T.C. SAKARYA2. İCRA DAİRESİ2017/249 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 artırmadansonraki 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. 22/12/2017
1.İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
İhale Yeri
No
1

: 30/01/2018 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
: 15/02/2018 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
: TEBA YEDİEMİN OTOPARKI, Yağcılar Mah. Kumköy Sok. No:63 Adapazarı
/Sakarya

Takdir Edilen
Değeri TL.
120.000.00

Adedi

KDV

1

%18

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
34 KB 2113 Plakalı, 2013 Model, FORD Marka, CARGO
1838T ES, BC Yarı Römork için ÇEKİCİ, Yakıt Tipi Dizel,
Rengi Beyaz (Ön hava panjuru orta kısmı kırık, muhtelif
çizikler var, anahtar ve ruhsatı yok

(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: 726236 (www.bik.gov.tr)

T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/292 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 artırmadansonraki 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. 25/12/2017
1.İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
İhale Yeri
No
1

: 07/02/2018 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
: 22/02/2018 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
: ISLAMOĞLU YEDİEMİN OTOPARKI - Zirai Aletler San. Sit. 1273 Sk.No:23
ADAPAZARI / SAKARYA

Takdir Edilen
Değeri TL.
50.000.00

Adedi

KDV

1

%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
34UN3544 Plakalı , 2011 Model , NISSAN Marka , JUKE
1.5DCI Tipli , K9KB410D035217 Motor No'lu ,
SJNFCAF15U6092705 Şasi No'lu , Rengi Beyaz , Anahtar
ve ruhsatı var.Lastikleri iyi görünümlü,ön camda çatlak
bulunur vaziyette ruhsatta otomobil olarak belirtilmiş araç
resen kıymet takdiri yapılmıştır.

(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: 726660 (www.bik.gov.tr)

DÜZELTME İLANI
ADAPAZARI BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NDAN
Belediyemiz tarafından 05/01/2018 tarihinde yapılacak olan satış ihalesi ile ilgili
25/12/2017 tarihinde
yayınlanan ilk ilanda 8 adet taşınmazın bulunduğu tabloda 6. sırada bulunan
taşınmazın m2’ si;
MEVKİİ PARSEL m2 NİTELİK İMAR MUHAMMEN GEÇİCİ
S. İLÇE
BEDEL
NO
No
TEMİNAT
DURUMU
6 Serdivan Aşağıdereköy 2364 100.00 Arsa Plansız Alan 35.000.00 TL 1050.00TL

şeklinde düzeltilmiştir.
İLAN OLUNUR. Basın: 726591 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

