T.C. KOCAALÝ ÝCRA DAÝRESÝ
2016/87 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasý karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði,kýymeti,adedi önemli
özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
:Sakarya Ýli, Kocaali Ýlçesi, Kirazlý Köyü Tek Ev Yaný
mevkii 114 Ada No, 12 Parsel No, Taþýnmaz üzerinde kapama olarak fýndýk
bahçesi tesis edilmiþ, %25-30 dolayýnda eðime sahiptir. Toprak yapýsý itibariyle
orta derin karakterli killi- týnlý bünyededir. Organik maddesi ve fýndýklýðýn verim
durumu normal düzeydedir. Taþýnmazýn eðimi makineli tarýma orta düzeyde
elveriþli, sulamalý tarým yapýlmamakta ve kuru tarým arazisidir. Taþýnmaz
üzerinde yer alan fýndýk ocaklarý 30-35 yaþlarýnda ve normal düzeyli ürün
verebilecek kapasitededir. Taþýnmaz üzerindeki fýndýk ocaklarý arasý 4-4 mt ara
ile tesis edilmiþ, fýndýk ocaklarýnda budama ve bakým iþlemleri düzenli olarak
yapýlmýþtýr. Fýndýk ocaklarýnda verim dalý olarak 10-15 adet ürün dalý
bulunmaktadýr. Zeminde toprak iþleme ve gübreleme yapýlmýþ,yabancý ot
mücadelesi ile budamanýn muntazam olarak yürütülmüþtür. Fýndýk bahçesinin
bir dönümünden ortalama 160 kg fýndýk ürünü hasat edilebilir durumdadýr.
Taþýnmazýn, ulaþým sorunu bulunmamaktadýr. Mahalle merkezinde ve yerleþim
alanýndadýr. Ýmar durumu (kýrsal yerleþme alaný içinde 0,40 emsal katsayýsý ile
ayrýk nizamda, iki kat inþaat izninin bulunmasý ile) altyapý hizmetlerinden
yararlanmaktadýr.
Hissesi
:Tam
Yüzölçümü
:3.240,52 m2
Niteliði
:Fýndýk Bahçesi
Ýmar Durumu
:Dosyasýnda
Kýymeti
:97.215,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydýndaki Þerhler :Tapu kaydýnda olduðu gibidir.
1. Satýþ Günü
:14/02/2017 günü 10:00 - 10:10 arasý
2. Satýþ Günü
:15/03/2017 günü 10:00 - 10:10 arasý
Satýþ Yeri
:Kocaali Adliyesi Ýcra Müdürlüðü
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý:
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün
öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrma tahmin edilen
deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci
artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý
alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok
artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin %20'si oranýnda pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ
peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellâllýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün
içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit
olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha
sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve
diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr.
Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup
gideri verdiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ
sayýlacaklarý baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/87 Tlmt. sayýlý dosya
numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.27/12/2016
(ÝÝK m.126,127)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
(*) Gazete de veya elektronik ortamda yapýlan satýþ ilaný tebligat yerine geçer.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk
gelmektedir.
Basýn :518528 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÝHALE ÝLANI
11 KALEM HAVA HORTUMU, DÝRSEK VE FATURALI PÝM
1 ANA BAK.MRK. MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE
MÜSTEÞARLIK
11 KALEM HAVA HORTUMU, DÝRSEK VE FATURALI PÝM alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19
uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer
almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
:2016/597842
1-Ýdarenin
a) Adresi
:1'INCI ANA BAKIM MERKEZI KOMUTANLIGI 54580 ARÝFÝYE/
SAKARYA
b) Telefon ve faks numarasý
:2642751620 - 2642768679
c) Elektronik Posta Adresi
:tankpalet@ttmail.com
ç) Ýhale dokümanýnýn
görülebileceði internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
:11 KALEM HAVA HORTUMU, DÝRSEK VE FATURALI PÝM
Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir.
b) Teslim yeri
:1'ÝNCÝ ANA BAKIM MERKEZÝ KOMUTANLIÐI TESLÝM VE
TESELLÜM KISMI ARÝFÝYE/SAKARYA
c) Teslim tarihi
:Alýmý yapýlacak olan malzemeler sözleþmenin imzalanmasýný
takip eden günden itibaren 150 (YÜZELLÝ) takvim günü içerisinde
defaten teslim edilecektir.
3- Ýhalenin
a) Yapýlacaðý yer
:1'ÝNCÝ ANA BAKIM MERKEZÝ KOMUTANLIÐI ÝHALE KOMÝSYON
BAÞKANLIÐI ÇARKKIÞLA/ADAPAZARI/SAKARYA
b) Tarihi ve saati
:20.01.2017 - 09:30
4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý
belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan,
ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir
belge,
4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý
zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yerli malý teklif eden isteklilerin fiyat avantajýndan yararlanabilmesi için teklif ettiði mala/mallara
iliþkin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý tarafýndan belirlenen usul ve esaslara uygun olarak
üreticinin kayýtlý olduðu TOBB veya TESK'e baðlý oda/borsa tarafýndan düzenlenen yerli malý
belgesini/belgelerini ihaleye girerken sunmasý zorunludur.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin
yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir
Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil
Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamýnda
% 15 (on beþ)oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 40 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý 1'ÝNCÝ ANA BAKIM
MERKEZÝ KOMUTANLIÐI TEDARÝK KISMI ARÝFÝYE / SAKARYA adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak
indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 1'ÝNCÝ ANA BAKIM MERKEZÝ KOMUTANLIÐI ÝHALE KOMÝSYON
BAÞKANLIÐI ÇARKKIÞLA/ADAPAZARI/SAKARYA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese
iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu,
üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn
çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat
vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 (yüz seksen) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Basýn :520614 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

ÝLAN
SAKARYA 5. ASLÝYE HUKUK
MAHKEMESÝNDEN

Rize ili, Pazar ilçesi, Kocaköprü Mahallesi, Cilt
No:39, Hane No:36' da nüfusa kayýtlý,
16748741570 T.C. Kimlik nolu Ýsmail ve Hava kýzý
05/10/1960 doðumlu Naciye PÝLAV, ayný yer
nüfusuna kayýtlý Ahmet ve Naciye oðlu 31/03/1982
doðumlu 16742741798 T.C. Kimlik nolu Dursun
PÝLAV ve yine ayný yer nüfusuna kayýtlý Ahmet ve
Naciye oðlu 26/12/1989 doðumlu 16733742070
T.C. Kimlik nolu Ýsmail PÝLAV' ýn nüfus kayýtlarýnda
PÝLAV olarak yer alan soyadlarýnýn
MAHMUTOÐLU olarak deðiþtirilmesine Sakarya 5.
Asliye Hukuk Mahkemesinin 14/11/2016 tarih ve
2016/467 Esas, 2016/34 Karar sayýlý ilamý ile karar
verilmiþtir. Ýlan olunur.22/12/2016
Basýn :516214 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

