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Gözlüğün sahtesi
kamaştırmasın
B
ahar ve yaz aylarında daha çok
kullanılan güneş
gözlükleri, zararlı ultraviyole ışınlarını süzerek göz
sağlığının korunmasına
destek oluyor. Ama sahte
gözlükler gözü tamamen
korumasız bırakarak uzun
vadede birçok göz sorunu
doğurabiliyor. Sahte güneş gözlüklerinin yarattığı
tehlikeye dikkat çeken
Göz Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı Prof. Dr. Ömer Kamil Doğan, “İyi bir güneş
gözlüğünün ultraviyole
ışınları önlemesi gerekir.
Oysa sahte güneş gözlüğü,
aldatıcı bir karanlığa neden olur. Bu da gözbebeğinin büyümesine ve zararlı
tüm ultraviyole ışınlarının
daha çok içe çekilmesine
neden olur” diyor.

hiç kullanmayın
daHa iyi !
Kısa süreli kullanımlarda göz kızarıklığına neden
olan sahte güneş gözlüklerinin uzun süreli kullanımdaki zararları ile ilgili
de Prof. Dr. Ömer Kamil
Doğan şunları söylüyor:
“Katarakt, sarı nokta, halk
arasında gözde büyüyen
et oluşumu olarak bilinen Pterjium, alerjik göz
hastalıklarında artış ve
retinada yanıklara neden
olabilir. Sahte güneş gözlüğü kullanmaktansa hiç
kullanmamak göz sağlığı
için daha yararlıdır.”

Çocuk gözü
daha hassas !
Ultraviyole ışınlarının
zararlı etkilerinden korunmak için güneş ışınlarının
en dik olduğu 10.00-16.00
saatleri arasında güneşe
çıplak gözle bakılmaması
ve güneş gözlüğü takılması gerektiğini ifade

Polarize iyi
ama dikkat!
Polarize camlı güneş
gözlükleri, ultraviyole ışınları süzerken,
düz yüzeylerde oluşan
ışık parlamalarını engelleyerek daha kaliteli bir
görüş sağlama özelliğine
sahip. Ancak polarize
camlarla LCD ekranlara
belli bir açıdan bakıldığında, ekran görüntüsü
kaybolabileceği için araçlarında bu tür göstergeleri olan sürücüler daha
dikkatli olmalıdırlar.
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Bahar ve yaz aylarının vazgeçilmez aksesuarı ve yardımcısı
güneş gözlükleri. Belki bundan 10 yıl önce bazıları için lüks gibi
algılansa da artık ihtiyaç olarak bakılıyor. Fakat ihtiyaç diye sahte
ve ucuz gözlük takanlar bunun bedelini pahalı ödeyebiliyor.
eden Prof. Dr. Ömer Kamil
Doğan, “Çocuklarda göz
merceğinin ultraviyole
ışınları süzebilme yeteneğinin yetişkinlere
göre daha az olduğunu”
söylüyor ve devam ediyor:
“Çocukların gözlerinin
zararlı ultraviyole ışınlarından korunması için her
türlü önlem alınmalı, özellikle yüksek miyop varsa
mutlaka güneş gözlüğü
kullanılmalıdır. Çocuk
güneş gözlüklerinde, %
100 UV filtreli polarize
camlar tercih edilmelidir.
Dolayısıyla ebeveynler;
çocuklara küçük yaşta
güneş gözlüğü alışkanlığı
kazandırmalı ve güneşin
zararlı ışınlarından korun-

mak için sokağa çıkarken
geniş kenarlı şapka takmaya özen göstermelidirer.”

Gözlük alırken
bunlara dikkat !
İyi bir güneş gözlüğü
zararlı ultraviyole ışınları
süzebilmelidir. Kaliteli
güneş gözlüklerinin
birçoğu ultraviyole ışınların (UV-A ve UV-B) %
95’inden fazlasını süzerken bu oran % 99 ve
daha yüksek de olabilir.

Sertifikalı
gözlük kırışığı da
önlüyor
Güneş gözlüklerinin
kalite belgesi ve ultraviyole ya da mor ötesi ışınları

