
T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI

DOSYA NO : 2014/242 SATIŞ
Satılmasına Karar verilen gayrimenkulün Cinsi, Kıymeti, Adedi, Evsafı :
TAPU KAYDI : İstanbul ili, Eyüp., İhsaniye Köyü., Köy Arkası Mevkii., Ada/Parsel:-/86., Yüzölçüm:3.982,00m2., Ana Taş. Nitelik : Tarla ve Meşelik sayılı taşınmaz üzerin-
deki "23/10/2000 Tarih ve 6052 Yevmiye Sayılı 6831 Sayılı Kanunun 2/B Md Göre Orman Sayılmayan Sahada Kalmaktadır. " Şerhi ve " 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanu-
nun 7. Maddesine Göre Belirtme " Şerhi ve Bunlara bağlı hak ve yükümlülükleri ile birlikte ihale edilecektir.
İMAR DURUMU : Dosyada Mevcut Bilirkişi Raporunda Taşınmaz; " Dosya içeriğinde bulunan Eyüp Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 13.02.2015 ta-
rih ve 1854 sayılı yazıda;
"Eyüp İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 86 parsel sayılı yer; 1/1000 ölçekli , Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Söz konusu parsel 15.10.2012 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli
İhsaniye Işıklar Nazım İmar Planunda bir kısım kara yolları koruma kuşağı alanında bir kısmı yolda kalmakta " Denilmektedir.
ÖZELLİKLERİ : Satışa ilişkin dosyada mevcut İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/557. Esas Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Davasına sunulan Bilirkişi Raporun-
da Taşınmaz; " İstanbul ili eyüp İlçesi İhsaniye Köyü 86 Parsel sayılı yer Göktürk İhsaniye istikametindeki duble yolun Göktürk’ten itibaren 10.5 km. Mesafesindedir. Par-
selin yaklaşık 980 m2 si duble yol üzerinde, geri kalan kısmı ise yol kenarı koruma kuşağı alanında kalmaktadır." Denilmektedir.
GAYRİMENKULÜN KIYMETİ : Dosyada mevcut İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2015/557. Esas Sayılı Kıymet Takdirine İtiraz Davası Kararına göre taşınmazın
değeri 2.190.000,00.TL. (İkimilyonyüzdoksanbin.TL.)’sı olduğu takdir edilmiştir.
KDV ORANI % 18 dir.
SATIŞ ŞARTLARI :
1- Yukarıda Tapu Kaydı, Genel Özellikleri ve Kıymeti belirtili taşınmazın ihalesi 14/12 /2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ saat 10.30.' dan - 10.35' a kadar, İstanbul Adalet Sa-
rayında 2. Bodrum katta bulunan B2-2B17 nolu Oda (İstanbul 10. İcra Müdürlüğü Yanındaki Oda) - ÇAĞLAYAN İSTANBUL adresinde yapılacak olup, 1. ihale gü-
nü tahmin edilen kıymetin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa
taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla ihalesi yapılamayan taşınmazlar 13/01/2017 CUMAGÜNÜ aynı yer ve saatinde taşınmaz ilanda gösterilen müd-
det sonunda en çok arttırana ihale edilecektir.
Şu kadarki; Artırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %50' sini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan
başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
Açık artırmaya elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanır. Elektronik ortamda teklif verme, birinci ihale tarihinden yirmi gün önce başlar, ihalenin tamamlanacağı gün-
den önceki gün sonunda sona erer; ikinci ihalede ise elektronik ortamda teklif verme birinci ihaleden sonraki beşinci gün başlar, ikinci ihalenin tamamlanacağı 13.01.2017
tarihinden önceki gün sonunda sona erer. Elektronik ortamda verilecek teklifler malın muhammen kıymetinin yüzde ellisinden az olamaz; teklif vermeden önce, ihaleye
çıkarılan malın muhammen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde teminat gösterilmesi zorunludur. Elektronik ortamda teklif verecekler için Adalet Bakanlığı Resmi İnternet
Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden Satış Memurluğumuz birim kodu olarak (Birim kodu: 1032556) esas alınması ve mutlaka Memurluğumuz 2014/242 Satış Dos-
ya Numarasının belirtilmesi gerekmektedir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin taşınmazın tahmin edilen kıymetinin yüzde yirmisi nispetinde pey akçesi veya milli bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri, elek-
tronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacaklarda yine teminat göstermesi gerekmektedir. (İİK.Md. 124/3). Elektronik ortamda teklif verecek gerçek veya tüzel kişiler
Teminat Bedellerini yine Adalet Bakanlığı Resmi İnternet Sitesinde mevcut e-satış portalı üzerinden tanımlanmış bulunan hesaba yine elektronik ortamda yatıracaklardır.
Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapılacaktır.
Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İİK. Md. 124/4 gereğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz.
