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T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

YAŞAM MERKEZİ İRTİFAK HAKKI TESİSİ İLANI
Madde 1- İhale konusu taşınmaz malın niteliği, yeri ve miktarı,
a) Niteliği : Kampüs içerisinde bulunan 4.286,78 m² alan üzerinde bodrum, zemin
ve birinci kattan oluşan bina yapımı ve çevre düzenlemesi içeren; Yaşam Merkezi
Yapımı ve İşletilmesi.
b) Yeri : Üniversitemiz kampüsü içerisi, Kayseri İli, Melikgazi İlçesi, Köşk dağı Ma-
hallesi, 106 pafta, 1370 ada, 105 numaralı parselin 4.249,34 m².si ve 1370 ada, 35
numaralı parselin 37,44 m².si olmak üzere toplam 4.286,78 m² yüzölçümüne sahip
alan üzerinde.
c) Miktarı, Hakkın Süresi : 22 (yirmi iki) yıl süreli irtifak hakkı tesisi.
Madde 2- Şartname ve eklerin nereden ve hangi şartlarla alınacağı veya gö-
rülebileceği,
İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihale-
ye teklif verecek olanların idarece onaylı ihale dokümanını satın almaları zorunlu-
dur. (İhale dokümanı satış bedeli alındı belgesi karşılığında Strateji ve Geliştirme
Daire Başkanlığı veznesine yatırılacaktır.)
a) İhale dokümanının
görülebileceği yer : Erciyes Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dai-
re Başkanlığı
b) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi : http://www.erciyes.edu.tr
c) İhale dokümanının satın
alınabileceği yer : Erciyes Üniversitesi İdari ve Mali İşler Dai-
re Başkanlığı
d) İhale dokümanı satış bedeli : 250,00.-TL
Madde 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
a) İhalenin yapılacağı adres : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Ma-
li İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 –KAYSE-
Rİ
b) Tekliflerin sunulacağı adres : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Ma-
li İşler Daire Başkanlığı Talas Yolu 5. Km Rektörlük Binası 4. Kat 38039 –KAYSE-
Rİ
c) İhale (son teklif verme) tarihi : 19/04/2017 Çarşamba Günü
d) İhale (son teklif verme) saati : 10.00
e) İhale komisyonunun
toplantı yeri : Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Ma-
li İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu.
f) İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre kapalı teklif usu-
lü ile (irtifak hakkı muhammen bedel üzerinden artırma yoluyla) yapılacaktır.
g) Aynı kanunun 37, 38, 39 ve 40. maddelerindeki hükümler sırasıyla uygulana-
cak, geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan is-
teklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle ihale sonuçlandırılacaktır.
h) Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir.
ı) Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif
son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir.
i) İhale (son teklif verme) saatine kadar İdareye ulaşmayan teklifler değerlendir-
meye alınmaz. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
j) Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı
esas alınır.
Madde 4- Tahmin edilen bedel, alınacak geçici teminat miktarı,
a)İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 42.868,00-TL (kırkikibinsekizyüzaltmışse-
kizTürkLirası)dir.
b) Geçici teminat miktarı
- İlk yıl irtifak hakkı muhammen bedeli 42.868,00-TL- (%3 geçici teminat 1.286,00-TL),
- İnşaatın muhammen bedeli 10.965.028,80-TL (%3 geçici teminat 328.951,00-TL),
- Toplam muhammen bedel 11.007.896,80-TL olup,
- Toplam % 3 geçici teminat miktarı 330.237,00-TL’dir.
c) İstekliler teminat olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre geçici teminat ola-
rak kabul edilen değerleri ibraz edebilecekleri gibi geçici teminatı nakit olarak da
Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesine ihale saatine kadar
yatırabilirler. Geçici teminat, mektup olarak verilecekse süresiz olmalıdır.