T.C. KARS
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2013/6 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli Özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kars İl, Merkez İlçe, 207 Ada No, 1 Parsel No, YENİ MAHALLE Mahalle/Mevkii,
BARUTHANEDEN KARSA GELEN ARK Köyü, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup belediye imar
sınırları içerisindedir. Dolayısı ile bilirkişi raporuna göre arsa vasfındadır. Bitişik nizam %50
inşaat alanlı yapılar inşaa edilebilir, taşınmazın değeri kıymet taktirine itiraz nedeni ile Sulh
Hukuk Mahkemesince belirlenmiştir.
Adresi: Kars Merkez
Yüzölçümü: 15.851,50
Arsa Payı
İmar Durumu: imar dahilinde olup bilgi dosyadadır.
Kıymeti: 793.609,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü: 15/06/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 10/07/2015 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri: Yeni Adliye Kuzey Girişi/KARS
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 île (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
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. Tebligat yapılmayanlara e ilan ve gazete
ilanının tebliğ yerine geçeceği,
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2013/6 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
B:68971 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de

kestiğine dair bir sertifikası mutlaka olmalıdır.
Sertifikalı güneş gözlüğü
kullanılması, göz sağlığını
korumaya yardımcı olduğu gibi, net görmeyi sağlar
ve göz kenarındaki kırışıkların oluşmasını önler.

Lens
takanlar da
kullanmalı

Kontakt lenslerin
çoğu ultraviyoleyi
süzme yeteneğine
sahiptir. Ancak lensler
göz kapaklarının ışınlardan etkilenmesine
engel olamazlar. Bu
nedenle kontakt lens
kullanıcılarının da güneş gözlüğü takmaları
faydalıdır. Numaralı
gözlük ya da lens takan
kişiler, güneş gözlüklerini de numaralı
kullanmalıdırlar.
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Camın rengi
farketmiyor
Gözlük camlarının
renginin ve koyuluğunun,
ultraviyole ışınlarını
kesme derecesiyle
herhangi bir ilişkisi yoktur.
Güneş gözlüğü seçimi,
yüz şekline göre yapılmalıdır. Yüzü saran
yanlardan ışık almayı
engelleyen türdeki gözlükler tercih edilmelidir.

ilan metni t.c. kırıkkale
1. asliye hukuk mahkemesi
Sayı : 2015/178Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile
kamulaştırma işlemini yapan TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinden
anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan Kırıkkale ili, Merkez,
Aşağımahmutlar Köyü 749 ada, 5 parsel sayılı (eski 242 parselin ifrazı ile oluşan) taşınmazın
TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış
bulunmaktadır.
Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Vakıflar Bankası Şubesine
yatırılacaktır.
Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına
itirazı olanların mahkememize müracat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir.
4650 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.
B:56343 www.bik.gov.tr
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İşitme cihazının tarihi

E

n ilkel işitme
cihazları; deniz
kabuğu, hayvan
boynuzu ve kulak
kabartma şeklindeydi. Ticari amaçlı
işitme cihazları ilk
defa 1800’lü yıllarda
yapılmaya başlandı.
İlk patent verilen
yelpaze şeklindeki
işitme cihazını 1879′
da ABD’ de Mr.
Richard Rhodes keşfetti. 19. yy başlarında ise Mr. Alexander
Grahambel karbon
transmitter üzerinde çalıştı. Fakat

işitme kaybı olan
annesi ve eşine yardımcı olabilmek için
yaptığı araştırmalar
sonucunda işitme
cihazını değil ama
telefonu keşfetti.

elektronik işitme
cihazının patenti
ise Mr. Handson
tarafından 1951′ de
alındı. Bu aletler
basit olarak sesi
yükselten devreler şeklindeydi.
Bugün ise artık sesi
farklı frekanslarda,
farklı ses seviyelerine ayarlanabilen,
çıkış gücü, kazancı
değiştirilebilen ve
son olarak da bütün
bunları otomatik
olarak yapan %100
dijital işitme cihazları kullanılıyor.

Klakson da
keşfedildi
Akophone adlı
ilk elektrikli işitme
cihazı ise yine aynı
yüzyıl başında ABD’
de Mr. Miller Rose
tarafından keşfedildi. Bu çalışmasının
sonucunda klaksonu da keşfetti. İlk

Kartal'a
16 yeni ünite

İ

stanbul Anadolu Güney Kamu
Hastaneleri Genel Sekreterliği’ne bağlı Kartal Ağız ve Diş
Sağlığı Merkezi’nde 16 yeni
ünite açıldı. Maltepe, Kartal,
Sultanbeyli, Tuzla bölgesinde
ağız ve diş sağlığına yoğun talep
olduğunu belirten Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Lütfullah
Orhan, talebin karşılanması için
kapasite artırımına gittiklerini
söyledi. “İşimiz de dişimiz de
sağlam olsun” sloganıyla yola
çıktıklarını belirten Orhan,
“Kartal Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde 44 ünitelik diş sağlığı
imkânı vardı. 16 ünite daha eklenerek 60’a çıkarıldı. Pendik’te
70 ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı
Hastanesi planlanıyor. Tuzla’da
da 20 ünitelik bir merkez 2-3
ay içinde açılacak. Bu ünitelerle birlikte ünite sayımız 160’a
ulaşırken, yüzde 100 oranında

bir artış sağlanacak. Bölgenin ihtiyaçlarını karşılayacak noktaya
geleceğiz” dedi. Kartal Ağız ve
Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi
Dt. Muhammed Hanifi Ezici ise,
“Eskiden 800 hasta gelirken
ünite artımından sonra günlük
poliklinik bin 200 hastaya çıktı”
dedi.  AYBİKE EROĞLU - İSTANBUL

