
KONYA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
SAYI: 2015/538 ESAS
Davacı, KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON DAİ-
RESİ BAŞKANLIĞI ile Davalı, LEYLAÖZER aleyhine mahkememize açılan
kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasının yapılan tensip zaptında
verilen ara karar gereğince;
Konya ili, Karatay ilçesi, Zivecik mahallesi, 5811 ada, 22 parsel sayılı ta-
şınmazın kamulaştırmasına karar verilmesi, bedelinin tespit edilerek dava-
lı adına olan tapusunun iptali ile davacı adına tapuya tesciline karar veril-
mesi talep edilmiş olup, söz konusu taşmmaz tapuda davalı adına kayıtlı ol-
ması nedeni ile davalı aleyhine iş bu dava açıldığından,
2942 sayılı kamulaştırma kanunun 3. maddesinin 4650 sayılı kanunun 10.

maddesi ile değişiklik hükmüne istinaden oluşturulan kıymet takdir komis-
yonu 183.061,40 TL kıymet akdir edilmiştir.
Davalı (taşınmaz maliklerine) yapılan tebligat neticesinde 15 günlük süre
içinde 4650 sayılı yasanın 3. maddesi gereğince anlaşma sağlanamaması
nedeni ile Davacı, KONYA VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNAS-
YON DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2942 sayılı kamulaştırma yasasının 10. mad-
desine istinaden mahkememize 2015/538 Esas esas sayılı dosyası ile ka-
mulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davası açılmış olup duruşma gününün
17/09/2015 olduğu ilan olunur.
4650 sayılı kanunun 14.maddesi gereğince ilgililerin iş bu ilan tarihinden iti-
baren 30 gün içinde yapılan kamulaştırma işlemlerine karşı idari yargıda ip-

tal davası ve maddi hatalara karşı adli yargıda düzeltme davası açabile-
cekleri aksi takdirde kamulaştırma yürütmenin durdurulması kararı aldıkla-
rını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve
taşınmaz malın kamulaştırmayı yapan Davacı, KONYA VALİLİĞİ YATIRIM
İZLEME VE KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI adına tescil edile-
ceği ve
bedelinin Vakıfbank Konya Adliye Şubesi'ne yatırılacağı konuya ilişkin tüm
savunma ve delillerin 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirilme-
si ila tebliğ olunur. 14/08/2015

Basın : 134673 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. DENİZLİ 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/15 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ: Denizli, Pamukkale Kuşpınar Ma-
hallesi 96 ada 18 parselde kayıtlı zemin kat 7 nolu bağımsız bölüm 3 oda,
1 salon, mutfak, banyo, wc, koridor ve 2 balkonu mevcuttur, daire brüt 95
m2dir, ıslak zeminler kalebodur kaplamadır, salon ve odalar rabıta kapla-
madır, pencereler plastik pvc, kapılar ahşap doğramadır, iki vestiyeri olup
mutfak dolapları da mdfdir, III. sınıf A grubu yapılardandır, bireysel sistem
doğalgazlıdır, pamukkale belediyesi hizmetlerinden yararlanmaktadır. Kıb-
rıs Şehitler Cad ve Emek Caddesine yakındır TEK PTT vs hizmetlerden ya-
rarlanmaktadır
Adresi : Kuşpınar Mah 1309 sok No:14 Güleçler Apt Zemin Kat D:7
Pamukkale /Denizli
Yüzölçümü : 117 m2 brüt: 95 m2
Arsa Payı : 18/440
İmar Durumu : Ayrık nizam, 4 kat, bina yüksekliği: imar yön 16. Mad 11. Ben-
di, TAKS:0.40 Kroki ön bahçe: 5,00 mt komşu mesafeler :3,00 mt/ 4,75 mt
Kıymeti : 95.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 26/10/2015 günü 10:45 - 10:50 arası

