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Bir siyasi veya yetkili gaza gelip 
bir şeyler söylüyor. Sonra da 
“vay sen böyle dedin, yok ben 

böyle dedim” diye karmaşa 
yaratılıyor.

BIR INSANI YARDIM LINÇ YEDI
Geçtiğimiz hafta mü-

zik ve medya dünyası üç 
tane birbirinden alakasız, 
normal şartlarda gündem 
olması imkansız konu ile 
sallandı. Bu üç konunun da 
ortak özelliği sosyal medya 
tabanından körüklenme-
siydi. 

Önce Bülent Ersoy’a şemsiye tutan 
üniformalıyı gördük. Twitter’da Bü-
lent Ersoy TT oldu. İki günden fazla 
sürdü bu gündem. Gündem olma 
nedeni üniformalı askerin Bülent 

Ersoy’a şemsiye tutmasıydı. Neymiş? 
Niye efendim üniformalı bir asker Bü-
lent Ersoy’a şemsiye tuttu. Bir insanın 
bir insana yaptığı bir yardımı dahi 
siyasileştirip gündem haline getirebil-
di sosyal medya. Millet üç gün bunu 
konuştu. O askerin görevden alındığı 
söylendi, hakkında soruşturma açıldı-
ğı söylendi. Kısaca o üniformalı asker 
linç yedi. Oysa adamın yaptığı tek 
şey bir vatandaşa insani bir yardımda 
bulunmak ve tekerlekli sandalyede 
olduğu için yağan yağmurdan onu ko-
rumak amacıyla ona şemsiye tutmak-
tı. İnsanlık yaptığımız için suçlanır 
hale geldik. Bunu bir resmi törende 
yapsaydı belki haklısınız derdim ama 
bu linç tamamen insani bir hareketin 
mükafatından başka bir şey olmadı.

GÜLŞEN MESELESI
İkinci gündem olan maddesi İzzet 

Yıldızhan’ın Gülşen’e göndermede 
bulunarak “sahneye külotla çıkmayın” 
demesiydi. Twitter trolleri yine gö-
revlerini yaptılar ve bu kez de Gülşen 

TT oldu. Magazin basını bunu gördü 
hemen üstüne atladı ve haber yaptı. 
Yine aynı tantana yaşandı. Neymiş 

efendim Gülşen’in kıyafetleri 
şöyleymiş de böyleymiş… 

En komik yorumu şans eseri 
Flash TV’de gördüm. Kanalın 
ona neden program yaptır-
dığına hala bir anlam vere-
mediğim Sisi kanalda Gül-
şen’in eşi Ozan Çolakoğlu’na 
çatıyordu. “Erkek dediğin, 
delikanlı adam karısının da 
böyle olmasına izin vermez”e 
getirdi olayı. Hayretler içinde 

seyrettim. 
Bana ne Gülşen’in kıyafetinden, 

kime ne? Kadın bir şov yapıyor, ona 
da uygun bir kıyafet giyiyor. Seksenli 
yıllarda muzır kanunu vardı, dergiler 
poşetler içinde satılırdı. O zaman ko-

yun Gülşen’i poşete öyle gitsin millet 
onu seyretmeye…

SEZEN AKSU YA    
KOMŞUNUN OĞLU   
ADEM’DEN BAHSETTIYSE?

Son gündem maddesi 
Sezen Aksu oldu. Bu daha 
da anlamsız ve saçma bir 
gündemdi. Kadın 
beş, altı sene 
önce bir şarkı 
yayınlamış. 
Durup durur-
ken birileri 
bu şarkı 
üzerin-
den 
Sezen 
Ak-

su’ya saldırarak onu gündeme taşı-
dı. Yine sosyal medya ve yine aynı 
yöntem. Dedim ya, gündem yaratmak 
içi bir yem atacaksın. İşte burada yem 
Sezen Aksu’nun “Şahane Bir Şey Ya-
şamak” adlı şarkısında geçen “Selam 
söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” 
sözü oldu. Olta atıldı, millet galeyana 
geldi ve iki gün boyunca herkes Sezen 
Aksu’yu konuştu. Kadını resmen 
linç ettiler. Mahkemeye gidenler mi 
isterseniz, Sezen Aksu’yu putperest 
ilan ederler mi isterseniz ne isterseniz 
var. Ya Sezen Aksu çıkıp “ben benim 
komşunun oğlu Adem’le sevgilisi 
Havva’dan bahsettim” derse ne yapa-
cak bunca tantana çıkartanlar?

