T.C. MANYAS SULH HUKUK MAHKEMESİ’NDEN

ESAS NO: 2012/341 Esas
DAVALILAR: - YAŞAR YEŞİLIRMAK - Ahmet Nuri ve Fatma oğlu 03/03/1930 Samsun
doğumlu İstanbul Bakırköy cevizlik nüfusuna kayıtlı
Tepecik Köyü Manyas / BALIKESİR
- HASAN TARIK TIĞ - Refik ve Fatma Şeref oğlu 29/01/1949 D.lu Adapazarı doğumlu,
Sakarya Adapazarı Yenidoğan nüfusuna kayıtlı İçerenköy Mah Kayışdağı Cd Girne Sok Sefa
Apt. No 36/8 İçerenköy Merkez/ İSTANBUL
Davacı HALİT GÜNGÖR OLCAY tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı
Mülkiyette) davası ile ilgili olarak; Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize ön
inceleme ve dava dilekçesi içerir davetiye çıkarılmış olup, belirtilen adreslerinize tebligat
yapılamamış olup, Adres araştırmasından da bir netice alınamadığı ve ön inceleme tensip
tutanağının ve dava dilekçesinin basın yolu ile tarafınıza ilan edildiği anlaşıldığından;
Mahkememizce tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir. Tahkikat Duruşma
Günü: 22/12/2015 günü saat: 10:45'de yapılacak olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız
veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam
olunacağı ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz hususu duruşma günü
yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 25/11/2015
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T.C. SİVAS 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI

Davacı Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma bedelinin tespiti ve
tescil davasının yapılan tensiple verilen ara kararı gereği,
Aşağıda dosya numarası, davalı ile ada ve parsel numaraları yazılı olan davaya
konu taşınmazın Sivas Belediye Başkanlığı tarafından kamulaştırma bedelinin
tespiti ve Sivas Belediye Başkanlığı adına tescili için dava açılmış olup, ilan
tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal
veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilecektir, açılacak
davalarda husumet Sivas Belediye Başkanlığı'na yöneltilecektir. 30 gün içerisinde
kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptali davası açıp ve yürütmenin
durdurulması kararının alındığı belgelendirilmediği takdirde kamulaştırma işlemi
kesinleşecek ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden
taşınmaz mal Sivas Belediye Başkanlığı adına tescil edilecektir. Mahkemece tespit
edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Sivas Ziraat Bankası Merkez
Şubesine yatırılacaktır.
Aşağıda esas numaraları yazılı davaların duruşması 03/02/2016 günü saat
10:00'da Sivas 3. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacak,
aşağıda isimleri yazılı davalıların davayı bizzat takip etmesi veya vekili aracılığıyla
kendilerini temsil ettirmesi, aksi takdirde yokluklarında yargılama yapılarak karar
verileceği ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 8. maddesine göre davalılar ile
anlaşma sağlanamadığından aynı kanunun 10. maddesine göre dava açıldığı
hususu ilan olunur. 19/11/2015
TAŞINMAZ: Sivas İli Merkez
Dosya No: Mah:
Ada: Parsel:
Yüzölçümü: DAVALILAR:
2015/1038
Gökmedrese 290
13
116,57m2
1-Nazım Kuzu
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