıkışık.
Partiler aday belirleme sürecine
girdi.
7 Haziran’da milletvekili seçilen
bazı isimlerin üstü çizilecek.
Bu son gelişme bütün dengeleri
sarstığına göre…
Ve Tuğrul Türkeş MHP’den istifa etmediğine göre, 1 Kasım seçimi
için aday gösterilecek mi?
Öyle söyledi biliyorsunuz.
“İstifa etmeyeceğim. AK
Parti’den aday olmayacağım.
MHP’den de atamazlar.”
Aday gösterilmezse, iki ay bakanlıktan sonra Meclis dışında kalmak
da var.

CHP’de ise Deniz Baykal’ın durumu üzerine kafa yoranlar var.
Diyorlar ki:
“Gitti Erdoğan ile görüştü.
Meclis Başkanlığı için adaylıkta ısrar etti.
Geçici hükümetten bakanlık
teklifi geldi.”
Bütün bunlar eksi puan kabul
ediliyor.
Ne var ki Baykal’ın ismi üstten
değil, alttan çizilecektir yine.
Ne de olsa eski Genel Başkan.

Eğer, geçi hükümet için bakanlık
teklifi almak, başlı başına bir olumsuzluksa, MHP’de aynı durumda
olan ve hızını alamayıp Genel Başkan Yardımcılığı görevinden de istifa
eden Ahmet Kenan Tanrıkulu’ya
anlayış göstermek gerekir.
Belki görevinden istifa etmesinin
ardında başka sebepler vardır.

Bir süredir bırakmayı düşünüyordu ve o zamana denk geldi kim bilir.
Uzaktan, 140 karakter sınırıyla
fikir beyan etmek kolay.
Ondan etkilenip
CHP Genel Başkan
Yardımcısı Sezgin
Tanrıkulu da istifa
etseydi, görürdünüz
siz.
SEÇİM KAMPANYASINDA
NELER VAR?
AK Parti bir önceki
seçim kampanyasında
bugüne kadar yaptığı
hizmetleri ön plana
çıkardı.
Vaatler pek yoktu.
Seçmen “13 yıl boyunca yapılanları biliyoruz, bundan sonra
neler yapacaksın? Niye o konulara değinmiyorsun?” dedi.
(Ya da biz öyle sanıyoruz.)
Parti yöneticileri de bu uyarıyı
dikkate alarak, 1 Kasım seçim kampanyasını geleceğe dönük hazırlamak gerektiğine karar verdiler.
İyi de ettiler.

Gelen haberlere göre, özel önem
verilecek kesimler ön plana alınacak.
Bunlardan biri gençler…
Diğeri Kürtler…
Bu durumda en şanslı kesim,
“Genç Kürtler” olacak herhalde.
“Gençleri severim.
Kürtleri de severim.
Genç Kürtleri daha çok severim” mi diyecek AK Parti?

Siyaset zor iş arkadaş.
Doğu’yu ayrı düşün, Güneydoğu’yu ayrı.
Batı için hesap yap, Kuzeybatı
için ayrı hesap.
Bunun Kuzey’i var, Güney’i var,
Orta Anadolu’su var…
Yetmedi, yurt dışındaki seçmenler…
Sonra söylediğimiz gibi gençler…
Kadınlar… İşçiler… Memurlar…
Emekliler…
Hepsini düşüneceksin, onlara cazip gelecek vaatlerde bulunacaksın.
İş isteyene iş, aş isteyene aş
diyeceksin.
Ayrıca iktidar olunca da o vaatleri
tek tek yerine getireceksin.

