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

2017/128 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Ankara ili, Etimesgut ilçesi, Eryaman mahallesi, 87/6396 arsa paylı, 6.396,00 m² yüzölçümlü, 17345 ada, 1 par-
sel, A7-4 blok, 1-2. kat, 4 nolu bağımsız bölüm dubleks konut cinsi taşınmazın borçluya isabet eden tam hisse-
si satılacak olup, Açık adresi:Şeyh şamil mahallesi, 159. sokak üzeri A7-4 nolu blok 1-2. Kat, No 4 Etimes-
gut/Ankara'dır. Blok bodrum kat + zemin kat + 7 normal kattan oluşur ve her katta 2 daire vardır. Binanın dış cep-
hesi mantolama ısı yalıtım sistemi ile kaplı olup, giriş kapısı ferforje kapı, apartman giriş holü ve merdivenler 110
cm yüksekliğinde mermer kaplı olup üzeri silikonlu boya kaplı, merdivenler alüminyum korkulukludur. Bina tak-
ribi 18 yıllıktır. Birinci ve ikinci katta bulunan 4 nolu dubleks daire 100 m² net kullanım alanlı olup 3 oda 1 salon,
mutfak, 1 banyo , wc , antre, ve balkon olarak kullanılmaktadır. Dairenin giriş kapısı ahşap kapı, iç kapılar sun-
ta ve pencereler plastik doğramalıdır. Mutfak yapılı olup sunta dolap ve mermerit tezgah yapılıdır. Duvarlar alçı
sıva ve plastik boya ile kaplıdır. Islak hacimlerin duvar ve zemini seramik kaplı olup klozet ve lavabo mevcuttur.
Daire merkezi kalorifer sistemi ile ısınmaktadır. Daire kuzey - doğu cephelidir. Salon ve odaların zemin kaplaması
laminat parke döşenmiştir. Tavanlarda kartonpiyer vardır.
İmar Durumu : Dosyada mevcuttur.
Kıymeti : 140.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Dosyada mevcuttur.
1. Satış Günü : 27/04/2017 günü 09:50 - 09:55 arası
2. Satış Günü : 22/05/2017 günü 09:50 - 09:55 arası
Satış Yeri : Ankara Batı Adalet Sarayı Mezat Salonu Etimesgut/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
edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile iha-
le 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 da-
ir 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
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 2017/128 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/03/2017

Basın : 566296 www.bik.gov.tr

T.C. HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/72 ESAS
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, Kamulaştırma Kanunu’nun 10.
maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan kısımların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Hatay/Antakya/Demirköprü mahallesi
PARSEL NO : 163
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 22.150,00 m2
KAMULAŞTIRILAN
MÜLKİYET HAKKI : 120,00 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Mehmet Ulvi DEVİREN
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü-Ankara
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü -Ankara
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : Vakıfbank Hatay Şubesi Müdürlüğü
İdari yargıda dava açma süresi:Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargı-
da, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.
Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yü-
rütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma iş-
leminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaş-
tırma yapan idare adına tescil edilecektir. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin teb-
liğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
Yukarıda esas numarası yazılı olan davanın duruşması 20/09/2017 günü saat 09:00'da Hatay 3.Asliye Hukuk
Mahkemesinde yapılacaktır.
İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava di-
lekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi ile değişik 10.
maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca DUYURULUR. 22/02/2017

Basın : 566518 www.bik.gov.tr

T.C. HATAY 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2017/82 ESAS
Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, Kamulaştırma Kanunu’nun 10.
maddesi gereğince kamulaştırma bedellerinin tespiti ile kamulaştırılan kısımların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK
DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adına tapuya tesciline karar verilmesi Mahkememizden istenilmiştir.
Kamulaştırma ve yargılama ile ilgili bilgiler aşağıda gösterilmiştir.
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Hatay/Antakya/Ovakent mahallesi
PARSEL NO : 162 Ada 6 parsel
VASFI : Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 707,37 m2
KAMULAŞTIRILAN
MÜLKİYET HAKKI : 490,25 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hikmetullah SONAR
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü-Ankara
AÇILACAK DAVADA HUSUMETİN
KİME YÖNELTİLECEĞİ : Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü -Ankara
KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN
YATIRILACAĞI BANKA : Vakıfbank Hatay Şubesi Müdürlüğü
İdari yargıda dava açma süresi : Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yar-
gıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabilir.
Tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yü-
rütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma iş-
leminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaş-
tırma yapan idare adına tescil edilecektir. Konuya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin teb-
liğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir.
Yukarıda esas numarası yazılı olan davanın duruşması 20/09/2017 günü saat 09:05'de Hatay 3.Asliye Hukuk
Mahkemesinde yapılacaktır.
İdare tarafından dava açılmadan önce yapılan tüm araştırmalara rağmen adresleri bulunamayanlara dava di-
lekçesi tebliği yerine kaim olmak üzere keyfiyet 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 5. maddesi ile değişik 10.
maddesinin 5'inci fıkrası uyarınca DUYURULUR. 22/02/2017

