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Rektumun görevi

Anjiyografi teknisyeni

 Rektum; kalınbağırsağın üçüncü ve
son bölümü, sindirim sisteminin son kısmıdır. Göden bağırsağı da denir. Uzunluğu yaklaşık 11 cm kadardır. Biriken dışkı
belirli bir hacme ulaştığında rektumu
gerip dışkılama hissine yol açar. Alt
bölüm normalde boştur. Ama müzmin
kabızlıklarda bu bölge de dışkıyla dolabilir. Rektumun ön yüzü erkekte mesane,
prostat ve idrar borusunun son bölümü
ile komşudur. Kadında ise dölyatağı ve
dölyoluyla komşudur. Rektumda oluşabilecek en tehlikeli hastalık kanserdir.

 Uzman doktor ile birlikte damarlarla
ilgili birçok hastalığa tanı koymak için
kullanılan anjiografi cihazını kullanan
sağlık çalışanıdır. Vücut damarlarının,
organları besleyen damarların görüntülenmesi ve damar hastalıkları veya
bu damarlardan beslenen organlara ait
tanı konulması amacıyla uzman doktora yardımcı olur. Anjiyografi cihazını
işleme hazırlar, anjiyografi öncesi hastaya uyması gereken kurallar hakkında
bilgi verir. Doktorun isteği doğrultusunda cihazı gerekli olan konumlara

"Hastalıklar için iki
şeyi alışkanlık haline
getir. Yardım et veya
en azından zararlı olanı
yapma."
Hipokrat

Reanimasyon nedir?

(sol karın, sol kafa, sağ kafa, sol kafa)
getirir. Kasıktan lokal anestezi sonrası
özel kateter yardımıyla amaca göre atar
damar veya toplar damar içine girilerek
kontrast madde verilip damarların
görüntülenmesine yardımcı olur.

 Reanimasyon (yeniden canlandırma) ileri derecede bozulmuş ya da geçici olarak durmuş yaşamsal işlevleri
normale getirmek amacıyla kullanılan
yöntemlerin bütünüdür. Solunum,
dolaşım ya da böbrek yetersizliklerinden kaynaklı sorunlarda, metabolizma hastalıklarında acil olarak yeniden
canlandırma yöntemlerine başvurulur. Yeniden canlandırma birimleri
olan yoğun bakımlarda, hastanın yaşamsal işlevlerinin sürekli izlenmesini
sağlayan elektronik sistemler ve ya-

meydanda söylediği bir
söz var:
“Ben seçimden birinci çıkamazsam, istifa
eder, görevimi bırakırım.
Bunu diğer liderler söyleyebilir mi?”
Doğrusu bana kalırsa
diğer liderler de söyleyebilirdi.
Hiç biri çıkıp da “İşte
söylüyorum. Davutoğlu
birinci gelmezse, istifa
etsin” demedi.

Bu seçime büyük önem verenlerden ve ekrandan ekrana
dolaşan biri daha var.
Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek.
Toplamda 191 tv kanalında
programa katıldı.
Onun belgelerle konuşmasını, fotoğraflarla anlatmasını çok
etkili buldum.
Seçmene ne ölçüde yansıyacağı yarın belli olacak.
Yalnız söylediği bir hususta
tereddütlüyüm.
Gökçek, HDP Eş Başkanı
Demirtaş’ın yurt dışında üst
aklın temsilcileriyle görüştüğünü iddia etti.
Ne kadar doğru bilemem de
şüphe götürür olarak görüyo-

rum.
Öyle
olsa bir parça üst akıl
bulaşırdı.

Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın
bu seçim
öncesinde
temas ettiği önemli
konulardan
biri de Avrupa’da yaygınlaşan
“Ali’siz Alevilik” konusuydu.
Ali’siz Aleviliğin Batı ülkelerinde bazı kesimlerce din
gibi kabul edilmesi karşısında
itirazını yükseltenlerden birini
tanıdım.
O da Avrupa’da yaşıyor.
“Ali’siz Alevilik mi olurmuş,
ne saçma!” dediğinde, bir başkası da ona şöyle cevap verdi:
“Etsiz çiğ köfte nasıl oluyorsa, o şekilde düşün…”

Alevi oyları bu seçimde
CHP’den HDP’ye kayarsa, ne
olacak?
Barajı geçecek mi HDP?
Eğer baraj geçilirse, bunda
CHP’nin payından çok, Fetullah
Gülen ve saz arkadaşlarının rolü

