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Sağlık

"Kırığın
iyileşmesi
yaşına göredir,
sağlık yenen aşa
göredir."
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 SAĞLIK KÜLTÜRÜ

(Kazak sözü)

Tünel fototerapi cihazı
 Hastanelerin ve doğum
evlerinin yenidoğan
merkezlerinde bulunan
"Tünel Fototerapi Cihazı"
yenidoğan sarılığı
ile dünyaya
gelmiş
bebeklerin
tedavi
edilmesi
amacıyla
kullanılır. Bu
cihazın yenidoğan
sarılığının
tedavisinde kullanılması
sayesinde, kan
değişimi yapılan

bebek sayısında ciddi
azalmalar sağlanır. Bu
cihaz ile yapılan mor ötesi
ışın tedavisi beyin dokusu
tahribatını büyük ölçüde
önleyen bir uygulamadır.
Cihaz iki bölümden
ibarettir. Lambaların
ve kontrol panosunun
bulunduğu
aydınlatma
ünitesi ve
aydınlatma
ünitesini taşıyan
hareketli
ve taşıyıcı
bölümdür.

Vücutla ilgili

merak edilenler
 Akciğerlerde 300 milyonun
üzerinde minik kılcal damar
bulunur. Bu damarlar birbirinin
peşi sıra dizilseydi 2 bin 400
km uzunluğunda
olurdu.
 Bir kadının
yumurtalıklarında
yaklaşık yarım
milyon yumurta
hücresi bulunur.
Ancak bunların
yalnızca 400´ü
yeni bir hayat meydana getirebilme
fırsatına ulaşabilir.

 Uyurken 8 mm uzarsınız.
Kalktığınızda ise eski uzunluğunuza dönersiniz. Bunun nedeni
kıkırdak disklerin, oturduğunuzda ya da ayakta durduğunuzda yerçekimine
bağlı olarak sünger gibi
sıkışmasıdır.
Mide asidi çinkoyu
eritebilecek kadar güçlüdür, ancak bu asit bize
zarar vermez çünkü
mide zarındaki hücreler
o kadar hızlı bir şekilde yenilenir ki asitler
mideyi eritemez.

İLAN
T.C. ANKARA BATI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2015/732
Kasım ve Ayşe'den olma. 01/07/1933 doğumlu, Ankara ili, Sincan
ilçesi, Atatürk Mahallesi, 1 cilt, 355 hane, 1 birey sıra noda nüfusa
kayıtlı, 16909102974 TC kimlik numaralı Bahattin ÖZÜPEK hakkında
gaiplik karan verilmesi talep edilmiş olmakla;
721 sayılı Türk Medeni Kanunun 33. maddesi gereğince gaipliğine
karar verilecek Bahattin ÖZÜPEK hakkında bilgisi bulunan

Vitrifikasyon nedir?

Total diz protezi

 Tüp bebek tedavisinde,
transfer sonrası kalan embriyoda uygun olanların özel
bir işleme tabi tutulduktan
sonra sıvı azot içerisinde
saklamasıdır. Tüp bebek
tedavisi olmuş fakat gebelik
gerçekleşmemiş ya da
gebelik elde edilip düşükle
sonuçlanmış ya da çocuğu olan çiftin
tekrar çocuk istemesi durumunda,
daha önce kendi sperm ve yumurta
hücrelerinin döllenmesiyle elde edilen
ve dondurulan embriyolar çözülüp
transfer edilerek gebelik oluşabilir.
Kullanılan vitrifikasyon yöntemi ile hem maliyet kısmında

 Aşınmış olan eklem yüzlerinin,
metal ve polietilenden imal edilen,
ağrısız eklem hareketi için tasarlanmış özel parçalar ile kaplanarak
yapay bir eklem oluşturulmasıdır.
İlk kez 1968 yılında uygulanan diz
protezi, cerrahi teknikler, kullanılan maddeler ve tasarım alanındaki ilerlemeler sayesinde geliştirilerek günümüzde
çok daha başarılı
bir tedavi yöntemi olmuştur.
Istirahat, ilaçlar,
fizik tedavi yöntemleri, baston
kullanımı ve eklem içi

kolaylık hem de uzun süren hormon
ilaçlarının verilmesi engellendiği gibi
tüp bebek işlemindeki gerekli birçok
aşama atlanabilir. Embriyo dondurma ve çözme işlemi ancak eşlerin
yazılı onayıyla gerçekleştirilebilir. Çiftin
boşanması, eşlerden birinin ölümü
veya saklanma süresinin dolmasında,
saklanan embriyolar imha edilir.

enjeksiyonlar gibi tedavi yöntemleri uygulanmış olmasına rağmen
diz ağrıları olan yürüme, merdiven
çıkma gibi günlük yaşam aktiviteleri ileri derecede kısıtlanmış ve
eklem kıkırdağında ileri harabiyet
olan hastalarda total diz protezi
uygundur. Hastanın 60-80 yaşları
arasında olması tercih edilir, ancak
romatoid
artrit ve
kemik ölümü
gibi bazı özel
durumlarda
daha erken
yaşlarda da protez
yapılabilir.

