
T.C. SİNCAN 4.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2012/266 Tal.
1- Taşınmazın Tapu Kaydı, Hali Hazır Durumu, İmar Durumu :
Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 45774 ada, 8 parselde kayıtlı, 568 m2. yüzölçümlü, 40/568 arsa paylı, beton apartman
niteliğinde, bodrum kat, 1 no.lu mesken vasfındaki taşınmaz. Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 45774 ada, 8 parselde ka-
in, 4.Cadde ve 317.sokaklara kesiştiği köşede, Sude Apartmanı, 4.Cadde de bina no : 25, bodrum kat. 1 no.lu meskenin gi-
riş kapısı çelik, 2 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve antreden ibaret, ıslak zeminleri seramik, diğer zeminler laminat parke
kaplı, iç kapılar american panel kapı, pencereler korkuluklu plastik doğrama, mutfağında dolaplar ahşap, tezgahı mermerit,
doğalgaz kombi ile ısıtılan brüt yaklaşık 80 m2 kullanım alanlı, mesken vasfındaki taşınmazın geniş evsafı ve özellikleri bilir-
kişi raporunda yazılıdır.
Dosya içerisinde mevcuttur.
Muhammen Bedeli: 80.000,00 TL
Satış Saati : 09:50 - 09:55 Arası
Satış Şartları:
1- Birinci açık artırma 21.12.2012 günü yukarıda belirtilen saatler arasında SİNCAN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALO-
NUNDA adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin %60'ını ve rüçhanlı alacaklılar var-
sa alacakları toplamını ve satış ve paylaştırma giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedele alıcı çıkmazsa en çok
artıranın taahhüdü saklı kalmak şartiyle 31.12.2012 günü SİNCAN 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONUNDA adresinde
yukarıda belirtilen saatler arasında ikinci artırmaya çıkarılacaktır. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacakları toplamını,
satış ve paylaştırma giderlerini geçmesi ve artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması lazımdır. Böyle
bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin %20'si nispetinde Türk Lirası peşin para veya bu miktar kadar milli
bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil
verilebilir. Tapu alım harcı, damga vergisi ile % 1 K.D.V. alıcıya aittir. Birikmiş vergiler ve tellaliye ücreti satış bedelinden
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddiaları-
nı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça
paylaştırmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale fes-
hedilir. İki ihale arasındaki farktan ve %10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendile-
rinden tahsil edilecektir.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ör-
neği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin yu-
karıda yazılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.
(*)İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleride dahildir. (İİK m. 126)

