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"Dert çeken
tabip olur."
(Türkmen sözü)

21 K A SIM 2015 C U M ART ES İ

Sağlık

y

Suriyeliye de Mernis
İslam İşbirliği Teşkilatı Sağlık Bakanları Konferansı’nın 5.si 15-17 Kasım’da
İstanbul’da düzenlendi. 56 üye ve 5 gözlemci ülkesiyle, BM’den sonra en çok
üye sayısına sahip olan İİT, küresel sağlık politikalarının oluşturulmasına
yön vermek amacıyla iş birliğini kuvvetlendirdi.

300 bin ameliyat
80 bin doğum
Şu anda Türkiye’de 2
milyon 100 bin civarında
kayıtlı göçmen bulunuyor.
Türk halkının sağlığını tehdit
edici bir durumla karşılaşmadık. Sağlık Bakanlığı da
önlemlerini alıyor. Daha
neler yapılacak?
Suriyeli göçmenlerin 250
bine yakını kamplarda kalıyor.
AFAD ve Sağlık Bakanlığı Göç
İdaresi ile beraber kayıtları düzenli bir şekilde tutuluyor. Çocuk
felci riski vardı ve aşılamaları

yapıldı. Tabii halkımız için de risk
oluşmasın diye İstanbul'da bazı
bölgelerdeki çocuklar da aşılandı. Şu anda herhangi bir enfeksiyon riski yok. Bugüne kadar
450 bin Suriyeli hastanede yattı
ve 300 bin Suriyeli de ameliyat
oldu. 80 bin doğum gerçekleşti.
Suriyelilere sağlık kartı verilecek
ve Türkiye’ye ve kendilerine risk
oluşturmayacak şekilde takipleri
yapılmaya devam edilecek. SGK
da Suriyeliler için Mernis'e benzer özel bir sistem geliştiriyor.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Dr. Eyüp Gümüş, Türkiye’de bulunan yaklaşık
2 milyon 100 bin Suriyeli için SGK'da Mernis’e benzeyen özel bir sistem geliştirildiğini söyledi. 43 ülkenin sağlık bakanı, bakan yardımcısı ve müsteşarlarının
katıldığı 5. İslam İşbirliği Teşkilatı Konferansı'nda Yeni Şafak’a konuşan Gümüş,
"AFAD, Sağlık Bakanlığı Göç İdaresi, Suriyelilerin kayıtlarını düzenli bir
şekilde yapıyor. Suriyelilere sağlık kartı verilecek ve Türk halkına ve
kendilerine risk oluşturmayacak şekilde takipleri yapılacak” dedi.