Satış peşin para iledir. Alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.%18 KDV.,%o 5,69 D.V., %o 20 Tapu Alım Harcı, gayri menkulün tahliye ve teslim mas-
rafları ile yasalarca alıcıya yüklenen her türlü vergi ve giderler alıcıya aittir. Yukarıda Dellaliye, Tapu Satım harcı ve Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler satış be-
delinden ödenir. (Vergi, Harç oran ve cinslerinde yasal değişiklik yapılması halinde ilgili mevzuat uygulanacaktır.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.
4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki fark-
tan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olu-
nacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. İş bu ilan tapu kayıtla-
rında adresi bulunmayan bütün ilgililere tebliğ yerine geçer.
6- Satışa iştirak edenlerin, şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş, taşınmazla ilgili dosyada mevcut her türlü bilgi ve belgeyi görmüş-okumuş biliyor sayılacakları,
Ayrıca Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin Gayrimenkul hukuku ile ilgili
hakları için 2644 Sayılı Tapu Kanunu hükümleri saklı tutulduğunun bilinerek ihale öncesi ilgililerinin kendi durumlarını bu yasa çerçevesinde değerlendirerek lüzumlu bil-
gi ve belgeleri temin ettikten sonra ihaleye katılmaları gerektiği, ihale yapılmış olsa dahi bu yasaya aykırılık tespiti halinde her türlü yasal sorumluluk alıcı veya alıcılara ait
olacaktır. Başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/242 SATIŞ sayılı dosya numarası ile Memurluğumuza başvurmaları ilan olunur. 08.08.2016
(İc.İf.K.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
(İİKm.126)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten Önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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T.C. ERDEK İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/244 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Balıkesir İl, Erdek İlçe, 108Ada No, 44 Parsel No, Yukarıyapıcı Mah.
Belkıs Düzler Mahalle/Mevkii, Taşınmazın tapu kaydındaki vasfı İki Adet Kargir
Büfe ve Tarla olup, 3197,77m2 büyüklüğündedir. Taşınmaz içerisinde aktif hal-
de bulunan tabanda yaklaşık 500 m2 büyüklüğünde 2 katlı ve kat içerisinde iç-
ten merdivenli asma katlı çelik konstrüksiyonlu müzikhol (bar) bulunmaktadır.
Giriş katında büyük salon ve sahne, bay ve bayan tuvaletleri, büyük bir servis
mutfağı ve müdüriyet odası bulunmaktadır. Asma kata iki ayrı yerden merdiven-
le çıkılmakta olup, asma katta müşteri locaları vardır. Ayrıca binaya bitişik ca-
mekanla kapatılmış yaklaşık 25 m2 büyüklüğünde bir mekan da bulunmaktadır.
Tesisin arkasında da büyük bir otoparkı bulunmaktadır.Parsel asfalt yola cepheli
olup, kumsala ve denize sıfır konumdadır. Eklisinde motel mevcuttur. Söz ko-
nusu taşınmaz 1. derecede arkeolojik sit alanında kalmakta olup bu alanlarda
hiçbir yapılaşmaya izin verilmemektedir. Bu alanlar imar planlarında aynen ko-
runacak sit alanı olarak belirlenmiş ve bilimsel amaçlı kazılar dışında hiçbir ka-
zıya müsaade edilmemektedir. Ayrıca 1. derece Sit alanında kısıtlayıcı faktör-
ler a) Resmi ve özel kuruluşlarca zorunlu durumlarda yapılacak alt yapı uygula-
maları için müze müdürlüğünün ve varsa kazı başkanının görüşüyle konunun
koruma kurulunda değerlendirilmesine, b) Yeni tarımsal alanların açılmaması-
na yalnızca sınırlı mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine, koru-
ma kurullarınca uygun görülmesi halinde seracılığa devam edilebileceğine, c)
Höyük ve tümülüsler de toprağın sürülmesine dayanan tarımsal faaliyetlerin ke-
sinlikle yasaklanmasına, ağaçlandırmaya gidilmemesine, yalnızca mevcut ağaç-
lardan ürün alınabileceğine, d) Taş toprak kum vb. alınmamasına, kireç taş, tuğ-
la mermer kum, maden vb. ocakların açılmamasına, toprak curuf, çöp sanayi
atığı ve benzeri malzeme dökülmemesine, e) Bu alanlar içersinde yer alan ören
yerlerinde gezi yolu düzenlenmesi, meydan tanzimi açık otopark wc bilet gişe-
si bekçi kulubesi gibi ünitelerin koruma kurulundan izin alınarak yapılabilece-
ğine, f) Bu alanlar içersinde bulunan ve günümüzde halen kullanılan umuma
açık mezarlıklarda sadece defin işlemlerinin yapılabileceğine, g) Taşınmaz kül-
tür varlıklarının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde ilgili koruma kurulundan izin
almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine...
Adresi : Erdek/ Balıkesir
Yüzölçümü : 3.197,71 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu : Taşınmaz 1. derece Arkeolojik Sit Alanında kalmakta olup,
inşaat müsaadesi bulunmamaktadır.