Artık normale dönelim
Türkiye’de yılda gerçekleşen yaklaşık 1,5 milyon doğumun ortalama 750 bini sezaryen doğumdan oluşuyor. Türkiye’de sezaryen oranları bu kadar yüksek seyrederken, gelişmiş ülkelere baktığımızda bu oranların çok daha düşük olduğu görülüyor.

T

Prof. Dr.
Ateş Karateke

Ebeler aktif olmalı
Doğumun yalnız
hekimlere bırakılmaması gerektiğine de
dikkat çeken Prof. Dr. Karateke şunları belirtiyor:
“Ebeler hem gebelik takibi hem de doğum sürecini
yönetebilecek durumdaki sağlık çalışanlarıdır.
Örneğin İngiltere’de ve

q

İskandinav ülkelerinde
ebeler çağırmadıkça
hekim doğuma müdehale edemez. İşte böyle
bir sistemde sezaryen
oranları düşerken normal doğum oranı daha
yüksek olur. Türkiye’de
de bu sistemi el birliği ile
oturtmayı planlıyoruz.”

ürkiye’nin en köklü
hastanelerinden Zeynep Kamil
Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Yöneticisi ve Başhekimi Prof. Dr.
Ateş Karateke ile normal ve sezaryen
doğumlar üzerine konuştuk.
Prof. Dr. Ateş Karateke Türkiye’de
gerçekleşen doğumların yarısının sezaryen olmasının aslında kabul edilebilir
bir durum olmadığına dikkat çekiyor ve
sezaryenin artmasının hekimden ziyade
gebe ve hasta yakınlarına bağlı olduğu
görüşünü bildiriyor ve devam ediyor:
“Normal gidecek bir doğumu hekimler sezaryen yapmak istemez. Sezaryen
oranları yüksekse, genelde anne adayı
ve yakınları 'normal doğumda bana ya
da bebeğime bir şey olur mu?’ kaygısı,
korkusu taşırlar. Bu kaygı giderilemediğinde normal doğum için risk söz konusu
değilken bile hekim gebeyi sezaryenle
doğurtabilir. Tabii bakıldığında hastalar
ve hasta yakınlarının normal doğum
hakkında aslında yeterince bilgileri de
maalesef yok. Bu konuda bir eğitim
eksikliğimiz var. Normal doğumdan korkulmamaması gerektiğini gebe ve gebe
adayları ve yakınlarına hissettirmeliyiz.”

12 saat de sürer 24 saat de….
Prof. Dr. Ateş Karateke, gebe yakınlarının doğumun tamamlanmasını beklerken,
"Ben böyle bir durum görmedim. Bir doğum 10 saat mi sürer?” dediklerine de şahit oluyoruz diyor ve devam ediyor: "Zira
ilk doğum 12-24 saat sürebiliyor. Çünkü 10
cm açıklık olmadan bebeğin dışarı itilmesi
mümkün değil. Doğumun hızlı ilerlemesini isteyen gebe yakınlarının tavrı, hekimin
üzerinde baskı oluşturabiliyor ve maalesef
gereksiz sezaryen doğum yaptırılabiliyor."

Sezaryenden sonra normal
Sezaryenin yüksek olmasının bir diğer
nedeninin ilk doğumdan sonraki diğer
doğumların da sezaryen olması kaynaklı
olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ateş
Karateke konuya şöyle dikkat çekiyor:
“Çünkü ilk doğum sezaryen ise ikinci
doğumun normal yollardan olması tıbbi
açıdan risk taşıyabiliyor. Bu durumda
annenin kanama riski artıyor. Halbuki
bu riskler ortadan kaldırılabilirse ikinci
ve sonraki doğumlar normal yoldan gerçekleşebilir. Bu konuda, yani sezaryen
sonrası vajinal doğumun gercekleştirilebilmesi için hazırlık halindeyiz.”

