
İngİltere’de nadir 
görülen bir gene-
tik hastalığa sahip 4 

yaşındaki Joe, annesi-
nin büyük fedakârlığı 
sayesinde hayatta kala-
bilir. “Otozomal rese-
sif polikistik böbrek 
hastalığı” ile dünyaya 
gelen Joe için doktorlar 
“Çok yaşamaz” demişlerdi. 
Anne Sarah lamont, oğlunu 
hayatta tutabilmek için her 
şeyi yaptı: Acil müdahale eği-
timi aldı, oğlunu her gün diya-
lize götürdü, bakımını yaptı. 
Ancak Joe’nun 2 böbreği de 
iflas etti, karaciğer yetmezliği 
de baş gösterdi. 

SEPTİK ŞOK 
ÖLDÜREBİLİRDİ 
Joe, 2 yıl önce nakil için 

listeye girdi ancak henüz 
organ çıkmadı. Fazla zamanı 
kalmayınca anne Sarah, 
geçen yıl nisan ayında 
doktorlara karaciğerinin 
bir kısmını ve bir böbreğini 
verip veremeyeceğini sordu. 
Doktorlar “septik şok” yaşama 

riskinin yüksek olduğunu 
söyleyerek anneye “Çok 
tehlikeli. geride 2 çocuğun 
var. Bu riski göze alacak 
mısın” diye sordu. Sarah, 
bağıştan vazgeçmedi. Aylar 
önce karaciğerini bağışladı. 
Şimdi hem anne hem de oğlu 
iyi durumda. Anne Sarah, 
böbrek nakli için de hazır 
olduğunu söylese de doktorlar 
bunun için acele etmemesini 
istedi. Sarah, “Oğlumun 
bizimle kalmak için ne kadar 
mücadele verdiğini biliyorum. 
Benim de aynısını göstermem 
lazım” diyor. n DIŞ HABERLER 
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Karaciğer ve böbreğini bağışladı
İngiliz Sarah Lamont, 

oğlu Joe’nun (4) 
yaşaması için 

karaciğerini ve 
böbreğini bağışladı. 

Doktorlar “Septik 
şoktan ölebilirsin” 

dedi. Karaciğer  
Joe’ya nakledildi.  

Sıra böbrek naklinde

Maç  
başlıyor 

kemerlerinizi 
bağlayın!

Erciyes’te 
çarşafla 

snowboard 
keyfi

THY Teknik Müdürü Ahmet Karaman, uçaklardan sökülmüş eskimiş 
uçak koltuklarını Trabzon’daki baba ocağı Beşköy Mahallesi’ne gönderdi. 
Mahalle sakinleri de koltukları köy kahvehanesine yerleştirdi. Trabzonspor 
maçını izlemek için kahvehaneye gelenler, maç sırasında emniyet keme-
rini de takıyor. Mahalle sakinlerinden Hasan Bayraktar, “Takımımızın  
maçlarında hop oturup hop kalkıyoruz” dedi. n Enis YILDIRIM

Kayseri’nin önemli kayak merkezi Erciyes Dağı’nda 
çarşafıyla kayan Suriyeli kadın, profesyonel kayak-
çılara taş çıkardı. Tekir Kapı bölgesinde 2 bin 800 
m’deki üst istasyondan 2 bin 200 m’ye kadar uza-
nan oteller bölgesine kadar ustalıkla kayan Suriyeli 
kadın kayakçı, çevredekilerin takdirini aldı. 

İkiz bebeklerin 
firarı kamerada

ABD’de yaşayan Jonathan ve Susana 
Balkin çifti, ikizlerinin odasına yerleş-
tirdikleri kamerayla, onların gece de 
güvende ve iyi olduğundan emin olmak 
istedi. Ancak daha sonra görüntüleri ince-
leyen çift, sevimli ikizlerin firarına, odayı 
birbirine katmasına hatta cimnastik yap-
masına tanık oldu. 