Kıymeti : 650.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında
1. Satış Günü : 26/10/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
2. Satış Günü : 23/11/2016 günü 10:30 - 10:40 arası
Satış Yeri : ERDEK HÜKÜMET KONAĞI ÖNÜ ERDEK/BALIKESİR
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesin-
den, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresin-
den elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değe-
rin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderleri-
ni geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gü-
nünden 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 ak-
çesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış pe-
şin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Dam-
ga 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 hakları-
nı özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit ol-
madıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Ka-
nununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha son-
ra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar-
lardan 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 gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sa-
yılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2014/244 Tlmt. sayılı dosya num-
arasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/09/2016
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T.C. SARAY (TEKİRDAĞ)
(SULH HUKUK MAH.)
SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK
ARTIRMA İLANI

2016/5 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, ni-
teliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Kavacık
Mahallesi Maltepe Mevkii 89 Parsel nolu taşın-
maz, toprak yapısı ve eğimi bakımından tarla
vasfında ve tarımsal mekanizasyona uygun olup,
mutlak tarım arazisidir. Tekstürel yapısı kumlu-
tınlı toprak yapısındadır. Taşınmazın tapu kay-
dında vasfı tarla olarak kayıtlı olup, hali hazırda
buğday ekili durumdadır.
Adresi : Tekirdağ İli, Saray İlçesi, Kavacık Ma-
hallesi Maltepe Mevkii 89 Parsel
Yüzölçümü : 21.900,00 m2
İmar Durumu : Tekirdağ ili Saray Belediye Baş-
kanlığının 19/04/2016 tarihli ve 310.05-E.1506
sayılı yazısında taşınmaza ait idareleri tarafın-
dan onaylanmış imar planının bulunmadığı belir-
tilmektedir.
Kıymeti : 438.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 01/12/2006-11371 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı Gereğince Yabancı Ger-
çek ve Tüzel Kişilere Satış ve Sınırlı Aynı Hak Te-
sis Edilemez.
1. Satış Günü : 10/11/2016 günü 10:00 - 10:05
arası
2. Satış Günü : 15/12/2016 günü 10:00- 10:05
arası
Satış Yeri : SARAY ADLİYESİ MEZAT SALO-
NU(SARAY ADLİYESİ ZEMİN KAT)
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birin-
ci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esa-
tis.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 bu-
lunmadığı 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 alacakları toplamını ve satış gi-
derlerini 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 mik-
tar kadar banka teminat mektubu vermeleri la-
zımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10)
günü geçmemek üzere süre verilebilir. 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 haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler
ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazım-
dır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olma-
dıkça 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 kefil-
leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli ara-
sındaki 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 gö-
rebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve
münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başka-
ca bilgi almak isteyenlerin 2016/5 Satış sayılı
dosya nümaraayla müdürlüğümüze başvurmala-
rı ilan olunur.
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahil-
dir.
Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada
kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmekledir.

