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Midilli’de 
tekne faciası: 

4 mülteci 
öldü

AB 
sığınmacı 
hedefini 

tutturamadı

Yunanistan’ın Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir 
bot battı. Bottaki biri bebek, ikisi çocuk 4 kişi boğuldu, 6 göç-
men sudan kurtarıldı. Mülteciler, Yunanistan Sahil Güvenliği’ne 
botta 11 kişi olduğunu söyledi. Avrupa Birliği sınır ajansı Fron-
tex’e ait bir gemi ve Yunan ordusuna ait bir askeri helikopterin 
de katıldığı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AB Komisyonu, İtalya ve Yunanistan’daki sığınmacıların AB’nin diğer üye dev-
letlerine yerleştirilmesini değerlendiren 5. raporunu yayınladı. Rapora göre 
rakamlar hedeflerin çok gerisinde kalırken, 11 Temmuz itibarıyla İtalya’dan 
toplam 843, Yunanistan’dan ise 2 bin 213 sığınmacının diğer AB üyesi ülkelere 
yerleştirildiği belirtildi. AB ülkeleri, daha önce Eylül 2017 tarihine kadar İtalya 
ve Yunanistan’dan 160 bin sığınmacının yerleştirilmesini karara bağlamıştı.

‘Türkiye’de 
AB’ye göç 
etme arzusu 
çok düşük’

İngİltere’nin başkenti 
londra’da bulunan regent’s 
Üniversitesi Uluslararası 
Çalışmalar Merkezi Direktörü 
İbrahim Sirkeci, Avrupa Birliği 
(AB) üyeliği durumunda 
türklerin Avrupa’ya akın 
edeceği iddialarının doğru 
olmadığını belirterek, “türkiye, 
Avrupa içinde göç etme 
arzusunun en düşük olduğu 
ülkelerden biridir” dedi. Sirkeci, 
2016 türk göç Konferansı’ndaki 
konuşmasında, “türkiye 
AB’ye girerse, Bulgaristan, 
romanya ve Polonya ile 
kıyaslanamayacak kadar düşük 
ölçüde göç olmasını bekliyoruz” 
ifadelerini kullandı. 

T.C. İNCESU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2015/5 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi,
önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri, İncesu, 408 Parsel, Kızılören/Köyiçi Mevkii
Yüzölçümü : 392 m2 Avlulu Kargir Ev (392 m2 arsa genişliği olup, içerisin-
de 52,90 m2 taban alanlı 2 katlı kargir yığma, çatısız, alt katı depo, üst katı
konut yapı, tek katlı yaklaşık 100 m2 alanlı ahır ve yaklaşık 25 m2 alanlı de-
po vardır)
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan sınırları içerisinde olup, planda konut alanı ve yol ola-
rak görülmektedir.
Kıymeti : 45.915,70 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Karamustafapaşa Vakfı, İstanbul 12. İcra Md.lüğü-
nün 2010/12423 ve 2010/12421 sayılı, Kayseri 5. İcra Md.lüğünün
2012/9112 sayılı, İstanbul 8. İcra Md.lüğünün 2010/26696 sayılı alacakları
ve Satış Şerhi
1. Satış Günü : 29/08/2016 günü 09:00 - 09:10 arası
2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 09:00 - 09:10 arası
Satış Yeri : İncesu Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri, İncesu, 179 Ada, 225 Parsel, Subaşı/Kökez Mevkii
Yüzölçümü : 9.665,10 m2 Tarla
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 13.531,87 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İstanbul 12. İcra Md.lüğünün 2010/12423 ve
2010/12421 sayılı, Kayseri 5. İcra Md.lüğünün 2012/9112 sayılı, İstanbul 8.
İcra Md.lüğünün 2010/26696 sayılı alacakları ve Satış Şerhi
1. Satış Günü : 29/08/2016 günü 09:30 - 09:40 arası
2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 09:30 - 09:40 arası
Satış Yeri : İncesu Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kayseri, İncesu, 244Ada, 373 Parsel, Kızılören/Aşağı Mh. Kar-
nıyarık Mevkii
Yüzölçümü : 5.990,51 m2 Tarla
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 10.183,87 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İstanbul 12. İcra Md.lüğünün 2010/12423 ve
2010/12421 sayılı, Kayseri 5. İcra Md.lüğünün 2012/9112 sayılı, İstanbul 8.
İcra Md.lüğünün 2010/26696 sayılı alacakları ve Satış Şerhi
1. Satış Günü : 29/08/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 10:00 - 10:10 arası
Satış Yeri : İncesu Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kayseri, İncesu, 401Ada, 4 Parsel, Kızılören/Ötebatan Mh. Şe-
leki Mevkii
Yüzölçümü : 5.076,02 m2 Tarla
İmar Durumu : 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Plan sınırları dışındadır.
Kıymeti : 8.629,23 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : İstanbul 12. İcra Md.lüğünün 2010/12423 ve
2010/12421 sayılı, Kayseri 5. İcra Md.lüğünün 2012/9112 sayılı, İstanbul 8.
İcra Md.lüğünün 2010/26696 sayılı alacakları ve Satış Şerhi
1. Satış Günü : 29/08/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 04/10/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : İncesu Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Odası
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün ön-
cesinden, 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 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 verile-
bilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.
Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin bu gayrimenkul üzerindeki hakla-
rını 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. 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 zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul ola-
caklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dai-
remizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alına-
caktır.
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 2015/5 Satış sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/06/2016