4 YAŞINDAKİ OĞLU JOE KURTULSUN DİYE

Septik şok veya sepsis (kan 
zehirlenmesi), bir enfeksiyona bağlı 
olarak gelişen, birden fazla organın 

çalışmasını engelleyen ve şok tablosuna 
kadar gidebilen vücudun enfeksiyona verdiği 
bir reaksiyonlar zinciri. Enfeksiyonun kontrol 
altına alınmadığı durumlarda, başta dolaşım 

ve solunum sistemindeki kalp, akciğer, 
böbrek, karaciğer gibi organlarda akut 

organ yetersizliklerine yol açıyor. 
Dünya genelinde her saat 40-50 

insan sepsis nedeni ile 
yaşamını yitiriyor. 

SEPTİK ŞOK 

BirlEşMiş Milletler, Down 
sendromlu bireylerde 21’inci 
kromozomun 3 tane bulun-
ması nedeniyle seçilen 21 Mart’ı, 
2011’de Down Sendromu Far-
kındalık Günü ilan etti. 

Tüm dünyada 6 milyon, Türki-
ye’de de yaklaşık 100 bin Down 
sendromlu birey yaşıyor. işte o 
isimlerden biri de 32 yaşındaki 
Serdal. izmir’de yaşayan Ser-
dal’ın annesi Gülnaz rodoplu, 
3 yıl önce, aynı durumda olan 

7 anneyle birlikte izmir Down 
Sendromu Derneği’ni kurdu, Tür-
kiye’nin tamamına yayılabilmek 
için 7 derneği bir araya getire-
rek federasyon oluşturdu, şimdi 
23 ülkeden üyeleri olan plat-
formda deneyimlerini paylaşıyor. 
rodoplu herkesi destek vermeye 
çağırıyor. istanbul başta olmak 
üzere Türkiye’nin pek çok ilinde 
Down sendromlu çocuklara dik-
kat çekmek amacıyla etkinlikler 
düzenlenecek. n HABER MERKEZİ

Marion Cotillard 
ikinci kez anne

FrAnSız oyuncu Marion Cotillard 
(41), sevgilisi guillaume Canet (43) ile bir-
likte ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. 
Cotillard’ın bir kızı oldu. 
Fransız oyuncu, hamileli-
ğini ilk olarak Brad Pitt 
ile ilişki yaşadıkları 
dedikodularının çık-
ması üzerine açıkla-
mıştı. Angelina Jolie 
ve Pitt’in boşanma-
larına yol açan isim 
olduğu iddialarına 
cevap olarak Cotil-
lard, ınstagram’dan 
hamile oldu-
ğunu bildirmişti. 
2007’den beri bir-
likte olan Cotil-
lard ve Canet, 
2011’de de ilk 
çocukları Mar-
cel’i dünyaya 
getirmişti. 

Gülnaz, 
Serdal 
rodoplu

DEnİzalTınDa  
mOr yumurTa!

ABD’nin Ulusal Okyanus 
ve Atmosfer İdaresi (NOAA) 
uzmanları Büyük Okyanus’taki 
Baker Adası açıklarında, deniz 
seviyesinin 1840 m altında 
mor ve yumurta şeklinde 
canlı buldu. “Okeanos 
Explorer” adlı gelişmiş 
denizaltı ile bulunan canlının 
ne olduğu araştırılıyor. NOAA, 
araştırmasında yardımcı 
olması için fotoğrafı sosyal 
medya adresinde yayınladı 
ve fikri olanların bildirmesini 
istedi. İlk tahminler pek ikna 
edici değildi. Kimi “Paskalya 
yumurtası” kimi “Ahtopot 
yumurtası” kimi de  
“Denizlalesi” dedi. 

