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T.C. KIRIKKALE 1. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/705 TLMT.
lmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, Irmak köyü 775 Ada No, 1 Parseli teşkil edenoldukça dik ve
eğimli arazi yapısına sahip, taşlık tepe üzerinde altyapı çalışması bulunmayan ve imar yolları açılmamış boş ar-
sa
Adresi : Kırıkkale-Ankara yolu istikametinde bulunan Yıldırım Tesislerinin kaşı tarafında Yahşi-
han KIRIKKALE
Yüzölçümü : 9.372 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Kırıkkale il özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 754-
E.1163 sayılı yazısı ile işbu ada/parsele ait imar planı paftasının bulunamadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 93.720,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 02/05/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü MERKEZ / KIRIKKALE
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, Irmak köyü 776 Ada No, 1 Parseli teşikl eden oldukça dik ve eğimli ara-
zi yapısına sahip, taşlık tepe üzerinde altyapı çalışması ublunmayan ve imar yolları açılmamış boş arsa
Adresi : Kırıkkale-Ankara yolu istikametinde bulunan Yıldırım Tesislerinin kaşı tarafında Yahşi-
han KIRIKKALE
Yüzölçümü : 9.518 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Kırıkkale il özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 754-
E.1163 sayılı yazısı ile işbu ada/parsele ait imar planı paftasının bulunamadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 142.770,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 11:15 - 11:25 arası
2. Satış Günü : 02/05/2017 günü 11:15 - 11:25 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü MERKEZ / KIRIKKALE
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, Irmak köyü 777 Ada No, 1 Parseli teşkil eden
oldukça dik ve eğimli arazi yapısına sahip, taşlık tepe üzerinde altyapı çalışması bulunmayanve imar yolları açıl-
mamış boş arsa
Adresi : Kırıkkale-Ankara yolu istikametinde bulunan Yıldırım Tesislerinin kaşı tarafında Yahşi-
han KIRIKKALE
Yüzölçümü : 10.699 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Kırıkkale il özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 754-
E.1163 sayılı yazısı ile işbu ada/parsele ait imar planı paftasının bulunamadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 160.485,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 02/05/2017 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi ÖnüMERKEZ / KIRIKKALE
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, Irmak köyü 778 Ada No, 6 Parseli teşkil eden oldukça dik ve eğimli ara-
zi yapısına sahip, taşlık tepe üzerinde altyapı çalışması bulunmayan ve imar yolları açılmamış boş arsa
Adresi : Kırıkkale-Ankara yolu istikametinde bulunan Yıldırım Tesislerinin kaşı tarafında Yahşi-
han KIRIKKALE
Yüzölçümü : 1.620 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Kırıkkale il özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 754-
E.1163 sayılı yazısı ile işbu ada/parsele ait imar planı paftasının bulunamadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 16.200,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 11:45 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 02/05/2017 günü 11:45 - 11:55 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü MERKEZ / KIRIKKALE
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale İl, Yahşihan İlçe, Irmak köyü 779 Ada No, 1 Parseli teşkil eden oldukça dik ve eğimli ara-
zi yapısına sahip, taşlık tepe üzerinde, altyapıçalışması bulunmayan ve imar yolları açılmamış boş arsa
Adresi : Kırıkkale-Ankara yolu istikametinde bulunan Yıldırım Tesislerinin kaşı tarafında Yahşi-
han KIRIKKALE
Yüzölçümü : 3.602 m2
Arsa Payı : Tamamı
İmar Durumu : Kırıkkale il özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün 20.02.2017 tarih ve 754-
E.1163 sayılı yazısı ile işbu ada/parsele ait imar planı paftasının bulunamadığı bildirilmiştir.
Kıymeti : 36.020,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 12:00 - 12:10 arası
2. Satış Günü : 02/05/2017 günü 12:00 - 12:10 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi ÖnüMERKEZ / KIRIKKALE
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 ve paylaştırma giderlerini geçmek
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu ar-
tırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış ve pay-
laştırma 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 (Nakit) veya bu miktar kadar
-dosya numarası belirtilerek, kayıtsız, şartsız, kesin ve süresiz- banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Sa-
tış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu har-
cı ile tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelin-
den 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 si-
cil 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
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 sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2015/705 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/02/2017

