
T.C. İSTANBUL ANADOLU 5. ASLİYE
TİCARET MAHKEMESİ

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 4. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2014/768 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, 11973 parsel, 837.28 m2 alanlı, 34/1058
arsa paylı, betonarme iki blok apartman ve arsası ana taşınmaz nitelikli. B Blok. 1. Kat, 6 bağımsız bölüm
numaralı daire nitelikli taşınmazın tamamı
İmar Durumu : Dosyada mevcut Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün
29/11/2011 tarih ve M.34.6.KÜÇ.0.13.02-22459-18721-451674 sayılı yazısında "Söz konusu parseI,
22.06.2005-26.02.2007/21.07.2007/21.07.2007/06.11.2007/07.07.2009-20.06.2010-17.03.2011 tasdik ta-
rihli, 1/1000 ölçekli. Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notlarının 1.27 maddesindeki hü-
kümlere haiz. Ayrık Nizam 5 kat konut alanında bir kısmı yolda kalmaktadır. Havamania kriterlerinden do-
layı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna gö-
re belirlenecektir." Denilmektedir.
Hali Hazır Durumu ve Özellikleri : Bilirkişi tarafından dosyamıza sunulan rapora göre satışa konu taşın-
maz; İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Sefaköy Gültepe Mahallesi. Şehit özcan Demirci Sokakta, tapunun
8/4 pafta, 11973 parsel numarasında kayıtlı ve Şehit Özcan Demirci Sokaktan 13/B dış kapı numarası alan
837,28 m2 miktarlı arsa dahilindeki kat mülkiyeti tesisli taşınmazda kayden B Blok. mahallen Halit Bey
Apartmanında 34/1058 arsa paylı 1. Kat 6 nolu meskenin tamamı niteliğindedir. Taşınmaz; bodrum + ze-
min kat+ normal kattan müteşekkil, B.A.K tarzda, iki blok halinde, 2. Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile in-
şa edilmiş olan, B Blokta katlarında ikişer daireli, elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile asansörü mev-
cut binanın 1. Normal katında yer alan daire, antre-hol, salon, mutfak, üç yatak odası, banyo. WC ve bal-
kon mahallerinden ibaret, dış ölçüleri itibariyle 110 m2 alana sahip, zemin kaplamaları seramik ve laminat
parke, duvarları sıvalı ve boyalı, PVC doğramalı, çelik kapılı, banyolarında sıhhi tesisat armatürleri ile ta-
mamlayıcı aksesuarları, mutfağında ise sabit tezgah ile eyve ve üzerinde ahşap mutfak dolapları mevcut-
tur. Daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, doğalgaz tesisatı ile kalorifer mevcuttur. Satışa konu taşınmaz bu-
lunduğu semt ve mevkii itibariyle, alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve altyapı hizmetlerin-
den istifade edecek konumda, civarın talep gören konut sahasında bulunmakla birlikte ulaşım imkanları el-
verişlidir.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcut tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/09/2016 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Küçükçekmece Adliyesi B Blok 1. Bodrum Kat İcra Daireleri Bekleme Salonu Beş-
yol Mahallesi Küçükçekmece İstanbul
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada 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 artır-
madan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda tek-
lif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa ala-
cakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alı-
cı 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 alıcıyı aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderle-
re 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 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 za-
rarlardan 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 alına-
caktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde is-
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al-
mak isteyenlerin 2014/768 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
10/06/2016
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yom tmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın : 385531 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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ESAS NO: 2016/569
Davacı BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
vekili tarafından açılan İflasın Ertelenmesi davası nedeniyle yapılan yargıla-
mada;