T.C.ANTALYA
6. İCRA DAİRESİ
2015/84 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Bucak İcra Müdürlüğü 2008/3871 Esas sayılı dosyasından talimatla satışına karar verilen
taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Antalya İl. Kepez İlçe, 1362 Ada No, 3 Parsel No, ULUS Mah 2 KAT 6 NOLU
Bağımsız Bolüm 1362 Ada 3 Nolu Parsel Belediye Adresine Göre: Ulus Mahallesi, 2105 Sokak,
Çamlıca Apartmanı, No: 15/6 Kepez/Antalya olduğu yerdir
1)YERİ VE MEVKİİ: Kıymet takdirine konu olan Antalya Kepez Belediyesi sınırları içerisinde
bulunan 1362 ada 3 numaralı parsel, Ulus Mahallesi, 2105 Sokak, Çamlıca Apartmanı. No:
15/6 adresinde bulunan taşınmazdır. 1362 ada 3 numaralı parseldeki taşınmaz Namık Kemal
Bulvarının doğusunda yer almaktadır. Özdilek AVM'ye 500m, Kipa AVM' ye 800m. Orman
Bölge Müdürlüğü' ne İkm mesafede yer almakladır. Ulaşım Namık Kemal Bulvarı üzerinden
sağlanmakta olup ulaşımı kolaydır.
2- TAŞINMAZIN İMAR DURUMU: 6 nolu bağımsız bölümün yer aldığı Antalya Kepez Belediyesi
Muratpaşa Mahallesi, 1362 ada 3 nolu parsel ayrık nizam 3 kat ön bahçe mesafesi 5m, yan
bahçe mesafesi 3m/3m, arka bahçe mesafesi h/2, inşaat derinliği 18.00m, saçak seviyesi 'P A T
İ Y (Planlı Alanlar Tip imar Yönetmeliği)' ne göre tespit edilecektir
3- )TAPD KAYDI: Dosya içinde bulunan tapu kaydına göre 1362 ada 3 numaralı parselin 488,59
m2 büyüklükte olduğu 6 nolu bağımsız bölümün mesken vasfında 6/40 arsa paylı olduğu ve
tapuda borçlu adına tam hisseli ve kat mülkiyetli olduğu anlaşılmıştır
4- )TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ VE DEĞERİ: Ulus Mahallesi, 2105 Sokak, Çamlıca Apartmanı,
No: 15/6 Kepez Antalya adresinde ver almaktadır. Kıymet takdirine konu 6 nolu bağımsız
bölümün bulunduğu bina bodrum kat + zemin kat + 2 normal kattan oluşmaktadır. Binada
bodrum katta odunluk, sığınak, 1 ve 2 nolu meskenlere ait depo alanları, zemin katta 1 ve
2 nolu meskenler, 2 normal katta 2 şer adet mesken olmak üzere toplam 6 adet bağımsız
bölüm bulunmaktadır. Bina girişi demir çerçeveli cam doğrama kapı, merdiven basamak ve
sahanlıkları dökme mozaik, merdiven korkulukları demir doğramadır. Bina dışı klasik boyalıdır.
6 Numaralı bağımsız bölüm bina girişinin zemin kattan sağlandığı binada 2 katta yer alıp
kuzey, doğu ve güney cephelidir. 6 nolu mesken projesinde ve yerinde 3 oda, salon, mutfak,
antre-hol, banyo, wc, 2 adet balkon hacimlerinden oluşmakta olup brüt 97 m2, net 86 m2
alana sahiptir. Keşif esnasında 6 nolu bağımsız bölümün mesken olarak kullanılmakta olduğu
görülmüştür. Taşınmazın iç kısmında duvarlar plastik boyalıdır. Salon ve oda zeminleri marley,
antre ve hol hacimleri fayans kaplıdır. Mutfak zemini fayans kaplı, duvarlar plastik boyalı,
mutfak üst dolap kasa ve kapakları ahşap, alt dolap kasa mdflam kapaklan lake kaplamalı
mdllam, tezgah granittir. Banyo, wc ıslak hacimleri fayans kaplı olup banyoda duş, klozet,
lavabo bulunmaktadır. Taşınmazın iç kapıları ve daire kapısı ahşaptır. Dış pencere doğramaları
ahşaptır.
Kıymeti 120.000,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Muhtelif kurum haciz ve ipotek şerhi mevcuttur
1. Satış Günü 28/07/2015 günü 09:40 - 09:45 arası
2. Satış Günü 25/08/2015 günü 09:40 - 09:45 arası
Satış Yeri: ANTALYA ADLİYESİ 6. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖNÜ(KORİDOR)
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
(!0)günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıya aittir. Tellâliye 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 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 2015/84 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
B:92372 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

etkili olacak.
Ali’siz Aleviler, Fetullah Gülen
ve saz arkadaşlarına ilave olarak
terörden medet umanları ve
diğerlerini de ekleyin.
Hepsinin bir potada nasıl
kısık ateşte kaynatıldığını düşünün.
Cümbür cemaat bir potada
HDP’ye barajı geçirtmeleri hakikaten son derece anlamlı olur.

