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Nevşehir’e şehit 
ateşi düştü

Diyarbakır Vali 
Yardımcısı’na 
FETÖ gözaltısı

BİNGÖL’ün Genç İlçesi’nin 
kırsal kesiminde 13 Haziran’da 
teröristlerle girdiği çatışmada  
ağır yaralanan ve Ankara’da 
tedavi altına alındığı hastanede 
dün şehit düşen 23 yaşındaki Piyade Uzman  
Çavuş Hakan Demirci’nin acı haberi, yakınlarını 
gözyaşlarına boğdu. Şehit Demirci’nin cenazesi, 
Nevşehir’in Kozaklı İlçesi Merkez Camii’nde 
düzenlenecek cenaze töreninin ardından  
Taşlıhöyük Köyü’nde toprağa verilecek. 

Öte yandan Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki 
terör saldırısında şehit düşen güvenlik korucusu 
Mahmut Yılmaz için dün tören düzenlendi. Şehit 
Yılmaz için ilçe jandarma komutanlığı önünde 
yapılan törende, saygı duruşunda bulunuldu, 
şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi. Daha 
sonra, şehidin cenazesi defnedilmek üzere 
ilçeye bağlı Uğuraçan Köyü’ne uğurlandı. n AA

DİYARBAKIR Vali Yardımcısı  
Sercan Gökdemir, Ankara’dan 
Diyarbakır’a dönüşte FETÖ 
soruşturması kapsamında  
havalimanında gözaltına alındı. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı-
lığı tarafından, FETÖ/PDY soruş-
turması kapsamında Gökdemir hakkında gözaltı 
kararı verildi. Ankara’dan Diyarbakır’a giden  
Vali Yardımcısı Sercan ve eşi Neslihan Gökde-
mir, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyete 
götürülen Gökdemir’in işlemleri devam ediyor.  
n Mehmet KAYAHAN/DİYARBAKIR
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Koray  

gözaltında

DIYARBAKIR’ın Lice İlçesi’nde PKK’lı 
teröristlerce kaçırılan baba Ömer Maz-
lum ile oğlu Musa’nın, Hazro İlçesi  
kırsalında cesetleri bulundu. Ailenin 
daha önce teröristlerce tehdit edildiği 
öğrenildi. Bölgede operasyon sürüyor.

KOCAELI Koz Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri 
Müdürü Yeliz Koray, dün akşam saatlerinde 
evinde gözaltına alındı. Koray’ın önceki  
gün Kocaeli Koz Gazetesi’nde yazdığı  
‘Yerim Destanınızı’ isimli yazısı, sosyal  
medyada birçok kişi tarafından paylaşılmıştı. 

23 yaşındaki Necmettin 
Öğretmen’den acı haber
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Kadir MERKİT/TUNCELİ  
Ferdi DURDU/MALATYA

ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi Çiftçi-
başı Köyü’nde öğrencilerine karne ver-
dikten sonra 16 Haziran’da memleketi 
Gümüşhane’ye giderken yolu PKK’lı 
teröristlerce kesilen ve aracı yakıldıktan 
sonra kaçırılan 23 yaşındaki öğretmen 
Necmettin Yılmaz’ı kurtarmak için ope-
rasyonlar sürerken, güvenlik güçleri 12 
Temmuz’da Tunceli Pülümür Çayı’nda 
çansız bir erkek bedeni buldu. 
Tunceli-Erzincan Karayolu’nun 
25. kilometresi mevkiinde bulunan 
ceset otopsi ve kimlik tespiti için 
Malatya Adli Tıp Kurumu Morgu’na 
gönderilirken, PKK’lı teröristlerce 
kaçırılan Necmettin Öğretmen’e 
ait olma ihtimali nedeniyle Yıl-
maz Ailesi Malatya’ya götürüldü. 
Ancak aile, ceset uzun süre suda kal-
dığı için teşhis yapamadı. Bunun üze-
rine, alınan DNA örnekleri İstanbul Adli 
Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp’taki 
incelemede DNA örnekleri uyuşunca 
dün Gümüşhane’nin Torul İlçesi’ne bağlı 
Demirkapı Köyü’nde yaşayan aileye acı 
haber verildi. Oğlu kaybolduğu günden 
bu yana gözyaşları dinmeyen anne Gülay 
Yılmaz ile evladının kurtarılması için çal-
madık kapı bırakmayan baba Hamit Yıl-

maz, gelen haberle fenalaştı. 