Bu ilkel ve provokatif içeriklerle 
gündem yaratma yöntemlerinden çok 
sıkıldım. Çok aptalca geliyor bana. 

BUNLAR HASSAS KONULAR ÜZERINDEN 
SAHTE  GÜNDEM YARATMA ÇABALARI

Bunlar hassas konular üzerinden 
toplumu bölmek, toplumda bir kaos 
yaratmak isteyenlerin sosyal medya-
yı maşa olarak kullanarak yaptıkları 
oyunlar. 

Birinci olayda konu “asker”, ikinci 
olayda konu “namus”, üçüncü konuda 
ise “din”. 

Üçü de çok hassas konular. Üçü de 
insanların önem verdiği ve uğruna ca-
nını dahi verebileceği konular. Bu üç 
sanal gündemin belirli insanları hedef 
alarak ardı ardına gündeme gelmesi 

tesadüf olabilir mi?
Bir tek bu hafta değil, her 

hafta benzeri konular içeren 
gündemlerle karşılaşıyoruz. 
Tek fark her geçen gün 

konu başlıklarının 
daha da saçma-
lıyor olması. 

Yöntem aynı: 
Konuyu yarat, 
sosyal medyaya 
yem at, balıkla-
rın oltaya takıl-

masını bekle. 
Sonra da 

seyret. Bu 
böl yönet 
taktiğinin 
en masum 

stratejisi.

Buna 
çok dikkat 

etmemiz lazım.
Bu tarz kasıtlı belirli 

kişileri ve kurumları konu alan 
gündem yapan yemleri yemememiz 

lazım.
Maalesef bu yemleri sadece va-

tandaş değil, devlet büyüklerimiz de 
yiyor.

Sonra da ülke saçma sapan gün-
demlerle ve en üzücüsü o saçma gün-
demlerin yarattığı kaotik gerginlik ve 
linçlerle uğraşıyor. 

Bunlar tehlikeli şeyler, hepimiz 
sosyal medyaya karşı çok dikkatli 
olmalıyız.

Bundan kurtulmanın tek yolu da 
sosyal medya okuryazarlığı veya 
sosyal medya bilinci yaratmaktan 
geçiyor.

Doç. Dr. Michael 
KUYUCU

SOSYAL MEDYA 
PENCERESINDEN ÜÇ 
GEREKSIZ GÜNDEM 
Yöntem hep aynı: Durup dururken bir konu veya kişi 
seçiliyor. Twitter’da gündem yapılıyor. Sonrasında 
halkın ve kamunun galeyana gelmesi bekleniyor. 
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Resmi İlanlar: https://www.ilan.gov.tr’de BASIN: 1539631

Aşağıda satışı yapılacak taşınmaz maliki 
borçlunun bilinen tüm adreslerine ve uyap sistemi 
üzerinde tespit edilen adreslerine yapılan tebligatlar 
bila ikmal dönmüş olup, başkaca da adresi tespit 
edilemeyen aşağıdaki ilgiliye satış ilanının gazete 
ilanı ile tebliğine karar verilmiştir. İLGİLİLER : İSMA-
İL MÜFTÜ (TC 25501461228)

Bul. Bulgaria 4 Blok -A -d -57 Plovdiv/BULGA-
RIE

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteli-
ği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, 123 Ada, 42 