Buzdağının

arkası
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Laboratuvarda beyin üretildi
Amerika Birleşik
Devletleri Ohio State Üniversitesi‘nde
laboratuvar ortamında
beş haftalık bir fetüsün
beyniyle eşit olgunlukta küçük bir insan
beyni üretimi yapıldığı
bildirildi.
Bugüne kadar yapılan çalışmalar arasındaki en kusursuz örnek
olduğu bildirilen bu modelin, nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılmak amacıyla üretildiği açıklandı. Bilim insanı Rene
Anand “Bu model yalnızca gelişen bir beyin gibi görünmekle
kalmıyor aynı zamanda farklı hücre türlerine sahip bir beyin gibi
tüm genleri de içeriyor” dedi. Bezelye tanesi büyüklüğündeki bu
beyinde çok sayıda hücre türü olmasının yanısıra beynin tüm ana
bölümleri ve bir de omurilik bulunuyor.
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ayal edin... Fiziksel ya
da ruhsal sağlık sorunun
tedavisi için bir sağlık
merkezine gittiğinizde sizi hem
bir tıp doktoru hem de bir psikolog muayene ediyor. Tedaviye
de ortak karar veriyorlar. Ayrıca
gerektiğinde tamamlayıcı tıbbın
sunduğu imkanlardan da faydalanıyorlar.
Artık dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bu
şekilde tedavi yaygınlaşıyor. İç Has. ve Tıbbi Onkoloji Uz. Dr. Betül Açıkalın, Psikolog
Gülhan Akşit Şener ve Kimyager Prof. Dr.
İbrahim Saraçoğlu Türkiye’de çok disiplinli
bu tedaviye öncülük ediyorlar.

Bu işte bir terslik yok mu?

Bazen gereken tüm tedavi yapıldığı halde ve tıbbi olarak soruna dair tüm göstergeler ortadan kalkmışken hastalar gene
de şikayetlerinin gerilemediğini söyleyebiliyorlar. Yoksa hastanın fiziksel sağlığına odaklanılmışken ruh sağlığı ihmal mi
ediliyor? Acaba buzdağının arkası görülmüyor mu?

Psikolog Gülhan Akşit Şener, “ Ruh sağlığı
bozuk yaşamdaki problemleri halledememiş insanların zaman içinde bedene vurmuş
rahatsızlıkları” olduğunu söylüyor ve “tedavi
planın uygularken o hastanın yaşadığı ruhsal
sorunların da paralel olarak ortadan kalkması
gerekiyor” diyor. Dr. Betül Açıkalın ise
“doktor ne kadar ilaç verirse versin, tedaviyi
planlasın eğer hasta mutsuz olduğu, sıkıntı
yaşadığı bir iş ya da ev ortamına girdiğinde/
gönderildiğinde aynı problemlerle yüz yüze
olduğunda hekim verdiği tedaviden, hasta
da aldığı tedaviden verim alamaz” şeklinde
konuşuyor ve dikkat çekiyor: “Aslında biz tıp
hekimlerini de eleştirmek gerekiyor. Baktığımız her hastanın 'acaba psikolojik sorunu var
mı?’ sorusunu aklımıza getirmemiz gerekiyor.

Neden artıyorlar ?

Betül Açıkalın

Türkeş hangi partiden
aday olacak?
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İbrahim Saraçoğlu

Konfüzyon nasıl anlaşılır?

“Ölü besin
ölümü hızlandırır.
Canlı besinler hayatı
uzatır.”
Dr. Charles
Mayo

Gülhan Akşit
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Dr. Betül Açıkalın, "hastaların cilt sorunları
stresli oldukları durumlarda artar, mide ve
bağırsak sorunları için de aynı şeyleri söylemek
mümkün. Kolit hastalığı da fazla stresli insanlarda görülür" şeklinde konuşuyor ve devam
ediyor: “Aslında bunun temelinde psikolojik
sorunlar vardır. Hastanın psikolojik rahatlaması sağlanmadan tıbbi rahatlaması sağlanamaz.”

