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2016/1636 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAPU KAYDI: Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi, 4448 ada, (4) Parsel No.lu 881,00 m2 
‘yüzölçümlü, arsa vasıflı ana taşınmazdakat irtifaklı, 29/881 arsa paylı, 5. kat (18) Bağımsız Bölüm No.lu Mesken
ÖZELLİKLERİ: Taşınmaz halihazırda; Gebze İlçesi, Osmanyılmaz Mahallesi, Yeni Bağdat Caddesi 
ile 548/1 sokağın kesiştiği köşe parselde, GÜNEŞ Apt. isimli Asansörlü dış kapı numarası ‘1 olan 
yaklaşık 11-15 yıllık betonarme binada, 5. Katta asansör inişinin sağında çelik kapılı, (18) nolu mesken 
olup üç oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet, antre ve holden ibarettir. Odalar ve salon zemini lamine 
parke, ıslak hacimler seramik kaplıdır. Banyo ve tuvalet duvarları tavana kadar fayans kaplanmıştır. Dış 
doğramaları plastik doğrama, iç kapılar amerikan panel kapılıdır. Btb Dış cephe kaplı Plastik badanalı 
kartonpiyerli dairenin bulunduğu binada her katta dört daire mevcuttur. Net kullanım alanı 104,70 m², 
brüt 120,00 m²‘dir. 3. Sınıf (B) Grubu yapı türünden olup m² birim fiyatı 750,00 TL/m² ‘dir. Yeni Bağdat 
Caddesine cepheli olup şehir merkezinda kalmaktadır. Çevresinde yoğun olarak konut ve ticari işyerleri 
olup, Gebze Tren istasyonuna, D 100 Karayoluna ve Fatih Devlet hastanesine, yakın konumdadır ve 
ulaşım imkanlarının çok iyidir. Tüm belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Taşınmazın arsa m² 
birim fiyatı 4.500,00 TL/m² olarak belirlenmiştir.
İMAR DURUMU : 1/1000 Ölçekli Revizyon İmar Planında, Ticaret Alanında kaldığı, Blok Nizam, 6 kat, 
Hmax = 18,50 metre, TAKS : 0,40 olduğu belirtilmiştir.
Kıymeti : 207.000,00 TL
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 25/08/2017 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 19/09/2017 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : MEVLANA MAHL. SOMA MADEN ŞEHİTLERİ CAD. GEBZE ADLİYESİ B BLOK 1. 
KATB-116 MÜZAYEDE SALONU GEBZE/KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi 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 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 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 2016/1636 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.12/07/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın : 636953 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

