
T.C. MALATYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/49 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri :Malatya İl, Battalgazi İlçe, 1026 Ada No, 8 Parsel No, Çöşnük Mahallesi İnderesi Civarında
Mevkii Mahalle/Mevkii, Taşınmaz; Malatyaİli, Battalgazi İlçe, Çöşnük Mah. Kain 1026 Ada 8 Nolu taşın-
maz 1162 m²toplam alana sahiptir. Ancak yola terk işleminden sonra kısmen park alanında ,kısmen iba-
det yeri ,kısmende 5m ön bahçeli alanda kalmış olup, imar alanında kalan kısım yaklaşık 223 m² alanlı
kayıtlı arsadır. Taşınmaz üzerinde değer arttırıcı herhangi bir yapı vs. bulunmamaktadır. Hafif eğimli bir
topografik yapıya sahiptir. Değerlemeye konu olan taşınmazın yakın çevresindeki yapılaşma normal yo-
ğunluktadır. Üçgene yakın bir geometrik şekle sahiptir.
Adresi : Çöşnük Mah. Kain 1026 Ada 8 Nolu Parseldedir. Battalgazi / MALATYA
Yüzölçümü : 1.162 m2
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı Uygulama İmar Planında yola terk işleminden sonra kısmen park
alanında, kısmen ibadet yerinde ve kısmen de 5 m ön bahçeli ayrık ikiz nizam 4 (dört) katlı konut ala-
nında kalmaktadır.
Kıymeti : 156.100,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Satış Günü : 03/07/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 01/08/2017 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : Malatya 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Yazı İşleri Müdür Odası
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 ar-
tırmada tahmin edilen 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 günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Elektronik ortamda teklif verecek olanların ihale teminat bedelini, Satış
Memurluğumuza ait VakıflarBankası Malatya Şubesine ait TR620001500158007301334520 İBAN nu-
maralı hesaba yatırmaları gerekmektedir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamınıve 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 verilebilir. 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 gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine 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 ay-
rıca 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 2016/49 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
10/05/2017

Basın : 604671 www.bik.gov.tr

T.C. SİVAS 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO : 2017/202
Davacı SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasının
yapılan tensipleverilen ara kararı gereği,
Aşağıda dosya numaraları, davalı ile ada ve parsel numarası yazılı olan davaya konu taşınmazların
SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili için dava
açılmış olup, ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya
adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak davalarda husumetSİVAS BE-
LEDİYE BAŞKANLIĞINA yöneltilecektir. 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda ip-
tali davası açıp ve yürütmenin durdurulması kararının alındığıbelgelendirilmediği takdirde kamulaştırma
işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal SİVAS
BELEDİYE BAŞKANLIĞI adına tescil edilecektir. Aşağıda esas numaraları yazılı davaların duruşması
06/06/2017 günü saat 10:25'den itibaren Sivas 1.Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapıla-
cak, aşağıda isimleri yazılı davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla kendisini temsil
ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma
Yasasının 8. maddesine göre davalı ile anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre
dava açıldığı hususu ilan olunur.
DOSYA NO : TAŞINMAZ (Sivas Merkez):
2017/202 Sivas İli Merkez Altuntabak Mah. Yumurtatepe mevkii 1543 ada 16 nolu parsel
DAVALILAR : AVŞAR DOĞAŞAN

Basın : 603401 www.bik.gov.tr

T.C. SİVAS KADASTRO MAHKEMESİ İLAN
SAYI : 2012/98 ESAS
Mahkememizde görülmekte olan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davası nedeniyle;
Davalılar 47794770252 T.C. no'lu Muhittin SARIKAYA, 47785770544 T.C. no'lu Bahattin SARIKAYA ve
47800770092 T.C. no'lu Fatma SARIKAYA'nın tüm aramalara rağmen açık adresinin bulunamaması ne-
deniyle Yargıtay Bozma İlamının tebliğ edilmesi gerekli olduğundan, Yargıtay Bozma İlamı tebliği yerine
geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.

