T.C. SAKARYA
3. İCRA DAİRESİ 2017/1 İFLAS
İFLASIN AÇILDIĞINA DAİR İLAN
Sakarya 3.Asliye Hukuk Mahkemesi Ticaret
Mahkemesi sıfatı ile 29/03/2017 tarih ve 2015/978
esas ve 2017/152 karar sayılı ilamı ile Tepeli sk
N:10 İç Kapı No:2 Adapazarı Sakarya adresinde
mukim 51346071872 T.C kimlik numaralı NADİR
İSLAM ALTINTAŞ'ın 06/04/2017 günü saat
09.54'da iflasına karar verilmiş ve iflas tasfiye
işlemlerine müdürlüğümüzün dosyasından
başlanmıştır.
İİK'nun 166.maddesi uyarınca ilan ve tebliğ
olunur.06/04/2017 Basın: 583622 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

T.C. KARASU
İCRA DAİRESİ
2016/201 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; Ayrıca İhaleyle satışı yapılacak menkullerden Plakası olmayan, kimin adına tescilli
olduğu bilinmeyen, 2014 model, KUKJE marka, Branson 5825R tipli Traktör ile ilgili müdürlüğümüz
dosyasında traktör ilk sahiplik faturası, araç uygunluk belgesi ve bayi satış yetki belgesi bulunmadığından,
ihaleyle satılması halinde ihale alıcısı tarafından traktör ilk sahiplik faturası, araç uygunluk belgesi
ve bayi satış yetki belgesi temin edilmesi halinde tescil işleminin yapılacağı, aksi takdirde ihale
kesinleştikten sonra satışı yapılan menkulün araç olarak değilde normal taşınır mal olarak teslim edileceği,
sonrasında meydana gelebilecek sorunlardan ihale alıcısının sorumlu olacağı; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 04/04/2017
1.İhale Tarihi
: 25/05/2017 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi
: 22/06/2017 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri
: KARASU MAH. MERKEZ SK. NO:141 KARASU/SAKARYA
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
No Takdir Edilen Adedi
Değeri TL.
Hesaplanacak
2014
model,
Kukje marka, Branson 5825 R tipli,
32.500,00
1
1
KDV miktarı TV7D000022 motor numaralı, CKFD00005 şase numaralı,
kırmızı renkli, dizel yakıtlı, ruhsatı olmayan, kontağı olmayan,
kontak olmadığından çalışıp çalışmadığı ve gizli ayıpları
tespit edilemeyen, 4 çekerli, lastikleri iyi durumda, far ve
sinyalleri sağlam, bakımlı, Plakasız, kimin adına tescilli
olduğu bilinmeyen traktör
1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri

: 25/05/2017 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.
: 22/06/2017 günü, saat 14:45 - 14:50 arası.
: KARASU MAH. MERKEZ SK. NO:141 KARASU/SAKARYA
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
No Takdir Edilen Adedi
Değeri TL.
1 Hesaplanacak 1 Adet Tarım çapa makinası Tulsan marka, Anadolu Motor
7.500,00
2
KDV miktarı Üretim ve pazarlama A,Ş. tarafından üretilenmotor, ANTOR
3LD510 Tip, mavi beyaz renk, kasalı, 12,2 HP güçte, 418557
motor numaralı, dizel yakıtlı, marşlı çalışma sistemi olan,
anahtarı bulunmayan, 4 tekerli, lastikleri iyi durumda, far ve
sinyaller sağlam, anahtarı olmadığından gizli ayıplar tespit
edilemeyen

(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 :583683 (www.bik.gov.tr)