Basın: 68141 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

İZMİR 8. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞI İLANI

DOSYA NO: 2011/11519 ESAS
SATILMASINAKARARVERİLENTAŞINMAZINCİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİÖZELLİKLERİ:
Tapu Kaydı: İzmir İli, Konak ilçesi İsmetkaptan Mh. Kain 1139 ada 18 parselde kayıtlı 8/180 arsa paylı 2.kat
6 B.B nolu taşınmaz
Önemli Özellikleri: Satışa konu taşınmaz, Konak İlçesi, İsmetkaptan Mh. Hürriyet Bulvarı, Şair Eşref Bulvarı
1370 sokak köşesinde kalan ve Hürriyet Bulvarından 5/1 kapı nolu işhanının 2 katta (6) nolu bağımsız bölüm
cinsi büro olan işyeridir. işyerinin içinde yer aldığı ana yapı betonarme kolonlu yığma tuğla duvarlı olarak in-
şaa edilmiştir. İş yeri dershane olarak kullanılıyor olup 203,204,205,206,207 no lu odalar ile arasında kalan
geniş bir holü kapsamaktadır işyerinde 2 WC ve bir mutfak bulunmaktadır İşyerinin tabanı laminat parke kap-
lı, duvar sıvalı, boyalı, tavanlar fasarit boyalıdır. Bina çift asansörlüdür. İşyerinin kapıları ahşap olup boyalı-
dır. Pencereleri alüminyum doğramadır. Elektrik ve suyu mevcut olan işyeri toplam 200 m2 brüt alanlıdır. Ta-
şınmaza İzmir 11.İcra Mahkemesinin 2012/143 E 2012/351 K sayılı ve 15/05/2012 tarihli kararı ile 350.000,00
TL değer tahmin ve takdir edilmiştir.
İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında TM- Ticaret Seçenekli konut bölgesi (Zemin Katta Ko-
nut Yapılamaz) içinde kalmakta olup, bitişik nizamda H:24.80 mt. Çatı katsız bina yüksekliğinde 8 kattır. Es-
ki Eser karşısı olup her türlü işlem için İ.K.T.V.K.B K dan izin alınması gerekmektedir.
Satışa konu taşınmazın Muhammen bedeli: Taşınmazın satışı 350.000,00 TL (Üçyüz Elli Bin Türk Lira-
sı) tahmin edilen kıymetle yapılacaktır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1- Taşınmazın 1.satışı 11/12/2012 SALI günü 10.00-10.10 saatleri arasında İzmir Adliyesi İzmir 8.icra
Müdürlüğü İZMİR adresinde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını
ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile en çok artırana ihale
olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartı ile;
2.satışı 21/12/2012 CUMA günü 10.00-10.10 saatleri arasında aynı yerde ikinci artırmaya çıkarılacaktır.
Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını ve tahmin edilen değerin % 40'ını ve satış giderlerini geç-
mesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin tahmin edilen değerin % 20 si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar ban-
ka teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üze-
re süre verilebilir. K.D.V., damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları, taşınmazın teslim masrafları, alıcıya
aittir. Tellaliye, birikmiş vergiler tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin (*) ve irtifak hakkı sahiplerinin bu gayrimenkul üzerindeki hak-
ları özellikle faiz ve giderlere dair iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içerisinde dairemize bildirmeleri la-
zımdır. Aksi taktirde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içerisinde ödenmezse İcra ve İflas Kanunu'nun 133.maddesi ge-
reğince ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiç-
bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. Bu fark, varsa öncelikle yatırılan teminattan tah-
sil edilir.
5- Taşınmaz, İİK m. 132 gereğince tüm takyidatlardan ari olarak satışa çıkarılmıştır.
6- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, gideri verildiği taktirde iste-
yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak iste-
yenlerin 2011/11519 E sayılı dosya numarasıyla Müdürlüğümüze başvurmaları ve tapu kaydında adresleri
bulunmayan ilgililere İİK.nun 127. Maddesi gereğince gazetede yapılan ilanın tebliğ yerine geçeceği tebliğ
ve ilan olunur. (İİKmd.126)

Basın: 68171 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ADALET BAKANLIĞI BARTIN 1. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2012/34 TALİMAT
Bir borçtan dolayı hacizli ve aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın 21.11.2012 günü saat 14:30-14:40 da Boğaz Mevkii - Bartın Limanı Çakrazlılar Nakliyat TİC. Ltd. Şti. İşyeri önü Merkez / BAR-
TIN adresi’nde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin % 60'ına istekli bulunmadığı takdirde 26.11.2012 günü aynı yer ve saatte 2. artırmanın yapı-
larak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %40'ını bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu, artırmaya
iştirak edeceklerin malın tahmin edilen değerinin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri gerekti-
ği, satışın peşin para ile olacağı, alıcı istediğinde (7) günü geçmemek üzere süre verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden % 1 oranın-
da K.D.V.'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin iste-
yene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla Dairemize başvurmaları il olunur. 10/10/2012
Takdir Edilen Değeri
Y.Lira Adedi Cinsi - Niteliği ve Önemli
598.443,00 TL 1 34-09-3220 plaka sayılı, Sennebogen Marka, 835 Tipi, 2006 Model, 8355853 Şasi seri no,

