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Eski kaleci Fevzi Tuncay’ın kefaletle bırakılmasına destek
olanların isimlerinin açıklanması tartışmaya neden oldu

T.C. YERKÖY İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2013/213 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: YOZGAT İLİ YERKÖY İLÇESİ KUMLUCA KÖYÜ YOZGAT GE-
DİĞİ MEVKİİ 1 36 ADA 77 PARSELDE KAYITLI 2.165,72 M2 LİK TARLA Nİ-
TELİĞİNDE TAŞINMAZ (Dava konusu taşınmaz, toprak yapısı, itibariyle
%3-5 meyilli, tınlı yapıda, havalandırma ve su tutma kapasitesi iyi, taşlılık,
tuzluluk, kireçlilik gibi tarımsal faaliyeti engelleyici unsurları bulunmadığı,
mutlak kuru tarım azasidir.)
Adresi: KUMLUCA KÖYÜ YOZGAT GEDİĞİ MEVKİİ
Yüzölçümü: 2.165,72 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: YOK
Kıymeti: 4.667,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü: 23/12/2013 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü: 23/01/2014 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLİYESİ OTOPARKI ÖNÜ
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: YOZGAT İLİ YERKÖY YERKÖY İLÇESİ KUMLUCA KÖYÜ
GÖKYAR MEVKİİ 122 ADA 13 PARSELDE KAYITLI 9.398,20M2 LİK TAR-
LA NİTELİĞİNDE TAŞINMAZ (Dava konusu taşınmaz, toprak yapısı, itiba-
riyle %3-5 meyilli, tınlı yapıda, havalandırma ve su tutma kapasitesi iyi, taş-
lılık, tuzluluk, kireçlilik gibi tarımsal faaliyeti engelleyici unsurları bulunmadı-
ğı, mutlak kuru tarım azasidir.)
Adresi: KUMLUCA KÖYÜ GÖKYAR MEVKİİ
Yüzölçümü: 9.398,20 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: YOK
Kıymeti: 20.253,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü: 23/12/2013 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü: 23/01/2014 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLİYESİ OTOPARKI ÖNÜ
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: YOZGAT İLİ YERKÖY İLÇESİ KUMLUCA KÖYÜ AKYARMEV-
Kİİ 126 ADA 4 PARSELDE KAYITLI 4.289,20 M2 LİK TARLA NİTELİĞİNDE
TAŞINMAZ (Dava konusu taşınmaz, toprak yapısı, itibariyle %3-5 meyilli,
tınlı yapıda, havalandırma ve su tutma kapasitesi iyi, taşlılık, tuzluluk, kireç-
lilik gibi tarımsal faaliyeti engelleyici unsurları bulunmadığı, mutlak sulu ta-
rım azasidir.)
Adresi: KUMLUCA KÖYÜ AKYAR MEVKİİ
Yüzölçümü: 4.289,20 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: YOK