Madde 5- İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
İhaleye katılabilmek için, isteklilerin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun
74 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen şartları taşımaları,
aşağıda istenilen belgeleri vermeleri ve geçici teminatı yatırmaları gerekir.
a. Şartname ekinde yer alan örneğe (EK-1 formu) uygun olarak hazırlayacakları
teklif mektubu.
b. Yasal yerleşim yeri sahibi olduklarına ilişkin belge, ( Gerçek kişiler için Nüfus Mü-
dürlüklerinden, Tüzel Kişiler için Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınacak bir bel-
ge ile belgelendirilecektir.)
c. Tebligat için Türkiye’de adresini gösteren belge, (İstekli tarafından şartname ekin-
de yer alan EK-2 Formuna uygun bir dilekçe ile belgelendirecektir.)
d. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarası-
nı gösteren belge, ( İlgisine göre nüfus cüzdanı ve vergi kimlik kartının aslı veya
noter tasdikli sureti )
e. Adli sicil belgesi.
- Gerçek kişi olması halinde Türkiye Cumhuriyeti Savcılığından alınacak adli sicil
belgesi.
- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin Türkiye Cumhuri-
yeti Savcılığından alınacak adli sicil belgeleri.
f. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ve ilgili meslek odası
belgesi;
- Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da
esnaf ve sanatkarlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin bulunduğu yılda alınmış,
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
- Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuat gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sa-
nayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel ki-
şiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
g. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
- Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
- Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kuru-
cuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Tica-
ret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunma-
ması halinde, bu bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazetele-
ri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
h. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya
ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
ı. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde iş ortaklığı beyannamesi ( EK-3 Formu
) ve ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi,
i. Erciyes Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı veznesi veya banka he-
sabına yatırılmış geçici teminata ait banka dekontu veya alındı makbuzu veya usu-
lünce düzenlenen geçici teminat mektubu,
j. İhale dokümanı bedelinin yatırıldığına dair banka dekontu veya alındı makbuzu.
k. İhale tarihine kadar yer görme yapılması ve bu yer görme belgesinin ihale dos-
yası ile birlikte sunulması zorunludur. Yer Görme Belgesi Erciyes Üniversitesi Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecektir. ( Ek-4 Formu )
l. Teknik personel taahhütnamesi (Şartname ekinde yer alan örneğe (EK-5 Formu)
uygun olarak hazırlanacaktır.),
m. İlan tarihi ile ihale tarihi arasındaki dönemde alınmış; kredi borcunda temerrü-
de düşmediğine dair kanıtlayıcı belge,
n. İhale tarihi itibariyle vergi borcu bulunmadığına dair belge,
o. İhale tarihi itibariyle SGK borcunun bulunmadığına dair belge,
Madde 6 – İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp
yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
İlan olunur.

Basın : 570242 www.bik.gov.tr

T.C. ANKARA 7. AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/195 Esas
DAVALI : ALİ YILDIZ Gayret Mah. Oruç Reis Sok. Bk-09 D.34 K:8 Yenimahalle/ ANKARA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;
Davalının adresi ile davacının adresi aynı adres olduğu, davalının yurtdışında olduğunun belirtildiği ve davalının aranan şahıslardan olduğu
Ankara 2. Sulh Ceza Mahkemesince yakalaması bulunduğu da dikkate alınarak dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar ve-
rilmiştir.
Duruşma Günü: 08/06/2017 günü saat: 10:00'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktir-
de H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi
ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın : 574977 www.bik.gov.tr

T.C. AFYONKARAHİSAR AİLE MAHKEMESİNDEN İLAN
ESAS NO : 2017/161
DAVALI : KEZİBAN YIL-Hacıfeyzullah Mah. Meram Sitesi K:5 D:10 A/22 1.Sok.
No:18 Kuşadası/ AYDIN
Davacı Cihan Öztuğ tarafından davalı Keziban Yıl aleyhine açılan Velayet davası-
nın 24/03/2017 tarihli celsesinde verilen ara karar gereğince;
Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize dava dilekçesi ve tensip zap-
tı tebliğe çıkarılmış olup, adreste tanınmadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres
araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma zaptı-
nın ilanen tebliğ olunur.