10182634 Motor seri no, 249 Bg gücünde, yeşil renkte, çalışır vaziyette, paletli elleçleme makinası.
Basın: 68279 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. MERKEZ / KOCAELİ 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/6409 ESAS
Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
(Kocaeli 3. İcra Müdürlüğünden Taşınmaz Satış İlanı)
Taşınmazın Adresi: Kocaeli ili, İzmit İlçesi, Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Cilt:133, Saife: 13077, Ada:1779 Parsel:2 de kayıtlı. Ana Ta-
şınmaz Niteliği Arsa, Blok Kat girişi B.Blok Zemin Bağımsız bölüm No:1 Arsa Payı/Payda: 13/48 Bağımsız bölüm niteliği: iş Yeri olarak
tapu kaydında belirtilmektedir.
Taşınmazın özellikleri: Söz konusu Taşınmaz İzmit (Bekirpaşa) Belediyesi Yerleşim olarak Mehmet Ali Paşa Mahallesi, Sınırları için-
de Kalmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Bulvarının ve Mevsim Sokağın Kuzeyinde Ova Sokağın doğusunda, Kandıra yolunun Batısında,
Sümbül Sokak No:4 adresinde Kalmaktadır. Parsel üzerinde 16-09-2005 Tarih 1/168 Sayılı, 4 Katlı (Zemin+3 normal) Ruhsatlı betonarme
-Karkas yapı Sistemi ile yapılmış bina bulunmaktadır. Zemin Katı işyeri normal katları mesken olarak kullanılan binada söz konusu iş
yerinin batı hariç üç yöne cephesi bulunmaktadır. Kullanım alanı 135 M2 dir. Pencere doğramaları PVC, Yer döşemesi PVC Kaplama,
ısıtma sistemi doğalgaz kombilidir. İşyerinin keşif sırasında boş olduğu görülmüştür.
İMAR DURUMU: İlgili Belediyesinden alınan 13.06.2012 Tarih ve 1747 sayılı imar durumunda parselin iskan alanında kaldığı Ayrık ni-
zam 3 Kat, Tabanda parsel alanının %40'ı kadar inşaata müsait olduğu anlaşılmaktadır.
Takdir Olunan Kıymeti: 150.000,00 KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 18/12/2012 Salı 10:00 - 10:10 saatleri arasında
2. Satış Günü: 28/12/2012 Cuma 10:00 - 10:10 saatleri arasında
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları: 1- Satış yukarıda belirtilen gün ve saatte Kocaeli Adalet Sarayı -3.İcra Müdürlüğü Odası-Hafız Binbaşı Cad.No:1'da açık
artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış
masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda be-
lirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhü-
dü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin ma-
lın tahmin ediler kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan

başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat
mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye resmi, birik-
miş vergiler, 1/2 tapu harcı ihale bedelinden %18 KDV damga resmi ve teslim masrafları ve 1/2 tapu harcı ihale alıcısına aittir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayana-
ğı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bı-
rakılacaktır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikle 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 masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğ gön-
derilebilir.
A) İİK.nın 127 Md. Göre adresleri tapu kaydında olmayan (Mübrez Tapu kaydında belirtilen) alakadarlara gönderilen tebligatın tebliğ im-
kansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
B) İİK.nın 142-151 Md. Göre sıraya itiraz ve şikayet: uygulama aykırılığı nedeniyle alacağa mahsuben ihalenin yapılması ve satış be-
delinin İİK.nun 138 Md. Cümlesinde İpotek alacaklısına ödenmesi durumunda alakadarların satışı takip ederek İİK.nun 142 Md. Ye gö-
re şikayet ve itirazları olanın bu hakkını 7 gün içerisinde kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK.nun 83,100,142,151
MK.779,789 Md. lerine göre ilanen tebliğ olunur.
6- Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/6409 sa-
yılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. (İc.İf.K.126) 31/10/2012
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Yönetmelik örnek No :27

Basın: 68099 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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Fazla D vitamini kanser yapar
Prof. Dr. Ali Ünlü, “D vitamin düzeyini bilmeden
takviyeye başlamak oldukça risklidir. Yüksek D vi-
tamini düzeylerinin pankreas kanserine yol açtığı,
Dünya Sağlık Örgütü tarafından da açıklandı” dedi.

‘Kadavradan böbrek nakli az’
Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, son 3-4 yıl
içinde kadavradan böbrek nakli oranının yüzde
20’leri aşamadığını belirterek, “Hedef, yüzde 50
kadavradan, yüzde 50 canlıdan nakil olmalı’’ dedi.

Sedef hastalarına okul
Adnan Menderes Üniversitesi bünyesinde sedef
hastalarına yönelik kurulan “hasta okulu’’, hasta-
lıkları nedeniyle özgüvenleri sarsılmış ve hayata
küsmüş kişilerin, yaşama tutunmalarını sağlıyor.

Prof. Dr. Özdemir, uzun süre geçmeyen ses kısıklığı
ve ağız içi yaraların kanser habercisi olabileceğini
belirterek, “En kısa zamada uzmana başvurun” dedi

İyileşmeyen ses kısıklığı
ve ağız yaralarına dikkat
UZUN süren ses kısıklığı,

geçmeyen ağız içi
yaraları, kulağa vuran

ağrı, boyunda şişlik gibi
şikâyetler ağız, boğaz, gırtlak ve
yemek borusu gibi kanserlerin
ilk belirtileri olabilir.

KBB ve Baş-Boyun Cerrahisi
Uzmanı Prof. Dr. İsmail
Özdemir, uzun süren bu
belirtilerde bir KBB hekimi
tarafından muayene ve tetkik
edilmesi, endoskopik ve
radyolojik tetkikler yapılarak bu
lezyonun saptanması, eğer bir
bulgu var ise gerektiğinde
biyopsi alınarak patoloji tahlili
yapılarak teşhisin bir an evvel
konulması gerektiğini söyledi.

