İLAN
SAKARYA İLİ TARAKLI İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ’nin 2016 yılı genel
kurul toplantısı 15/06/2017 tarihinde saat 14:00 de Akyazı Süt Üreticiler Birliği
binasında yapılacaktır.
Ekseriyet temin edilmediği taktirde ikinci toplantı 22/06/2017 tarihinde aynı yer ve
saatte yapılacaktır.
Üreticilerimize duyurulur.
26/05/2017
GÜNDEM:
Hüseyin KURT
1-Açılış ve yoklama
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
2-Divan teşekkülü
3-Saygı duruşu ve istiklal marşı
4-2016 yılı yönetim ve denetim kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve ibrazı;
5-2016 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, görüşülmesi ve ibrazı;
6-2017 yılı tahmini bütçenin okunması görüşülmesi ve oylamaya sunulması;
7-Tüzel ve gerçek kişiler için üyelik aidatının belirlenmesi;
8-Birlik yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerine huzur
hakkı ücretlerinin tespiti; Şehir içi,şehir dışı ve yurt dışı yollukların tesbiti;
9-Yönetim kurulu kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin üyelikten çıkarılması
hususunun görüşülmesine;
10-Dilek ve temenniler
Basın :611147 (www.bik.gov.tr)
11-Kapanış.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. SAKARYA 1. İCRA DAİRESİ
2017/180 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No:25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
ilan olunur. 25/05/2017
1.İhale Tarihi
: 27/07/2017 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
2.İhale Tarihi
: 25/08/2017 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
İhale Yeri
: İSLAMOĞLU OTOPARK -Zirai Aletler San.Sit.1273 Sok. No:23
Adapazarı/SAKARYA
No
1

Takdir Edilen
Değeri TL.
65.000,00

Adedi
1

KDV
%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
54ze257 Plakalı , 2011 Model , VOLKSWAGEN Marka , .

1.İhale Tarihi
: 27/07/2017 günü, saat 15:30 - 15:40 arası.
2.İhale Tarihi
: 25/08/2017 günü, saat 15:30 - 15:40 arası.
İhale Yeri
: UĞUR PARK İŞLETMECİLİĞİ T.A.Ş.-Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı No:335 Adapazarı/SAKARYA
No
2

Takdir Edilen
Değeri TL.
80.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%1

54fc284 Plakalı , 2014 Model , SKODA Marka , Rengi Beyaz , .

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

Basın :609607 (www.bik.gov.tr)