Basın : 558304 www.bik.gov.tr

BAKIRKÖY 6. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN
ESAS NO: 2015/977
Davacı, BORA EMİN MERİÇ tarafından açılan, muris ZEHRAMERİÇ' mirasçılık belgesinin istemi davasında
mirasçılardan murisin oğlu Mehmet Muzaffer' in mirasçısı; İstanbul ili Bakırköy ilçesi Yeşilköy C:68 H:1193 S:9
de nüfusa kayıtlı 01/07/1916 İstanbul doğumlu 14942243166 T.C. kimlik sahibi mirasçı NUSRET MERİÇ" in
mirasçılarına ulaşılamadığından, hazinenin mirasçılığı yönünden değerlendirme yapılacağından, TMK'nun
501, 594 maddeleri uyarınca NUSRET MERİÇ'in mirasçısı olduğunu iddia eden kişilerin ilan tarihinden itiba-
ren en geç 1 yıl içerisinde delilleri ile birlikte Bakırköy 6. Sulh Hukuk Mahkemesi 2015/977 esas sayılı dosya-
sına bilgi vermeleri aksi taktirde miras sebebiyle istihkak davası açma hakkı saklı kalmak kaydıyla mirasın ha-
zineye devir edileceği ilanen duyurulur.

Basın : 540513 www.bik.gov.tr

ANTALYA 4. İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜNDEN
İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN İLANI

MÜFLİSİN ADI SOYADI VE İKAMETGAHI: OURCO TURİZM HİZMETLERİ AŞ.
DOSYA NUMARASI : 2015/1 İflas.
Yukarıda ismi yazılı bulunan Müflis hakkındaki alacak, istihkak ve iddiaların tahkik ve tetkik işlemleri bitmiş olup,
İcra ve İflas Kanununun 206. ve 207. maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazır
bulundurulmaktadır. Sıraya ait itirazların ilan tarihinden 7 gün içinde İcra Hukuk Hakimliğine, alacağın esasına
ve miktarına ilişkin itirazların ise ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili Ticaret Mahkemesine başvurmaları
İ.İ.K.' nun 235. maddesi hükmüne göre yapılması gerekir.
İcra ve İflas kanunun 232,234 ve 235. maddeleri gereğince ilanen tebliğ olunur. 27.02.2017

Basın : 558109 www.bik.gov.tr

T.C. ERGANİ İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2014/19 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Diyarbakır İl, Ergani İlçesi, 122 Ada No, 1 Parselde kayıtlı, bozyer Köyünde bulunan taşınmaz, killi
tınlı toprak yapısından % 1-2 eğimli yapıda, kuru tarım arazisi olup, tarla vasfındadır. Söz konusu taşınmaz his-
seli taşınmaz olup, aşağıda belirtilen gün ve saatlerde satılacaktır.
Yüzölçümü : 6.769,98 m2
Kıymeti :17.875,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Dosyasında mevcuttur
1. Satış Günü : 17/04/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 17/05/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Ergani Hükümet konağı 1.Kat İcra Müdürlüğü
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
olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden,
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da ma-
lın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şar-
tıyla 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 ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 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 si-
cil 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
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 sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2014/19 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/02/2017

Basın : 557090 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
SAYI : 2016/224
DAVALI : SADIKA GÜL SABANCI Tarabya Mah, Feriha Sok.No:27 Sarıyer / İSTANBUL Davacı Hakan ERTAÇ
tarafından davalılar Sadıka Gül SABANCI, Kazım KÖSEOĞLU, Can KÖSEOĞLU aleyhinde Mahkememizde
TBK’nın 19. maddesine göre açılan davanın yapılan yargılamasında,
Borçlu Sadıka Gül Sabancı ile davacı arasında 2006 yılında başlayan borç ilişkisi nedeniyle davalının ödemedi-
ği 31.12.2010 vade tarihli 3.000.000USD senet alacağının tahsili amacıyla borçlu hakkında İstanbul 25.İcra Mü-
dürlüğü 2015/190 E. sayılı dosyasından ilamsız icra takibi başlatıldığı, borçlu Sadıka Gül Sabancı tarafından
27/03/2008 tarihinde "İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, Tarabya Mah., Feriha mevkii, 1 pafta, 1065 ada, 27 parselde ka-
yıtlı bahçeli kargir villa" niteliğindeki dava konusu taşınmazını mal kaçırmak amacıyla muvazaalı olarak diğer
davalılara satış yolu ile devrinin TBK. nın 19.maddesine göre iptali ile icra dosyasından kaynaklanan alacağın,
dava konusu taşınmaz üzerinden haciz ve cebri icra yolu ile alma yetkisinin tanınması talep ve dava edilmiştir.
Mahkememizce yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Sadıka Gül SABANCI'ya tebligat yapılamadığından, da-
valı Sadıka Gül Sabancı'nın işbu ilanın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde davaya karşı cevap dilekçesi vere-
bileceği, aynı süre içinde ilk itirazlarını bildirebileceği ve karşı dava açabileceği, 2 hafta içinde cevap verilmemesi
halinde dava dilekçesinde ileri sürülen vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağı, dava dilekçesinin, ön in-
celeme hazırlık tutanağının ve 07.02.2017 tarihli duruşma tutanağının ve duruşma gününün, tebliğ yerine geç-
mek üzere gazetede ilan tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde davalı Sadıka Gül Sabancı'ya tebligatın yapılmış
sayılacağı, duruşma günü 20.04.2017 saat 10:45'de bizzat mahkememizde hazır bulunması veya kendisini bir
vekil ile temsil ettirmesi, aksi halde yargılamaya yokluğunda devam olunarak Ön inceleme yapılacağı, ön ince-
lemenin tamamlanması ile tahkikata ve sözlü yargılamaya geçileceği ihtaratının ilanen tebliği ile duruşmanın
20/04/2017 saat 10:45'e bırakılmasına karar verilmiştir.
İşbu ara karar uyarınca;
Dava dilekçesi ve duruşma günü tebliği yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. İşbu ilan, yayın-
landığı tarihten itibaren 2 hafta içerisinde tebliğ edilmiş sayılacaktır.

