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T.C. İSTANBULANADOLU 3. İCRAVE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN İFLASA İLİŞKİN İLAN

T.C. İSTANBULANADOLU 3. İCRAVE İFLAS
MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASİT TASFİYEDEALACAKLILARADAVET İLANI

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRADAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/108 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Bakırköy İlçesi, Şenlik Mah., 265 Ada, 13 Parsel Sayılı, 4.000,00 m2 Yüzö-
lümlü Beş Bloktan İbaret Kargir Apartman Nitelikli Ana Taşınmazda, 112/4000 Arsa Paylı, A-5 Blok
Zemin Kat 2 Nolu Bağımsız Bölüm Dubleks Mesken Nitelikli Taşınmazın Tamamı Satışa Konudur.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcut 22/06/2016 tarihli mahkeme bilirkişi raporuna göre "Keşif gü-
nü mahallinde ( Şenlikköy Mah.Çata) Sok.Dostlar Sitesi No: 10 A5 Blok zemin kat D:2 Bakırköy) yapılan
inceleme ve soruşturma neticesinde, kıymet tak~dirihe~"k"onu Dairenin girişinde salon, mutfak, oturma ma-
halli, koridor, banyo-WC piyeslerinden ibaret olup,'alt kat iç merdivenle irtibatlıdır. Alt katta üç oda, banyo
WC piyesinden ibarettir. Salon ve odaların tabanı ahşap parke, duvarlar saten boyalıdır. Islak zeminler ve
duvarlan seramik kaplıdır. İç kapılar ahşap, pencereler plastik doğramalıdır. Daire toplam takribi alam net
140,00m2 miktarlıdır. Doğalgaz kaloriferle ısıtılmaktadır. Dava konusu taşınmaz Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı yapım kriterlerine göre 3.sınıf (B) grubu yapılar sınıfındandır. "denilmektedir.
İmar Durumu : Söz konusu taşınmaz 17.07.2006 /28.U.20I2 T.T 1/1000 ölçekli. Florya Uygulama
İmar Planı Tadilatında ayrık nizam TAKS=0.25, H= 2 kat irtifalı konut alanında kalmaktadır. Bakırköy Be-
lediye Başkanlığı 20.10.2015 tarih ve 48839 sayılı yazılarından anlaşılmıştır.
Kıymeti : 1.200.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Beyan: Askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır.
1. Satış Günü : 31/10/2016 günü 13:30 -13:40 arası
2. Satış Günü : 30/11/2016 günü 13:30 -13:40 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
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 satış isteyenin alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve sa-
tış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortam-
da 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.satış isteyenin ala-
cağına rüçhanlı alacaklarının 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. İhaleye fiziken iştirak edecek veya teklifle bulunacak gerçek ve-
ya tüzel kişiler Teminat bedelini ihaleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezdindeki TR 51 0001
5001 5800 7300 5897 58 iban numaralı hesaba katılımcı tarafından TC Kimlik veya Vergi numaraları ya-
zılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir. Banka
hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesabına yapı-
lacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sayılı yazısı uya-
rınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde hakkı olan ala-
caklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğince ayrıca pey
akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca masraflar ile teslim ve
tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de ihaleden kaynaklanan Dam-
ga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133. Maddesi uyarınca ihalenin
iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellaliye resmi, sadece ihale bedelinin binde 20'si ora-
nında tapu satım harcı ve taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- Tahliye işlemleri için "taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına tescil edilmesi için
(134) üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından
veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmayarak başkala-
rı tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri
tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olunur." hükmünü
içeren İ.İ.K 135.Maddesi uygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz giderlere da-
ir olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hak-
ları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırnıarnak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer za-
rarlardan ve aynca 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.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline ka-
yıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı ol-
maması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dı-
şında aynca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine
geçer.
7- İİK 'nun 151 ve 142. maddelerine göre sıraya itirazla ilgili ihale alacağa mahsuben ihalenin yapılması
halinde veya satış bedelinin İİK nun 138. Maddesi cümlesinde ipotek alacaklısına ödenmesi durumunda,
alakadarların satışı lakip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde kul-
landıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777. Mad-
delerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ifan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde is-
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2016/108 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
16/09/2016
(İİK m. 126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahiplen de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın : 434748 www.bik.gov.tr