kimselerin, ikinci ilândan itibaren altı aylık süre içinde Mahkememize
bildirmeleri için bir ay arayla yurt genelinde tirajı 50.000 üzerindeki
bir .gazetede iki defa ilân yapılarak bildirim süreninin 2. ilanının
yapılmasından itibaren 45 gün olarak belirlenmesi ilan olunur.
B:159781 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

KUMLUCA
İCRA DAİRESİ
2012/2569 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kumluca İlçe, 64 Ada No, 1 Parsel No, karşıyaka Mahalle/
Mevkii.Antalya ili, Kumluca İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Kumdibi Mevkiinde kain 64.
Ada, 1 Parsel sayılı taşınmaz tapu kaydı itibariyle, tarla vasfındadır, yüzölçümü
2.858,67 m2 dir. Toprak karakteristikleri bakımından 1. sınıf, sulu arazidir, üzerinde
plastik seralar ve işçi evleri vardır. Kumluca İlçe merkezine 1,50 km mesafede olup,
imar planı dışındadır. Akdeniz iklimi sahil kuşağında olup iklim ve toprak itibariyle
kışlık örtüaltı sebze ve narenciye yetiştiriciliğine uygundur.
Yüzölçümü:
Kıymeti : 245.275,00 TL
KDV Oranı %18
1. Satış Günü: 09/12/2015 günü 10:35 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 05/01/2016 günü 10:35 - 10:40 arası
Satış Yeri: KUMLUCA ADLİYESİ BAHÇESİ ÇARDAK ALTI
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl, Kumluca İlçe, 259 Ada No, 18 Parsel No, BAĞLIK Mahalle/
Mevkii, Antalya İli, Kumluca İlçesi, 259 Ada No, 18 Parsel No, Bağlık Mahallesinde
bulunan apartman zeminkat ve5 normal kattan oluşmakta olup. toplam 6 katlıdır.
Satışa konu 5 nolu bağımsız bölümünün kuzey -güney-batı cepheleri açıktır, sıva
ve boyası mevcut olup, çatır ters çatıdır. Balkon korkulukları alüminyumdur. Mimar
Sinan Cad. üzerinde olup, batısında Mimar Sinan İlköğretim Okulu vardır.
Yüzölçümü : 145 m2
Kıymeti : 123.975,00 TL
KDV Oranı: % 1
1. Satış Günü: 09/12/2015 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 05/01/2016 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri: KUMLUCA ADLİYESİ BAHÇESİ ÇARDAK ALTI
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 toplamınıve 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 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 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 müteselsılen 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 2012/2569 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
B:159853 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C SAKARYA
1. İCRA DAİRESİ
2015/71 TLMT.