TOPLUM

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/1450 TLMT.
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 de-
ğerinin %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 elek-
tronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artır-
madan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik or-
tamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait ola-
cağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvur-
maları ilan olunur. 17/03/2017

1. İhale Tarihi : 11/04/2017 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2. İhale Tarihi : 26/04/2017 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Bahçelievler Mahallesi 162.Cadde No:1 Şoförler Odası Otoparkı-Gölbaşı/ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 450.000,00 1 %18 06 VIF 20 Plakalı, Neoplan Marka, 2011 Model, Beyaz

Renkli, WAGP14Z29B5001660 Şase Seri Numaralı,
Anahtar ve Ruhsatı ile Koltuk Arkası Tv.,Dvd Oynatıcı,
Uydu Disivir, Cd Çalar, Tuvaleti ve Takometre mevcut,
46 Kişilik CA Tek Katlı Otobüs

1. İhale Tarihi : 11/04/2017 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
2. İhale Tarihi : 26/04/2017 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
İhale Yeri : Bahçelievler Mahallesi 162.Cadde No:1 Şoförler Odası Otoparkı-Gölbaşı/ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
2 450.000,00 1 %18 06 AIR 08 Plakalı, Man-Neoplan Marka, Neoplan P-12

Tipi, 2011 Model, Beyaz Renkli, WAGP12Z26A5001229
Şase Seri Numaralı, Anahtar ve Ruhsatı ile Koltuk Arka
sı Tv.,Dvd, Uydu Disivır, Cd Çalar, Takometre mevcut, Ön
Camı çatlak, 41 Kişilik 2+1 Koltuklu CATek Katlı Otobüs

1. İhale Tarihi : 11/04/2017 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
2. İhale Tarihi : 26/04/2017 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.
İhale Yeri : Bahçelievler Mahallesi 162.Cadde No:1 Şoförler Odası Otoparkı-Gölbaşı/ANKARA
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

3 400.000,00 1 %18 06 AIF 68 Plakalı, Neoplan Marka, Cıtylıner N 1216 HD
Tipi, 2011 Model, Beyaz Renkli, WAGP14Z23B5001590
Şase Seri Numaralı, Anahtar ve Ruhsatı ile Koltuk Arka
sı Tv.,Dvd Oynatıcı, Uydu Disivir, Cd Çalar ve Takometre
mevcut, 44 Kişilik CA Tek Katlı Otobüs

(İİK m.114/1, 114/3) Basın : 571031 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’deResmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ZONGULDAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2015/439 ESAS
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) vekili tarafından davalılar Enver Demir vs. aleyhine açılan
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında tapuda davalılar adına Zonguldak İli, Muslu Cumhuriyet Ma-
hallesi, 3136 parsel numarası ile kayıtlı bulunan taşınmazın tapu kaydının iptaline, 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nunu 10.maddesi uyarınca bedelinin tespiti ile 4628 sayılı kanunun 15/c maddesi gereğince hazine adına tes-
cili davasının yapılan yargılamasında;
Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı davalılar Nuray Adıyaman, Nazife Adıyaman, Bekir Özdemir, Fatma Obuz ve
Gönül Göktaş'ın tüm aramalara rağmen adresi belirlenemediğinden dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edi-
lemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 30/05/2017 günü saat: 10:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille
temsil ettirmeniz, aksi taktirde H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunaca-
ğı ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üze-
re ilanen tebliğ olunur. 15/03/2017
DAVALILAR
NURAYADIYAMAN; 44872970900 T.C. Kimlik nolu,Celal ve Münevver kızı , 06/07/1975 doğumlu, HOLTENER
STR 92 OBERHAUSEN 46145ALMANYA
NAZİFEADIYAMAN; 35444285218 T.C. Kimlik nolu, Sabri ve Ayşe kızı, 16/08/1956 doğumlu, Merkez Mah. De-
miryolu Sk. Muslu Kilimli/ ZONGULDAK
BEKİR ÖZDEMİR; 30083463928 T.C. Kimlik nolu, Halit ve Sultan oğlu, 01/06/1945 doğumlu, Am Bıezen 15, Vo-
erde 46562 9893 ALMANYA
FATMA OBUZ; 30305456578 T.C. Kimlik nolu, Mustafa ve Fatma kızı, 21/06/1943 doğumlu,BORSEL STR.13
HAMBURG 22765 ALMANYA
GÖNÜL GÖKTAŞ; 30797440116 T.C. Kimlik nolu, Fikri ve Yaşariye kızı, 02/09/1960 doğumlu, TEGERNSEER
STR 46 HAUSHAM 83734 ALMANYA