Nasıl
tedavi

görüyorlar
Dr. Betül Açıkalın, "Öncelikle
hastanın organik bir
sorunu var mı? Yoksa
sorun psikolojik
kökenli mi? İlaç tedavisinde ne vermek
gerekiyor?’ sorularına cevap aramaya çalışıyoruz. Hasta hangi
ilaçları kullanıyor?
Aldığı ilaçların yan
etkileri neler? Hepsi
netleştiriliyor. Psikolojik yönden kontrolü
psikolog yapıyor”
diyor ve devam
ediyor: “Amerika ve
Avrupa’da hastalığın
çeşidine göre tamamlayıcı tedaviler
uygulanıyor. Hekim,
psikolog/ psikiyatrist ve tamamlayıcı
tıp uzmanı birlikte
çalışıyorlar. Bir anlamda biz hekimler
paketlenmemiş ilaç
denilen psikolojik reçeteleri ve tamamlayıcı tıbbın nimetlerini
bir arada kullanarak
tedavide daha
başarılı sonuçlar elde
edebiliyoruz.”
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T.C. ÇORLU 3. İCRA DAİRESİ
2013/128 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. ANKARA
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU'NA İZAFETEN

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli Ergene İlçesi Vakıflar Mahallesi Yoztepe Mevkii 147 parsel
11.500 m2 taşınmaz tarli vasfında,tınlı toprak yapısında ve kuru tarım arazisi
niteliğinde olup,Çorlu-Ahimehmet yoluna cepheli konumdadır. Yapılan piyasa
araştırmmalarında taşınmazın verimlilik durumu, parsel büyüklüğü işleme kolaylığı,
sanayi bölgesine yerleşim yerlerine ve karayollarına yakınlığı ve gerçek satış değeri
göz önüne alınarak keşif tarihi itibariyle 287.500,00 TL olacağı kanaatine varılmıştır.
Adresi : Vakıflar Mahallesi Yoztepe Mevkii Çorlu-Ahimehmet Yolu Üzeri Ergene/
TEKİRDAĞ
Yüzölçümü : 11.500 m2
İmar Durumu : İmar planı dışındadır
Kıymeti : 287.500,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 08/10/2015 günü 11:00-11:05 arası
2. Satış Günü : 05/11/2015 günü 11:00 -11:05 arası
Satış Yeri : Belediye Kültür Merkezi Mezat Salonu Tekirdağ yolu üzeri Çorlu/Tekirdağ
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Teminatlar
Müdürlüğümüzün Çorlu Vakıfbank Şubesinde mevcut TR 72000 1500 15800 729 771
2554 iban numaralı hesabına yatırılacak olup iadesi aynı hesap üzerinden tarafların
hesaplarına aktarılacaktır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya
aittir. Tellâl iye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler ile tapu satım harcı satış
bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarım
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler İle (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde haklan 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
yatırnıamak sureti 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 olacaklardır. 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
sayisteyenlerin 2013/128 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Ankara ili, Yenimahalle İlçesi, Ergazi İmar Mah,
Çakırlar çukuru mevkii, 14684 ada, 1 parselde kayıtlı 22. Blok, 2. kat, 12 bağımsız
bölüm numaralı, 1/184 arsa paylı konut cinsi taşınmazdır. Daire, 2. kat, girişe göre
sol ön cephede konumludur. Salon, 2 oda, antre, mutfak, banyo, wc ve 1 balkondan
müteşekkildir. Faydalı net kullanım alanı 84,00 m2 dir. özellikleri yazılı taşınmaz
taraflar arasındaki ortaklığın giderilmesi için açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Adresi: Yeni Batı Mah. Başkent Bul. Şht. Mehmet Kolcu Sk. Harb-İş Sitesi 22. Blok
No:12 Yenimahalle / ANKARA
Kıymeti : 115.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü: 26/10/2015 günü 10:00-10:10 arası
2. Satış Günü : 26/11/2015 günü 10:00-10:10 arası
Satış Yeri: Ankara Adliyesi 2 No'lu Mezat Salonu Sıhhiye-Ankara
Satış şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün Öncesinden,
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50'sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile
ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci
artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50'sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi
veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından
doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
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 lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet İçinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak sureti İle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihafe bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. 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, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/81 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
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