T.C. TARSUS
2. İCRA DAİRESİ
2015/2512 ESAS

T.C. KONYA
7. İCRA DAİRESİ
2011/11550 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin ili,Tarsus ilçesi,Tabakhane mahallesi,904 ada,8 parsel sayılı
avlulu kargir ev Zemin + 1 kat mesken olup,3 oda,hol,mutfak,wc.banyodan
ibarettir. Bina sıvalı-boyalı iç ve dış duvarları boyalıdır. Açıktan 1.kata çıkan beton
merdiveni vardır. Kapı ve pencere doğramaları ahşap.yer döşemeleri beton şaplıdır.
Mutfak tezgahları mermer,alt ve üst dolaplar sunta üzeri boyalıdır.Islak hacimlerin
yerleri seramik duvarları 3 sıra fayans kaplıdır. Elektrik ve su aboneliği ayrı ayrı
mevcuttur.28.11.2013 tarih ve 3004 sayılı kurul kararı ile 3.Derece Arkeolojk Sit alanı
içerisinde olup,Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları geçerlidir. Adresi
: Mersin,Tarsus,Tabakhane Mahallesi,904 ada,8 parsel
İmar Durumu : İnşaat tarzı Gayrimenkul 1/1000 Ölçekli Tarsus Belediyesi Onanlı
imar planında bitişik nizam 8 katlı konut alanına isabet etmektedir.TAKS:0,60KAKS:3.20 olup.imar parseli değildir.
Kıymeti 242.116,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü 30/12/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü 01/02/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri Tarsus Adalet Sarayı 2.Kat Mezat Salonu-Tarsus 2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin ili,Tarsus ilçesi,Tabakhane Mahallesi,904 ada,9 parsel
betonarme karkas yapı Zemin+1 katlı olup,2 oda, hol. mutfak. wc, banyodan
ibarettir. Bina sivalı-boyalı iç ve dış duvarları boyalıdır.Açıktan l.kata çıkan beton
merdiveni vardır.Kapı ve pencere doğramaları ahşap.yer döşemeleri beton şaplıdır.
Mutfak tezgahları mermer.alt ve üst dolaplar sunta üzeri boyalıdır.Islak hacimlerin
yerleri seramik,duvarları 3 sıra fayans kaplıdır.28.11.2013 tarih ve 3004 sayılı kurul
kararı ile 3.Derece Arkeolojik Sit Alanı içerisinde olup,Geçiş Dönemi Koruma Esasları
ve Kullanma Şartları geçerlidir.
Adresi : Mersin,Tarsus,Tabakhane Mahallesi,904 ada,9 Parsel
İmar Durumu : İnşaat tarzı Gayrimenkulün 1/1000 ölçekli Tarsus Belediyesi Onanlı
İmar Planında bitişik nizam 8 katlı konut alanına isabet etmektedir.TAKS:0,60KAKS:3,20 olup.imar parseli değildir.
Kıymeti 134.192,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü 30/12/2015 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü 01/02/2016 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri Tarsus Adalet Sarayı 2.Kat Mezat Salonu-Tarsus 3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mersin ili,Tarsus ilçesi,Reşadiye Mah 1295 parsel nolu taşınmaz tapuya
tarla vasfı ile kayıtlı ise de fiili zeminde 12 yaşlarında kapama Limon bahçesidir.
Taşınmaz üzerinde dikili limon ağaçları ekonomik olarak verim verir durumdadır.
Teknik olarak bakımlıdır.Taşınmazın ulaşımı kolaydır.Tapu kaydının beyanlar
hanesinde 3083 Sayılı Yasanın 13. maddesi gereğince kısıtlıdır şerhi bulunmakta
olup. Mersin İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 06/11/2015 tarih ve 88703
sayılı yazısı gereği 1295 parsel numaralı taşınmazın bölünmeden tamamının bir
kişiye satılacaktır. İhaleye girenlerin ve gayrimenkulü satın alan tarafından 3083
Sayılı Kanun 13.Maddesinden doğan yükümlüğün kabul edilmiş sayılacaktır.
Adresi : Mersin,Tarsus,Reşadiye Mah,1295 Parsel
İmar Durumu Dosyasında mevcuttur
