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1- Mülkiyeti Giresun Belediye Başkanlığına ait Gedikkaya Mahallesi, 335 ada, 4 nolu parseldeki 
3237.89 m2’lik arsanın, 2886 sayılı yasanın 35/A maddesi gereği kapalı teklif usulüyle satışı 
yapılacaktır.
2- İhale 11 Temmuz 2017 Salı günü saat 14:00’da Hacı Miktat Mahallesi Alparslan Caddesi No:1 
adresinde bulunan Giresun Belediyesi Başkanlık Makam odasında ihale komisyonunca (Belediye 
Encümeni) yapılacaktır.
3- İhale edilen taşınmazın tahmin edilen muhammen satış bedeli 7.285.446,77 TL’dir. Geçici teminat 
218.563.40 TL‘dir.
4- İhale dosyası (şartname ve ekleri) 09.00-16.30 saatleri arasında Giresun Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden ücretsiz olarak incelenebilir ve ücretsiz olarak 
temin edilebilir. 300 TL bedel karşılığında satın alınır. İhaleye katılmak isteyenlerin şartname bedeli 
yatırması zorunludur.
5-  İhaleye katılmak için istenen belgeler;
- İstekliler tarafından ihaleye katılım için düzenlenecek ihale dosyasında aşağıdaki belgelerin 
bulunması zorunludur:
A) Dış Zarf: Dış zarfta aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunacaktır:
    I) Gerçek Kişiler İçin;
   a) Kanuni ikametgâh belgesi, ayrıca iletişim için telefon ve varsa faks numaraları ile elektronik posta adresi
   b) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
  c) Noter onaylı imza sirküleri
   d) Vekâleten ihaleye katılma durumunda, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ve 
teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname
   II) Tüzel Kişiler İçin;
  a) Mevzuatı gereği bağlı olunan odaya kayıtlı olunduğuna ilişkin 2017 yılı içerisinde düzenlenmiş 
sicil kayıt belgesi, bağlı olunan vergi dairesi ve vergi numarası
 b) İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren 
noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi
   c) Nüfus cüzdanının aslının ibrazı kaydıyla fotokopisi veya noter onaylı sureti
   d) İmza sirküleri
   e) Tebligat için adres beyanı, telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi
   III) Gerçek ve Tüzel Kişilerden Ortak İstenecek Belgeler
   a) Türkiye içinden gösterilecek tebligat adresi
   b) Teklif mektubunu içeren iç zarf
   c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge
   d) İhaleye katılanlar tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış ve varsa mühürlenmiş şartname
   e) İhale şartnamesini okuduğunu ve şartları kabul ettiğini belirten imzalı beyan
   f) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, 
ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname
B) İç Zarf: İç zarfta Teklif Mektubu bulunacaktır.
6- Teklifler, en geç 11 Temmuz  2017 Salı günü saat 14.00’ a kadar Giresun Belediye Başkanlığı Yazı 
İşleri Müdürlüğüne verilir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Basın : 625980 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Sayı : 2015/778 Esas
Davacı, SALİHA KARAKUŞ -T.C. 44863772810- ile Davalı, CAHİT KARAKUŞ -T.C. 44395788402- 
arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni 
İle Boşanma (Çekişmeli) davası nedeniyle;
Davalı CAHİT KARAKUŞ’un bilinen adresine birden fazla tebligat çıkartılmasına rağmen mahkeme 
evrakını almakta direndiği anlaşılmış olmakla tebligat yerine geçmek üzere dava dilekçesini ve 
duruşma gününün gazete ile ilanen tebliğine karar verilmiş olup;
Davacı dava dilekçesinde özetle; davalının 18 yıldır Almanyada olduğunu, maddi destekte 
bulunmadığını, daha önce nafaka davası açtığını ve bu davanın kabul edildiğini ancak bir kez ödediğini 
daha da ödemediğini, dayanacak gücünün kalmadığını, boşanmak istediğini ve boşanmalarına karar 
verilmesini talep ve dava etmiştir.
