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

2016/524 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkale ili Merkez Fabrikalar mahallesi Demirciyurdu mevkii 153 ada 14 parsel birinci kat 4 no-
lu mesken nitelikli borçlu adına tam hisseli taşınmaz. Bağımsız bölümün bulunduğu bina yeni, asansörlü, do-
ğalgazlı durumda olup dairenin doğal gazı kesiktir. Daire 3 oda 1 salon mutfak banyo wc antra ve balkonlu yak-
laşık 110 m2 alanlıdır. Dış kapı çelik olup dış doğramalar pvc merdiven korkulukları krom çelik yapılı düzenli bir
durumdadır. Şehir merkezine uzakta yeni yapılan valilik konağına yakın gelişmekte olan bir bölgededir. Beledi-
ye hizmetlerinden yararlanır niteliktedir. Taşınmazın bu haliyle toplam değeri 165.000,00 TL olacağı kanaatine va-
rılmıştır.
Yüzölçümü : 110 m2
Arsa Payı : 150/2169
İmar Durumu : İmar planı içerisinde olup, 4 kat yüksekliğinde konut alanında kalmaktadır. Taks=0,40;
Kaks=1,60 dir.
Kıymeti : 165.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 27/04/2017 günü 11:10 - 11:15 arası
2. Satış Günü : 23/05/2017 günü 11:10 - 11:15 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale
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 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 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 ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynın-
dan 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 2016/524 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.28/02/2017

Basın : 558366 www.bik.gov.tr

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

2016/4 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İl, Kahramankazan İlçe, 3225 Ada No, 3 Parsel No, Saray Mahalle/Mevkii, Ankara Ka-
zan Saray Mahallesinde bulunan 3225 ada 3 parsel sayılı Ankara-İstanbul yolundan 1.250 m içeride En-
lem:40,083945, Boylam:32,631309 da bulunan İman ; ayrık nizam, Emsal:0,60, Hmax:Serbest, Sanayi ve de-
polama alanı olarak bildirilen, Belediye hizmetlerinden faydalanmayan, etrafında değişik konularda faaliyet
gösteren imalathane ve fabrikaların inşaat halinde olduğu arsa nitelikli taşınmaz
Yüzölçümü : 2.257 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam, Emsal:0,60, Hmax:Serbest, Sanayi ve depolama alanı
Kıymeti : 406.260,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 03/04/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 02/05/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Yıldırım Beyazıt Mah. Osmanlı Cad. No:57 Kat:2 Kazan Belediyesi Spor Kopleksi KAH-
RAMANKAZAN
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önce-
ki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tah-
min edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmek şar-
tı 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 toplamım ve sa-
tış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi dü-
şecektir.
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 üze-
re süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşın-
mazın 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 hak-
lan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi ge-
reğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatılmamak sureti
ile 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 olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde iste-
yen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al-
mak isteyenlerin 2016/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 21/02/2017
(İİKm.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Basın : 558525 www.bik.gov.tr

T.C. İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
ADİ TASFİYE VE İFLASIN AÇILMASI,

ALACAKLILARIN 1. TOPLANTIYA DAVET İLANIDIR
DOSYA NO: 2016/9 Es.
MÜFLİS : RGTE İLETİŞİM REKLAM PAZ.VE TİC. A.Ş.
(Tic. Sic.No: 657925) ADRESİ : Yahya Kemal Mah. Gülyalı Sk. NO:38 K: 1-D: 1 Kağıthane/İSTANBUL
İFLAS KARARI : İstanbul 8. Asliye Ticaret Mahkemesinin 29/12/2016 tarih ve 2015/1160 Es.2016/997 Kr.
Sayılı ilamı
1. ALACAKLILAR TOPLANTISI
YER GÜN ve SAATİ : 03/04/2017 günü saat 11,00 de İstanbul 3. İflas Müdurlüğü'ne ait odada İcrasına,
İflasına karar verilen yukarıda isim ve adresi yazılı müflis hakkındaki tasfiyenin İİK. 219. Md. göre ADİ USULDE
icrası tensip kılınmış olduğundan;
a- 1. ALACAKLILAR TOPLANTISININ: Yukarda belirtilen gün ve saatte İstanbul Adliyesarayı (Çağlayan) 3.İflas
Dairesi ( B3-2B13 ) kaleminde ilk toplantı yapılacağı, alacaklıların bu toplantıya gelmeleri veya yetkili bir vekil gön-
dermeleri,
b- Müfliste alacaklı olan alacaklıların (Md. 221); belirtilen gün ve saate 1. toplantıya gelmeleri veya kendilerine
vekile temsil ettirmeleri, müflis ile müşterek borçlu olanların (Md. 203, 204) ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden
sair kimselerin de toplantıda bulanmağa haklarının olduğu, Müflisin masa malvarlığına intikal edecek mal ve ta-
sarrufun iptaline konu edilebilecek işlemlerin bildirilmesi.
c- Müfliste alacaklı olanların alacağını, taşınır ve taşınmaz üzerinde istihkak iddiasında bulunanların ilandan iti-
baren bir ay (Md. 220) içinde başlık altındaki iflas dosyasına yazılı olarak alacak ve istihkak iddialarını kaydet-
tirmeleri (Md. 236) ve delillerinin (senet ve defter hulasaları vs.) asıl veya musaddak suretlerini tevdii eylemele-
ri,
d- Müflise borçlu olanların aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri (Md. 192), aksi halin İcra ve İflâs
Kanununun 336 ncı maddesi uyarınca cezai sorumluluğu gerektireceği.
e- Müflisin mallarını her ne suretle olursa olsun ellerinde bulunduranlar, o mallar üzerindeki kanunî hakları sak-
lı kalmak şartıyla bunları aynı süre içinde iflâs dairesi emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bu-
lunmadıkça cezaî sorumluluğa uğrayacakları ve rüçhan haklarından mahrum kalacakları,
İİK. 219. Md. cümlesinde ilan ve tebliğ olunur. 27.02/2017