Kıymeti 488.700,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü 30/12/2015 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü 01/02/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri: Tarsus Adalet Sarayı 2.Kat Mezat Salonu-Tarsus 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.
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, ihaleye 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 2015/2512 Esas sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Konya İli, Selçuklu İlçesi, Yazır Mahallesi, 28909 Ada, 7
Parsel, 6. Kat, 14 Bağımsız Bölüm no'lu taşınmaz meskenin 69.799,96 m2
miktarında arsa vasfıyla kayıtlı olduğu, kat irtifakıyla E13 blok, 6. kat, 14
bağımsız bölümün tam hisse oranında ve 200/106100 arsa payıyla borçluya
ait olduğu belirlenmiştir. Zemin+9 katlı binanın bağımsız bölümlerinin kat
irtifakı ile oluşturulduğu, ancak kat mülkiyetine geçilmediği anlaşılmıştır.
Borçlunun taşınmazdaki arsa payına göre payına düşen arsa miktarı 131,57
m2'dir. Taşınmaz yaklaşık kuzey ve güney olmak üzere iki cepheli, zemin+9
katlı binanın 6. katında olup, 4 oda, 1 salon, mutfak, wc, lavabo, 2 banyo,
antre, gece holü ve 2 balkondan oluşmaktadır. Oturma odası ile mutfak arası
açık olup, amerikan mutfak tipi şeklindedir. Binanın dış cephesi yalıtımlı,
harç sıvalı ve akrilik boyalıdır. Bina giriş kapısı ve rüzgarlık kapısı alimünyum
doğramadır. Merdivenler aralarında ışıklandırma penceresi mevcut olup,
merdiven basamakları ve sahanlıklar, merdivenin yaklaşık 1 m etekleri
mermerdir. Daire girişi iki kapılı sistem ve holden oluşmaktadır. Dış kapı
ortası camlı, ahşap doğrama, iç kapı çeliktir. Daire içi kapılar amerikan ahşap
panel, pencereler ahşap görünümlü PVC doğramadır. Salon ve odaların
tabanları laminant parke, mutfak, antre ve ıslak mekanların tabanları
seramiktir. İç duvar yüzeylerinin tamamı kağıt kaplama, ıslak mekanların
duvarları tavana kadar fayanstır. Tavanlar kartonpiyerdir. Mutfak tezgahı
granittir, tezgah alt ve üst dolapları mevcuttur. Bu aşık makinesi, fırın,
mikrodalga fırın ve aspiratörden oluşan 4'lü ankastre mevcuttur. Yatak
odasında ebeveyn duşu ve ahşap dolap vardır. Mutfak balkonu katlanır cam
balkon, diğer balkon PVC doğrama kapalıdır. Antrede ahşap dolaplı vestiyer
vardır. Banyoda duşakabin, jakuzi, klozet, lavabo ve altı çamaşır makinesi
yeri olan dolap vardır. Isınma sistemi yerden ısıtmalı, bireysel kombidir.
Site güvenlikli, bahçe düzenlemesi yapılmıştır. Asansörlüdür. Dairenin brüt
inşaat alanı 200 m2, net kullanım alanı 165 m2'dir.
Adresi: Beyhekim Mah Gülsaray Sokak No: 127/14 Selçuklu / Konya
Yüzölçümü : 69.799,96 m2
Arsa Payı: 200/106100
İmar Durumu: Parsel imar planında mesken ve ticaret sahasına isabet
etmektedir. Ayrıntısı dosyadan görülebilir.
Kıymeti 225.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydında görülebilir.
1. Satış Günü 15/01/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü 19/02/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri KONYA ADALET SARAYI MEZAT SALONU A BLOK ZEMİN KAT
KARATAY/ KONYA
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 malıi 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 talebı 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.
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 icra ve İflas
Kanununun 133 üne i 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 veri ldiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/11550 Esas sayılı
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İKKm. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.