Basın : 604056 www.bik.gov.tr

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

2016/323 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, 73 Parsel No, Karakaya Mahallesi Ma-
halle/Mevkii, Türkmen ve Işıkpınarı mevkiinde bulunantaşınmaz kuru (sulanamayan), siltli-tınlı toprak
yapısında ve yaklaşık % 2-6 eğimli tarım arazisi olduğu, taşınmaz buğday, nohut, kavun vb. tarım ürün-
leri yetiştirmeye müsaittir.
Yüzölçümü : 57.000,00 m2
Kıymeti : 285.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında yazılı olduğu gibidir
1. Satış Günü : 13/07/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : Balıkesir Adalet Sarayı 3. Kat. 2. İcra Müdürlüğü kalemi - Gaziosmanpaşa Mah.Yeni İzmir
Cad. 4.Km. No:186 ALTIEYLÜL / BALIKESİR
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin : 23/06/2017 - 12/07/2017
İkinci Artırma İçin : 18/07/2017 - 07/08/2017
2 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, 76 Parsel No, Karakaya Mahallesi Ma-
halle/Mevkii,taşınmaz kuru (sulanamayan), siltli-tınlı toprak yapısında ve yaklaşık % 4-8 eğimli tarım
arazisi olduğu, taşınmaz buğday, nohut, kavun vb. tarım ürünleri yetiştirmeye müsaittir.
Yüzölçümü : 19.550,00 m2
Kıymeti : 97.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında yazılı olduğu gibidir
1. Satış Günü : 13/07/2017 günü 10:20 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 10:20 - 10:25 arası
Satış Yeri : Balıkesir Adalet Sarayı 3. Kat. 2. İcra Müdürlüğü kalemi - Gaziosmanpaşa
Mah.Yeni İzmir Cad. 4.Km. No:186 ALTIEYLÜL / BALIKESİR
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin : 23/06/2017 - 12/07/2017
İkinci Artırma İçin : 18/07/2017 - 07/08/2017
3 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, 78 Parsel No, Karakaya Mahallesi Ma-
halle/Mevkii, Türkmen ve Işıkpınarı mevkiinde bulunantaşınmaz kuru (sulanamayan), siltli-tınlı toprak
yapısında ve yaklaşık % 4-8 eğimli tarım arazisi olduğu, taşınmaz buğday, nohut, kavun vb. tarım ürün-
leri yetiştirmeye müsaittir. Taşınmazın kadastro yolu bulunmaktadır
Yüzölçümü : 12.000 m2
Kıymeti : 60.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında yazılı olduğu gibidir
1. Satış Günü : 13/07/2017 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Balıkesir Adalet Sarayı 3. Kat. 2. İcra Müdürlüğü kalemi - Gaziosmanpaşa
Mah.Yeni İzmir Cad. 4.Km. No:186 ALTIEYLÜL / BALIKESİR
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin : 23/06/2017 - 12/07/2017
İkinci Artırma İçin : 18/07/2017 - 07/08/2017
4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Balıkesir İl, Altıeylül İlçe, 78 Parsel No, Karakaya Mahallesi Ma-
halle/Mevkii, Mustafa Kuytuğu mevkiinde bulunantaşınmaz kuru (sulanamayan), siltli-tınlı toprak yapı-
sında ve yaklaşık % 8-12 eğimli tarım arazisi olduğu, taşınmaz buğday, nohut, kavun vb. tarım ürünleri
yetiştirmeye müsaittir.
Yüzölçümü : 5.250,00 m2
Kıymeti : 15.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydında yazılı olduğu gibidir
1. Satış Günü : 13/07/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 08/08/2017 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : Balıkesir Adalet Sarayı 3. Kat. 2. İcra Müdürlüğü kalemi - Gaziosmanpaşa
Mah.Yeni İzmir Cad. 4.Km. No:186 ALTIEYLÜL / BALIKESİR
Elektronik Ortamda Teklif Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin : 23/06/2017 - 12/07/2017
İkinci Artırma İçin : 18/07/2017 - 07/08/2017
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 ar-
tırmada tahmin edilen 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 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 toplamınıve 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 verilebilir. 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 gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine 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 ay-
rıca 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 2016/323 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
17/05/2017