KAYSERİ 1. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN İLAN
SAYI : 2016/420
DAVACI : GHUSOUN FAHNAM - Mevlana Mah. Cemil Baba Cad. No:51/17 Talas/ KAYSERİ
VEKİLİ : Av. MUSTAFA SAYGI - İstasyon Cad.Soylu İş Mer.Kat:1 No:7 Kocasinan/ KAYSERİ
DAVALI : İBRAHİM URAL - T.C.NO: 61012096016 - Cihat ve Sultan oğlu, 01/12/1969 Ankara Doğumlu
DAVA : Boşanma
Davacı Ghusoun Fahnam tarafından Davalı İbrahim Ural aleyhine evlilik birliğinin temelinden sarsılması nede-
niyle boşanma davası açılmış olup, tüm aramalara rağmen davalı İbrahim Ural'ın açık adresi tespit edilememiş
ve mernis adresine ulaşılamamış olduğundan davalıya ilanen tebliğ yapılmasına karar verilmiştir.
İlan tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde davalı İbrahim Ural'ın HMK 122-129 maddeleri çerçevesinde da-
va karşı cevaplarını ilk itirazlarını ve delillerini sunması ve belirlenecek ön inceleme duruşmasına katılması, ce-
vap vermez ve duruşmalara katılmaz ise davacının iddialarında geçen vakıaları inkar etmiş sayılacağı aleyhin-
de yapılan usulü işlemlere itiraz edemeyeceği cevap süresinin yetersiz olması halinde 1 aya kadar ek süre ta-
lep edebileceği ilanen tebliğ olunur.

Basın : 429421 www.bik.gov.tr

T.C. VAN 2.ASLİYEHUKUKMAHKEMESİNDENKAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO : 2016/290 ESAS
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : VAN TUŞBA KALECİK MAHALLESİ
MEVKİİ : PAFTA NO : K50C17A ADA NO :
PARSEL NO : 2807 ve 2809
VASFI : TARLA
YÜZÖLÇÜMÜ : 13.954,30 m² (2807 parsel) - 19.690,40 m² (2809 parsel)
MALİKLERİN ADI VE SOYADI : NEVZAT ÖZGÖKÇE SERVET ÖZGÖKÇE CEVDET ÖZGÖKÇE AYNUR ÖZ-
GÖKÇE ZEYNEP ÖZGÖKÇE SÜLEYMAN ÖZGÖKÇE SERHAT ÖZGÖKÇE AYSEL KORKMAZ NASİHAT ÖZ-
GÖKÇE SEVAL GÜLERGÜLAY ÖZGÖKÇE
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bede-
linin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2016/290 Esas Esas sayısında dava açılmış-
tır.2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/08/2016

Basın : 433496 www.bik.gov.tr

T.C. ANTALYA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ İLAN
DOSYA NO : 2014/107 ESAS
Güveni Kötüye Kullanma suçundan Kadir ve Songül'den olma Elazığ 07/09/1977 doğumlu MURAT TANRIVERDİ,
yapılan yargılama sonunda TCK'nun 155/2,168/1, 62/1, 52/2, 51/1 ,51/3, 53/4 ve 6, 51/7-8 maddeleri uyarınca
3 Ay 10 Gün Hapis ve 660 TL Adli Para Cezası ile Cezalandırıl masına, 5237 sayılı TCK'nun 53/1 a-d-e mad-
desinde haklardan infazı tamamlanıncaya kadar, aynı yasanın TCK.nun 53/5 maddesi uyarınca sanığın ceza-
sının infazından sonra işlemek üzere takdiren 3 Ay 10 Gün süreyle. TCK.nun 53/1.e maddesindeki haklan kul-
lanmaktan yoksun bırakılmasına karar verildiği, tüm aramalara rağmen kararın sanığa tebliği edilememesi se-
bebiyle 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğ yapılmasına karar veril-
miş olmakla, işbu ilan metni ilan tarihinden itibaren 7 gün içersinde mahkemeye dilekçe vererek veya mahkeme
zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle Yargıtay da temyiz yolu açık olmak üzere, süre-
sinde temyiz edilmediği takdirde kararın kesinleşeçeği ilan olunur. 06/09/2016