Basın : 558398 www.bik.gov.tr

T.C. KARŞIYAKA 3. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/6153 ESAS
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulun-
madığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, ar-
tırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala-
cakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geç-
mesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna ka-
dar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda be-
lirtilen oranda KDV'nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildi-
ği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; Vekaletname ile ihaleye katılacak ilgililerin ve-
kaletname aslı veya noter tasdikli suretini ibraz etmelerine, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. (KDV oranlarında bir değişiklik olması halinde bu orandan ve-
ya yetkili makamlarca başka bir orandan alınmasına karar verilmesi halinde aradaki fark, faiz ve cezaları ihale
alıcısı tarafından yatırılacaktır.) 24/02/2017

1. İhale Tarihi : 21/03/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2. İhale Tarihi : 06/04/2017 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Karataş Yediemin Deposu Maltepe Caddesi No:34/1A Çiğli/İZMİR
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 170.000,00 1 %18 1 Adet DMG Gildemeister CTX 510 ECO marka ve mode
lindeki 2011 üretim yılı olan 8045000213A seri numaralı
Max1/Min:3250,7800 kg ağırlığında, 50 KVA güç ve 80
amper ile 400 voltluk enerji ile çalışan CNC otomatik bil
gisayarlı temiz ve bakımlı torna tezgahı (ana kartı yok)

2 140.000,00 1 %18 1 Adet Feeler markalı FTC-30 modelindeki TE679 seri nu
maralı 2011 üretim yıllı 5080 kg ağırlığında, 3500 RPM
Speed Range ve 30 HP motor gücü özelliklerinde CNC
otomatik bilgisayarlı torna tezgahı ( ana kartı yok )

(İİK m.114/1, 114/3)
Basın : 557520 www.bik.gov.tr

T.C. ANKARA 9. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/20487 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli, Çankaya İlçesi, 5696Ada, 2 Parsel, Umut Mahallesi, 1.Bodrum Kat 13 Nolu Bağımsız Bö-
lüm. Kıymet takdiri istenen dükkanın bulunduğu bina, 2 bodrum + zemin + 2 normal katlıdır. Satışa konu dükka-
nın ön cephesinin bir kısmı camlı demir doğramadır. Zemini laminant parke ve kısmen seramik kaplıdır. Duvar-
ları ve tavanı plastik boyalıdır. Dükkanın arka bölümünde lavabo ve hela taşı bulunan WC kısmı vardır. Dükka-
nın kullanım alanı 53,00m² olarak ölçülmüştür.Dükkanın ısınma sistemi sobalıdır. Mimari projesine göre dükka-
nın arka bölümündeki 3,00m²'lik kömürlük dahil edilmiştir. Dükkan, kiracı tarafından kırtasiye satış yeri olarak
kullanılmaktadır. Dükkan, ön cephesinin bir bölümündeki camlı demir doğrama ışık almaktadır. Dükkan, 1. Bod-
rum katta ( fiilen zemin kat seviyesinde) Folklor Sokak cephelidir.
Adresi : Umut Mah. Folklor Sok. No:4/13 Çankaya/ANKARA
Yüzölçümü : 690 m2
Arsa Payı : 8/200
Kıymeti : 40.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibi
1. Satış Günü : 10/04/2017 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 09/05/2017 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA
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 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 geçme-
si 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 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 2016/20487 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/02/2017

Basın : 557366 www.bik.gov.tr

T.C. KIZILTEPE İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2017/24 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 141 Ada No, 9 Parsel No, ALİMIŞMIŞ Mahalle/Mevkii, Bilirkişi raporuna gö-
re; Mardin ili Kızıltepe ilçesi Alimışmış Mahallesi 141 ada 9 nolu parselin vasfının Arsa olarak ayrıldığı, 9 nolu par-
selin tapu alanı ise 2000.00m2 olarak geçtiği parselin tamamı ALTUĞ İNŞ. MAKİNA NAKLİYAT GIDA KUYUM-
CULUK SANAYİ VE TİC.LTD.ŞTİ adına kayıtlı olduğu yaptığım araştırma sonucu tespit edilmiştir. Şehir imar pla-
nında 5 katlı konut alanında kalmaktadır. Binanın yapı tarzı betonarmedir. Zemin kat hariç her kat için yükseklik
maksimum 3.20m’ dir. Yoldan çekme mesafesi 5m, Yan bahçe mesafesi 3m’dir. Mardin ili Kızıltepe ilçesi Ali-
mışmış Mah. Robin sokak ta yer alır.
Adresi : Yukarıdadır.
Yüzölçümü : 2.000,00 m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : İmar planında.
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 04/04/2017 günü 15:30 - 15:35 arası
2. Satış Günü : 04/05/2017 günü 15:30 - 15:35 arası
Satış Yeri : icra müdürlüğü dairesi önünde Kızıltepe/Mardin
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 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 satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar ban-
ka 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 alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, 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 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 2017/24 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 28/02/2017
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