B:186208 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

B:184608 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

İ

İT Sağlık Bakanları Konferansı’nda bulaşıcı
hastalıklar ve kanser
ana gündem olmakla
beraber mülteci sorunları, İslam dünyasında meydana
gelen savaşlar ve
Prof. Dr.
bunların getirdiği
Eyüp
sorunlar üzerine
Gümüş
yoğunlaşıldı. İslam ülkeleri ile 2
yıl içinde yapılması gereken hedefler
belirlendi. Afrika
ülkelerinde görülen
Ebola gibi viral hastalıklar ve Suudi Arabistan
ile hacla ilgili konularda
işbirliklerinin artık ilerleyen
zamanlarda daha çok gündeme
geleceğinin bildirildiği konferansta, İslam ülkeleri ile enfeksiyon hastalıklarından korunmak
için yapılacak işbirliği ve küresel
sağlık politikalarına göre şekilTürkiye’de sağlıkta insan
lenmek yerine, bu politikalar için
gücü açığımızın olduğu
gündem belirlenmesi konuları
biliniyor. Bu açığı kapatmak için
üzerinde duruldu. Yeni Şafak
planlar yapıldı. Peki, Suriyeli
gazetesi de konferansı izledi ve
sağlıkçılar da bu alanda istihdam
Sağlık Bakanı Müsteşarı Prof.
edilecek mi?
Dr. Eyüp Gümüş ile Müslüman
Şu anda Türkiye'de 500
topluluklarla işbirliği konusunda
civarında Suriyeli sağlıkçı
nasıl yol alınacağı ve Suriyelilerin
bulunuyor. Kızılay ile işbirliği
sağlığı üzerine konuşuldu.
yaparak Suriyelilerin kaldığı
İslam ülkeleri sağlıkta en
kamplarda Suriyeli halka Suriçok hangi konularda sıkıntı
yeli sağlık çalışanlarının hizmet
içindeler? Bundan sonra teknovermesini yönünde adım attık.
loji, Ar-ge ve ilaç faaliyetlerinde
Bu kamplarda Suriyeli doktor
İİT’da nasıl bir işbirliği gündeme
ve hemşireler hastalarına
gelecek?
bakacaklar. Ayrıca oluşturdukİslam ülkeleri coğrafi koları sivil toplum kuruluşlarının
şullarından dolayı enfeksiyon
da kendi sağlık merkezlerini
hastalıkları ile mücadele ediyor.
açmaları yönünde çalışmalar
Özellikle hijyen ve eskiden beri
yapmaya başladık.
varlığını devam ettiren enfeksiİSLAM ÜLKELERİNE AŞI
yon hastalıklarının yanında, yeni
yeni oluşan enfeksiyon hastalık1990’lı yıllarda kendi aşımızı
ları ile de başedilmeye çalışılıyor.
üretiyorduk. Daha sonra bu
Teknoloji ve ar-ge çalışmalarında
üretim durdu. Ama son yıllarda amacımız; İslam ülkelerinde
da yapılan çalışmalarla, milli
geride olan ve iyi olanların kendi
aşılarımız difteri ve tetanoz
aralarında iş birliğini arttırmak.
2019 yılında tamamıyla üretilmiş
Türkiye 100’ü aşkın ülkeden
olacak. Bu konuda motivasyohasta kabul ediyor. Bu durum
numuzu sağlamışken, Anayasa
Türkiye’nin sağlık turizmi konuMahkemesi’nin "bireyin hakkıdır
suna verdiği önemi ve bu yöndeistemiyorsa aşı yaptırmayabilir”
ki gücünü de ortaya koyuyor. Bu
kararı da gündemi meşgul etti.
konuda İslam ülkeleri ile nasıl
Nasıl değerlendirirsiniz?
yol alınacak?
Bir ameliyat kararı sadece bir
Türkiye’ye yakın komşuluğu
bireyi ilgilendirirken, enfeksiolan ülkelerde 800 milyona
yon hastalıkları tüm toplumu
yakın Müslüman yaşıyor.
ilgilendirir. Bu toplumda birlikte
Onların da Türkiye sağlık
yaşıyorsak, kişinin ben aşılasisteminden beklentileri var.
ma istemiyorum deme gibi bir
İslam İşbirliği Teşkilatı’nda
lüksü yok. Anayasa MahkemeSağlık Bakanları düzeyinde bu
si'nin bu yönde aldığı karara
konu ilk defa değerlendirildi. Bu
göre konu takip edilecek.
kapsamda hem yurt dışındaki
İslam ülkeleri ile aşı konuMüslümanların bulunduğu yere
sunda nasıl bir işbirliği yapılasağlık hizmeti götürmek ve hem
cak?
de onların Türkiye’de sağlık
İslam ülkelerinin bazılarında
hizmeti almalarını sağlamak
aşıların bedellerinden dolayı aşı
için adımlar zaten atılmıştı
yapılamayabiliyor. Fakat Türve atılmaya da devam ediyor.
kiye, bazı İslam ülkelerine aşı
Hem Müslüman ülkelerde
hibe ediyor. Kendi üreteceğimiz
yapılabilecek ve hem de bu
aşıları İslam ülkeleri için de kulülkelerde verilemeyecek sağlık
lanacağız. Ayrıca diğer ülkelere
hizmetleri açısından Türkiye’nin
de aşı ihraç edeceğiz.
yapabilecekleri sorgulanıyor.

Suriyeli sağlıkçı
vatandaşını
tedavi edecek

q

Sudan, Somali, Pakistan,
Gazze ve Lübnan'a hastane
Türkiye’nin Müslüman
ülkelerde ve Avrupa’da yaşayan Müslümanlar için yapacağı
sağlık yatırımları da önemli. Bu
yatırımlarda son durum nedir?
Türkiye, Sudan'da 350 yataklı
bir eğitim ve araştırma hastanesiyle hizmet veriyor. Somali’de
300 yataklı bir hastanemiz ve
Pakistan’da başka bir hastanemiz
bulunuyor. Kırgızistan’da da bir
hastane projemiz devam ediyor.
TİKA ile beraber Cibuti’de bir
hastane yapılacak. Gazze’de ve

Lübnan’da da hastanelerimiz
hizmete girecek. 3 milyona yakın
Türk’ün yaşadığı Almanya’da
1000 yataklı bir eğitim ve araştırma hastanesi kurulmasını da
hedefledik. Yani hem bizim gideceğimiz ve hem de yurt dışındaki
Müslümanların tedavi olabileceği
bir sistemi oturtuyoruz. Almanya’da sağlık bilimleri üniversitesi
kurma çalışmalarında da oradaki
Türk nüfus için kendi hemşire
ve yardımcı sağlık personelimizi
yetiştirmeyi amaçlıyoruz.