Bu sebeple; "HMK. 139. maddesi uyarınca, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız ön
inceleme duruşmasına gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz
edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddiasını genişletebi-
leceği yahut değiştirebileceği, mahkememizce belirlenen duruşma gününün
26/05/2017 günü saat 09:20 olduğu ilanen tebliğ olunur'' 24/03/2017

Basın : 574707 www.bik.gov.tr

T.C. ANKARA 5. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/2779 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Satılmasına Karar Verilen Bağımsız Bölümlerin Bulunduğu Ana Taşınmazın Özellikleri: Satışa çıkarılan aşağıda bilgileri mevcut mes-
kenlerin bulunduğu Kazım Özalp Mah, 5439 ada, 19 parselde kain 14 no.lu ana taşınmaz, Reşit Galip Caddesi ile Filistin Sokağın kesiştiği
köşe parselde yer almaktadır. Bina büyükelçiliklerin, büyük fima ve holdinglerin merkez ofisleri ile Ankara temsilciliklerinin bulunduğu bir böl-
gede olup üst gelir grubu tarafından da ikametgah olarak tercih edilmektedir. Toplam brüt inşaat alanı 1.714,90 m2 olan binanın girişi Filistin
Sokak cephesinden olup 1. Bodrum kattandır. Bina 2 adet bodrum kat, zemin kat ve 2 adet normal kat olmak üzere toplam 5 katlıdır. 2. Bod-
rum katta kazan dairesi ve kalorferci yeri, 1 bodrum katta 1 no.lu bağımsız bölüm ve E1 depo, zemin ve normal katlarda ikişer adet bağım-
sız bölüm olmak üzere ana taşınmazda toplam 7 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. 25 yaşında olan binanın dış cephesi sıva üzeri teks-
türlü akrilik boyalıdır. Merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplıdır.
1 NO'LU TAŞINMAZ:
Satışına karar verilen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kazım Özalp Mah, 5439 ada, 19 parselde kayıtlı yukarıda bilgilerine yer verilen ana taşın-
mazda bulunan, 120/1000 arsa paylı 1. Bodrum Kat 1 no.lu meskenin arsa payına isabet eden zemin alanı 100,92 m2'dir. Bağımsız bölü-
mün net kullanım alanı 120 m2, eklentisi E1 no.lu deponun net kullanım alanı 150 m2 ve 3 no.lu meskenden katılan yaklaşık 67 m2 ile bir-
likte yaklaşık 333 m2 (depo alanından 4 m2 düşülerek hesaplanmıştır) net kullanım alanı oluşturulmuştur. 3 no.lu bağımsız bölümden katı-
lan yaklaşık 67 m2'lik alan iş bu taşınmaza değer takdir edilirken dikkate alınmamıştır. Bağımsız bölümün fiili kullanımında; mimari projede
tek mahal olarak görünen bağımsız bölüm, halihazırda antre, salon 4 oda ve wc şeklinde düzenlenmiş ayrıca mimari projede 1 no.lu mes-
kenin eklentisi olan E1 depoya yarım kat inilen merdivenle bağlantı yapılmış, projede tek mahal olan depoda, 1 no.lu bağımsız bölümle bir-
likte kullanılan 5 oda, mutfak ve wc düzenlenmiştir. Ayrıca 1 no.lu bağımsız bölümden zemin kattaki 3 no.lu bağımsız bölüme merdivenle bağ-
lantı yapılarak, 3 no.lu bağımsız bölümün bir kısmında 1 no.lu bağımsız bölüm tarafından kullanılan 4 oda ve wc düzenlenmiştir. Taşınmaz
kuzey, güney ve doğu cepheli olup pencereleri çift camlı ahşap doğramalı, giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşaptır. Antrenin zemini granit du-
varları alçı sıva üzeri kısmen boyalı ahşap lambrili ve kağıt kaplamalıdır. Salonun zemini lamine parke, bazı odaların zemini laminat bazıla-
rının ise ahşep parke kaplı, salonu asma tavanlı odalar kartonpiyerli olup duvarlar kağıt kaplamadır. Mutfağın zemini laminat kaplama, du-
varları ve tavanı plastik boyalı, mutfak tezgahı corian, tezgah alnı seramik, profil kapaklı tezgah alt ve üst dolapları yapılıdır. Banyo ve wc'nin
zemin ve duvarları seramik kaplı, tavanları spot aydınlatmalı ve asma tavanlı olup kolozet, pisuar ve lavobo mevcuttur. Isıtma sistemi mer-
kezi doğalgazlı olup çelik panel radyatörler mevcuttur.
