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T.C. ADANA 4. İCRA DAİRESİ 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2014/16564 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, 
önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : , Adana İli, Çukurova ilçesi, Kurttepe mahallesi,6286 ada, 6 
parselinde kayıtlı , A Blok, 4.kat , 9 nolumesken vasfında bağımsız bölüm 
mesken olup 42/1020 arsa paylı taşınmazdır Taşınmaz Çukurovaü ilçesi, 
Toros mahallesi 78174 sokak üzerinde bulunan HasyuvamApt. C-1Blok 
, 4.kat 9 noluadresindedir. Güney ve Batı cepheleri açık bulunmaktadır.
Mesken 3 oda 1 salon, mutfak, banyo, tualet ve 3 balkon olarak 
düzenlenmiş, 120m² alanlıdır. Zeminleri kara mozaik ve seramik kaplıdır. 
Duvarları altın saten, tavanlar kartonpiyerli, kapı pencere doğramaları 
ahşap- yağlıboyalı, mutfak tezgah mermer, alt ve üstü ahşap dolaplı, yan 
duvar fayans kaplamadır. Mutfak balkon camekan ile kapatılmıştır. Banyo 
tuvalet zemini seramik, duvarları fayans kaplıdır. Taşınmazın bu haliyle 
birlikte tamamı, Adana 4. İcra Hukuk Mahkemesi’nin kararı gereğince 
185.000,0 TL değerinde olup tamamı satılacaktır.
Yüzölçümü  : 120 m2
Arsa Payı  : 42/1020
İmar Durumu  : Şehir imar Planında “ E=2,40 YoğunlukluMesken 
Yapı Nizamı “olarak ayrılan alın içinde bulunmaktadır.
Kıymeti  : 185.000,00 TL
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : dosyasındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 23/08/2017 günü 10:20 - 10:30 arası
2. Satış Günü  : 25/09/2017 günü 10:20 - 10:30 arası
Satış Yeri  : Adana Adliyesi EK-2 Hizmet Binası ASMA kat 107/A 
Satış odası
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 
beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elek-
tronik 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 be-
delle 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 ver-
ilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya ait-
tir. 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 belge-
ler 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 müteselsi-
len 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 2014/16564 Esas sayılı do-
sya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.09/07/2017

Basın : 634223 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. ÇEŞME (SULH HUKUK MAH.) 
SATIŞ MEMURLUĞU 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/13 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, 
önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İli, Çeşme İlçesi , Dalyan Mahallesi Komidi mevki-
inde 7902 Ada No, 1 Parsel Nosunda kayıtlıarsa vasfındaki Taşınmaz 
tapu kaydındaki 29.05.2009 tarih 4397 yevmiyeli, 23.01.2013 tarih 539 
yevmiyeli, 02.12.2013 tarih 10280 yevmiyeli 2 derece doğal sit alanındadır 
şerhi tapu kaydında baki kalmak şartı ile ihalesi yapılacaktır.
Adresi  : Ada pafta bazında
Yüzölçümü  : 8.809 m2
Arsa Payı  : tamamı
İmar Durumu  : Söz konusu parsel 09.08.2011 tarih 6216 sayılı kararı 
gereği II derecedoğal sit alanında16.01.2004 gün ve 11025 sayılı 
kurulkararıgereği onaylanan Koruma amaçlıimar planında Ticaret alanında 
kalmaktadır. Ayrık E: 0.30 nispetindebir kat 4,50 metre yüksekliğinde 
inşaat yapılabilir niteliktedir.