Kıymeti: 20.515,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü: 23/12/2013 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü: 23/01/2014 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLİYESİ OTOPARKI ÖNÜ
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: YOZGAT İLİ YERKÖY İLÇESİ KUMLUCA KÖYÜ KAPAKLI
MEVKİİ 104 ADA 4 PARSELDE KAYITLI 21.829,93 M2 LİK TARLA NİTE-
LİĞİNDE TAŞINMAZ. (Dava konusu taşınmaz, toprak yapısı, itibariyle %3-
5 meyilli, tınlı yapıda, havalandırma ve su tutma kapasitesi iyi, taşlılık, tuz-
luluk, kireçlilik gibi tarımsal faaliyeti engelleyici unsurları bulunmadığı, mut-
lak kuru tarım azasidir.)
Adresi: KUMLUCA KÖYÜ KAPAKLI MEVKİİ
Yüzölçümü: 21.829,93 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: YOK
Kıymeti: 47.043,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü: 23/12/2013 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü: 23/01/2014 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLİYESİ OTOPARKI ÖNÜ
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: YOZGAT İLİ YERKÖY İLÇESİ KUMLUCA KÖYÜ KÖMÖNÜ
MEVKİİ 122 ADA 28 PARSELDE KAYITLI 7.331,87 M2 LİK TARLA NİTE-
LİĞİNDE TAŞINMAZ. Dava konusu taşınmaz, toprak yapısı, itibariyle %3-5
meyilli, tınlı yapıda, havalandırma ve su tutma kapasitesi iyi, taşlılık, tuzlu-
luk, kireçlilik gibi tarımsal faaliyeti engelleyici unsurları bulunmadığı, mutlak
kuru tarım azasidir.
Adresi: KUMLUCA KÖYÜ KÖMÖNÜ MEVKİİ
Yüzölçümü: 7.331,87 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: YOK
Kıymeti: 15.799,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.
1. Satış Günü: 23/12/2013 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü: 23/01/2014 günü 14:40 - 14:45 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLİYESİ OTOPARKI ÖNÜ
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: YOZGAT İLİ YERKÖY İLÇESİKUMLUCA KÖYÜ AKYAR MEV-
Kİİ 126 ADA 5 PARSELDE KAYITLI 6.104,41 M2 LİK TARLA NİTELİĞİNDE
TAŞINMAZ Dava konusu taşınmaz, toprak yapısı, itibariyle %3-5 meyilli, tın-
lı yapıda, havalandırma ve su tutma kapasitesi iyi, taşlılık, tuzluluk, kireçlilik
gibi tarımsal faaliyeti engelleyici unsurları bulunmadığı, mutlak sulu tarım
azasidir.
Adresi: KUMLUCA KÖYÜ AKYAR MEVKİİ

Yüzölçümü: 6.104,41 m2
Arsa Payı:
İmar Durumu: YOK
Kıymeti: 29.197,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR
1. Satış Günü: 23/12/2013 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü: 23/01/2014 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri: YERKÖY ADLİYESİ OTOPARKI ÖNÜ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün ön-
cesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uvap.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 bulun-
madığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci gün-
den, 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 sa-
tış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Sa-
tış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebi-
lir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tel-
laliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki hak-
larını 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 da-
ha 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 olacaklar-
dır. 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 2013/213 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/11/2013
(İİK m.126)
(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir.

Basın: 67266 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL ANADOLU 22. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
2013/128 Esas
Davacı, İSTANBUL MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ ile Davalı, İSTANBUL DEFTERDARI arasında mahkememizde görülmek-
te olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Fenerbahçe Mah.,Mahur sk., 101 pafta no, 1148 Ada no, 48 parsel sayılı 440m2 lik taşınmazda
gaip hissesine isabet eden 1/4 hisse için Kadıköy 2. Sulh Hukuk Hakimliğinin 20.01.1998 tarih, 1996/892E. 1998/29 K. sayı-
lı kararı ile Kegork Malhas için İstanbul Defterdarlığının kayyum olarak atandığı, 1/4 hisse için Kadıköy 3. Asliye Hukuk Mah-
kemesinin 2009/443.E 2011/184 K. sayılı ilamı ile açılan kamulaştırmasız el atma nedeniyle açılan davanın kabulüne karar
verildiğini, verilen karar gereğince Kadıköy 2. İcra Müdürlüğünün 2011/14320E. Sayılı dosyasında Kadıköy Belediyesi aley-
hine ilamlı icra takibi yapıldığını, kayyım ile idare süresi 10 yılı geçmiş bulunduğundan TMK. nun 588. maddesi gereğince ta-
şınmaz maliklerinden Kegork Malhas'ın gaipliğine karar verilerek belirtilen taşınmazdaki 1/4 hissenin MK. nun 588. maddesi
gereğince hazine adına tapuya tesciline karar verilmesi talep edilmiş olmakla, adı geçen Kegork Malhas hakkında malumatı
olan kimselerin 6 aylık süre içinde mahkememizin 2013/128 esas sayılı dosyadan bahisle mahkememize malumat vermele-
ri ve Kegork Malhas hayatta ise, keza sağlık durumu ve adresinin bildirmesi hususu ilan olunur.