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

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

2017/8 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN Özellikleri : İzmir İl, Menemen İlçe, 492 Parsel No, Çayır Kuyusu Mahalle/
Mevkii, Türkelli Köyü, Tapuda tarla vasfında olan taşınmaz içerisinde, yaklaşık yarısında çeşitli ağaçlar, 
kalan kısmıda tarla olarak kullanılmaktadır. Bir adet kullanılmayan, iki adet kör, biri aktif kullanılan 4 
inclik 20 metre derinliğinde artezyen kuyusu ile bir adet ev ile bir adet depo yapısı bulunmaktadır.
Mesken kullanımlı yapı, zemin+1 kat kargir nitelikte, yaklaşık 39 m² taban alanlı, ahşap üzeri kiremit 
çatılı %15 yıpranma yıpranmalı, zemin katta 2 oda mutfak ve wc, üst katta iki oda bulunmaktadır, giriş 
kapısı çelik, sıvalı ve boyalı, odalar laminat, kapılar ahşap doğramalı, pencereler plastik doğramalıdır. 
Ön tarafında 3,40 m*4,20 m bir sundurma vardır. Depo kullanımlı iki bölümden ibaret çatısı eternit çatı 
ile kaplı beton tek katlı 2,80m*8,70 m ebatlarında %20 yıpranmalı bir depo ile bitişik durumda 2,60 
m*4,15 m ebatlarında bir sundurma bulunmaktadır. Taşınmaz kumlu, tınlı, taban arazi, toprak derinliği 
50 cm den fazla DSİ sulama sahası içinde olan sulu mutlak tarım arazisidir. Arazi içinde 15 yaşlarında 4 
zeytin, 25 kayısı, 49 erik, 1 şeftali 1 T.Hurması ile 1 tane 5 yaşlarında Yeni dünya ağacı bulunmaktadır.
Adresi : Türkelli Çayırkuyusu Mevki 492 Parsel Menemen / İZMİR
Yüzölçümü : 8.100 m2
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında kalmakta olup, 1/25000 ölçekli İzmir 
Büyükşehir bütünü Çevre Düzeni Planındatarım alanında kalmaktadır. 21 Ocak 2017 tarih 29955 sayılı 
resmi gazetede yayınlanan Büyükova koruma alanları , alanının içinde kalmaktadır.
Kıymeti : 306.607,50 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 12/09/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 09/10/2017 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Menemen Adliyesi Mezat Salonu Zemin Kat
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 akçesinin T.Vakıflar Bankası 
Menemen Şubesi TR 680001500158007300725931 nolu hesaba yatırmaları yada satış sırasında 
nakit TL olarak bulundurmaları 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. Tellâliye resmi, 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 2017/8 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur. 12/07/2017 

Basın : 637161 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değelendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanununun Ek 3’üncü maddesi ve 14/07/2009 tarihli ve 2009/15199 sayılı Bakanlar 
Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karara dayanılarak düzenlenen Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisisine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamında aşağıda özellikleri belirtilen 
taşınmazlar üzerinde kırkdokuz yıl süreli bağımsız ve sürekli nitelikte irtifak hakkı tesis edilecektir.