Peki ya baraja takılırsa?
İşte o zaman bambaşka bir
manzara.
Bendeniz bu konuda Yalçın
Akdoğan gibi düşünüyorum.
Çok şık olur demişti yanlış
hatırlamıyorsam.
Bir adım daha ileri gidelim,
çoktan biraz daha fazla şık olur.
Çünkü evvelce, barajı azaltalım, üçe beşe düşürelim veya
tamamen kaldıralım, diye getirilen teklife muhalefet hiç düşünmeden karşı çıkmıştı.
Şimdi itiraz ettikleri baraja
takılmaları bu bakımdan anlamlı
duracak.
Fakat sonuç her ne şekilde
olursa olsun, bir sonraki seçimde bu baraj kaldırılmalı.
Oylardan bir kısmının çöpe
gitmesi, hiç makul değil. Mantıklı da değil.

pay solunum aygıtı bulunur. En etkili
yeniden canlandırma yöntemlerinden
biri de kalbe ritmik bir biçimde baskı
uygulanarak yapılan kalp masajıdır.

Doğru
cerrah

Bir sonraki seçime bu baraj kalkmalı

aşbakan Davutoğlu, iki
günde 18 miting yaptı.
Bütün kampanya boyunca
memleketin her iline gitti ve
birçok ilçeye de uğradı.
“Hiç yorulmadınız mı?” diye
sorunca, samimiyetle ifade etti
ki “O meydanlardaki kalabalığı
görünce yorgunluk falan kalmıyor…”
Aynı şekilde Cumhurbaşkanı
Erdoğan da şehirden şehre
dolaştı.
Enerjisini meydanlardan alan
Erdoğan ve Davutoğlu’nu kutlamak gerekir.
Bir de enerjisini kendi üretenler var.
Erke dönergeci gibi.
Mecburen öyle, çünkü meydanlardaki kalabalık ve gidilen
il sayısı, yapılan miting sayısı bu
hususta önemli bir gösterge.
Davutoğlu kampanya boyunca bütün illere gitmiş oldu
ve “81 ile gittim” dedi ve ekledi:
“Benden başka hiç kimse 81 ile
gitmedi, gidemez.”
Bu söze mukabil birinin çıkıp
“Ne 81’i, ben 150 ile giderim”
demesini ve bunu gerçekleştirip
aşırı hızdan ceza yemesini beklemeyin.

Davutoğlu’nun yine her

y

seçerken...
Ameliyat kararı verilen
hastalar eskisine oranla artık hem bu ameliyatın gerekliliğini daha
çok sorguluyor hem
de doğru cerraha ameliyat olmak istiyor. Bazen
hasta ya da yakınına
önerilen birçok seçenek
arasında kafası karışıyor.
Sonuçta hasta ya da
yakınına en çok güven
veren cerrah tercih
edilmeye çalışılıyor.

T.C. ANKARA BATI
7. İCRA DAİRESİ
2014/9374 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli ö/ellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli. Etimesgut İlçesi. Eryaman Mahallesi. 45771 ada. 12 parselde kayıtlı,
15 no.lu(zeminde 32/A) depolu dükkan market olarak hizmet vermekte, mimari projesine göre
70.00 m2 kullanım alanlı, yine zemin kattaki giriş kapatılan 70.00 m2 deposu bulunmakta,
dükkanın yer döşemeleri karo seramik, duvarları sıvalı, tuvalet ve ıslak hacimler fayans kaplı,
ön kapısı camlı alüminyum doğrama, keza dükkanda tuvalet, lavabo, elektrik ve su bulunmakta,
kalorifer sistemle ısıtılan taşınmazın geniş evsafı ve özellikleri bilirkişi raporunda yazılı olup.
açık artırma suretiyle satılarak paraya çevrilecektir.
Adresi : Eryaman Mahallesi, 324.sokak, İpeknas Apartmanı, Bina no: 32, zemin kat, 32/A
Etimesgut.
Yüzölçümü : 1.400.00 m2.
Arsa Payı : 54/1400
İmar Durumu : Dosyasında mevcutur.
Kıymeti :175.000.00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 30/07/2015 günü 09:30- 09:35 arası
2. Satış Günü : 25/08/2015 günü 09:30- 09:35 arası
Satış Yeri : Ankara Batı (Sincan) Adliyesi mezat salonunda.
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. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir.