2. Satış Günü : 23/11/2015 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : Denizli Adliyesi Zemin Kat Protokol Girişindeki 2 nolu odanın yanı
Hesap No : Vakıfbank Bereketli Şubesi TR 4100001500158007301521623
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 ala-
cakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci ar-
tırmada 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 edi-
len değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve sa-
tış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla be-
delle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oramnda 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-
lâliye 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 si-
cil 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 me-
sul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksı-
zın 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 2015/15 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 20/08/2015
(İİK m,126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
karşılık gelmektedir. Basın : 134752 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL ANADOLU 10. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRIMA İLANI
2014/173 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: İstanbul İli, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, 876 ada, 85 parsel no'lu, 4.352,05 m2 miktarlı, 7
adet dubleks konut nitelikli ana taşınmazın üzerindeki bodrum + Zemin + 1 normal katlı Bl (bağımsız bölüm no:1)
62172/435205 arsa paylı villadır. Satışa konu taşınmaz İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım
Caddesi No:24 Mesa 24 Çengelköy Evleri Sitesi içinde yer almaktadtr. İstanbul Boğazı'nın Anadolu yakasındaki
semt, boğaz geri görünüm ve etkilenme alanı içinde kalmaktadır. Sahile uzaklığı kuş uçuşu 1.000 metre civarın-
da olup yakınında ortaokul ve çocuk parkı bulunmakta, Mesa Çengelköy Evleri'nin takribi doğu kısmında kalmakta,
yan yol ile Kaldırım Caddesi irtibatlıdır. Kısmi plansız yapılaşmaların da görüldüğü semtte, planlı, yapılmış birkaç
siteden biri olup site İçi sakin, az katlı, özel korumalı, çoğu birbirini tanıyan Sosyal grupların oturduğu kısmen yaz-
lık, kışın da kullanılabilen gelir düzeyi orta ve kısmen yüksek ailelerce ikamet için tercih edilen bir yerleşim bölgesi
olduğu, belediye ve diğer kamu alt yapı hizmetlerinden faydalanabildiği, ulaşım yönünden İstanbul genel şartları-
na göre vasat ulaşılabilir konumda olduğu görülmüştür. Taşınmazın bulunduğu sitenin etrafı koruma duvarı çevri-
li, özel korumalı, giriş çıkışı kontrollü, yeşil alan içinde 7 adet villa ve Sosyal tesislerden olduştuğu görülmüştür.
Ortak kullanıma ait olan bu sosyal tesislerden bazıları; yürüme ve bisiklet parkuru, yüzme havuzu, güneşlenme
terası, çocuk oyun alanı, hobi bahçeleri, özel otoparklar ve benzeri... Bina 1 bodrum kat + 1 zemin kat + 1 normal
kat = toplam 3 katlı binadır. Betonarme karkas teknikle, ayrık nizam 1997 yılında yapımına başlanıp 2000 yılında
yapı kullanma izin belgesi aldığı görülen bina Şehircilik Bakanlığı'nın 2014 yılı yapı sınıfları tariflerine göre 4-Ami-
mari hizmet stnıfındadır, mimari projesinin, kullanılan malzeme ve işçiliğinin kaliteli olduğu görülmüştür. Bodrum
kat; sığınak, hidrofor ve kalorifer dairesi, hol, çamaşır odası, dinlenme salonlu sauna ve banyo hacmi olarak pro-
jelendirilmiş, ancak doğalgaz kombi ısıtmaya geçildiğinden bu alan ve sığınak alanının halihazırda hobi salonu ola-
rak kullanılmakta olduğu görülmüştür. Zemin katta giriş holü, mutfak, kış bahçesi, merdiven holü, koridor, ortak ban-
yo, banyolu ve soyunma odalı ebeveyn yatak odası ayrıca 3 yatak odası, çatı arasında çatı eğimi içinde merdi-
ven holü, biro da, duş olduğı görülmüştür. Binada kaliteli malzeme ve işçilik kullanıldığı görülmüş olup ısı yalıtım-
lı taş ve kısmen ahşap dış kaplamalı, çatısı shingle, ıslak hacimler kaliteli mermer, kısmen seramik diğer zemin-
ler kaliteli ahşap parke, sıhhi tesisatın kullanılır halde olduğu, saten alçı duvar ve tavan kaplamalı, salonun şömi-
neli olduğu, toplam kullanım alanının 411 m2 olduğu (ayrıca yapı ruhsat ve iskan belgesinden görülmüştür) tes-
pitleri yapılmıştır.
Adresi : İstanbul İli, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Kaldırım Caddesi No:24 Mesa 24 Çengelköy Ev-
leri Sitesi, Bağımsız Bölüm No: 1
Yüzölçümü : 411 m2
Arsa Payı : 62172/435205
İmar Durumu : Üsküdar Belediye Başkanlığı, İmar ve Şehircilik Müd. 18.02.2014 tarih ve 953 sayılı imar bilgi ya-
zılarına göre; Çengelköy Mah, 148 patta, 876 ada, 85 parsel sayılı yer 04.09.2013 t. tarihli 1/1000 Ölçekli Boğa-
ziçi Geri Görünüm ve Etkilenme Bölgesi KorumaAmaçlı Revizyon İmar Planı'nda kısmen TAKS:0.15, KAKS :0.30.
H=6.50 m (2 kat) irtifada düşük yoğunluklu konut alanında, kısmen de (cüzi bir kısmı) İmar yolu alanında kal-
maktadır.

