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TC  İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA DAİRESİNDEN 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/774 İL M İ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
özellikleri: İstanbul il, Çekmeköy İlçe, 3629 Parsel No, MERKEZ M aha lle /M evk ii, ARSA 

VASIFLI TAŞINMAZ Şile otoyolunun parale linde bulunan Eren ler caddesine konumludur. 
Parsel A ta türk  Rapsodi Evlerin in  batısında, Ş ile otoyolunun kuzey kenarına yakın 
m esafelidir. Taşınmaz Merkez M ahallesinde bulunmaktadır. Parsel üzerinde bina ve sanat 
yapısı yoktur. Geom etrik o larak d ikdörtgene benzer konumlu olup, içerisinde Antorm an 
sitesin in prefabrik şantiye yapıları bulunmaktadır. Parsel kuzey batı istikameten güney doğu 
istikam ete doğru azalan bir eğim e sahiptir.

Adresi:
Yüzölçümü: 9.854 m2
Arsa Payı: TAM
İmar Durumu: Kısmen T.C.K korum a kuşağında, kısmen yolda kısmen ağaçlandırılacak 

alan kısmen de dere koruma kuşağında kaldığından dolayı yeşil alan da kalmaktadır. İmar 
şa rtlan  o la rak  yapı izn i verilem eyen pa rse lle r o lup a lt yapı h izm etleri yapılm am ış 
parsellerdir.

Kıymeti: 14.781.000,00 TL
KDV Oranı: %18
Kaydındaki Şerhler: ŞERH YOKTUR.
1. Satış Günü: 24/01/2014 günü 10:30 -10:40 arası
2. Satış Günü: 24/02/2014 günü 10:30 -10:40 arası
Satış Yeri: İSTANBUL ANADOLU 7. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. B irinc i a rtırm anın y irm i gün öncesinden, 

a rtırm a ta rih inden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden e lektron ik  
ortam da te k lif verileb ilecektir. Bu artırm ada tahm in ed ilen değerin % 50'sini ve rüçhanlı 
a lacak lıla r varsa  alacakları toplam ın ı ve satış g ide rle rin i geçm ek şartı ile  iha le  olunur. 
B irinci artırm ada istekli bulunmadığı takd irde elektronik ortam da birinci artırm adan sonraki 
beşinci günden, ik inci artırm a gününden önceki gün sonuna kadar e lek tron ik  ortam da 
te k lif verileb ilecektir. Bu artırm ada da m alın tahm in ed ilen  değerin %50’s in i, rüçhanlı 
a lacak lıla r varsa alacakları toplamını ve satış g iderlerin i geçm esi şartıy la en çok artırana 
ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış ta lebi düşecektir.

2- A rtırm aya iştirak edeceklerin, tahm in ed ilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya 
bu m iktar kadar banka tem inat mektubu verm eleri 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. Te lla liye resmi, taşınmazın aynından doğan verg iler satış 
bedelinden ödenir.

3- İpotek sahib i a lacak lıla rla  d iğer ilg ile rin  (*) bu gayrim enkul üzerindeki haklarını 
ö ze llik le  fa iz  ve g iderlere da ir o lan iddia larını dayanağı be lge le r ile (15) gün içinde 
da irem ize  b ild irm e le ri lazım dır; aksi takd irde hakları tapu s ic il ile sab it o lm adıkça 
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen  m ühlet iç inde ödenm ezse icra ve iflas Kanununun 
133’üncü m addesi gereğince iha le  feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bede lin i 
yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri tek lif ettik leri bedel 
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve d iğer zararlardan ve ayrıca tem errü t fa izinden 
m ütesels ilen mesul o lacaklardır, iha le  farkı ve tem errü t fa iz i ayrıca hükme hacet 
kalm aksızın da irem izce tahs il olunacak, bu fark, varsa önce lik le  tem inat bedelinden 
alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarih inden itibaren herkesin görebilm esi için da irede açık olup gideri 
verild iğ i takd irde isteyen alıcıya b ir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etm iş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/774Tlmt. sayılı dosya numarasıyla m üdürlüğüm üze 
başvurmaları ilan olunur. 03/12/2013 (İİK m .126) (*) ilg ilile r tabirine irtifak hakkı sahipleri de 
dahildir.*: Bu örnek, bu Yönetm elikten önceki uygulam ada ku llanılan Örnek 64'e karşılık 
gelmektedir. (Basın: 77614-www.bik.gov.tr)
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BALIKESİR 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS: 2013/666 KARAR 2013/1124 j kaydına bu şekilde tesciline,
Davacı Mustafa Gökmen vekili Av. Keziban KALCI, Davalı i 3- 24,30.-TL Karar ve ilam harcı başta peşin alındığından

il Nüfus Müdürlüğü Balıkesir, aleyhine açılan Nüfus (Ad ve | yeniden alınmasına yer olmadığına,
Soyadı Değiştirilmesi istemli) davasının yapılan açık i 4- Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kend i:
yargılaması sonunda: I üzerinde bırakılmasına,

SONUÇ VE KARAR: i 5- Davacı tarafından masrafı karşılandığında f
HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere, i mahkememizce verilen kararın ilanına,
1- Davacı vekili tarafından açılan davanın KABULÜNE; i Dair verilen karar, Tebliğden itibaren 8 gün içerisinde :
2- 33115024852 TC Kimlik numaralı, BALIKESİR ili, i Mahkememize verilecek dilekçe ile Yargıtay yolu açık! 

MERKEZ ilçesi, TURPLU mah/köy, 178 Cilt, 27 Aile sıra no, | olmak üzere davacı vekilinin ve davalı temsilcisinin yüzüne j 
90 sırada nüfusa kayıtlı, İLHAN ve MÜZEYYEN oğlu, I karşı açıkça okunup usulen anlatıldığı İLANEN TEBLİĞ j 
02/01/1993 doğumlu, MUSTAFA GÖKMEN'in isminin | OLUNUR. 24/09/2013 Ş 
MUSTAFAHAN ERDİNÇ olarak düzeltilmesine ve nüfus i (Basın: 77802- WWW.bik.g0V.tr)
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