Ü

nlü mü, tecrübeli mi? Televizyona sık
çıkan mı? Gazetelerde sıkça haberleri
yer alan mı? Üniversite hastanesinde
çalışan mı? En tanınmış ve büyük hastanede
çalışan mı? Güzel konuşan mı? Çok önerilen
mi? Yoksa sadece hastaneyi seçmek yeterli mi?
İşte ameliyat kararı verilen hastalar, cerrah
seçimi konusunda birçok seçenek arasında
bazen kayboluyorlar. Bu konuda neleri göz
önüne almalıyız ? Sizler için derledik…

sorulara net cevap alınmalı
Hasta hem kendisini en rahat hissettiği, hem
iyi iletişim kurduğu cerrahı seçmeye yatkın. Hastaya olumlu yaklaşan, güven veren ve hastanın
sorularını net bir şekilde yanıtlayabilen bir cerraha
hasta daha güven duyabiliyor. Hastanın doktoruna rahatlıkla soru sorup, cevaplarından tatmin
olması hastayı doğru seçime yaklaştırabiliyor.

Ameliyat gerekli mi? Cerrah iyi mi?
Bu ameliyat gerçekten gerekli mi? Ameliyatsız
yöntemlerle çözüm mümkün mü? Bu sorular
sorulduğunda alınan cevaplar hastanın kafasında
soru işareti bırakmıyorsa bu iyiye işaret. Bir de
açık ya da kapalı ameliyat durumu var. Günümüzde kapalı yani laparoskopi yöntemi ile yapılan ameliyatların hasta için daha konforlu olduğu
ve daha iyi sonuçlar verdiği belirtiliyor.

İYİ CERRAH HASTASINDAN ANLAŞILIR
Çok istisnai ameliyatlar dışında, kapalı
ameliyatı yapan/ yapabilen hekimler seçilebilir.
Tabii kapalı ameliyatı yapan hekimin bu konuda
deneyimi olup olmadığı da sorulmalıdır. Hatta
bugüne kadar kaç ameliyat yaptığı, bunların
kaçını açık ve kapalı yaptığı, başarı oranları da
sorulabilir. En iyi cerrah; hastalarından anlaşılacaktır. Bu nedenle o cerraha ameliyat olan
hastalarla iletişim kurulabilir.

BUNLARI

sorun !

Neden ameliyat
gerekiyor?
Ameliyatsız çözümler
var mıdır? Bu çözümler
de en iyi sonucu verir mi?
Eğer ameliyat
olmazsam neler olur?
Hangi teknikle
ameliyat yapılacak?
Ameliyatın ne gibi
yan etkileri görülebilir?
Ameliyat sonrası beni
neler bekleyebilir?
Ameliyat sonrası
ne kadar süre sonra
iyileşeceğim ?

Hastane değil
cerrah yapar
İyi cerrahlar da
iyi hastanelerde
çalışmayı seçerler. Ama
burada unutulmaması
gereken bir durum;
küçük ya da çok adı
duyulmamış hastanelerin doktorlarının iyi
olmadığı yanılgısıdır.
Ya da çok tanınmış hastanelerin her zaman
en başarılı doktorları
kadrolarında barındırdığının sanılmasıdır.
Doktor seçerken sadece bunları ölçü almak
da doğru değildir.

q

Bebek bezinden

ateş ölçülüyor

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimujıkul üzerindeki haklarım 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 içindeödenmezse 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 kellileri 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 sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/9374 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B:91916 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
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ebeğin bezine yerleştirilen 7
gram ağırlığındaki ufak takip
cihazı bebeğin sürekli olarak
ısısını ölçerek, mobil cihazlar
üzerinden anlık veri gönderimi
yapabiliyor. Cihaz Android ve
iOS üzerinde çalışıyor. Bebeğin
ateşi ölçülürken, otomatik
olarak 15 dakikada bir rapor da
verilebiliyor. Ayrıca bebeğin
ateşi kritik hale geldiği zaman
ebeveynleri uyarıyor.

başında beklemeye
gerek yok
Bebek hastalandığı zaman
sabaha kadar başında beklemek
yerine, 0,1 derece hata payıyla,
30C – 45C arasındaki kritik
ateş miktarı ölçülerek 24 saat
boyunca çocuğun sağlığı kontrol
edilebiliyor. Bu teknoloji 30 mm
X 7mm olan boyutlarıyla bebeğin
bezinde kullanılabilen küçük bir
düğme büyüklüğünde.