İflasın ertelenmesini ve iflası gerektiren bir durum bulunmadığı iddiasında ve
davanın reddi isteminde olan alacaklıların ilan tarihinden başlayarak iki hafta
içinde davaya müdahale ve itiraz etmeleri İcra İflas Yasasının 158. ve 166,
maddeleri hükümlerince ilan olunur. Ayrıca;
Davacı BAYHAN İNŞAAT TURİZM TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
hakkında istenen ihtiyati tedbir ve kayyım atanması talebinin İİK.nun 179/a
maddesi uyarınca kısmen kabulü ile İİK 179/a maddesi uyarınca kabulü ile
İİK.179/b maddesindeki sınırlamalar dikkate alınmak suretiyle, davacı şirket
aleyhindeki 6183 sayılı kanuna göre yapılan takiplerde dahil olmak üzere, açıl-
mış ve açılacak tüm icra takiplerinin ihtiyati tedbir yoluyla durdurulmasına, da-
vacı hakkında yeni icra takibi başlatılmasının ihtiyati tedbir yoluyla önlenmesi-
ne; İİK.206. maddesine göre 1.sırada yer alan alacaklar için ihtiyati tedbirin uy-
gulanmamasına; taşınır-taşınmaz veya ticari işletme rehni ile temin edilmiş ala-
caklılar tarafından açılan icra takipleri yönünden ise sadece muhafaza tedbir-
lerinin uygulanmasının ve rehinli malların satışının ihtiyati tedbir yoluyla dur-
durulmasına,
Davacı şirkete ait menkul ve gayrimenkul malların, banka hesaplarındaki pa-
ralarının, üçüncü şahıslardaki hak ve alacaklarının üzerine ihtiyati haciz ko-
nulmasının ve ihtiyati haciz yoluyla muhafaza altına alınmasının ihtiyati tedbir
yoluyla önlenmesine,
Üçüncü şahıslar tarafından davacı lehine verilen ipotek ve rehinlerin, kefalet-
lerin ve banka teminat mektuplarının ihtiyati tedbir kapsamı dışında tutulması-
na,
Davacı şirketin yönetim ve karar organlarının, kambiyo senedi düzenlemek ve
davacı şirketin banka hesaplarından para çekmek dahil, her türlü karar ve iş-
lemlerinin ve tasarruflarının geçerliliğinin kayyım olarak resen tayin olunan Ma-
li Müşavir AHMET SERDAR KIYAT ve İnşaat Mühendisi MEHMET ALİ GÜL-
DAL'ın onayına tabi tutulmasına,
Davacı şirketin faaliyetlerinin kayyımlar tarafından sürekli olarak gözetim ve
denetim altında tutulmasına, bu amaçla haftada en az iki kez kayyımların şir-
ket merkezinde ve gerektiğinde davacı şirkete ait işletmelerde çalışma ve de-
netim yapmalarına,
Kayyımların denetim ve onay görevini yaparken, şirketin mal varlıklarının ko-
runması, alacaklılar arasındaki eşitliğin korunması ve şirketin iyileştirme projesi
çerçevesinde faaliyette bulunmasının temini hususlarını gözetmelerine,
Kayyımların birer aylık dönemlerde mahkememize rapor sunmasına, karar ve-
rilmiş olup. İİK.nun 179/a maddesinin 2. Fıkrası uyarınca erteleme talebinin ve
kayyım atanmışına dair karar ilan olunur. 06/06/2016
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T.C. KONYA 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/1959 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Selçuklu İlçe, 3069 Ada No, 105 Parsel No, 10 MAHALLE MAH. Mahalle/Mevkii, -- Köyü, 45 Bağımsız Bölüm Borç ko-
nusu taşınmaz; Konya İli, Selçuklu İlçesi, Nişantaş mahallesi, Dr. Mehmet Hulusi Baybal caddesi, Şahinağa sokak, İlke sokağa cepheli, no:
8 deki Dikilitaş sitesi, B bloğun zemin kat + on üçüncü normal katında bulunan, iç kapı numarası 37 olan yaklaşık kuzeydoğu - kuzeybatı -
güneybatı cepheli dairedir. Bu dairenin arsa payı 46/2116 olmak üzere borçluya ait arsa miktarı 46/2116 x 821,0 m2: 17,85 m2 dir. Daire;
antre, salon, iki oda, banyo, tuvalet, mutfak ve holden ibarettir. İki adet balkon vardır. Brüt inşaat alanı 101 m2, net inşaat alanı ise 86 m2 dir.
Sulu kısımların tabanı seramik, salon ve oda tabanlarına ahşap parke - laminant döşenmiştir. Giriş kapısı çelik, diğer doğramalar ahşap, yağ-
lıboyalıdır. İç duvar yüzeyleri harç sıvalı, plastik boyalıdır. Tavanlarda ahşap kartonpiyer vardır. Mutfakta mermer tezgah ile tezgah alt ve üst
dolapları bulunmaktadır. Tezgah alnı iki sıra fayans kaplıdır. Tuvalet, banyo iç duvar yüzeyleri tavana kadar fayans kaplıdır. Banyoda klozet
ve lavabo mevcuttur. Elektrik ve su tesisatı vardır. Kaloriferli olan dairenin petekleri dökümdür. İki odada ahşap dolap vardır. Yapılan keşif sı-
rasında dairede borçlunun yeğeninin ikamet ettiği ifade edilmiştir.