Basın : 566523 www.bik.gov.tr

T.C. KIRIKKALE 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/5643 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Taşınmaz Kırıkkale İli Yahşihan İlçesi Irmak Köyü hudutlarında 682 ada 9 parselde 6.040,00m2 yüz-
ölçümlü zemin tipi ana taşınmaz üzerinde kat irtifakı kurulu durumda, borçlu adına tam hisselidir. Kırıkaleİl mer-
kezine 7 km mesafede yer almakta olup, Kırıkkale Ankara yolu güzergahında Kırıkkale Organize sanayi kavşa-
ğından sonraki eski köprü kavşagına girildiğinde köprü bitiminde Fi Yapı Konutları tabir edilen sitede A-1 Blokta
2. katta 12 nolu bağımsız numaralı meskendir. Taşınmazın yakın çevresinde 3 km mesafede Kırıkkale Organi-
ze Sanayisi bulunmakta olupsosyal donatılara uzak konumdadır.Taşınmaz merkeze uzak ve çevrede iskanlı ya-
pıların olmaması nedeni ile ulaşımözel araçlar ile rahatlıkla sağlanabilmektedir. Meskenin bulunduğu bina,
6.040,00m2 yüzölçümüne sahip arsa üzerine A1-A2blok olmak üzere 2 blok halinde inşa edilen site içerisinde,
sitenin güney batı kısmındayer alan A1 blokta bulunmaktadır. Bina girişi zemin kattan ve güney batı kısmı cep-
hesinden yapılmaktadır. Binanın dış cephesi yalıtımlı olup boyalı vaziyettedir . A1blok 12 nolu bağımsız bölüm
2. kata konumlu 86 m2 alanlı olup hali hazırdaortak alanları asansörü bitmiş durumda daire içizemin kaplama-
sında ve bazı kısımlarında eksiklikler olan %90 bitmişlik oranına sahip dairedir.
Adresi : Irmak Köyü Yahşihan/KIRIKKALE
Yüzölçümü : 6.040,00 m2
Arsa Payı : 8/1196 m2
İmar Durumu : Yahşihan Belediye Başkanlığından alınan cevabi yazıda belediye
mücavir alanı dışında olduğu bildirilmiştir.
Kıymeti : 100.620,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 04/05/2017 günü 14:10 - 14:15 arası
2. Satış Günü : 29/05/2017 günü 14:10 - 14:15 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale - Kırıkkale Adliyesi
Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale MERKEZ / KIRIKKALE
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkaleİli Merkez Hüseyin Kahya 1. Kısım Mahallesi hudutlarında 5412Ada 1 nolu parselde 281,00
m2 yüzölçümlü zemin tipi ana taşınmaz üzerinde, kat İrtifakı kurulmuş durumda, mesken vasfında borçlu adına
Tam hisselidir. Taşınmaz Kırıkkaleİli Hüseyinkahya Mahallesi 626. Sokakta 2 numarada bulunan betonarme bi-
nanın 1. Katında 1 nolu bağımsız meskendir. Taşınmaz mesken 3+1 tarzında dış ve iç kapıları ahşap doğrama-
lı ıslak zeminler seramik odalar salon hariç mozaik beton salon laminant parkeli 100,00 m2 alanlı eski tipte sa-
lon salomaç şeklinde yapılı kombi doğalgazlı olan gayrimenkuldür. Taşınmazın olduğu alan konut ağırlıklı olup
etrafı benzer tipte binaların yer aldığı il merkezine yürüme mesafesinde bulunmaktadır.
Adresi : Hüseyinkahya Mahallesi 626. Sokak No: 2-Kırıkkale
Yüzölçümü : 281,00 m2
Arsa Payı :3/36
İmar Durumu :Bitişik nizamda 5 kat yüksekliğinde KONUT+TİCARİ alanda.
Kıymeti : 90.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 04/05/2017 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 29/05/2017 günü 14:20 - 14:25 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale - Kırıkkale Adliyesi
Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale MERKEZ / KIRIKKALE
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırıkkaleİli Merkez Yaylacık2. KısımMahallesi hudutlarında 3208 ada 1 parselde 618,00 m2 yüzöl-
çümlüzemin tipi ana taşınmaz üzerinde , zemin katta 2 nolu bağımsızmesken vasfındakat İrtifakı kurulmuş du-
rumda bulunan taşınmazdır.Borçlu adına tam hisselidir.Taşınmaz KırıkkaleİliÇalılıözMahallesi 250. Sokak üze-
rinde no:146da bulunan İkra Apartmanınınzemin katında2nolu bağımsızmeskendir. Taşınmaz mesken 3+1 tar-
zında dış kapısı çelikkapılı iç kapılar amerikan panel ıslak zeminler seramik odalar parke kaplı bakımlı 130,00
m2 alanlı kombi doğalgazlı olan gayrimenkuldür.Taşınmazın olduğu alan konut ağırlık olup etrafı benzer tipte bi-
naların yer aldığı il merkezine orta mesafeli yakınlıkta bulunan otobüs terminali ,avm türü sosyal donatılara ya-
kın konumdabulunan taşınmazdır.
Adresi : ÇalılıözMahallesi 250. Sokak üzerinde No:146-KIRIKKALE
Yüzölçümü : 618,00 m2
Arsa Payı : 46/618 m2
İmar Durumu : Ayrık nizam 5 kat yüksekliğinde "KONUT" alanında kalmakta olup
Taks=0.35, Kaks=1.75 'tir
Kıymeti : 195.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 04/05/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 29/05/2017 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Kırıkkale Adliyesi Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale - Kırıkkale Adliyesi
Zemin Kat Kurum Arşivi Önü Merkez/Kırıkkale MERKEZ / 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 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 2016/5643 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 09/03/2017