İLAN
T.C. ORHANGAZİ 1.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
ESAS NO : 2013/812 Esas
Muris Hasan Kabakçı mirasçıları tarafından Mahkememize açılan Tapu iptali ve Tescil davasının yapılan yargılamasında tensip ara karan gereğince;
Bursa ili, Orhangazi İlçesi, Fındıklı köyü, Bostanlık mevkii, kain H22-bl-l
paftasında yer alan 12.546,074 m2 yüzölçümlü tapu kütüğüne kayıtlı
olmayan tarla yasfındaki taşınmazı Hasan Kabakçı mirasçıları Remziye
Kabakçı, Emin Kabakçı, Sevinç Kabakçı ve Ümit Kabakçı tarafından 50 yılı
aşkın süredir kullanıldığı ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 713.maddesi uyarınca tapu iptal ve tesciline yönelik Mahkememize açılan davada
ilgili taşınmaz üzerinde herhangi bir hak iddiasında olanların Mahkemem-

ilan metni t.c. kırıkkale
1. asliye hukuk mahkemesi
Sayı: 2015/170 Esas
kamulaştırma ilanı
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri
ile kamulaştırma işlemini yapan TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü arasında bedel
üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan Kırıkkale
ili, Merkez, Aşağımahmutlar Köyü 752 ada, 22 parsel sayılı (eski 176 parselin ifrazı
ile oluşan) taşınmazın TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel
Tespiti ve Tescil) davası açılmış bulunmaktadır.
Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Vakıflar Bankası Şubesine
yatırılacaktır. Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava
dosyasına itirazı olanların mahkememize müracat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri
gerekmektedir. 4650 Sayı 11 Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.
B:56347 www.bik.gov.tr
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izin 2013/812 esas sayılı dosyasına 3 ay içinde başvurmaları, bu süre
içinde başvurulmadığı takdirde taşınmazın davacılar adına tescile karar
verilebileceği, duruşmasının 01/04/2015 günü saat 14:00'ye bırakıldığı
ilanen tebliğ olunur.
B:68871 www.bik.gov.tr
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İLAN METNİ T.C. KIRIKKALE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı: 2015/171 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda parsel numaraları yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz
malikleri ile kamulaştırma işlemini yapan TCDD işletmesi Genel Müdürlüğü

İLAN METNİ T.C. KIRIKKALE
1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2015/176 Esas

arasında bedel üzerinden anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca

KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda parsel numaralan yazılı taşınmaz ile ilgili mahkememizde taşınmaz malikleri ile
kamulaştırrpa işlemini yapan TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü arasında bedel üzerinden
anlaşma sağlanamadığından davacı kurumca kamulaştırılan Kırıkkale ili, Merkez,
Aşağımahmutlar Köyü 751 ada, 2k parsel sayılı (eski 212 parselin ifrazı ile oluşan taşınmazın
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü'adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası açılmış
bulunmaktadır.
Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalılar adına Vakıflar Bankası Şubesine
yatırılacaktır.
Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz dava dosyasına
itirazı olarların mahkememize müracat ederek itiraz ve iddialarını bildirmeleri gerekmektedir.
4650 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi gereğince ilgililere ilânen duyurulur.
B:56359 www.bik.gov.tr
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Genel Müdürlüğü adına Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil) davası

kamulaştırılan Kırıkkale ili, Merkez ilçesi, Aşağımahmutlar Köyü 753 ada, 13
parsel sayılı (eski 145 parselin ifrazı ile oluşan) taşınmazın TCDD işletmesi
açılmış bulunmaktadır.
Dava sonunda tespit edilecek kamulaştırma bedeli davalı adına Vakıflar
Bankası Şubesine yatırılacaktır.
Dava konusu taşınmazla ilgili, yukarıda esas numarası yazılı mahkememiz
dava dosyasına itirazı o anların mahkememize müracat ederek İtiraz ve
iddialarını bildirmeleri gerekmektedir. 4650 Sayılı Kanunun 10/4 maddesi
gereğince ilgililere ilânen duyurulur.
B:53378 www.bik.gov.tr
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