    ‘KIYMAYIN OĞLUMA’ 
8 ay önce ilk görev yeri olarak 

atandığı ve okulun vekil müdürlü-
ğünü de üstlendiği Çiftçibaşı Köyü’nde 
ailelerinin göndermediği 40 kız çocuğunu 
okula kazandıran 23 yaşındaki Yılmaz’ın 
kaçırılmasının ardından babası hemen 
Tunceli’ye giderek başta İnsan Hakları 
Derneği (İHD) olmak üzere birçok dernek 
ve kuruma başvuruda bulunmuştu.

Ankara’da da siyasi partilerin temsilci-
leriyle de görüşen Hamit Yılmaz, HABER-
TÜRK’e “Köyde çiftçilik yaparak çok 
zorluklarla okuttum onu. Benim oğlum 

çok çalışkandı, çok başarılıydı. Kimseye 
bir kötülüğü olmazdı. ‘Oralar da bizim 
ülkemiz. Oralardaki çocuklar da bu ülke-
nin evlatları’ diyerek Güneydoğu’ya gitti. 
Oğlum kurtulsun, bir şey istemiyorum. 
Kıymayın oğluma, o iyi bir insan” demişti.

Şehit öğretmenin cenazesi, 
Malatya’daki işlemlerin tamamlanmasının 
ardından dün Gümüşhane’ye gönderildi. 
Eğitim Bir Sen Şube Başkanı Kerem 
Yıldırım, “Neslimizin geleceğe taşınması, 
gençlerimizin, çocukların değerlere bağlı 
yetişmesi için bu arkadaşlarıma saygı 
duyması gereken insanlar, maalesef 
öğretmen arkadaşımızı şehit ettiler” 
diyerek çok üzgün olduklarını söyledi. 

Hakan Demirci

Sercan 
Gökdemir

Necmettin Yılmaz, 16 Haziran’da 
memleketine giderken PKK’lı 
teröristlerce yolu kesilip aracı 
yakıldıktan sonra kaçırılmıştı.

Hamit 
Yılmaz

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

2015/3537 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli 
özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Yerinde yapılan incelemede bağımsız bölüm 
listesinde 1. kat olarak projelendirilen dairenin asansörde 3. katta bulunduğu, 
plan itibariyle; girişte koridor, bir salon, üç oda, mutfak, banyo tuvalet, ayrı 
tuvalet, yüklük, ebeveyn banyosu ve bir balkondan ibaret olduğu tespit edilmiştir. 
Balkon pvc doğrama ile kapatılarak mutfağa dahil edilmiştir. Giriş kapısı çelik 
kapı, oda kapıları Amerikan kapı, pencereler ısıcam özellikli pvc, koridor ve ıslak 
zeminler seramik fayans, salon laminant parke, duvarlar saten boyalıdır. Isınma 
doğalgaz kombi ile sağlanmaktadır. Daire takriben brüt 140m2 kullanım alanına 
sahiptir. Merkezi diafon ve güvenlik sistemi bulunmaktadır. Binada iki asansör 
mevcuttur. Bina bahçe içerisinde yer almaktadır. Giriş, güvenlik kontrollüdür. 
Sitenin bodrum katında kapalı otopark hizmeti mevcuttur. Kıymet takdirine 
konu taşınmaz ilçe merkezine nispi mesafede olup, alışveriş noktalarına, 
çarşı pazara, toplu taşıma araç duraklarına yürüme mesafesindedir. Alt yapı 
sorunu çözüme kavuşturulmuş gelişmekte olan bir bölgede yer almaktadır. E-5 
Karayolu ve TEM otoyoluna çıkış imkanına sahiptir. Yakın çevresinde alışveriş 
merkezleri ve toplu konut tipi yapılaşmalar mevcuttur. Alışveriş merkezleri servis 
araçları ile hizmet vermektedir. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır.
Adresi : Esenyurt İlçesi, Kıraç Köyü, 801 ada 1 parselinde kayıtlı 
olup; Esenyurt Piri Reis Mahallesi 2280. Sokak (eski G-460 Sokak) Nadide 
Evleri 2. Etap No:10B (C Blok) K:3 D: 7 adresinde yer almaktadır.
Yüzölçümü : Brüt: 140 m2
Arsa Payı : 130/8980
İmar Durumu : Esenyurt Belediyesinde yapılan araştırmada; Esenyurt 
Piri Reis Mahallesi, 801 ada 1 parselin İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 
12.7.2013 tarih ve 1523 sayılı kararı ile onaylanan Esenyurt Tem Güneyi 6. Etap 
1/1000 ölçekli uygulama imar planında Taks: 0.30, emsal = 1.50 hmaks= 30,50 
Konut Alanı olarak planlandığıbilgisi alınmıştır.
Kıymeti : 300.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 11/10/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 08/11/2017 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : BÜYÜKÇEKMECE ADLİYESİ EK BİNASI ADLİYE 
MEZAT SALONU MİMARSİNAN BÜYÜKÇEKMECE/İST.
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 2015/3537 Esas sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/07/2017
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık 
gelmektedir.              Basın : 636660 www.bik.gov.tr