Özdemir, “Teşhisi konduktan
sonra hastalığın büyüklüğü,
nerelere yayıldığı, bunun
yanında boyun bölgesindeki
bezelerde reaksiyon ve metastaz
olasılığı değerlendirilmelidir ve
ayrıca hasta akciğerler başta
olmak üzere bazı bölgelerde
sıçrama (uzak metastaz) yapıp

yapmadığının ortaya çıkarılması
gerekir” dedi.

‘UZMAN BAKMALI’
“Bu incelemeler sonrasında

hastalığın hangi aşamada
olduğu tespit edilerek uzman bir
KBB uzmanı, radyasyon
onkoloğu, gerekirse medikal
onkolog ve diğer bazı uzman
hekimler tarafından
değerlendirilerek hasta ve
hastalığına en uygun seçeneğe
karar verilir” diyen Özdemir,
şunları söyledi: “Yayılma türüne
göre tümörün alınması,
boyundaki lenf bezelerinin
temizlenmesi cerrahi yaklaşımın
kapsamı içindedir. Ayrıca doku
ve organ kaybına yönelik estetik
ve kozmetik yönden
operasyonlar yeniden
düşünülür. Tedavide tek başına
radyoterapi, kemoterapi veya
bunların kendi aralarında
kombine edilmesi, cerrahi
öncesi/sonrası veya birlikte
düşünülebilecek seçeneklerdir.”

HATAY’ın İskenderun
İlçesi’nde bir şizofreni hastasının
midesinden 4 bıçak, 3 çivi,
falçata, pil gibi çok sayıda
madde çıktı. Operasyonu
gerçekleştiren Doç. Dr. Ahmet
Aslan, “Hastamız eline ne
geçtiyse yutmuş” dedi.

İsmi açıklanmayan erkek
şizofreni hastası önceki gün karın
ağrısı şikâyetiyle ailesi tarafından

hastaneye götürüldü. Hastanın
çekilen filmini inceleyen doktorlar
hastanın midesinde başta bıçak
olmak üzere çok sayıda yabancı
madde görünce şaşkına döndü.
2 saat süren operasyon sonunda
hastanın midesinden 4 sapsız
bıçak, 3 çivi, falçata, pil, gazete
parçaları, poşet, pet şişe
kapakları çıkartıldı.

� Neşet KARADAĞ / AHT

Midesinden 4 bıçak, 3 çivi çıktı

KONYA’da 60 yaşındaki
kadının, baş ağrısı ve baş

dönmesi şikâyetiyle
başvurduğu hastanede

beyninden 5 santimlik tümör
çıkarıldı. Nuran Mutlu baş

ağrısı, baş dönmesi ve bayılma
şikâyetiyle ailesi tarafından

hastaneye götürüldü.
Kontrollerde Mutlu’nun

beyninde tümör olduğu tespit
edildi. Mutlu’nun beynindeki
tümör başarılı bir ameliyatla

alındı. Operasyonu
gerçekleştiren Op. Dr. Soner

Çivi, “Beynin en önemli
damarına yapışık olan tümörün
yavaş yavaş ve sinsi bir şekilde

büyüyerek 5 santime kadar
ulaştığını gördük. Tümör

zamanında alınmasaydı hasta
kaybedilebilir ya da vücudunun

bir tarafı tamamen felç
olabilirdi’’ dedi.

TÜRKİYE genelinde Kamu
Hastaneler Birliği çatısı altında
birleştirilen hastanelere atanan
genel sekreterler (CEO), alt
kadrolarını oluşturmaya
başlarken, atanan 87 CEO’dan
yalnızca ikisinin kadın olması
dikkat çekti. Karaman İl Sağlık

Müdürü Nuriye Ulu kendi iline
CEO olarak atanırken
Kırıkkale’deki kamu
hastanelerinin başına Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Başhekim Yardımcısı
Dilek Öztaş geçti.

� Şükran ÖZÇAKMAK / AHT

‘KURTULDUM’
5 santimlik tümörden kurtulan Nuran
Mutlu, “Baş ağrımın sebebi meğer

oymuş. Kurtulduğum için çok
mutluyum” dedi.

Beynindeki 5 santimlik
tümör ameliyatla alındı
Beynindeki 5 santimlik
tümör ameliyatla alındı

87 CEO’nun sadece ikisi kadın