Kıymeti  : 6.606.750,00 TL
KDV Oranı  : %18
1. Satış Günü  : 29/08/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü  : 28/09/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri  : ÇEŞME ADLİYESİ 1. KAT İHALE ODASINDA
Satış şartları : 1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci 
artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna ka-
dar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecek-
tir. 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 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 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 se-
bep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden mü-
teselsilen 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 2016/13 Satış sayılı 
dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/07/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e 
karşılık gelmektedir. Basın : 634509 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İSKENDERUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ İLAN
SAYI : 2016/348 ESAS 

HAZİNE-İ MALİYE ile İSKENDERUN MAL MÜDÜRLÜĞÜ 
arasında mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Ver-
ilmesi davası nedeniyle;
Gaipliğinekarar verilmesi istenilen Abdullah Zeytunlu oğlu Mi-
hail veHanna Bulas Kızı Sofya’ nın M.K’nın 32.maddesinin 

2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar 
ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 
2016/348 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay 
içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen 
tebliğ olunur.05/07/2017

Basın : 633955 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

MERSİN 2. AİLE MAHKEMESİ’NDEN İLAN
ESAS NO  : 2014/352
KARAR NO  : 2017/356
DAVACI  : Menci Bilmen
DAVALI  : Fevzi Bilmen
Davacı Menci Bilmen ile davalı Fevzi Bilmen arasında mahkememizde görülmekte olan boşanma davasının yapılan açık 
yargılaması sonunda;
1- Davanın KABULÜ ile Mardin İli, Nusaybin İlçesi, Çelikyurt Köyü/Mah. Cilt No:2, Hane No:687’de nüfusa kayıtlı, Yusuf ve 
Alye kızı, 01/01/1966 Midyat doğumlu, 30077219616 TC Kimlik No’lu, 94 BSN’li davacı Menci Bilmen ile aynı hanede nüfusa 
kayıtlı Sabri ve Zekiye oğlu, 18/02/1966 Fevzipaşa doğumlu, 66058019500 TC Kimlik No’lu, 33 BSN’li davalı Fevzi Bilmen’in 
TMK’nun 166/1-2. maddesi gereğince BOŞANMALARINA,
2-Tarafların müşterek çocuğu 12/06/2001 doğumlu Abdulbaki’nin velayetinin davacı anneye VERİLMESİNE,
3- Dini bayramların 2. günü sabah saat 09:00’dan başlayıp ertesi gün akşam saat 17:00’de sona ermek üzere, babalar günü sa-
bah saat 09:00’dan başlayıp akşam saat 17:00’de sona ermek üzere, çift sayıyla biten doğum günlerinde sabah saat 09:00’dan 
başlayıp akşam saat 21:00’da sona ermek üzere, her yıl yarıyıl tatilinin ilk Pazartesi günü sabah saat 09:00’dan başlayıp 
devam eden Cumartesi günü akşam saat 17:00’de sona ermek üzere, her yıl 1 Temmuz sabah saat 09:00’dan başlayıp 31 
Temmuz akşam saat 17:00’de sona ermek üzere ve ayrıca her ayın 1.ve 3. hafta sonları Cumartesi günü sabah saat 09:00’dan 
başlayıp Pazar günü akşam saat 17:00’da sona ermek üzere çocuğun davalı babaya verilerek çocukla baba arasında kişisel 
ilişki kurulmasına,
4- TMK’nun 182, 324, 328, 336/son, 339, 340, 341, 342.maddeleri gereğince, 18 yaşından küçük çocuğun eğitimi, bakımı, 
yetiştirilmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması ve var ise çocuğa ait mal varlıklarının yönetimi konusunda gerekli özeni göstermesi 
için velayet sahibi annenin UYARILMASINA, (Uyarıldı.)