Parsel, sayılı tarla vasfında olan taşınmaz KARA-
MAN Mahalle, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunduğu tespit edil-
miş olup, taşınmazın İzmir / Mudanya Yol ayrımının 
batısında yer aldığı ve tüm altyapı hizmetlerinden 
faydalandığı görülmüştür. Taşınmaz Bursa Şehir 
Merkezine kuş uçuşu yaklaşık mesafesi 6,50 km, 
Bursa-İzmir Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık mesafe-
si 0,05 km, Bursa-Mudanya Karayoluna kuş uçuşu 
yaklaşık mesafesinin ise 0,10 km olduğu belirlen-
miştir. Taşınmaz Kerem Caddesine cepheli olup 
topoğrafik yapısı itibariyle düz bir konumda olduğu, 
plan gereği yapılaşmaya müsait olmadığı tespit 
edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 45,00 m² taban alanlı, 
duvarları ve çatısı çelik konstrüksiyon üzeri eternit 
kaplı müştemilat ile ekonomik değeri olmayan halen 
boş ve metruk durumda bulunun 2 hacimli 70 m2 

alanlı eternit çatılı bir yapı ile ağaç ve çalılıkların bu-
lunduğu görülmüştür. Parsel etrafı tel fens ile kapa-
tılmış olup Kerem Caddesine cephe kısmında raylı 
demir profil kapı bulunmaktadır. Genellikle mesken 
amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların ve 
ticari amaçlı akaryakıt istasyonlarının bulunduğu 
ekonomik değeri yüksek olan bir bölgede yer alan 
borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak 
konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, ka-
nalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.

Adresi : Karaman Mah. İzmir / Mudanya Yol 
Ayrımı Batısı Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 913,45 m2-Arsa Payı : Tam - KDV 
Oranı : %18

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Fet-
hiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında 
kısmen yol, kısmen de park alanı içerisinde ve 
1/5000 Ölçekli Acıbadem Bursa Hastanesi Heliportu 
Mania Planında kısmen 230-235 bantlari arasında 
kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.384.690,00 TL Kaydındaki
Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Muhtelif haciz-

ler vardır.
1. Satış Günü : 15/03/2022 günü 14:05 - 14:10 

arası
2. Satış Günü : 15/04/2022 günü 14:05 - 14:10 

arası
Satış Yeri : Bursa Merkez Adliyesi Konferans 

Salonu ( Zemin Kat D Blok)/ BURSA 
-------------------------------------------------------

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. 
Teminat miktarlarının çok yüksek olması ve covit -19 
salgını nedeniyle bulaş riski nedeniyle teminat tutar-
ları elden alınmayacak olup kesin ve süresiz teminat 
mektubu veya satışa bir saat kalaya kadar müdür-
lüğümüz hesabına dosya numarası ve açıklama 
bildirilmek suretiyle dekont ibrazı ile teminat kabul 
edilecek olup, elden teminat kabul edilmeyecektir. 
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. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları 
vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması la-
zım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.) 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 paylaş-
madan 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 2020/1690 Tlmt. sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C. BURSA 7. İCRA DAİRESİ 2020/1690 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

BASIN: 1539077Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Müflis :TASFİYE HALİNDE KAVALLAR GEMİ SANAYİ VE TİCA-
RET LTD. ŞTİ.

(Vergi No:5290012935)
Adresi : Esenyol Mahallesi, Ömür Sokak A Blok No:3/A Kat:1 D:1 

Pendik/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 219868-0 sicil sayısında 

kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şirketin İstanbul Anadolu 7. 
Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 07/02/2019 tarih, 2014/24 esas sayılı 
ilamı ile iflasına karar verilmiş olup, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 13.01.2022 tarih, 2021/150 esas, 2022-9 karar sayılı 
ilamı ile iflasının kapatılmasına karar verilmiştir.

İFLASININİİK. 254. Maddesi uyarınca KAPATILMASINA karar 
verilmiş olmakla Dosyamız muameleden kaldırılmıştır.

İ.İ.K.166. madde gereğince bilgilerinize arz olunur.19/01/2022

T.C. İSTANBUL ANADOLU 
3. İCRA DAİRESİ

2019/9 İFLAS
İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

BASIN: 1539640Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mah-
kememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/06/2020 tarihli 
ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 
BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Gafur 
ve Fatıma oğlu, 01/01/1993 doğumlu, İRAN nüfusuna kayıtlı NIMA 
MOHAMMADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 
tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 
özetinin TİRAJI 50.000’ün üzerindeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİ-
ĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.01.2022

T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA  
MAHKEMESİNDEN İ L A N 

DOSYA NO : 2017/468 ESAS
KARAR NO : 2020/534

BASIN: 1538986Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Davacı AYTAŞ MOBİLYA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. (Vergi no 1240067118) (Mersis no 0124006711800055) Tarafın-
dan Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/73 Esas sayılı dosya-
sında açılan İflasın ertelenmesi davası Akyazı Asliye Hukuk Mahke-
mesinin 2021/857 Karar sayılı 20/09/2021 tarihli görevsizlik kararı ile 
mahkememize gönderilmekle mahkememizin 2021/628 esas sayılı 
dosyasında yargılamaya devam edilmiştir.