Adresi : Nişantaş Mah. Dr. Mehmet Hulusi Baybal Cad. Şahinağa Sokak - İlke Sokağa Cepheli, Dikilitaş Sitesi, B Blok. No:4/37
Selçuklu / KONYA
Yüzölçümü : 86 m2
Arsa Payı : 46/2116
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı MEVCUT YAPININ İNŞAAT RUHSATI 1978 YILINDA 11/43 SAYI İLE ALINMIŞTIR.
Kıymeti : 115.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : İpotek mevcut olup, ipotek dosyasından satış yapılacaktır.
1. Satış Günü : 29/09/2016 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 01/11/2016 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : KONYAADLİYESİ, A BLOK, İCRA MÜDÜRLÜKLERİ BÖLÜMÜ, ZEMİN KAT, MEZAT SALONU KARATAY / KONYA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna ka-
dar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı ala-
caklılar 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 mas-
rafları alıcıya aittir. Tellâliye 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 bel-
geler 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 daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale be-
deli 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 gönderile-
bilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK ' nun 127 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan
alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde iş bu satış ilanı Elektronik ortamda yapılan ilan "elektronik ortamda ilan ya-
pılmıştır" tebliğ yerine geçer. Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesi görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alı-
cıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/1959 Tlmt.
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 01/07/2016

Basın : 383570 www.bik.gov.tr

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 3. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/1925 TLIMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Satışa konu borçluya ait olan olan taşınmaz tapu kaydına göre istanbul ili Küçükçekmece il-
çesi Halkalı Mah. Menekşe yolu 5165 parsel E Blok Zemin Kat 9 Nolu bağımsız bölüm, dükkan nitelikli
196/60000 arsa pay/payda sayılı gayrimenkulun 143/1120 hissesidir. Taşınmazın adresi İstanbul ili Kü-
çükçekmece İlçesi Şehit Yılmaz Özdemir Cad. Sönmez Sk. Lale Şehir Konakları NO:3 adresinde mevcut
tapunun 1 pafta 5165 parsel sayılı 36.361,87m2alanlı arsa üzerinde on üç adet B.A.K. Yapıların mevcut
olduğu tespit edilmiştir. Değer tespitine konu olan mesken E Blokta olup zemin kat 9 nolu dükkandır. Ya-
pıda bulunan dükkan zemin katta olup keşif günü cafe olarak dizayn edilmiş olduğu görülmüştür. Dükka-
nın teknik özellikleri ise; Cafenin taban alanları könsülsiyon üzeri çelik OSB dükkanın duvarları saten bo-
yalı dekorlu, asma tavanlı, mutfağı wcsi mevcut dış doğramaları pencere kanat ve kasaları kapalı cam
doğrama pimapen camekanlı dükkan tahmini ve takribi olarak 172m2 alanlı olduğu tespit edilmiştir. Değer
tespitine konu olan yapı bir site görünümünde olup güvenikli kameralı, açık ve kapalı otoparklı, bahçe pey-
zajh iyi bir konumda olduğu görülmüştür. Ayrıca söz konusu arsa üzerinde çapı uygulandığından arsanın
çapına ve yerine uygun olduğu görülmüştür.
Adresi : İstanbul ili Küçükçekmece İlçesi Şehit Yılmaz Özdemir Cad. Sönmez Sk. Lale Şe-
hir Konakları NO:3
Yüzölçümü : 172m2
Arsa Payı : 196/60000
İmar Durumu : Dosyasında bulunan İstanbul ili Küçükçekmece ilçesi Halkalı Merkez mah. 1 Pafta
5165 parsel sayılı söz konusu parsel 22/06/2005-18/1272009/17/01/2014 tasdik tarihli 1/1000 Ölçekli Hal-
kalı Revizyon Uygulama İmar Planında plan notlarının 2.1.maddesi hükümlerine haciz E: 1.50 yapılaşma
şartlarında konut alanında kalmaktadır. Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat
adedi emlak ve istimlak müdürlüğünce tespit dilecek RS kotuna göre belirleneceği dosyanın tetkikinden an-
laşılmıştır.
Kıymeti : 51.071,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Takyidatındaki gibidir.
1. Satış Günü : 06/09/2016 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü : 06/10/2016 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri : Gültepe Mah. Bağlar Cad. no:71 Fatih Camii Avlusu Muhtarlık binası 1. Kat. Kü-
çükçekmece/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada 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 ar-
tırmadan 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 ala-
cakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alı-
cı 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, K.DV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâl iye res-
mi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderle-
re dair olan iddialarım 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 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 za-
rarlardan 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 alına-
caktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde is-
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al-
mak isteyenlerin 2015/1925 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
20/06/2016
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine İrtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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