Basın : 434818 www.bik.gov.tr

T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
SAYI : 2016/256 ESAS
Davacı, T.C.BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI ile Davalı, İNGE BERGSTEMİER arasın-
da mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tesbiti Ve Tescil) davası nedeniyle;
İstanbul ili, Eyüp ilçesi, İhsaniye Köyü, Köy arkası mevkiinde kain, 18 parsel sayılı taşınmazın İstanbul 3.Ha-
vaalanı projesine ilişkin uygulama alanında kalan taşınmazların kamulaştırılması hususunda 15/01/2013 tarih,
4727 sayılı kararı alındığını ve Bakanlar kurulunun 02.01.2014 tarihli, 20145768 sayılı karan ile acele kamulaş-
tırılmasına karar verildiğini, taşınmazın tapu kütüğünde vakıf icaresi, haciz ipotek vs gibi herhangi ayni hak ve
mevcut ise kamulaştırmada bedele dönüşeceğine, Taşınmazın T.C Toplu Konut İdaresi Başkanlığı adına Tapu-
ya tesçiline karar verilmesi için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanununun 8-10 maddesi uyarın-
ca kamuoyuna ilanen duyurulur. Basın : 434529 www.bik.gov.tr

DOSYA NO: 2016/60 İFLAS
Müflisin adı, soyadı ve
Yerleşim Yerindeki Adresi : SEEAY PHARMA İLAÇ ECZA DEPOSU VE MEDİKAL DIŞ TİCARET SANAYİ
ANONİM ŞİRKETİ Bayraktar Bulvarı Kutup Sokak No: 13 Bodrum-Zemin Kat Ümraniye/İSTANBUL
Yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan mallarının bedellerinin tasfiye giderlerini koruyama-
yacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanması kararlaştırılmıştır.
Bu sebeple alacaklıların bu ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müd-
det içinde alacaklılardan birinin giderleri (7.500.00-TL) peşin vermek sureti ile tasfiyenin Adi tasfiye şeklinde ya-
pılmasını isteyebileceği İcra ve İflas Kanununun 218 inci Maddesi gereğince ilan olunur.

Basın : 434618 www.bik.gov.tr

DOSYA NO: 2016-61 İFLAS
Müflisin Adı, Soyadı: MEDİTEPE SAĞLIK ANONİM
ŞİRKETİ
Müflisin Adresi : Sarıgazi Mahallesi, Atatürk Cadde-
si, Günay Sokak. No:2 Sancaktepe/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 477475/0 sicil
sayısında kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şir-

ketin İstanbul Anadolu 8.Asliye Ticaret Mahkemesinin
2016-109 esas sayılı dosyasından 07.09.2016 günü
saat: 16:32'den itibaren iflasına karar verilmiştir.
İ.İ.K.166. Maddesi gereğince keyfiyet tebliğ ve ilan
olunur. Basın : 434638 www.bik.gov.tr
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15 bin 
684 kişi 
vatandaşlıktan 
çıktı

FETÖ 
imamlarına 
yeni 
operasyon

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2014 
yılında 25 bin 656 kişi, 2015 yılında 24 bin 777 kişi Türk vatandaşlı-
ğından çıktı. Bu yılın 9 ayında ise 15 bin 684 kişi vatandaşlıktan çıktı. 
Yetkililer, özellikle Almanya ve Avusturya’da yaşayanların, vatandaşlık-
tan çıkanlar arasında ilk sıralarda yer aldığını kaydediyor. Bu yılın ilk 9 
ayında 6 bin 519 kişi, Türk vatandaşlığına geçti. n Aykut YILMAZ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması 
kapsamında, Genç Sanayici ve İşadamları Derneği, Kimse Yok mu Derneği 
ve özel eğitim kurumlarından gözaltı kararı çıkarılan 65 kişiden 19’u gözal-
tına alındı. İzmir, Manisa, Antalya ve Nevşehir’de 51 adrese operasyon 
düzenlendi. Baskınlarda aralarında “örgüt imamları” ile işadamlarının bulun-
duğu 25 şüpheli gözaltına alındı. n Necmeddin ÇUHADAROĞLU/KAYSERİ 

PAZARTESİ akşamı ekranların 
en başarılı moderatörlerinden olan 
sevgili Didem Arslan Yılmaz’ın 
Habertürk TV’deki “Türkiye’nin Nabzı” 
programındaydım. 

Konulardan biri Tarık Akan’ın 
vefatının ardından yaşananlardı...

H
Akan’la ilgili yapılan çirkin 

saldırıları zaten köşemde net bir dille 
kınamıştım. Konu TV’de de açılınca 
bu düşüncelerimi yineledim ve 
özetle; “ölen bir insanın arkasından 
kötü konuşmama” kültürümüzün 
tamamen yok olduğunu, toplumdaki 
kutuplaşmanın had safhaya çıktığını 
vurguladım ve şöyle devam ettim: 

“Bugün bu çirkince saldırıları 
yapanlar, kendisini mütedeyyin 
olarak tanımlayanlar. Onlar aslında 
Akan’a değil, onun siyasal görüşüne, 
ideolojisine saldırıyorlar. Yarın da 
mütedeyyin kesimi temsil ettiği 
düşünülen biri ölse aynı saldırılar bu 
kez karşı cepheden yapılır.”