Basın : 377921 www.bik.gov.tr

T.C. ÇATALCA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/22 SATIŞ
Çatalca Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından üzerindeki yükümlülükleriyle birlikte satılmasına karar verilen
taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Çatalca İlçe, 151 Ada No, 3 Parsel No, Şubaşı Mah., Çobanpınar Mevkii'nde bulunan ta-
şınmaz, Subaşı mahallesi yerleşik alanı dışında kalmaktadır. Batı sınırından Kadastral yola cephesi vardır. Alt ya-
pı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Üzerinde ekonomik öneme sahip bina, yapı, çit, ağaç vs. tespit edilme-
miştir. Taşınmazın mevcut durumda tarla vasfında olduğu ve tarımsal amaçlı olarak kullanıldığı tespit edilmiştir.
Etrafındaki taşınmazlar da benzer karakterde olup, tarla olarak kullanılmaktadırlar. Düz bir yüzeye sahip olan ta-
şınmaz, topografık açıdan mekanize tarıma uygundur. Killi- tınlı bünyeli toprak yapısına sahip olan taşınmaz üze-
rinde yörenin hakim ziraat dalları olan buğday, arpa, yulaf, kavun, karpuz, mısır, ayçiçeği vs. yetiştirilmesi müm-
kündür.
Adresi : Şubaşı Mah., Çobanpınar Mevkii
Yüzölçümü : 10.001,85 m2
Kıymeti : 1.050.194,25 TL
KDV Oranı : % 18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında ve dosyasındadır
1. Satış Günü : 24/08/2016 günü 11:00- 11:05 arası
2. Satış Günü : 28/09/2016 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Çatalca Adalet Sarayı Giriş Kat - Çatalca / İstanbul
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU:
Çatalca Belediye Başkanlığının 29.03.2013 tarih ve 2741 sayılı yazılarında söz konusu parseli 1/100.000 ölçekli
İstanbul Çevre Düzeni Planı kapsamında kalmakta olduğu ve söz konusu parseli kapsayan alanda 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planları bulunmadığından imar durumu verilemediği belirtilmektedir.
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 edi-

len 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, %18 KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın ay-
nından 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
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 alı-
cıya bir örneği gönderilebilir, tapuda adresi bulunmayan ve/veya tapuda kayıtlı adreslerinde bulunamayan ve teb-
ligat yapılamayan ilgililere İİK. 127 uyarınca gazete ilanı tebliğ yerine sayılacaktır.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak is-
teyenlerin 2014/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27.06.2016
(İİK. m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın : 385358 www.bik.gov.tr