Basın : 568547 www.bik.gov.tr

T.C. MERSİN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
ESAS NO : 2017/156 ESAS
Davacı TEİAŞ ile davalı AHMET ABACI, AHMET ÖZTÜRK, ALİ CÖMERT, ARİF ANLAŞ, AYŞE ÇAĞLAYAN,
AYŞE KESKİN, BETÜLÇETİNKAYA, BÜLENT ÇAĞLAYAN, DURALÇAĞLAYAN, DURMUŞABACI, ELİF CÖ-
MERT, EROL ÇAĞLAYAN, FAHRİ ANLAŞ, HABİBE YÜKSEKAL, HALİL ANLAŞ, HALİL CÖMERT, HALİME
MUTLUAY, HALİS RAMAZAN ANLAŞ, HATİCE ANLAŞ, HAYRİYE KESKİN, HÜSEYİN ARITÜRK, HÜSEYİN
ARZAK, İDRİS CÖMERT, İLHAN KARA, KAMİL CÖMERT, KAYHAN ANLAŞ, MENEKŞE ABACI, MUKAD-
DİS YENİ, MUSTAFA ÇAĞLAYAN, MUSTAFA ÖZTÜRK, NADİRE ANLAŞ, NECMİYE ÖZGÜL, NİMET GÜN-
SÜR, OSMAN ANLAŞ, RECEP CÖMERT, SALİH ANLAŞ, SULTAN KOÇ, ŞENAY SALATİNO, ÜRKER AN-
LAŞ, VELİ ANLAŞ arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası
nedeniyle;
Tapuda davalılar adına kayıtlı Mersin ili Akdeniz İlçesi Yanpar Mahallesi, 138 ada 63 nolu parselin (eski 553
parsel) 2.606.41 m2 lik kısmı davacı idare tarafından 380 kV Mersin-İskenderun İKS Enerji İletim Güzargahı
amacıyla toplam 5.024,00 TL. bedel takdir edilerek kamulaştırılmasına karar verilmiş, kamulaştırma bedeli
konusunda taraflar arasında anlaşma sağlanamaması nedeni ile mahkememize işbu dava açılmış olmakla,
idarece kamulaştırılan ve özellikleri belirtilen taşınmazın 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın
10.maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin mahkememizce tesbit ve tescil edileceği hususu ilan
olunur. 07/03/2017

Basın : 567951 www.bik.gov.tr

SALİHLİ İNFAZ HAKİMLİĞİNDEN İLAN
ESAS NO : 2016/967 KARAR NO : 2016/1107
HÜKÜMLÜ : MURAT KILIÇ, Hüseyin ve Fadime oğlu, 15/04/1973 SALİHLİ doğumlu, MANİSA, SALİHLİ, Mer-
sindere mah/köy nüfusunda kayıtlı. TC Kimlik No:14045682718 Hakimliğimizin 20/09/2016 tarih 2016/967 esas
2016/1107 karar sayılı ilamı hükümlü Murat KILIÇ'ın açık adresi tespit olunamadığından tebliğ edilememiş bu se-
beple kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olmakla; Salihli Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün 25/08/2016 ta-
rih 2016/512 NKL sayılı talebinin kabulü ile hükümlü MURAT KILIÇ'ın 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirleri-
nin İnfaz Hakkında Kanunun 105/A-6 maddesi bendi uyarınca koşullu salıverilme tarihine kadar kapalı ceza in-
faz kurumuna gönderilmesine, kararın tebliğinden itibaren 7 gün içerisinde Hakimliğimize gönderilecek bir dilekçe
ile Salihli Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere karar verildiği ilanen tebliğ olunur.

Basın : 558041 www.bik.gov.tr

T.C. İLİÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2014/467
DAVALI : ALİ DUYGUN MİRASÇISI (EMRE İBRAHİM DUYGUN)
Davacı HAZİNE tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresinin tespit edilememiş dava dilekçesi
ve duruşma günü tebliğ edilemediğinden, dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Duruşma Günü: 19/06/2017 günü saat: 09:10'da geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz veya ge-
lip de davayı takip etmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz ede-
meyeceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. (HMK.nun 147/2. Md.), Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak
üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın : 569752 www.bik.gov.tr