Hasan ile Medine’den olma. 01/01/1964 doğumlu, 44395788402 TC Kimlik numaralı Davalı 
CAHİT KARAKUŞ’un HMK 127. maddesi uyarınca, tebliğden itibaren iki hafta içinde HMK’nın 129.
Maddesindeki unsurları içerir cevap dilekçesi, dilekçede gösterilen ve elinde bulunan belgelerin 
mahkemeye verilmesi ve başka yerden getirilecek belge ve dosyalar ile bunların bulundurulmasını 
sağlayıcı açıklamanın cevap dilekçesinde yazılması ile 80,00 TL delil avansı mahkememiz veznesine 
yatırmasına, 07/12/2017 tarihinde yapılacak tahkikat duruşma gün ve saatinde duruşmaya 
katılmadığınız veya katılıp da davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh 
için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam 
etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın 
muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu 
davetiye yerine geçerli olmak üzere ilanen Tebliğ olunur.

Basın : 628549 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSTANBUL ANADOLU 18. AİLE MAHKEMESİN’DEN İLAN

2015/229 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Mamak İlçesi Kıbrıs Mahallesi Seki Pınar Mevkii, 2151 parselde kayıtlı boş 
arazi (armutluk niteliğinde) 9.400,00m2 miktarlıdır. Taşınmaz %10-12 eğimli bir arazidir. Sulama 
olanağı bulunmamaktadır. Taşınmaz Kıbrıs mahallesinin güneyinde, çevre yolu Kıbrıs mahllesi 
girişinde yaklaşık 6 km. Taşocağının güney doğusunda işletme girişine yaklaşık 1,5 km., Doğakent Toki 
bloklarının doğusunda, yerleşkeye 3 km kuş uçuşu mesafede yer almaktadır. Belediye imar ve şehircilik 
müdürlüğünün yazısında; Alana ilişkin 1/5000 ve Nazim İmar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar 
planının bulunmadığı, hali hazıda kadastro parseli olduğu belirtilmiş olup ortaklığın giderilmesi yolu ile 
satışa çıkartılacaktır.
Kıymeti  : 150.400,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü  : 01/08/2017 günü 14:45 - 14:55 arası
2. Satış Günü  : 11/09/2017 günü 14:45 - 14:55 arası
Satış Yeri  : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye / ANKARA
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara İli Altındağ İlçesi, Gicik mahallesi Yeniler Mevkii 755 parselde
kayıtlı boş arazi (bağ niteliğinde) olan boş arazi 3.740,00m2 dir. Taşınmaz %20-25 eğimli bir arazidir. 
Taşınmaz Kuzey Ankara çevre yolu Gicik alt geçitinde yaklaşık 1km., Gicik merkezine ise yaklaşık 
2,3km mesafede yer almaktadır. Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yasında; parselin imarsız 
kadastro parseli olduğu, herhangi bir imar planı bulunmadığından imar yasası gereği aynen taksiminin 
mümkün olmadığı belirtilmekte olup ortaklığın giderilmesi yolu ile satışa çıkartılacaktır.
Kıymeti   : 44.880,00 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü  : 01/08/2017 günü 15:00- 15:10 arası
2. Satış Günü  : 11/09/2017 günü 15:00- 15:10 arası
Satış Yeri   : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye / 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 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 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 verilebilir. Damga vergisi, KDV, 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 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 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 2015/229 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Basın : 628512 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ANKARA (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNA 
İZAFTEN ANKARA 22. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI 

2016/230 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, İpsala İlçesi, 510 Ada, 42 Parsel, Bayrambey Mah., İbrahimaya yeri Mevkii, 
Taşınmaz İpsala İlçesinin 5000 m Güney-Batısında, Meriç Nehri ovasında, düzbir alanda bulunmakta 
olup killi-tınlı toprak yapısına sahip, projeli sulama sahası içinde kalan (DSİ Sultanköy Sulaması) çeltik 
ekilen fiilen kullanılan kültür arazisi niteliğindedir.