Yargılama sonunda Mahkememizin 2021/628 Esas 2021/182 
Karar sayılı 15/12/2021 tarihli kararı ile; ‘’Davacı Aytaş Mobilya İnşaat 
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin iflas erteleme talebinin REDDİNE, 
davacı şirket borca batık olmadığından iflasa karar verilmesine yer 
olmadığına, Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/73 esas sayılı 
dosyasında davacı şirket lehine iflasın ertelenmesi kapsamında 
hükmolunan tüm tedbirlerin kaldırılmasına” karar verildiği hususu ilan 
olunur. 17/01/2022

T.C. SAKARYA ASLİYE TİCARET  
MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO: 2021/628 ESAS

BASIN: 1539100Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi 
davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen;2021/350 Esas ; 
Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi,Murtaza Mahallesi 408 ada 10 Parselde 
kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlikleri bilinmeyen Ali Kızı 
Ayşe ile Ali oğlu Hüseyin Tümer’in,

2021/351 Esas; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi,Kirmanlı Mahallesi 
32 ada 19 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlik-
leri bilinmeyen Ahmet kızı Hacer, Ahmet Karısı Ayşe Gülsem ve Hatice 
oğlu Mehmet’in,

2021/352 Esas ; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, OrhanlarMahallesi 
143 ada 6 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlik-
leri bilinmeyen Emine Mediha Şişman’ın,

2021/353 Esas ; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Kışla Mahallesi 364 
ada 46 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlikleri 
bilinmeyen Hatice oğlu Ali, İbrahim Karısı Hanife, Hüseyin oğlu Mustafa, 
Hüseyin kızı Emine, Hüseyin kızı Havva’nın,

2021/354 Esas ; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Kestaneci Mahal-
lesi 693 ada 68 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve 
kimlikleri bilinmeyen Mustafa kızı Hatice’nin, 10 yılı aşkın süredir kayıp 
oldukları, kendilerinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi 
içinde olduklarından, adı geçenlerin yaşadığı yolunda bilgisi olanların, 
mahkememizin yukarıdaki Esas sayılı dosyalarınabildirmeleri veya 
hayatta ise bizzat kendilerinin mahkememize başvurması veya ilgili 
dosyaya bildirmesi, aksi takdirde GAİPLİKLERİNE ve YOKLUKLARINA 
karar verileceği ilan olunur.

İ L A N
T.C. KDZ.EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ SAYI : 2021/350 - 351- 352 
-353 -354 ESAS KONU : GAİPLİK İLANI 
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Parsel, sayılı tarla vasfında olan taşınmaz KARA-
MAN Mahalle, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Karaman 
Mahallesi sınırları içerisinde bulunduğu tespit edil-
miş olup, taşınmazın İzmir / Mudanya Yol ayrımının 
batısında yer aldığı ve tüm altyapı hizmetlerinden 
faydalandığı görülmüştür. Taşınmaz Bursa Şehir 
Merkezine kuş uçuşu yaklaşık mesafesi 6,50 km, 
Bursa-İzmir Karayoluna kuş uçuşu yaklaşık mesafe-
si 0,05 km, Bursa-Mudanya Karayoluna kuş uçuşu 
yaklaşık mesafesinin ise 0,10 km olduğu belirlen-
miştir. Taşınmaz Kerem Caddesine cepheli olup 
topoğrafik yapısı itibariyle düz bir konumda olduğu, 
plan gereği yapılaşmaya müsait olmadığı tespit 
edilmiştir. Taşınmaz üzerinde 45,00 m² taban alanlı, 
duvarları ve çatısı çelik konstrüksiyon üzeri eternit 
kaplı müştemilat ile ekonomik değeri olmayan halen 
boş ve metruk durumda bulunun 2 hacimli 70 m2 