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

2016/919 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
Tapu Kaydı: Antalya ili, Kepez ilçesi, Şafak mah. Çiftasarnıçlar mevkii 3377 ada 15 parsel sayılı taşınmazda kain 2. kat+çatı katı 
11 nolu bağımsız bölüm Gayrimenkul Niteliği : Arsa Y.Ölçümü : 575m2 65/575 Arsa paylı Dubleks mesken Maliki: Volkan Balkıç / 
Ramazan oğluadına kayıtlı Hisse : Tam Posta
Adresi : Kepez Şafak Mahallesi 4287. Sokak Bina No : 6 / 2.Kat.D.No : 11 Antalya
Özellikleri : Taşınmazın bulunduğu bina konut imar ağırlıklı bölgelerde olup alt yapı hizmetlerinden yol, su, elk, kanal mevcuttur, 
taşınmaza toplu ve özel ulaşım imkanlarıyla ulaşılmaktadır. Taşınmaz bodrum, zemin ve diğer her normal katında 3 Mesken (2 
+ .Çatı katta 3 Dubleks mesken) olmak üzere binada toplam 12 B. Bölüm bulunmakla 2-3 yıllık binadır. Taşınmazbinanın 2 + 
Çatıkatında kuzey - batı istikametine cepheli konumda bulunmakta olup çelik dış kapılı olan dubleks dairenin giriş katında 2 oda, 
1 Salon, antre, hol, mutfak, banyo, lavabo wc ve 1 Balkon mahallerinden müteşekkil taşınmazın üst katında antreden ahşap 
merdivenle çıkılmakta olup bu katta 1 salon ve teras bulunmaktadır. Taşınmaz sıva üzerine saten boyalı, ahşap ve pvc doğramalı, 
taban kaplamalar ahşap lamine parke kaplı, ıslak hacimler, seramik kaplamalı, mutfak dolaplı, vestiyerli projesinde giriş kat 70 m2, 
üst kat 17 m2 tamamı toplamda brüt 87m2 Dubleks mesken vasfında taşınmazdır. Ayrıca taşınmazın 9 m2 terası bulunmaktadır.
İmar Durumu : Taşınmaz Kepez Belediye Başkanlığı Kentsel Tasarın Müdürlüğünden alınan 15.02.2016 Tarih ve 3653 Sayılı 
yazıda belirtildiğine göre taşınmazın üzerinde bulunduğu arsa1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında ayrık nizam 3 Katlı 025/075 
Emsalli konut imarlı parseldir olup taşınmazın üzerinde 04.04.2013 Tarih ve 358 No’lu yapı ruhsatıyla kat irtifakı kurulmuştur.
Kıymeti : 225.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü : 18/09/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 18/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Antalya 11. İcra Müdürlüğü
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 
2016/919 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 12/07/2017

Basın : 636367 www.bik.gov.tr

T.C. ANTALYA 11. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. CİZRE SULH HUKUK MAHKEMESİ İLAN
Sayı : 2015/186 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle; Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar 
verilmesi istenilen ZEKİ KAYA’’nın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize bilgi vermeleri hususu ilanen 
tebliğ olunur. 15/06/2017
GAİP KİMLİK BİLGİSİ :
TC KİMLİK NO : 37916234724 ADI SOYADI : ZEKİ KAYA BABA ADI : ALİ ANA ADI : SEKİNE
DOĞUM TARİHİ : 05/08/1974 DOĞUM YERİ : İDİL NÜF.KAYT. OL.YER : ŞIRNAK / İDİL

Basın : 636164 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ESAS NO : 2017/95
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : İzmir ili, Gaziemir İlçesi
ADA NO : 93
PARSEL NO : 68
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHMET ÇELİK
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili 
için davacı idare tarafından mahkememizin 2017/95 Esas sayısında dava açılmış, duruşması 08/08/2017 günü saat 09:30’a 
ertelenmiştir.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 17/03/2017 

Basın : 636904 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. İZMİR 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI


