T.C. KARASU İCRA DAİRESİ
2016/647 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. 21/01/2017
1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
No
1

: 29/03/2017 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
: 27/04/2017 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
: KARASU OTOPARKI YALI MAH. İST. CAD. KARASU/SAKARYA

Takdir Edilen
Değeri TL.
100.000,00

Adedi
1

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

%18

Kayıt bilgilerine göre 07AKA67 Plakalı, 2014 Model,
VOLKSWAGEN-AMAROK Marka 2.0 TDİ 4 MOTİON Tipli
Kamyonet, CSH082751 Motor No’lu WVIZZZ2HZEH016304
Şasi No’lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, Tutanak bilgilerine
göre anaktar ve ruhsatı olmayan anaktar olmadığından çalışıp
çalışmadığı ve km tespit edilemeyen, lastikleri yıpranmış
durumda, sağ taraf aynası olmayan, aracın arka sol
tarafta-sağ kapısında-sağ çamurlukta hafif vuruklar olan,
muhtelif yerlerinde çizikler olan,sağ arka çamurlukta göçük
olan, ön muhafazası kırık olan, dışarıdan içine bakıldığında iyi
durumda olan, gizli ayıpları tespit edilemeyen araç.

(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 :536464 (www.bik.gov.tr)

İLAN
SAKARYA 3. ASLİYE HUKUK
MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2016/462
KARAR NO
: 2016/527
Davacı BURAK BEKTAŞOĞLU tarafından
mahkememize açılan Nüfus (İsim Tashihi)
davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
İstanbul ili,Maltepe ilçesi, Cevizli Mahallesi/
Köyünde nüfusa kayıtlı, Nihat oğlu, 1987 doğumlu
Burak Bektaşoğlu'nun isminin Ahmet
Bektaşoğlu olarak DÜZELTİLMESİNE karar
verilmiştir.İlan olunur. Basın :535288 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