İLAN
Kocaeli
1.Asliye Hukuk Mahkemesinden

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Sakarya İl. Serdivan İlçe, -ada 4985 Parsel No. Yazlık Köyü. 4 Bağımsız
Bölüm Alt dubleks nitelikli 4 numaralı bağımsız bölüm meskenine girişteki hol.
10.686m2 olup. holün döşemesi seramik kaplı, duvarları saten boyalı, tavan ise
alçıpan dekorludur. Meskene giriş katında bulunan mutfak ise 11.75m2'dir. Mutfağın
döşemesi seramik kaplı, duvar saten boyalı, tavan ise tavan boyalıdır. Mutfak
tezgahı ise mermerdir. Fakat mutfakta evye üstü musluk montajı yapılmamıştır.
Mutfak kısmında bir de balkon bulunmakta olup alanı 3,75m2'dir. 4 numaralı
meskene giriş kalında bulunan banyonun alanı 3.1515m2 ve banyonun döşemesi
ve duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Banyoda duşakabin mevcuttur. Salon
mahallinde balkon mevcuttur. Balkonun alanı 3.21 m2'dir.Bu katta bulunan bir diğer
mahal ise yatak odasıdır. Ayrıca çamaşırlık bölümü mevcuttur ve alanı. 2.0732m2'dir.
Dubleks nitelikli meskenin alt katında bulunan salonun alanı 13.80m2'dir. Alt
dubleksteki holün alanı 10.615 m2. döşemesi seramik kaplıdır ve duvarları salen
boyalı olup, tavanı da alçıpan dekorludur. 4 numaralı bağımsız bölüm'ün bulunduğu
E blok. 7.571.53m2 alanlı arsa İçinde bulunmakla olup, bu binanın yanı sıra söz
konusu parselde toplam 5 adet bina bu bulunmaktadır. Binalar kısmı depo ve kısmi
alt dubleks üstü 2 katlıdır. En üst kat ise çatı katı dublekslidir. Ayrıca site olarak
nitelendirebileceğimiz bahçe içinde spor sahası ve çocuk parkı da mevcuttur.Binanın
ısınma sistemi doğaIgazdir. Meskenin yakın olduğu Yazlık Kavşağının tüm ilçelere
giden ulaşım ağının merkezinde olması sebebiyle ulaşım açısından çok önemli bir
noktada bulunmaktadır. Arsada tapu takyidat belgesindeki 150/9000oranlı arsa
payına göre malikin tüm parseldeki hisse payı 7.571.53m2x150/9000=126.192m2'dir.
Bina 1999 Marmara Depremi'nden sonra yapılmış olduğu anlaşılmaktadır. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı 2015 Yılı yapı yaklaşık birim metrekare cetveline göre konutun 3.
sınıf B grubu(Betonarme Yapı)olduğu tespit edilmiştir.
Adresi : Yazlık Mah. Fatih Cad. Üzerinde Melen Sk. Serdivan /SAKARYA
Yüzölçümü : 7.571.53 m2
Arsa Payı : 150/9000
İmar Durumu : İnşaat tarzı İmar planına göre iskan sahasında kalmaktadır.imar
durumunda 3 kata kadar imarlıdır.
Kıymeti : 230.339.67 TL
KDV Oranı :%1
1. Satış Günü : 30/12/2015 günü 15:20- 15:30arası
2. Satış Günü : 26/01/2016 günü 15:20- I5:30arası
Satış Yeri : Güneşler Merkez Mah.Eski Ankara Cad..Belediye Hizmet Binası No:318
iç kapı no:5 Güneşler/Adapazarı/Sakarya 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 arttrma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen
değerin %50 sini. rüçhanh 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 İsteğinde (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 hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun
133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini
yatırmamak 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, ihale 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 2015/71 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Davacı İzmit Belediye Başkanlığı vekili Av. Suna Üstündağ Akdeniz tarafından
davalılar aleyhine mahkememize açılan Kamulaştırma Bedel Tespiti ve Tescil
davasında:
Aşağıda yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942.
Sayılı Yasanın (Değişik 4650) 8.maddesine göre pazarlıkla satın alma usulü
denenmiş, ancak, anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10.Maddesi gereğince
mahkememizde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve
tescili davası açılmıştır.
DosYa No: 2014/705 İl:Kocaeli. İlçesi: İzmit. Ky/Mh.: Kadıköy Mah. Ada No: 4934
Parsel No: 14
Maliklerin isim ve soyadları: Hatice KÖSE, Fatma DURUKAN, Nevin DELİGÖZ, Nevriye
AFACAN. Eşref EMİL. Şüheyda EMİL. Olcay EMİL. Rukiye EMİL. İsmail EMİL. Sevtaş
ÜKCAN. Turgut EMİL. Ümmügül KARAKAŞ, Hanife KABADAYI, Birsen VATANSEVER,
Bahriye DİNGİL, Hayriye GÜNAYDIN, Mehmet Ali PEHLİVAN, Bedriye SOYER, Perihan
GÜN
1- Tebligat ve ilân tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari
Yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet İzmit Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını
veya yürütmenin durdurulması kararını aldıklarını belgelendiremedikleri taktirde
kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına
tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına Vakıflar Bankası
İzmit Merkez E - 5 Şubesine yatırılacaktır.
5- Konuya veya taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilân
tarihinden itibaren mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, keyfiyet 2942.Sayılı
Yasanın (Değişik 4650) 10. Maddesi uyarınca İLÂN OLUNUR.
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T.C. GEBZE
1. İCRA DAİRESİ
2015/1379 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci
artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı
yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın
tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı
olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve
payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.
gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda
teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği;
gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
ilan olunur.
1.İhale Tarihi
: 01/12/2015 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.
2.İhale Tarihi
: 16/12/2015 günü, saat 11:25 - 11:30 arası.
İhale Yeri : Asırtaş Yediemin Otoparkı-Tatlıkuyu Mah.1319/2 Sok. Gebze Avm
arkası GEBZE/KOCAELİ
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 50.000,00
1
%1 34VF5118 Plakalı, 2011 Model, AUDI
Marka, Al 1.4 TURBO FST S TRONİC Tipli, Rengi Kırmızı, AC Steyşın cinsi, kırmızı
renkli hususi otomobil, anahtar ve ruhsatı yoktur.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
gelmektedir.
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