
İLAN 

ŞANLIURFA VALİLİĞİ 

İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

İlimiz Haliliye İlçesi Kaynaklı Mahallesinde, 7269 Sayılı Kanuna göre Konut ve ahır bazında hak sahibi kabul 
edilen ailelerden vefat eden 54049617108 T.C. Kimlik numaralı Mahmut oğlu 01.01.1957 doğumlu Mustafa KARAKAŞ’ın 
mirasçılarından, 7269 Sayılı Kanunun 574 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 29. Maddesine göre ve Afet 
Sebebiyle Hak Sahibi Olanların Tespiti Hakkındaki Yönetmeliğin 13 ve 16. Maddesi hükümlerine göre konut ve ahır 
bazında ayrı ayrı talep ve taahhütname alınarak hak sahipliği çalışması yapılacaktır. 

7269 Sayılı Afetler Kanununa göre hak sahipliği için konut ve ahır bazında ayrı ayrı olmak üzere Talep ve 
Taahhütname verecek mirasçılar: 

S.N T.C.KİMLİK  

NUMARASI 

YAKINLIK  

DERECESİ 

ADI SOYADI BABA ADI DOĞUM TARİHİ 

1 53914621618 Eşi Halime KARAKAŞ Mustafa 12.02.1966 

2 53764626672 Kızı  Behiye KARAKAŞ (SAPAN) Mustafa 01.04.1987 

3 12336010028 Kızı Şeyma KARAKAŞ (SAPAN) Mustafa 11.03.1993 

4 53767626518 Oğlu Hüseyin KARAKAŞ Mustafa 01.03.1983 

5 53761626736 Kızı Emine KARAKAŞ (KAYA) Mustafa 01.05.1988 

6 53755626964 Oğlu Yakup KARAKAŞ Mustafa 02.01.1992 

7 53758626800 Kızı Zeliha KARAKAŞ (ÇİFTÇİ) Mustafa 01.06.1990 

8 53911621772 Kızı Sariye KARAKAŞ (SAÇAKLI) Mustafa 11.04.1982 

9 12327010310 Oğlu Halil KARAKAŞ Mustafa 11.03.1994 

10 12324010474 Kızı Hatice KARAKAŞ Mustafa 11.03.1997 

 

1- 54049617108 T.C. Kimlik numaralı Mahmut oğlu 01.01.1957 doğumlu Mustafa KARAKAŞ’ın yukarıda isimleri 

bulunan mirasçıları, nüfus cüzdanları ile birlikte ilanın asıldığı tarih itibariyle 2 (iki) aylık yasal süre içinde, Şanlıurfa İl Afet 

ve Acil Durum Müdürlüğüne bizzat veya Noterden alacakları vekâletname ile birlikte hem ahır için hem de konut için ayrı 

ayrı talep ve taahhütname vermeleri gerekmektedir. 

2- Hem konut için hem de ahır için talep ve taahhütname verecek kişiler, kendisine ait nüfus cüzdanının 2 adet 

fotokopisi ile evli olanların eşine ait nüfus cüzdanının 2 adet fotokopisi, afetin meydana geldiği yerin tapu kaydı ve 

ayrıntılı nüfus kayıt örneğini getirmeleri gerekmektedir. 

3- Mirasçılar hem konut için hem de ahır için ayrı ayrı talep ve taahhütname vermeleri gerekmektedir.   

4- Mirasçılar hak sahibi olmayı istememeleri halinde haklarından ferağat ettiklerine dair hem konut için hem de ahır 

için ayrı ayrı feragatname imzalayacaklardır. 

5- İlanın asıldığı tarih itibariyle 2 (iki) aylık yasal süre içinde talep ve taahhütname vermeyen ve ilgili Ziraat Bankasınca 

düzenlenecek açık borçlandırma senedini imzalamayan mirasçılar hak sahibi kabul edilmeyeceklerdir. 

6- İlanın asıldığı tarih itibariyle 2 (iki) aylık yasal süre Talep ve Taahhütname veren mirasçılar ilgili Ziraat Bankasınca 

düzenlenecek hem konut için hem de ahır için ayrı ayrı açık borçlandırma senedini imzalamaları gerekmektedir. 

7- Talep ve taahhütname verenlerden hak sahibi olacak kişiler 20 yıl vadeli ve açık senet olarak T.C. Ziraat Bankasının 

ilgili Şubesince borçlandırmaları yapılacaktır. Hak sahipleri kesin borçlanacakları konut bedelini konutların teslim 

tarihinden itibaren ilk iki (2) yılı ödemesiz olmak üzere yirmi (20) yıl vadeli ve faizsiz olarak ödeyeceklerdir. 

8- 06.06.2006 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 31.05.2006 tarih ve 5511 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler 

Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunda belirtildiği 

üzere, 5511 Sayılı Kanunun Madde 1’de “Vadesinde ödenmeyen taksitlere dair borç, gecikilen her gün için yıllık % 5 

gecikme faizi ile tahsil olunur. Vadesinden önce iki yıllık taksitten az olmamak kaydı ile mevcut borcu defaten ödeyen hak 

sahiplerinin borcu % 20 indirime tabi tutulur.” 

9- 7269 sayılı kanunun Ek fıkra: 31/5/2006 – 5511/1 md. Üstüste üç yıl taksidini ödemeyenlerin borçları muacceliyet 

kesbedeceği gibi, borcun tamamı ödenmeden taşınmaz malların başkalarına satılması halinde de borcun tamamı 

muacceliyet kesbeder. Bu hükmün uygulanmasında maliyet bedelinden yapılan indirimler tekrar borca eklenmek 

suretiyle hesaba katılır. Özel afet kanunlarına göre yapılan binalar hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır. 

 

İLAN OLUNUR. 

Mahmut SÖNMEZ 

 İl Afet ve Acil Durum Müdürü 