Basın : 605049 www.bik.gov.tr

T.C. BAKIRKÖY 18. İCRA DAİRESİ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/372 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul ili, Bakırköy ilçesi, Zeytinlik Mah. 87 Ada, 5 Parsel, 212,29 m² Yüzölçümlü, 20/74
Arsa paylı, Zemin kat, 1 Nolu bağımsız bölüm, Depolu dükkan nitelikli taşınmaz.
Özellikleri : Satışa ilişkin dosyada mevcutBakırköy 5.İcra Hukuk Mahkemesi Hakimliğinin 2016/492
Esas sayılı dosyasından yaptırılan 15/06/2016 tarihli bilirkişi raporuna göre " Satışa konu taşınmaz Zey-
tinlik Mah. Şehit Nusret Sok. No:7A Dükkan Bakırköy/ İSTANBUL adresinde yapılan inceleme ve so-
ruşturma neticesinde aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir. Satışa konu taşınmazın bulunduğu bina,
Bodrum, zemin ve dört normal kattan ibaret olup, zemin katta dükkan, üst katlarda konutlar mevcuttur.
Satışa konu taşınmaz 7A dükkan olup, camekan vitrinli, alüminyum doğramadır. Söz konusu yer hali-
hazırda spor salonu olarak kullanılmaktadır. Dükkanın bodrum depo kısmı ve zemin katı spor salonudur.
Ayrıca dava dışı zemin katından merdivenle çıkılan asma kat mevcut olup, bayan ve erkek soyunma ka-
binleri , duşlar, wc ler ve ayrıca yazıhane mevuttur. Dükkanın tabanı kısmi laminant parke kısmen de se-
ramik döşelidir. Satışa konu yer bodrum kat 68,00 m² , zemin kat 122,16 m² olmak üzere toplam 190,16
m² miktarlı olup, klima ile ısıtılmaktadır. Satışa konu taşınmaz, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapım
kriterlerine göre 3.sınıf B gurubu yapılar sınıfındandır."denilmektedir.
İmar Durumu : Söz konusu parsel 14.05.2013 / 12.06.2014 / 13.09.2014 T.T. 1/1000 ölçekli Bakırköy
Merkez Demiryolu Güneyine ilişkin Revizyon İmar Planında bitişik nizam beş kat irtifalı konut alanında
kalmaktadır. Bakırköy Belediye Başkanlığının 28.03.2016 tarih ve 18393 sayılı yazılarından anlaşılmış-
tır.
Kıymeti : 1.500.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Beyan : Yönetim Planı : 16/02/1996
1. Satış Günü : 25/07/2017 günü 10:50 - 11:00 arası
2. Satış Günü : 24/08/2017 günü 10:50 - 11:00 arası
Satış Yeri : Bakırköy Adalet Sarayı Satış Mezat Salonu
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, ar-
tırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif veri-
lebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve satış isteyenin alacağına rüçhanlı
alacaklarının toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulun-
madığı 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,satış isteyenin alacağına 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 teklifte bulunacak gerçek
veya 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 numa-
raları yazılı vaziyette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının ibraz edilmiş olması gerekmektedir.
Banka hesabına yatırılan teminat bedellerinin iadesi yine banka hesabı üzerinden yatıran kişinin hesa-
bına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tarihli 10594 sa-
yılı yazısı uyarınca; ihaleye nakit olarak teminatını sunarak da katılabilecektir. Bu gayrimenkul üzerinde
hakkı olan alacaklının iştiraki halinde alacağı mezkur nispet raddesinde ise İ.İ.K.nun 124/4. Madde ge-
reğince ayrıca pey akçesi veya teminat aranmaz. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geç-
memek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, tapu alım harcı ve tapu dairesince alınacak başkaca
masraflarile teslim ve tahliye masrafları alıcıya aittir. Alıcıya yapılacak ihtarda verilen süre içerisin de
ihaleden kaynaklanan Damga Vergisi , KDV ve tapu alım harcını yatırmadığı taktirde resen İİK nun 133.
Maddesi uyarınca ihalenin iptaline karar verilecektir. İhaleden kaynaklanan Tellâliye resmi, tapu satım-
harcıve 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 ta-
rafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ilebelgelenmiş bir akte dayanmaya-
rak başkaları tarafından işgal edilmekteise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir
tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya teslim olu-
nur." hükmünü içeren İ.İ.K 135.Maddesiuygulanır.
4- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve gider-
lere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi tak-
dirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
5- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü mad-
desi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin fes-
hine 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 ay-
rıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
6- İİK 'nun 127. maddesi uyarınca, ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline
kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda ka-
yıtlı olmaması halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bun-
ların dışında ayrıca 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 takip ederek İİK nun 142. Maddesine göre itirazları olanın bu hakkını 7 gün içinde
kullandıklarına dair dosyamıza derkenar ibraz etmeleri İİK nun 83,100,142,151 ve M.K. Nun 789,777.
Maddelerine göre ayrıca ilan olunur.
8- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
9- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve şartnamenin içeriğini kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2016/372 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olu-
nur. 10/05/2017

Basın : 605318 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

Resmi ilanlar www.ilan.gov.trʼde

T.C. ALAÇAM SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
SAYI : 2016/123 ESAS
Samsun ili Alaçam ilçesi İncirli Mahallesi cilt no:3 hane no:23 birey sıra no:11 de nüfusa kayıtlı Hasan
ve Ayşe oğlu 03/01/1943 Alaçam doğumlu, 38948008628 TC kimlik numaralı Süleyman HOPAÇ'ın, ya-
şadığına dair herhangi bir emare elde edilemediğinden, Süleyman HOPAÇ'ı tanıyan, bilen ve hakkında
bilgi sahibi olan kişilerin 1 aylık süre içinde mahkememizin 2016/123 Esas sayılı dosyasına müracaat
etmeleri hususu İLAN olunur. Basın : 522840 www.bik.gov.tr
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