Adresi : Kazım Özalp Mah. Filistin Sok. No:14/1 Çankaya/ANKARA
Yüzölçümü : 266 m2 (3 no.lu meskenden katılan 67 m2 dahil değildir)
Arsa Payı : 120/1000 (hisse payı tam)
İmar Durumu : Söz konusu bağımsız bölümün yer aldığı parsel, 37870 no.lu kesin parselasyon ve bölge kat nizamı planında ayrık
nizam 3 katlı konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 850.000 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif hacizler, ipotekler ve Türkiye Elektrik Kurumu lehine 16 m2'lik kısımda 60 yıl müddetle kira şerhi.
1. Satış Günü : 25/05/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 22/06/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA
2 NO'LU TAŞINMAZ:
Satışına karar verilen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kazım Özalp Mah, 5439 ada, 19 parselde kayıtlı yukarıda bilgilerine yer verilen ana taşın-
mazda bulunan 120/1000 arsa paylı zemin kat 3 no.lu meskenin arsa payına isabet eden zemin alanı 100,92 m2'dir. Bağımsız bölümün fii-
li kullanımı; mimari projede salon olan mahalin bir kısmı bölünerek oluşturulan 1 oda, wc ve güney cephesindeki 3 oda, merdivenle bağlan-
tı yapılan 1 no.lu mesken tarafından kullanılmaktadır. Konut olarak kullanılan bağımsız bölüm antre, salon + açık mutfak, 1 oda, banyo, wc
ve balkon düzenlenmiştir. 1 no.lu bağımsız bölüm tarafından kullanılan 67 m2'lik alanla birlikte meskenin net kullanım alanı 144 m2'dir (bal-
kondan 2 m2 düşülerek). Bina girişine göre girişin sol tarafında yer almakta olan 3 no.lu mesken kuzey, güney ve doğu cepheli olup pence-
releri çift camlı ahşap doğramalı, giriş kapısı çelik, iç kapıları ahşaptır. Antrenin zemini granit, duvarları ahşap lambrilidir. Salon ve oda zemi-
ni lamine parke, duvarları kağıt kaplama, tavanları kartonpiyerlidir. Açık mutfakta tezgah ve banko granit, tezgah alnı seramik, alüminyum çer-
çeveli mdf lam kapaklı tezgah alt ve üst dolapları yapılıdır. Wc'nin zemin ve duvarları seramik kaplı, tavanları spot aydınlatmalı asma tavan-
lı olup kolozet ve dolaplı lavobosu mevcuttur. Balkon cam balkon sistemi ile kapatılmış olup zemini granit seramik kaplıdır. Isıtma sistemi mer-
kezi doğalgazlı olup çelik panel radyatörler mevcuttur.
Adresi : Kazım Özalp Mah. Filistin Sok. No:14/3 Çankaya/ANKARA
Yüzölçümü : 144 m2 (1 no.lu meskene katılan 67 m2 dahildir)
Arsa Payı : 120/1000 (hisse payı tam)
İmar Durumu : Söz konusu bağımsız bölümün yer aldığı parsel, 37870 no.lu kesin parselasyon ve bölge kat nizamı planında
ayrık nizam 3 katlı konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 800.000 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif hacizler, ipotek ve Türkiye Elektrik Kurumu lehine 16 m2'lik kısımda 60 yıl müddetle kira şerhi.
