T.C.SAPANCA
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı:2017/297
İLAN
Sakarya ili, Sapanca ilçesi, Nailiye Köyü,
Bataklık Mevkii, 476 parsel sayılı taşınmazın,
davacılar EBRU ESEN, IŞIK KALKAN, İSMET
SAYIL, LATİF SAYIL, MUHSİNE MEMİGÜVEN,
SEBAHAT KARA, SEBAHATTİN ŞAHİN,
SEMAHAT ŞAHİN adına tescili talep edilmiş olup,
belirtilen bu taşınmazla ilgisi olanların, davaya
ilişkin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde
mahkememize müracaatla davaya itiraz
edebilecekleri, aynı davada kendi adlarına tescile
karar verilmesini isteyebilecekleri, belirtilen üç ay
içerisinde itiraz edilmediği takdirde, davacıların
iddiası da ispatlanmış olursa tescile karar verileceği
hususları ilanen İHTAR olunur.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de Basın :720553 (www.bik.gov.tr)

T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/492 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. 12/12/2017
1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
No
1

: 31/01/2018 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
: 15/02/2018 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
: TIRSAN OTOMOTİV SAN VE TİC A.Ş: Meşelik Mevkii, Adliye Köyü, Arifiye/Sakarya Takdir Edilen
Değeri TL.
70.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

35GC7781 Plakalı , 2015 Model , TIRSAN
Marka , NNTDAF30300067339 Şasi No'lu ,
Rengi Beyaz , Yarı romörk(tenteli ),tırsan
damperli kasa resen kıymet takdiri yapıldı.
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