5- Müşterek çocuğun 18 yaşını doldurmasına kadar mal varlığı ve gelirleri mevcut ise çocuğun mal varlığı ve gelir-giderine 
ilişkin defter tutarak iş bu kararın tebliğinden itibaren her yıl Ocak ayında, en geç Ocak ayının sonuna kadar mahkememize 
raporsunmasına,
6- Tarafların maddi, manevi tazminat ve nafaka talepleri bulunmadığından bu konularda karar verilmesine yer olmadığına,
7- Alınması gereken 31,40.-TL harçtan peşin yatırılan 25,20.-TL’nin mahsubu ile eksik kalan 6,20.-TL harcın davalıdan tahsili 
ile Hazine’ye gelir kaydına,
8- Davacı tarafından yapılan harç gideri 50,40-TL, 2 Adet tebligat gideri 18,00-TL, 2 adet müzekkere gideri 9,25.-TL, 2 adet 
yurt dışı tebligat gideri 92,80.-TL olmak üzere toplam 170,45-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak davacıya ödenmesine,
9- Davalı tarafından yapılan yargılama gideri bulunmadığından bu konuda karar verilmesine yer olmadığına,
11- Suç üstü ödeneğinden karşılanan 3 adet ilan bedeli 2.768,48.-TL, 10 adet davetiye gideri 101,00.-TL, 11 adet müzekkere gi-
deri 54,20.-TL, tercüman gideri 120,00.-TL olmak üzere toplam 3.043,68.-TL yargılama giderinin davalıdan alınarak Hazine’ye 
gelir kaydına,
12- Talep edilmediğinden vekalet ücreti takdirine yer olmadığına,
Dair, 6100 sayılı HMK’nun 341 ve 345 maddeleri gereğince gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren yasal 2 haftalık süre 
içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi’ne istinaf yolu açık olmak üzere davacı ile vekilinin yüzüne karşı 
01/06/2017 tarihinde karar verilmiş olup kararın ilan tarihinden itibaren 7. günün bitiminde tebligat yapılmış sayılacağı ve bu 
tarihten sonra 2 haftalık yasal süresi içerisinde istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği hususu 
davalıya tebliğ yerine geçerli olmak üzere İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 10/07/2017
Bu evrak 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre elektronik olarak imzalanmıştır.

Basın : 634762 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. TORBALI İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/4107 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Zemin tipi, Kat İrtifakı, Zemin No:85652132 ,İzmir ili, Torbalı ilçesi, Muratbey mah., Mevkii: 1024, 
613 ada, 11 parsel 32cilt, 3149 sayfada bulunan 636,82 m2 yüzölçümlü, 107/1113 arsa paylı, Ana taşınmaz niteliği arsa olan, 
4.kat 9 nolu bağımsız bölüm, meskennitelikli taşınmazın tam payı.
ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın bulunduğu parsel üzerindeki bina zemin kat +zemin kat+5 katlı betonarme karkas binadır. 
Taşınmaz III.sınıf B grubu yapı sınıfına girmekte 1 yaşında olup %3 yıpranma paylıdır.Torbalı Belediyesi imar arşivinde parsel 
üzerindeki taşınmaz ruhsatlı inşaa edilmiş olup yapı ruhsatının 23/01/2014 tarih ve 57 nolu yapı ruhsatı mevcuttur. Ana bina 
asansörlüdür. Taşınmaz 3 oda, salon, mutfak, banyo-wc ve balkondan ibarettir. Salon, odaların ve mutfağın zemin döşemesi 
laminant parke, ıslak hacimlerin zemin döşemesi seramik, duvarlar ıslak hacimlerde seramik diğer hacimlerde özel baskılı 
badanalı, tavanlar kartonpiyersüslemelidir. Mutfak hazır mutfak dolaplı ve tezgahlı, banyoda duşa kabin hilton ve wc mevcut-
tur. Ebeveyn banoysu bulunmaktadır. Dış doğramalar PVC cam, iç doğramalar ise Amerikan pres kapı, dış kapı çelik kapıdır. 
Ana taşınmazda doğalgaz bağlantısı bulunup tespit konusu taşınmazda doğalgaz kapıda olup bağlantı yapılmamıştır. Daire içi 
kalorifer petekleri bağlantısı yapılmıştır. Taşınmaz 107m2 yüzölçümlü olup asansör ve otoparkı bulunmaktadır.Taşınmaz Doğan 
Bursalıoğlu Caddesine 30 mt, Torbalı 7 Eylül stadyumuna 942 mt, İzmir-Aydın Oto yoluna 1,34 km, Torbalı Belediyesine 1,43 
km, Muratbey’e 530 mt diret uçuş mesafesindedir. Ulaşım toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanmakta, belediye hizmetler-
inden istifadesi tamdır. Her türlü alt yapı hizmetleri ikmal edilmiştir.