Basın: 67659 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ANKARA 13.SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
Esas No : 2013/1072
Hakim : Sevim ÇAKIRBAY 28220
Katip : Meral ÇILDIR 11212
Ankara ili, Altındağ ilçesi, Yalçınkaya mahallesinde kain 636 ada 17 parselde kayıtlı 63,00 m2 miktarındaki ahşap ev
vasıflı taşınmaz maliki "ZABUKIZI" lakaplı MEHMET KIZI 1315 (1899) doğumlu HAVVA HANIM isimli şahsa ait ta-
şınmazın Hazine adına tescili ve diğer tüm mirasının Hazineye intikali talep edildiğinden,
Murisin yasal mirasçıları tespit edilemediğinden TMK.594. maddesi uyarınca ilgiliye ve varsa mirasçı olduğunu iddia
eden üçüncü kişilere mirasçılık sıfatlarını bildirmeleri, son ilan tarihinden itibaren en geç 1 yıl içerisinde kimse baş-
vurmaz ise miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak üzere söz konusu taşınmazın maliye adına tes-
cil edileceğinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Dosya numarası 2013/1072 Esas olup duruşması 04.02.2014 tarihine atılıdır, "ZABUKIZI" lakaplı MEHMET KIZI 1315
(1899) doğumlu HAVVA HANIM mirasçısı konumunda bulunanlara ve üçüncü kişilere ilanen tebliğ olunur. 21/10/2013

Basın: 68456 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

“TUNCAY’a yardım
edenlerden birisi de biziz.
Yardım edenlerin listesini
neden yayınladılar bilmiyo-
ruz; sonuçta kendi aramızda
olan bir şeydi. Kötü bir şey
tabii, tasvip etmiyoruz; iyi bir
şey değil. Ama sanırım biz orada
banka yoluyla yolladığımız için

oradan isimler görülmüş
olabilir. Bizim orada
gözettiğimiz başka bir şey
yok, amacımız bunu kimin
yaptığını göstermek değil.
Bizden kimse böyle bir şeyi
zaten istemez. Bizim için

önemli değil miktarı, herkese belli
bir miktar düştü.”

BEŞİKTAŞ ve Milli Takım’ın
eski kalecisi Fevzi Tuncay’ın
nafaka borcunu ödeyen
ünlülerin isimleri internette
yayınlandı. 150 bin TL’lik
nafaka borcunu ödeyemediği
için hapse düşen Tuncay’a spor
dünyasının tanınmış isimleri
yardım etti. Rıdvan Dilmen,
Metin Tekin, Mustafa Denizli,
Rıza Çalımbay, Ertuğrul
Sağlam, Tayfur Havutçu, Samet
Aybaba, Emre Belözoğlu,

Rüştü Reçber, Tümer Metin ve
Acun Ilıcalı ile Ayhan Akbin’in
başkanlığını yaptığı Profesyonel
Futbolcular Derneği, Tuncay’ın
serbest kalması için gereken
kefaleti topladı. Yardım eden
isimlerin ödedikleri miktarlar
liste olarak yayınlandı. İsimlerin
yayınlanması yeni bir tartışma
konusu olurken, akıllara “Liste
açıklayarak iyilik olur mu?”
sorusunu getirdi.

��  Zeynep YILDIRIM/AHT

Liste açıklanarak 
yardım olur mu?