Kıymeti : 6.000.000.00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İrtifak hakkı vardır. Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 15/10/2015 günü 15:00 -15:10 arası
2. Satış Günü : 09/11/2015 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri : ANADOLU ADALET SARAYI MEZAT SALONU
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 olu-
nur. 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 şartıy-
la 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 veri-
lebilir. 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 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 gere-
ğince 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 te-
merrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dai-
remizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden İtibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isleyen alı-
cıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK 127 Md. GÖRE SATIŞ İLANI TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (mübrez tapu kaydında belirtilen)
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ila-
nen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak is-
leyenlerin 2014/173 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 25.08/2015
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın : 134874 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SAMSUN 7. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/10227 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Samsun İl, İlkadım İlçe, 7268 Ada No. 4 Parsel No. CEDİT(KI)MAH. Mahalle/Mevkii. 10 Ba-
ğımsız Bölüm SAMSUN İLİ, İLKADIM İLÇESİ, CEDİT MAHALLESİNDE BULUNAN ARSA VASFINDAKİ
256,29 M2 YÜZÖLÇÜMLÜ, 7268 ADA, 4 PARSELDE KAYITLI TAŞINMAZIN. 22/200 ARSA PAYLI, 4.KAT,
10 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜMDE KAYITLI DUBLEKS MESKEN NİTEĞİNDEKİ TAŞINMAZIN TAM HİSSE
PAYI İLE AYŞE AÇICI ADINA TESCİLLİDİR.1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA. AYRIK Nİ-
ZAM 5 KATLI KONUTALANINA İSABET ETMEKTEDİR. DUBLEKS MESKEN NİTEĞİNDEKİ 10 NOLU BA-
ĞIMSIZ BÖLÜMÜN BRÜT ALANI 108 M2. NET ALANI İSE 98 M2'DİR. SATIŞA KONU TAŞINMAZ, CEDİT
MAHALLESİ EBUSUUD EFENDİ CADDESİ, HAŞIL APARTMANI.NO: 143 İLKADIM-SAMSUN ADRESİN-
DE BULUNMAKTADIR. GENÇLİK PARKINA 200 M. ATATÜRK BULVARINA 250 M. MESAFEDEDİR. BE-
LEDİYENİN TÜM HİZMETLERİNDEN FAYDALANMAKTADIR. TAŞINMAZ KONUT AMAÇLI ESKİ YAPI-
LAŞMALARIN YOĞUN OLDUĞU BİR BÖLGEDE YERALMAKTADIR. SATIŞAKONU TAŞINMAZ, ZEMİN+4
KATLI İNŞA EDİLEN HAŞIL APARTMANININ 4.KATINDADIR. APARTMANIN DIŞI SIVALI VE BOYALI
OLUP. ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR. DOĞALGAZ BAĞLANTISI MEVCUT OLUP, KOMBİ İLE ISITIL-
MAKTADIR. MESKENİN ALT KATINDA; SALON, OTURMA ODASL 2 YATAK ODASI, MUTFAK, BANYO,
WC, ANTRE, HOL VE 2 ADET BALKON, ÇATI KATINDA İSE YÜKLÜK YERİ BULUNMAKTADIR. GİRİŞ
ÇELİK KAPILI, İÇ KAPILAR İSE AHŞAP DOĞRAMADIR. DUVARLAR SIVALI VE BOYALI OLUP, KAR-
TONPİYERLİDİR. GİRİŞ, MUTFAK VE ODALAR LAMİNANT PARKE, ISLAK ZEMİNLER İSE SERAMİK
DÖŞENMİŞTİR. TAŞINMAZ MESKEN İÇİN TAKDİR EDİLEN KIYMET 75.600.00TLDİR.
Adresi : Cedit Mah. Ebusuud Efendi Cad. Haşıl Apt. No: 143 İlkadım/ Samsun
Yüzölçümü : Brüt 108 m2. Net 98 m2
Arsa Payı : 22/200
İmar Durumu : 7268 ada 4 parselin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında, ayrık nizam 5 katlı ko-
nut alanına isabet ettiği, binanın 23/02/1995 tarih ve 1/12 sayılı yapı ruhsatı ile inşa edildiği ve dubleks mes-
ken niteliğinde 10 nolu bağ. Böl. Brüt alan 108 m2, net 98 m2 olduğu tespit edilmiştir.
Kıymeti : 75.600.00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Haciz, ipotek, tapu kaydında eklenti bilgileri bölümünde yer alan kömürlük ( 10 nolu
odunluk) şerhi ve yönetim planlıdır 30/05/1995 şerhi
1. Satış Günü : 22/10/2015 günü 10:30- 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/11/2015 günü 10:30- 10:35 arası