alanlı eternit çatılı bir yapı ile ağaç ve çalılıkların bu-
lunduğu görülmüştür. Parsel etrafı tel fens ile kapa-
tılmış olup Kerem Caddesine cephe kısmında raylı 
demir profil kapı bulunmaktadır. Genellikle mesken 
amaçlı kullanılan bitişik nizam 3-4 katlı binaların ve 
ticari amaçlı akaryakıt istasyonlarının bulunduğu 
ekonomik değeri yüksek olan bir bölgede yer alan 
borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak 
konumda olup, mahallinde elektrik, su, telefon, ka-
nalizasyon gibi her türlü altyapı hizmetleri mevcuttur.

Adresi : Karaman Mah. İzmir / Mudanya Yol 
Ayrımı Batısı Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 913,45 m2-Arsa Payı : Tam - KDV 
Oranı : %18

İmar Durumu : İnşaat tarzı 1/1000 ölçekli Fet-
hiye-İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında 
kısmen yol, kısmen de park alanı içerisinde ve 
1/5000 Ölçekli Acıbadem Bursa Hastanesi Heliportu 
Mania Planında kısmen 230-235 bantlari arasında 
kalmakta olduğu bildirilmiştir.

Kıymeti : 2.384.690,00 TL Kaydındaki
Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. Muhtelif haciz-

ler vardır.
1. Satış Günü : 15/03/2022 günü 14:05 - 14:10 

arası
2. Satış Günü : 15/04/2022 günü 14:05 - 14:10 

arası
Satış Yeri : Bursa Merkez Adliyesi Konferans 

Salonu ( Zemin Kat D Blok)/ BURSA 
-------------------------------------------------------

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. 
Teminat miktarlarının çok yüksek olması ve covit -19 
salgını nedeniyle bulaş riski nedeniyle teminat tutar-
ları elden alınmayacak olup kesin ve süresiz teminat 
mektubu veya satışa bir saat kalaya kadar müdür-
lüğümüz hesabına dosya numarası ve açıklama 
bildirilmek suretiyle dekont ibrazı ile teminat kabul 
edilecek olup, elden teminat kabul edilmeyecektir. 
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. (Alacakları rehinli olan 
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları 
vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet 
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması la-
zım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra 
gelir.) 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 paylaş-
madan 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 2020/1690 Tlmt. sayılı dosya 
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan 
olunur.

T.C. BURSA 7. İCRA DAİRESİ 2020/1690 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

BASIN: 1539077Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Müflis :TASFİYE HALİNDE KAVALLAR GEMİ SANAYİ VE TİCA-
RET LTD. ŞTİ.

(Vergi No:5290012935)
Adresi : Esenyol Mahallesi, Ömür Sokak A Blok No:3/A Kat:1 D:1 

Pendik/İstanbul
İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunun 219868-0 sicil sayısında 

kayıtlı yukarıda unvanı ve adresi yazısı şirketin İstanbul Anadolu 7. 
Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 07/02/2019 tarih, 2014/24 esas sayılı 
ilamı ile iflasına karar verilmiş olup, İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret 
Mahkemesi’nin 13.01.2022 tarih, 2021/150 esas, 2022-9 karar sayılı 
ilamı ile iflasının kapatılmasına karar verilmiştir.

İFLASININİİK. 254. Maddesi uyarınca KAPATILMASINA karar 
verilmiş olmakla Dosyamız muameleden kaldırılmıştır.