“KONUYA sahip çıkması
gereken devlettir, devletin bu
işe el atması lazım. Türk kadını
elbette korunmalı dır an cak
hiç bir za man bir er kek da ha
ön ce ev li ol du ğu ka dı na ömür
bo yu pa ra ver mek zo run da de ğil dir.
Ka nun lar la düzenlenmeli. Devlet

buna el koymalı, adam bitmiş
tükenmiş, sıfıra inmiş. Devletin
sorunu olan bir soru nu Fev zi ’nin
ar ka daş la rı nın çöz me si hiç doğ -
ru de ğil. Do la yı sıy la önem li olan
ya yın la nan lis te de ğil, bu ko nu -

yu değerlendirmek bile istemiyorum.
Konu doğrudan kanunlarla ilgili.”

“SEVDİĞİMİZ, temiz bir
arkadaşımıza yardım yaptık
ancak rakamların
açıklanmasına gerek yoktu.
Bu konudaki tek eleştirim bu.
3 bin, 5 bin rakamlarının
gündemde gezmesine gerek
yok. Para çok büyük bir miktar
olmadığı için, burada önemli olan
yardımdı. Yalnızca yardım yapan
isimlerin açıklanması da yeterli ola -

bi lir di. İsim le rin açık lan ma sı nı
doğ ru bu lu yo rum, çün kü bu
tarz olay lar da ha yır se ver le rin
top lu ma ör nek ol ma la rı
gerekiyor. Örnek olduğu zaman
gençleri heyecanlandırdığımızı
düşünüyorum. Açıkçası ben is -

mi min açık la na ca ğı nı da bil mi yor -
dum, duy du ğum da mu ha bir lik ten
de ta nı dı ğım te miz bir arkadaşım
olduğu için yardım ettim.”

‘Niyet yardım 
etmekse, yapılan

destek kabul olur’
Televizyoncu Acun ILICALI: İlahiyatçı Prof. Dr. Saim YEPREM:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Rıza ÇALIMBAY:

Spor Yazarı Osman TANBURACI:

Eski Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Başkanı Esat YILMAER:

“YARDIM mümkün
olduğu kadar gizli kalmalı.
Ancak burada asıl problem
şu: Sporcuları savunan,
haklarını ele alan bir sosyal
yardım ya da dayanışma
derneklerinin olmayışı. Eğer
sendikası ya da bu konuyla ilgili

bir temsili kurum olsa o
zaman böyle sorunlarla karşı
karşıya gelinmez. Bu
durumlar rahatsızlık veriyor.
Yardım edenlerin de böyle
listelenmesi tabii yanlış.
Bence yardım edenler de bu

tablodan rahatsızdır.”

‘Futbolcuların sendikası olsaydı böyle olmazdı’

‘Adam tükenmiş, sıfıra inmiş’

“BURADA en önemli
unsur niyettir. Dinimizde
yapılan yardımlarda önemli
olan niyettir denilir. Bu
durumda futbolcuya
yardımı yapanlar gerçek
anlamda yardım etmek
maksadıyla yapmışlarsa, yardım

kabul edilir, yardım olur.
Ama eğer amaç gösteriş
olsun ise o zaman yardım
olmaz ve doğru da olmaz.
Yardım geçersiz sayılmaz
ancak yanlış bir davranış 
olur. Dolayısıyla asıl önemli

olan niyettir.”

Oyuncu Pelin BATU:

“BU gibi olaylar,
yardımı alanla veren
arasında olması gereken
durumlardır. Ama bazen
şöyle bir durum oluyor:
Düzenlenen etkinliklerde
yardım yapacağını
söyleyenler ortaya çıkıyor
ancak daha sonra yardım

yapmıyorlar. Bu
açıklamanın da güzel yanı
‘Yardım yapacağım’ diyen
kişiyi garantilemiş olmaktır.
Tabii listeyi yapanlar ve
yayınlayanlar, bununla ilgili
herhangi bir sorun

görmüyorsa bize bir şey
demek düşmez.”

‘Liste, yapılacak yardımı garantiliyor’

‘Banka yoluyla gönderildiği için olabilir’

‘Yapılan yardımın
açıklanmasına 
gerek yoktu’