T.C. SAKARYA 1. ASLİYE
HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/228
Davacılar vekili mahkememize verdiği dava dilek-
çesinde; müvekkilleri Asiye Yıldız ve Nazile Çavuş
'un babasının 01/01/1928 doğumlu Numan Danı-
şan 'ın 01/03/1956 tarihinde 01/07/1949 doğumlu
Emine Danışan ile evlendiğini, ancak bu evlilikten
önce birlikte olduğu Sultan Yıldırım 'dan müvekkil-
leri olan Asiye ve Nazile isimli iki kız çocuğunun ol-
duğunu, bu çocukların doğumları ile birlikte nüfusa
tescillerinin yaptırılmadığını, baba olan Numan 'ın
yasal olarak Emine ile nikah aktini gerçekleştirdik-
ten sonra 01/06/1967 tarihinde evlilik içi doğum
göstererek gerçekte Sultan'dan doğan kızları 1953
yılında Asiye ve 1955 doğumlu olan Nazile'yi nü-
fusa kayıt ve tescilini yaptırdığını, nüfus kayıtlarına
göre müvekkillerinden Asiye'nin anne adının Emi-
ne ve 10/04/1957 doğumlu olarak kayıt edildiğini,
diğer müvekkilleri Nazile'nin anne adı Emine ve
05/05/1959 doğumlu olarak kayıt edildiğini, mü-
vekkillerinin anneleri görülen Emine 'nin
01/07/1949 doğumlu ve Numan ile 01/03/1959 yı-
lında evlenmiş görüldüğünü, bu kayıtlara göre Emi-
ne'nin 7 yaşında evlendiğini ve 8 yaşında Asiye'yi,
10 yaşında Nazile'yi doğurmuş göründüğünü, 8 ya-
şında bir kız çocuğunun anne olması mümkün ol-
madığı gibi bu durumu davalılarda bilmekte ve ka-
bul ettiklerini, bu nedenlerle müvekkilinin ileride bir
kısım sorunlar yaşanmaması için bu davanın açıl-
ma zorunluluğunun hasıl olduğunu belirterek mü-
vekkillerindenAsiye için anne adı Emine'nin siline-
rek Sultan olarak ve 10/04/1957 olarak gözüken
doğum tarihinin 10/04/1950 olarak, diğer müvekki-
li Nazile için anne adı Emine'nin silinerek Sultan
olarak ve 05/05/1959 olarak gözüken doğum tari-
hinin 05/05/1955 olarak düzeltilmesine karar veril-
mesini talep ve dava etmekle, Esatpaşa mahalle-
si Sedir sokak no:41 iç kapı no:2 Ataşehir/İSTAN-
BUL adresinde ikamet ettiği bildirilen ancak tebligat
yapılamayan Mustafa ve Cemile kızı 05/10/1977
doğumlu, 58726007780 TC kimlik numaralı dava-
lı Hediye Topbaşlı'nın mernis adresinin bulunama-
ması, bilinen adresine tebliğat yapılamaması, teb-
ligata yarar açık adresinin tespit edilemediğinden
dava dilekçesinin bu davalıya ilanen tebliğine karar
verilmiş olup, duruşma günü olan 11/10/2016 günü
saat 09:55'de duruşmada hazır olması veya teb-
liğden itibaren 2 hafta içinde davaya karşı cevap
vermediği takdirde yokluğunda yargılamaya de-
vam edileceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Basın : 374257 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

‘endişeli’
ABD’li Pew Araştırma Merkezi, 

Avrupa Birliği’ne (AB) bağlı 10 
ülkede “göç ve terör” endişesini 

araştırdı. Buna göre AB vatandaşları, 
“göç krizi” ve “terör”ü aynı derecede 
tehlikeli görüyor. Avrupalılar, 
göçmenlerin işlerini ellerinden 
almasından da kaygı duyuyor.

Araştırmaya göre, AB vatandaşları göç 
sorununun terör problemine yol açmakla 
kalmayıp, ülkelerini ekonomik buhrana 
sürükleyeceğini savundu. Macaristan, 
Polonya, Yunanistan, İtalya ve Fransa’da 
halkın yarısından fazlası, göçmenlerin 
kendi işlerini ellerinden alacaklarından 
ve sosyal yardımlardan yararlanacak-
larından endişe duyduklarını söyledi. 

Buna karşılık, İsveç ve Almanya vatan-
daşlarının yarısı göçmenlerin ülkelerini 
nitelik ve çalışma anlamında daha güçlü 
kılacağını düşündüğünü belirtti.

GÜNEY VE BATI AVRUPA’DA 
MÜSLÜMANLARA  
BAKIŞ OLUMSUZ
Macaristan, Polonya, İtalya ve Yuna-

nistan gibi ülkelerin yanı sıra her 10 
ülkeden 6’sı, ülkelerinde bulunan Müs-
lümanlar hakkında olumsuz düşündük-
lerini ifade etti. Avrupalıların büyük bir 
kısmı, Müslümanların yaşadıkları ülkeye 
adapte olmak yerine kendi dar grupla-
rında yaşamayı tercih ettiklerini düşünü-
yor. n Gökhan TİMURHAN / ANKARA

10 ülkeden 6’sı göçmenlerden

çocuklar oynasın diye...
SuRİYE’nin başkenti Şam’ın kırsalındaki 
Doğu Guta bölgesinde Suriyeli aktivistler 
tarafından yeraltına inşa edilen oyun 
parkı, savaşın mağdur ettiği çocuklara 
kısa süreliğine de olsa güven içinde 
oynayabilecekleri bir ortam sunmayı 
amaçlıyor. 4 yıldır yoğun bombardımana 

maruz kalan Arbin bölgesinde geçen sene 
hizmete giren “Çocuk Diyarı” isimli yeraltı 
parkı, bin metrekare genişliğinde. Tavandan 
sarkan lambaların aydınlattığı parkta, 
salıncaktan kaydırağa, atlıkarıncadan 
renkli top havuzuna bir çocuğun rüyalarını 
süsleyen birçok oyuncak var.