Satış Yeri : SAMSUN 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ kaleminde
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 tah-
min edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şar-
tı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonra-
ki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. 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 tale-
bi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar ban-
ka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere sü-
re verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınma-
zın 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 hak-
ları 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 daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki faiktan ve diğer zarar-
lardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hük-
me 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 is-
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışın resmi tatil gününe rastlaması durumunda işlemlerin takip eden iş gününde yapılacaktır.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al-
mak isteyenlerin 2014/10227 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
22/08/2015
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir

Basın : 134256 www.bik.gov.tr
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GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINAAİT OLAN TAŞINMAZLARIN SATIŞ İLANI

Sıra No İlçe/Köyü Mevkii Pafta Ada Parsel No İmar Niteliği Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhaleSaati
1 Gümüşova / Selamlar Arıburun G25B15D4C 353 3 Sanayi Arsası 1.123.629.60 +KDV 33.709.00 16.09.2015 11:00
2 Gümüşova / Selamlar Arıburun G25B15D4C 340 2 Sanayi Arsası 1.113.070.66 + KDV 33.392.00 16.09.2015 14:30
3 Gümüşova / Selamlar Arıburun G25B15D4C 352 3 Sanayi Arsası 869.750.83 + KDV 26.093.00 16.09.2015 15:30

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar Açık Teklif Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatte Gümüşova Be-
lediyesi Meclis Toplantı Salonunda Encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu uyarınca satış ihaleleri
yapılacaktır. İsteklilerde aranacak belgeler :
a) GERÇEK KİŞİLERDEN: 1- Geçici teminat mektubu veya makbuzu (Nakit teminatlar Belediyemizin Düzce Halk
Bankası Şubesi TR87 0001 2009 3270 0007 0000 15 Numaralı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine ya-
tırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat mektupları süresiz olacaktır) 2- Adres beyanı 3- Nü-
fus kayıt örneği 4- Noter tasdikli imza beyannamesi 5- İhale şartname bedeline ait makbuz (Gümüşova Belediyesi
Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilat Servisinden 250.00 TL/ye satın alınacak) 6- Gümüşova Belediyesine "Borcu
yoktur" belgesi 7- Vekâleten katılması halinde Noter tasdikli Vekâletname vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi
b) TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri 2- Adres beyanı 3- Mevzuatı gereği kayıtlı
olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi 4-Geçici teminat mektubu veya mak-
buzu (Nakit teminatlar Belediyemizin Düzce Halk Bankası Şubesi TR87 0001 2009 3270 0007 0000 15 Numara-

lı Iban Hesabı ile Belediyemiz Tahsilat servisine yatırılabilir. Mevduat ve katılım Bankalarından alınacak teminat
mektupları süresiz olacaktır) 5- İhale şartname bedeline ait makbuz (Gümüşova Belediyesi Mali Hizmetler Mü-
dürlüğü Tahsilat Servisinden 250.00 TL."ye satın alınacak) 6- Gümüşova Belediyesine "Borcu yoktur" belgesi
7-VekâIeten katılım halinde Noter tasdikli Vekâletname ile vekilin Noter tasdikli imza beyannamesi
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksik-
siz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale günü, saat 10:000'a kadar, Gümüşova Belediyesi Yazı İşleri Mü-
dürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler. (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine ay-
nı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
Basın : 135087 www.bik.gov.tr
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