Teşvikten yararlanma şartları:
1- Hazine Müsteşarlığından yatırım türüne göre alınacak yatırım teşvik belgesi olan veya Müsteşarlıklarca yapılacak yatırımın karaktersitik değerlerini (istihdam, yaıtırm yeri, yatırım konusu, kapsaitesi v.b.) içerecek şekilde 
yatırım yeri tahsis edilebileceğine ilişkin bir yazı verilen,
2- İrtifak hakkına konu taşınmazlar üzerinde gerçekleştirilecek toplam yatırım tutarı, taşınmaz maliki İdarelerce takdir edilecek rayiç değerin tarım ve hayvancılık yatırımı için bir, turizm yatırımları için iki, diğer yatırımlar için 
üç katından az olmayan (ancak, toplam sabit yatırım tutarı 500.000._TL’sından (beşyüzbin TL) az olmayan)
3- Toplam sabit yatırım tutarı 500.000.-TL’sından (beşyüzbin TL) az olmayan,
4- Taahüt edilen yatırımın en az yüzde yirmisini karşılayacak miktarda net özkaynağa sahip olan,
5- Yatırımın ne şekilde finanse edileceğini beyan eden,
6- Taahüt edilen yatırımın toplam tutarı 10.000.000.-TL’yi (onmilyon TL) aşan yatırımlarda fizibilite raporu ve finansman tablosunu veren gerçek ve tüzel kişiler yararlanabilir.
7- Finans ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ve iş ortaklıkları bu teşvikten yararlanamaz.
8- Talep edilen taşınmazın bulunduğu ilçenin mülki hudutları içerisinde organize sanayi bölgesi olması durumunda bu bölgelerde yer alabilecek yatırımlar için tahsis edilecek boş parsel bulunmadığına veya bu bölgelerde 
yapılması uygun görülmeyen yatırımlardan olduğuna ilişkin organzie sanayi bölgesi veya endüstri bölgesi Müdürlüğünden alınacak yazı
9- 3. Bölgede yapılacak turizm yatırımlarında, sadece en az üç yıldızlı otel yatrıımı teşvik kapsamında olduğundan, otel yatırmı yapılması düşünelecek taşınmazların otel yapımına uygun olduğuna ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanlığı yazısı
Başvuru şekli:
1- Yatırımcı, Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar hakkındaki yönetmeliğin E- 1’de yer alan talep formunu ve Ek-6’da yer alan yatırım bilgi formunu doldurarak, Ek-2’de yer alan yatırımcıdan 
istenecek belgeler ile birlikte son başvuru tarihine kadar Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) müracaat etmesi gerekmektedir.
2- Başvuru öncesinde Kütahya Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.000.-TL (bin TL) yatırılarak, buna ilişkin makbuzun yukarıda sayılan belgelerle birlikte Defterdarlığımıza (Milli Emlak Müdürlüğü) verilmesi 
gerekmektedir. Bu bedelin yatırıldığına ilişkin makbuz olmaksızın yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Taşınmaz için başvuruda bulunacak yatırımcılardan hangisi lehine irtifak hakkı tesis edileceğine ilişkin karar, Yönetmeliğin 14. maddesine göre kurulacak komisyon, yapacağı değerlendirme sonucunda verilecektir.
4- İrtifak hakkı tesis edilecek taşınmazlar imar planı içerisinde bulunmadığından, yatırımcı tarafından imar planları ile imar uygulamalarının, yapılacak tesislere ilişkin uygulama projelerinin yapılması/yaptırılması, gereken 
hallerde tescil, ifraz, tevhit, terk ve benzeri işlemlerin yapılması/yaptırılması amacıyla fiili kullanım olmaksızın bedelsiz olarak bir yıl süreyle ön izin verilebilir ve bu süre ihtiyaç duyulması halinde bir yıl uzatılabilir.
5- Yatırımcıların müracaat sürelerini geçirmemek şartıyla bizzat başvurucakları gibi taleplerinin posta (PTT) ile yapabilirler. Ancak postada doğacak gecikmelerden dolayı, İdare ya da Komisyon herhangi bir suretle sorumlu 
değildir.
6- Ek-1 talep formu, Ek 2- yatırımcılardan istenecek bilgi ve belgele, Ek-6 yatırım bilgi formu ile diğer bilgilere www.milliemlak.gov.tr. internet adresinden, Kütahya Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğünden alınabilir.
İLAN OLUNUR

Basın : 635793 www.bik.gov.tr

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN İLAN

SIRA 
NO İLÇESİ MAHALLE/KÖYÜ ADA NO PARSEL NO CİNSİ YÜZÖLÇÜMÜ (m2)

HAZİNE 
HİSSESİ 

(m2)
İMAR DURUMU FİİLİ DURUMU

KOMİSYONA 
SON BAŞVURU 

TARİHİ
TAŞINMAZIN RAYİÇ 

BEDELİ (TL)
1 Merkez Gevrekseydi Köyü 107 4 Ham Toprak 33.940,66 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 424.300,00
2 Merkez Gümüş Köyü 166 671 Ham Toprak 45.512,77 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 189.500,00
3 Merkez Seydi Köyü 101 1080 Ham Toprak 480.251,86 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.680.885,00
4 Merkez Seydi Köyü 101 1093 Ham Toprak 472.879,94 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.655.100,00
5 Merkez Işıkkara Köyü 120 20 Ham Toprak 548.357,82 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.715.000,00
6 Merkez Işıkkara Köyü 127 277 Ham Toprak 381.033,21 Tam İmarsız Kısmi İşgalli 29.9.2017 1.270.000,00

7 Merkez Yeni Karacaören 
Köyü 101 754 Ham Toprak 522.941,93 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 1.737.740,00

8 Merkez Turgutlar Köyü 115 1015 Ham Toprak 734.642,21 Tam İmarsız Kısmi İşgalli 29.9.2017 3.820.140,00

9 Merkez Kırgıllı Mahallesi 3404 2 Arsa 54.162,95 Tam Entegre Büyükbaş Hayvancılık 
ve Hayvansal Ürün üretimi Alanı Tamamı İşgalli 29.9.2017 820.000,00