Adresi  : Muratbey mah., 3621 Sk.No:1 K.4D.9 Torbalı-İZMİR
Yüzölçümü  : 636,82 m2
Arsa Payı  : 107/1113
İmar Durumu  : Torbalı Belediyesinin04/08/2015 tarih ve 7434 sayılı yazısında satışa konu taşınmaz 1/1000 ölçekli 
uygulama imar planında konut alanı Taks:0,30, Kaks:1.80 Ayrık nizam 6 kat olarak markalandığı belirtilmiş olup, 23/03/2016 
tarihli kıymet taktir raporunda taşınmazın Blok nizam 6 kat olarak markalandığı belirtilmiştir.
Kıymeti  : 155.000,00 TL(Yüzellibeşbintürklirası)’sıdır.
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler  : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 14/09/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
2. Satış Günü  : 12/10/2017 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri  : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU -TORBALI/İZMİR -
2 NO’LU TAŞINMAZIN
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI : Zemin Tipi, Kat İrtifakı, Zemin No.72212712,İzmir ili, Torbalı ilçesi, Muratbey mah., Çamlıkcivarı 
mevkii, 793 ada, 6 parsel,25 cilt, 2467 sayfa, 1.049,00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli ana taşınmazda 4/68 arsa paylı, 1.kat, 1 
nolu b.b. meskennitelikli taşınmazın tam payı.
ÖZELLİKLERİ : Taşınmazın bulunduğu parsel üzerindeki bina bodrum kat +zemin kat+5 katlı betonarme karkas binadır. 
Taşınmaz III.sınıf B grubu yapı sınıfına girmekte 4 yaşında olup %6 yıpranma paylıdır..Torbalı Belediyesi imar arşivinde parsel 
üzerindeki taşınmaz ruhsatlı inşaa edilmiş olup yapı ruhsatının 02/05/2011 tarih ve 148 nolu yapı ruhsatı mevcuttur. Taşınmaz 
3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve balkondan oluşmaktadır. Salon, odaların ve mutfağın zemin döşemesi laminant parke, 
ıslak hacimlerin zemin döşemesi seramik, duvarlar ıslak hacimlerde seramik, diğer hacimlerde özel baskılı badanalı, tavanları 
kartonpiyer süslemelidir. Mutfak hazır mutfak dolaplı ve tezgahlı, banyoda duşakabin hilton lavabove wc mevcut olup asma 
tavandır. Ebeveyn banyosu bulunmaktadır. Dış doğramalar PVC cam iç dğramalar ise Amerikan pres kapı olup dış kapı çelik 
kapıdır. Doğalgaz bağlantılı ve kaloriferlidir. Taşınmaz 118m2 yüzölçümlü olup asansör ve otoparkı bulunmaktadır. .Taşınmaz 
Doğan Bursalıoğlu Caddesine 30 mt, Torbalı 7 Eylül stadyumuna 942 mt, İzmir-Aydın Oto yoluna 1,34 km, Torbalı Belediyes-
ine 1,43 km, Muratbey’e 530 mt diret uçuş mesafesindedir. Ulaşım toplu taşıma araçları ile kolaylıkla sağlanmakta, belediye 
hizmetlerinden istifadesi tamdır. Her türlü alt yapı hizmetleri ikmal edilmiştir.
Adresi  : Muratbey mah. Doğan Bursalıoğlu Caddesi, No:56 K.1 D.1Torbalı-İZMİR
Yüzölçümü  : 1.049,00 m2
Arsa payı : 4/68
İmar Durumu  : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında konut alanı Taks:0,30, Kaks:1.80 Blok nizam 6 kat olarak 
markalanmıştır.
Kıymeti  : 155.000,00 TL(Yüzellibeşbintürklirası)’sıdır.
KDV Oranı  : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü  : 14/09/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
2. Satış Günü  : 12/10/2017 günü 15:00 - 15:10 arası
Satış Yeri  : TORBALI ADALET SARAYI MÜZAYEDE SALONU-TORBALI/İZMİR -
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 me-
ktubu 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 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 
2016/4107 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.22/06/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın : 634341 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de