İ.İ.K.166. madde gereğince bilgilerinize arz olunur.19/01/2022

T.C. İSTANBUL ANADOLU 
3. İCRA DAİRESİ

2019/9 İFLAS
İFLASIN KAPATILMASINA İLİŞKİN İLAN

BASIN: 1539640Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyan suçundan Mah-
kememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 30/06/2020 tarihli 
ilamı ile 206/1 maddesi gereğince 5 YIL HÜKMÜN AÇIKL. GERİ 
BIRAK. NED. DNT.SER. (CMK 231/8) cezası ile cezalandırılan Gafur 
ve Fatıma oğlu, 01/01/1993 doğumlu, İRAN nüfusuna kayıtlı NIMA 
MOHAMMADI tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar 
tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm 
özetinin TİRAJI 50.000’ün üzerindeki bir GAZETEDE İLANEN TEBLİ-
ĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ 
edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 20.01.2022

T.C. BAKIRKÖY 39. ASLİYE CEZA  
MAHKEMESİNDEN İ L A N 

DOSYA NO : 2017/468 ESAS
KARAR NO : 2020/534

BASIN: 1538986Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

Davacı AYTAŞ MOBİLYA İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE TİCARET 
A.Ş. (Vergi no 1240067118) (Mersis no 0124006711800055) Tarafın-
dan Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/73 Esas sayılı dosya-
sında açılan İflasın ertelenmesi davası Akyazı Asliye Hukuk Mahke-
mesinin 2021/857 Karar sayılı 20/09/2021 tarihli görevsizlik kararı ile 
mahkememize gönderilmekle mahkememizin 2021/628 esas sayılı 
dosyasında yargılamaya devam edilmiştir.

Yargılama sonunda Mahkememizin 2021/628 Esas 2021/182 
Karar sayılı 15/12/2021 tarihli kararı ile; ‘’Davacı Aytaş Mobilya İnşaat 
Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin iflas erteleme talebinin REDDİNE, 
davacı şirket borca batık olmadığından iflasa karar verilmesine yer 
olmadığına, Akyazı Asliye Hukuk Mahkemesinin 2016/73 esas sayılı 
dosyasında davacı şirket lehine iflasın ertelenmesi kapsamında 
hükmolunan tüm tedbirlerin kaldırılmasına” karar verildiği hususu ilan 
olunur. 17/01/2022

T.C. SAKARYA ASLİYE TİCARET  
MAHKEMESİNDEN

İ L A N
ESAS NO: 2021/628 ESAS

BASIN: 1539100Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de

MALİYE HAZİNESİ tarafından açılan Gaipliğe Karar Verilmesi 
davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilmesi istenilen;2021/350 Esas ; 
Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi,Murtaza Mahallesi 408 ada 10 Parselde 
kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlikleri bilinmeyen Ali Kızı 
Ayşe ile Ali oğlu Hüseyin Tümer’in,

2021/351 Esas; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi,Kirmanlı Mahallesi 
32 ada 19 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlik-
leri bilinmeyen Ahmet kızı Hacer, Ahmet Karısı Ayşe Gülsem ve Hatice 
oğlu Mehmet’in,

2021/352 Esas ; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, OrhanlarMahallesi 
143 ada 6 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlik-
leri bilinmeyen Emine Mediha Şişman’ın,

2021/353 Esas ; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Kışla Mahallesi 364 
ada 46 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve kimlikleri 
bilinmeyen Hatice oğlu Ali, İbrahim Karısı Hanife, Hüseyin oğlu Mustafa, 
Hüseyin kızı Emine, Hüseyin kızı Havva’nın,

2021/354 Esas ; Zonguldak İli, Kdz.Ereğli İlçesi, Kestaneci Mahal-
lesi 693 ada 68 Parselde kayıtlı taşınmazın arsa malikleri adresleri ve 
kimlikleri bilinmeyen Mustafa kızı Hatice’nin, 10 yılı aşkın süredir kayıp 
oldukları, kendilerinden haber alınamadığı, muhtemel ölüm tehlikesi 
içinde olduklarından, adı geçenlerin yaşadığı yolunda bilgisi olanların, 
mahkememizin yukarıdaki Esas sayılı dosyalarınabildirmeleri veya 
hayatta ise bizzat kendilerinin mahkememize başvurması veya ilgili 
dosyaya bildirmesi, aksi takdirde GAİPLİKLERİNE ve YOKLUKLARINA 
karar verileceği ilan olunur.

İ L A N
T.C. KDZ.EREĞLİ 1. ASLİYE HUKUK 

MAHKEMESİ SAYI : 2021/350 - 351- 352 
-353 -354 ESAS KONU : GAİPLİK İLANI 