10 Aslanapa Cumhuriyet 
Mahallesi 130 97 Arsa 818.123,99 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 2.863.433,97

11 Aslanapa Hürriyet Mahallesi 220 2 Arsa 264.152,02 Tam İmarsız Boş 29.9.2017 924.532,07
12 Emet Esentepe Mahallesi 333 1 Arsa 12.225,37 Tam Sanayi Alanı Boş 29.9.2017 550.141,65

13 Tavşanlı Tepecik-Merkez 
Mahallesi 102 3 Arsa 12.470,62 Tam Entegre Hayvancılık Tesis Alanı Boş 29.9.2017 623.531,00

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ESAS NO : 2017/204
Davacı Çayırova Belediye Başkanlığı vekili tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil 
davasında; aşağıda yazılı taşınmazların Kamulaştırma Kanunu Hükümlerine göre Çayırova Belediye 
Başkanlığı lehine kamulaştırıldığından, ilgili taşınmazın daimi irtifak bedelinin tespiti ile tesciline kararverilmesi 
davası açılmıştır.
KOCAELİ İLİ, ÇAYIROVA İLÇESİ, AKSE MAHALLESİ
Dosya No     Malik Adı ve Soyadı     Ada No     Pafta No     Parsel No     Kamulaştırılan Alan Vasfı
2017/204         YÜCEL PEZUK          1442             19          184,98m²                    ARSA
1- Tebligat ve ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemini İdari Yargıda iptal veya Adli 
Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceklerdir.
2- Husumet Çayırova Belediye Başkanlığı’na yöneltilecektir.
3- Kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını veya yürütmenin 
durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal 
kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
4- Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahibi adına T. Vakıflar Bankası Gebze Şubesine 
yatırılacaktır.
5- Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihinden itibaren Mahkemeye 
yazılı olarak bildirmeleri, Keyfiyet 2942 sayılı yasanın (Değişik 4650) 10. maddesi uyarınca duyurulur. 

Basın : 636876 www.bik.gov.tr

T.C. GEBZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ESAS NO : 2016/510 Esas
Davacı KIRIKHAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından, mahkememizin 2016/510 Esas sayılı dosyası 
üzerinden Hatay İli, Kırıkhan ilçesi Sucu Köyünde bulunan 123.811,00 m2 yüzölçümlü 16 parselin 
17.691,43 m2’lik kısmına ilişkin olarak mahkememizde Kamulaştırma Kanununun 10. Maddesi gereğince 
kamulaştırma bedelinin tespiti ile kamulaştırılan taşınmazların davacı Kırıkhan MAL MÜDÜRLÜĞÜ 
adına tapuya tesciline karar verilmesi için dava açılmıştır. Bu taşınmazlardaki hak sahiplerinin ve 3. 
Kişilerin tebliğden itibaren 30 gün içerisinde Kamulaştırmanın iptali için İdari Yargıda ya da maddi 
hataların düzeltilmesi için Adli Yargıda dava açabilecekleri, açılacak davada husumetin kamulaştırmayı 
yapan KIRIKHAN MAL MÜDÜRLÜĞÜ’ne yöneltileceği, bu süre içerisinde, kamulaştırma işlemine 
karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını 
belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen 
kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, 
Mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedellerinin de yargılama sırasında hak sahipleri adına 
VAKIFBANK Kırıkhan Şubesine yatırılacağı, ilgililerin davaya ve taşınmazların değerine ilişkin bütün 
savunma ve delillerini de tebliğden itibaren 10 gün içerisinde Mahkememize yazılı olarak ibraz etmeleri 
gerektiği hususlarıilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra ilgililere tebliğ edilmiş sayılmak üzere 
ilanen tebliğ olunur. 15/06/2017
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