1. Satış Günü : 25/05/2017 günü 11:20 - 11:30 arası
2. Satış Günü : 22/06/2017 günü 11:20 - 11:30 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA
3 NO'LU TAŞINMAZ:
Satışına karar verilen Ankara ili, Çankaya ilçesi, Kazım Özalp Mah, 5439 ada, 19 parselde kayıtlı yukarıda bilgilerine yer verilen ana taşın-
mazda bulunan 165/1000 arsa paylı 2. Kat 7 no.lu meskenin arsa payına isabet eden zemin alanı 138,77 m2'dir. Bağımsız bölüm fiili kul-
lanımda salon, antre, mutfak, 4 yatak odası, 2 banyo, wc ve 2 balkondan oluşmakta olup net kullanım alanı 152,60 m2'dir. Bina girişine gö-
re girişin sol tarafında yer almakta olan 7 no.lu mesken kuzey, güney ve doğu cepheli olup pencereleri çift camlı ahşap doğramalı, giriş ka-
pısı çelik, iç kapıları ahşaptır. Antrenin zemini seramik, duvarları plastik boyalı, tavan kartonpiyerlidir. Mutfağın zemini seramik, duvarları plas-
tik boyalı, tavanı kartonpiyerli, alt üst dolapları özel yapım pvc kapaklı, akrilik tezgahlıdır. Pencere tarafında mutfak dolapları ile takım olarak
oturma ve yemek köşesi yapılmıştır. Salonun zemini lamine parke, duvarları kaliteli kağıt kaplama, tavanları kartonpiyerlidir. Odaların zemi-
ni ahşap parke, duvarları plastik boyalı ve tavanı kartonpieyrlidir. Banyo, wc ve ebeveyn banyosunun zemin ve duvarları rölyef bordorlü se-
ramik kaplı olup wc'de klozet ve asma lavabo, ebeveyn banyosu ve normal banyoda ise klozet, dolaplı lavabo ve duş teknesi mevcuttur. Isıt-
ma sistemi merkezi doğalgazlı olup çelik panel radyatörler mevcuttur.
Adresi : Kazım Özalp Mah. Filistin Sok. No:14/7 Çankaya/ANKARA
Yüzölçümü : 152,60 m2
Arsa Payı : 165/1000 (hisse payı tam)
İmar Durumu : Söz konusu bağımsız bölümün yer aldığı parsel, 37870 no.lu kesin parselasyon ve bölge kat nizamı planında
ayrık nizam 3 katlı konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti : 1.000.000 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Muhtelif hacizler, ipotek ve Türkiye Elektrik Kurumu lehine 16 m2'lik kısımda 60 yıl müddetle kira şerhi.
1. Satış Günü : 25/05/2017 günü 11:40 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 22/06/2017 günü 11:40 - 11:50 arası
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esa-
tis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar var-
sa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda bi-
rinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artır-
mada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok ar-
tırana 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 verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim mas-
raflarıalıcıya 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 bel-
geler 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 gereğince 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 be-
deli 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 gönderile-
bilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/2779 Esas
sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/03/2017
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ANKARA 5. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLAN
Davacı Hülya ÇELİK vekili tarafından davalı Kenan ÇELİK aleyhine açılan Tanıma davası sonucunda;
Davalı Kenan ÇELİK'in mevcut adreslerine çıkartılan tebligatlar yapılamamış davalının başkaca adresi tespit edilememiştir.
Mahkememizce verilen 27/11/2015 tarih 2014/867 Esas 2015/1719 sayılı kararı ile; “Davanın kabulü ile; Kars ili, Akyaka ilçesi, Büyükdurdu-
ran mah/köy, cilt No.5, Hane No.48 'de nüfusa kayıtlı Müslüm ve Gülnişan'dan olma 04/05/1970 Arpaçay doğumlu davacı HÜLYA ÇELİK ile
aynı yerde nüfusa kayıtıtlı Hamit ve Nermiye'den olma 20/02/1959 doğumlu KENAN ÇELİK'in BOŞANMALARINA dair Kanada Ontario Eya-
leti Guelph şehri yüksek Adalet mahkemesinin FS-09-00000272-0000 nolu sayılı 03/09/2010 kesinleşme tarihli kararın mahkememizce
TANINMASINA ve nüfusa işlenmesine.” karar verilmiş ve bu kararın davalıya HMK 213 md.gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Davalı Kenan ÇELİK mahkememizce verilen kararı tebliğden itibaren 15 gün içerisinde vereceğiniz temyiz dilekçesi ile Yargıtay'a temyiz yo-
luna gidebileceğiniz aksi halde mahkememizce verilen kararın bu süre sonunda kesinleşeceği hususu tarafınıza ilanen tebliğ olunur.
22/03/2017
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