Basın : 558479 www.bik.gov.tr

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 2. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2017/64 T LMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği,kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
özellikleri : İstanbul İl, Esenyurt İlçe, 1092 Ada No, 37 Parsel No, Koloğılı mevkii Mahalle/Mevkii, Esenyurt Kö-
yü Köyü. 7 Bağımsız Bölüm Satışa konu dairenin bulunduğu bina; 2 bodrum + Zemin +4 normal katlı olarak be-
tonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 3 yıllıktır. Dış cephede dekoratif mantoloma yapılmıştır. Dai-
re; Projesinde salon, yatak nişi, mutfak, banyo ve antre hacimlerinden oluşmaktadır. Yer döşemesi laminat par-
ke, duvarlar ve tavan saten boyadır. Pencereler PVC'dir. Brüt alanı: Som', net kullanım alanı: 46m,,dir.
Adresi : Mehter Çeşme Mah. Bağdat Cad. 1879 Sok. No:34 Kılıç İnş. Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 263.93 m2
Arsa Payı : 3/100
imar Durumu : Var, İnşaat tarzı Bitişik nizam. 5 kat yapılaşma şartı ile "konut" alanında kalmakladır.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 11/04/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 12/05/2017 günü 14:00 - 14:05 arası
Şatış Yeri : MEZAT SALONU, Ekinoba Mah. Londra Asfalt yanyol (no: 107). Çanakkale Sok. Ay-
merkez Karşısı, B.Çekmece/İ ST.
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : istanbul İl, Esenyurt İlçe, 1092 Ada No, 37 Parsel No, Kolagılı mevkii Mahalle/Mevkii, Esenyurt Kö-
yü Köyü. 8 Bağımsız Bölüm Satışa konu dairenin bulunduğu bina; 2 bodrum-*- Zemin +4 normal katlı olarak be-
tonarme karkas sistemde inşa edilmiştir. Bina takribi 3 yıllıktır. Dış cephede dekoratif mantolama yapılmıştır. Dai-
re; Projesinde salon, yatak nişi, mutfak, banyo ve antre hacimlerinden oluşmaktadır. Yer döşemesi laminat par-
ke, duvarlar ve tavan saten boyadır. Pencereler PVC'dir. Brüt alanı: 56m', net kullanım olanı: 46m2dir.
Adresi : Mehter Çeşme Mah. Bağdat Cad. 1879 Sok. No:34 Kılıç İnş. Esenyurt / İSTANBUL
Yüzölçümü : 263.93 m2
Arsa Payı : 3/100
İmar Durumu : Var, inşaat tarzı Bitişik nizam. 5 kat yapılaşma şartı ile "konut" alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 130.000,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 11/04/2017 günü 14:15 - 14:20 arası
2. Satış Günü : 12/05/2017 günü 14.15 - 14:20 arası
Satış Yeri :MEZAT SALONU.Ekinoba Mah. Londra Asfaltı yanyol(no: 107), Çanakkale Sok. Ay mer-
kez Karşısı. B.Çekmece/İST.
Satış şartları: 1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tari-
hinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu ar-
tırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa olacakları toplamını ve satış giderlerini geç-
mek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan son-
raki 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 % 20si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, atıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KOV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 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 si-
cil 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, ihaleye 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 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 sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2017/64 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 23/02/2017
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