Yüzölçümü  : 16.518,25 m2
Kıymeti  : 231.255,50 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 19/09/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü  : 17/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri  : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İpsala / Edirne
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, İpsala İlçesi, 141 Ada, 4 Parsel, Paşaköy Köyü, Taşınmaz Paşaköy Köyünün 
2600 m Kuzeyinde, Meriç Nehri ovasında, düzbir alanda bulunmakta olup killi-tınlı toprak yapısına 
sahip, projeli sulama sahası içinde kalan (DSİ Sultanköy Sulaması) çeltik ekilen fiilen kullanılan kültür 
arazisi niteliğindedir.
Yüzölçümü  : 10.960,66 m2
Kıymeti  : 131.527,92 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 19/09/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
2. Satış Günü  : 17/10/2017 günü 14:20 - 14:30 arası
Satış Yeri  : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İpsala / Edirne
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, İpsala İlçesi, 113 Ada, 14 Parsel, Yenikarpuzlu Beldesi Köyü, Taşınmaz Yeni 
Karpuzlu Beldesinin 7700 m Kuzeyinde, Meriç Nehri ovasında, düzbir alanda bulunmakta olup killi-tınlı 
toprak yapısına sahip, projeli sulama sahası içinde kalan (DSİ Sultanköy Sulaması) çeltik ekilen fiilen 
kullanılan kültür arazisi niteliğindedir.
Yüzölçümü  : 5.671,41 m2
Kıymeti  : 68.056,92 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 19/09/2017 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü  : 17/10/2017 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri  : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İpsala / Edirne
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Edirne İli, İpsala İlçesi, 254 Ada, 1 Parsel, Yenikarpuzlu Beldesi Köyü, Taşınmaz Yeni 
Karpuzlu Beldesinin 5200 m Kuzey-Batısında, Meriç Nehri ovasında, düzbir alanda bulunmakta olup 
killi-tınlı toprak yapısına sahip, projeli sulama sahası içinde kalan (DSİ Sultanköy Sulaması) çeltik 
ekilen fiilen kullanılan kültür arazisi niteliğindedir.
Yüzölçümü  : 9.007,96 m2
Kıymeti  : 108.095,52 TL
KDV Oranı  : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 19/09/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü  : 17/10/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri  : İpsala Belediye Düğün Salonu - Saraçilyas Mah. İpsala / Edirne
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 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 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 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 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 2016/230 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın : 628508 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İPSALA İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2016/65 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ankara ili, Yenimahalle ilçesi, Varlık Mahallesi, Tanzimat Caddesinde kain imarın 9926 ada, 
8 parseli teşkil eden 346,00m2 yüzölçümündeki “4 Katlı Apartman Beton” niteliğindeki ana taşınmazda 
46/346 arsa paylı, 1. normal kat, 5 Bağımsız bölüm nolu Mesken. Mesken Antre, 2 oda, Salon, Mutfak, 
Banyo, WC ve 2 Balkondan oluşmaktadır. Daire doğalgaz kombili kat kaloriferi ile ısıtılmak üzere 
tesisatlandırılmış, Radyatörler takılmış olup, kombi cihazı bulunmamaktadır. Daire, 1. katta sol yan 
cepheden bitişik olmak üzere ön ve sağ yan cephelidir. Net (faydalı) 70,00m2 kullanım alanlı mesken 
vasıflı taşınmaz ortaklığın giderilmesi için satışa çıkarılmıştır.
İmar Durumu : İmarlı
Kıymeti : 170.000,00 TL
KDV Oranı : % 1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 14/08/2017 günü 10:15 - 10:25 arası
2. Satış Günü : 14/09/2017 günü 10:15 - 10:25 arası
Satış Yeri : 2 Nolu Mezat Salonu - Adalet Sarayı Otoparkı - Sıhhiye/ 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 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 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 verilebilir. Damga vergisi, KDV,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 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 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 2016/65 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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