Basın : 433817 www.bik.gov.tr

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAŞKENT VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLAN LİSTESİ
Aşağıda adı soyadı ve unvanı yazılı mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamaları nedeni ile adlarına düzenlenen Vergi Ceza İhbarnamelerinin tebliği mümkün olmamıştır. İlan ya-
zımızın askıyı çıkarıldığı tarihi izleyen onbeşinci gün ilan tarihi olarak kabul edilecektir. Bu nedenle ilan tarihinden başlayarak muhataplarının bir ay içerisinde BAŞKENT VERGİ DAİ-
RESİ MÜDÜRLÜĞÜNE bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebligat yapı-
lacağı, ilan tarihinden başlayarak bir ay içerisinde vergi dairesine müracaat yapamamış veya adreslerini bildirmemiş olanlara bir ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.

S.NO VERGİ NO V.KODU V.DÖNEMİ ADI-SOYADI/ÜNVANI V.TOPLM. C.TOPLM. ADRESİ
1 9960057709 KURV-VZCZ 01/2011-12/2011 FIRTINAPROJE LTD. ŞTİ. 389.961,97 1.754.828,87 KARAPINAR MAH. 844 CAD. 18/3 ÇANKAYA/ANKARA
2 9960057709 KURGV-VZCZ 10/2011-12/2011 FIRTINAPROJE LTD. ŞTİ. 389.961,97 1.169.885,91 KARAPINAR MAH. 844 CAD. 18/3 ÇANKAYA/ANKARA

Basın : 433993 www.bik.gov.tr

T.C. SALİHLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2016/151
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : MANİSA İLİ SALİHLİ İLÇESİ TAYTAN KÖYÜ
MEVKİİ : --
PAFTA NO : P.24
ADA NO : 0
PARSEL NO : 3792 Parsel (ifraz öncesi 3605 parsel)
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 1.182,89 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : YÜKSEL KARA
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİNADI : KARAYOLLARI GENELMÜDÜRLÜĞÜNE İZAFETEN KARAYOLLARI 2.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Davacı Karayoları Genel Müdürlüğüne izafeten Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü tarafından davalı Yüksel KARA
aleyhine Mahkememize açılan Kamulaştırma davası nedeniyle, Yukarıda malikiyle cinsi ve niteliği yazılı taşın-
mazla ilgili olarak Kamulaştırma Kanunun 14 üncü Madde de öngörülen süre içerisinde, ilan tarihinden itibaren
kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri,
açılacak davalarda husumetin kime yöneltileceği, 14 üncü Madde de öngörülen süre içerisinde, kamulaştırma iş-
lemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma be-
deli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamu-
laştırma bedelinin hak sahibi adına hangi bankaya yatırılacağı, konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm sa-
vunma ve delilleri, ilan tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 2942 Sayılı Kamu-
laştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.25/08/2016

Basın : 423406 www.bik.gov.tr
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