Basın : 565246 www.bik.gov.tr

T.C. GAZİOSMANPAŞA 1. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2017/27 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, sa-
at ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün,
saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değeri-
nin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bun-
dan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün
önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik or-
tamda 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 tek-
lif verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gön-
derilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olu-
nur. 24/02/2017 /7

1. İhale Tarihi : 04/04/2017 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2. İhale Tarihi : 04/05/2017 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : ARD OTOPARKI-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA MAH. CEBECİ CD.NO:87/A KÜÇÜKKÖY/GAZİ-
OSMANPAŞA/İSTANBUL
No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
1 170.000,00 1 %1 34JN8029 Plakalı, 2014 Model, AUDI Marka, A4 Tipli, Vi

tes Tipi Otomatik, Rengi Siyah, TDİ.MUHTELİF ÇİZİLER
VAR

(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.

Basın : 566548 www.bik.gov.tr
YALOVAAİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2013/664 ESAS
DAVALI : RAMADAN HİLMİ MUHAMMED MEKKİ
Davacı IŞIK MEKKİ ile Davalı RAMADAN HİLMİ MUHAMMED MEKKİ arasında mahkememizde görülmekte
olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasında verilen ara
karar uyarınca;
HMK'nun 147/1-2 maddeleri "(1)Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için du-
ruşmaya davet edilir.(2) Taraflara gönderilecek davetiyede, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan
mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz
edemeyecekleri bildirilir." uyarınca yokluğunda duruşmaya devam edileceği, karar verilebileceği ve yapılan iş-
lemlere itiraz edemeyeceği hususu, davalı RAMADAN HİLMİ MUHAMMED MEKKİ'ye tebliğ yerine geçerli ol-
mak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın : 563806 www.bik.gov.tr

T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN
SAYI : 2017/193 ESAS
KONU : İLAN
HAYDAR MİCAN' ın mahkememizde açmış olduğu Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Denizli ili, Pamukkale İlçesi Kocadere Mah 94 cilt 33 hane nüfusa kayıtlı 24/11/1975 d.lu, Haydar ve Fatma'dan
oğlu OSMAN MİCAN'dan 01/04/2008 yılından beri haber alınamadığı bugüne kadar ölü ya da sağ olduğu hu-
susunda bilgiye ulaşılamadığı ve bulunamadığından OSMAN MİCAN hakkında bilgi sahibi olanların ilk ilan tari-
hinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize başvurmaları aksi halde OSMAN MİCAN hakkında gaiplik kararı
verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Basın : 565090 www.bik.gov.tr
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