Sonra da ne demek istediğim net bir 

biçimde anlaşılsın diye o an -sanırım 
yakın tarihte vefat ettiği için- aklıma 
gelen Yeni Akit Gazetesi yazarı Hasan 
Karakaya’nın adını örnek verdim. 

Benzer çirkince saldırıların onun 
ölümünün ardından da yapıldığını 
hatırlattım.

Bu kez başladılar bana saydırmaya: 
Vay efendim, ben kimmişim de Tarık 
Akan’ı Karakaya gibi bir yobazla 
mukayese edermişim falan filan... 

Mukayese etmiyorum kardeşim! 
Toplum kutuplaşmasının 

hangi boyutlara vardığını ve 
tahammülsüzlüğümüzün ölçüsünün 
nasıl kaçtığını anlatıyorum. Bir tespit 
yapıyorum yani ve bu tespitimi 
de somut bir örnekle kanıtlamaya 
çalışıyorum.

H
Neyse... Onu geçtik... Bu defa da 

Akan’ın cenaze töreninde yapılan 
konuşmalara, törene gösterilen ilgiye, 
içeriğine geldi konu. Didem sordu 
haliyle, ben de düşüncemi açıkladım. 

Dedim ki: “Akan’ı bir ikonlaştırma 
çabası var. Onun hayatı boyunca 
tüm haksızlıklara karşı dik 
durduğunu ve sanatçı kimliğiyle 
direndiğini söylüyorlar ama ben buna 
katılmıyorum. 

Evet! Bazı haksızlıklar karşısında dik 
durduğu, tavır aldığı olmuştur ama her 
zaman değil! Mesela Ahmet Kaya’ya 
yapılan zulme, eziyete, haksızlığa karşı 

hiçbir şey yapmamıştır rahmetli! En 
ufacık bir tavır almamıştır. 

Özgürlükçü bakış açısı, haksızlığa 
karşı dik duruşu hep vardı ise neden 
o zaman o gün ya da sonrasında 
herhangi bir biçimde bu yönde bir tavır 
geliştirmemiştir!”

Amanınnnn... Amanınn... Vay 
efendim ben kimmişim de hesap 
sorarmışım Tarık Akan’dan! Yahu 
arkadaş hesap sormuyorum! Sen adamı 
alıp bir yere oturtuyorsun düşünsel 
olarak... 

Diyorsun ki, “Şöyle devrimciydi. 
Böyle dik durandı! Hiçbir haksızlığa 
zulme boyun eğmedi” falan.

Ben de diyorum ki: “Katılmıyorum! 
Evet, bir değerdi. Sinemamız için büyük 
bir emektardı ama bu yapılan tarifler 
Tarık Akan için biraz abartılı! Çünkü 
bir sanat duayeni olarak demokrasi ve 
özgürlüğü ilgilendiren çok spesifik bazı 

noktalarda tavır göstermemiştir! 
Ahmet Kaya bir örnek, düşünüp 

tartışsak kendi aramızda başka örnekler 
de pekâlâ bulabiliriz!”

H
Neyse ki kaptırıp da, “Vayyy sen 

Tarık Akan ile Ahmet Kaya’yı nasıl 
mukayese edersin!” filan demediler. 
Deselerdi de şaşmam; çünkü bu tip 
insanlar -ki maalesef her kesimde 
var bunlardan-, kafasını gömmüş bir 
kum torbasının içine... Sokak diliyle 
ezcümle, “Nato kafa, nato mermer” 
misali bildiği, inandığı şeyin dışında 
herhangi bir şey duymak istemiyor.

Hadi istemiyor anlayabiliyorum da, o 
zaman neden, “İfade özgürlüğü yok bu 
ülkede” deyip kendini paralıyor? Dahası 
kendisini sinirlendiren her düşünceyi 
sosyal medya üzerinden hakaret ve 
galiz küfürlerle yerden yere vuruyor!

Bunlar hangi kafayı yaşıyor biliyor 
musunuz değerli okurlarım?

“İfade benden yana, benim 
tarafımda olunca özgür olsun, 
olmayınca kahrolsun!”

Tarık Akan - Ahmet Kaya 


