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2016/141 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; ihaleye katılmak isteyenlerden muhammen bedelin %20 si
oranında nakit teminat ya da aynı oranda kesin teminat mektubu isteneceği; gideri verildiği takdirde
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 03/11/2017
1.İhale Tarihi
: 05/12/2017 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi
: 27/12/2017 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri
: MERKEZ MAHALLESİ ,FABRİKALAR CADDESİ ,KOCAKIRTIL MEVKİİ,AS OFİS
YEM FABRİKASI,KAYNARCA /SAKARYA No Takdir Edilen
Adedi KDV
Değeri TL.
%18
40.000,00
1
1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
43DD195 Plakalı Araç satışa arz olunur. Dosyadaki bilirkişi
raporuna göre :"satışa konu araç 2010 model beyaz renkte
mıtsubıshı marka canter fe730 tip (frigofirik kasa) kamyonet olup
araç 4M42Y00017 motor nolu, NLTFE73BE02000044 şase
noludur. Motorda eksiklik gözlemlenmedi aracın tekerleri sağlam
iyi durumda akü durumu iyi araç çalışır ve orijinal vaziyette aracın
mühtelif yerlerinde çizikler mevcut aracın arka sağ sol teker
tozluklarında kırık ve çatlaklar mevcut sol arka stop lambası kırık
aracın iç torpido kapağı kırık ve aracın kasasının sağ orta
kısmında hasar var."

(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 :695715 (www.bik.gov.tr)

İLAN
SAKARYA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO
: 2014/180 Esas
KARAR NO
: 2014/415
Davacılar ADİL TÜRKAN ve diğerleri ile davalılar
İBRAHİM İSTAY, GÜLPAŞA ZENGİN, SEDAT
CAMBEKLİ, ZEKERİYA BERK, HATİCE KURT,
KERİME DOĞAN, KADİR YAY, SERVER
DEMİRTAŞ ve diğerleri aleyhine mahkememizde
açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan
Davalar (Arsa Paylarının Düzeltilmesi) davasının
yapılan açık yargılaması sonunda;
Davanın REDDİNE, dair karar verildiği, kararın
temyiz incelemei için Yargıtay 20. Hukuk Dairesine
gönderildiği ve Yargıtay 20. Hukuk Dairesi'nin
11/10/2017 tarihli ilamıyla ONANMASINA dair
karar verildiği anlaşılmakla iş bu Yargıtay ilamı tüm
araştırmalara rağmen bulunamayan davalılar
SEDAT ÇAMBEKLİ, ZEKERİYA BERK, HATİCE
KURT, KERİME DOĞAN, KADİR YAY, İBRAHİM
İSTAY, SERVER DEMİRTAŞ, GÜLPAŞA ZENGİN'e
tebliğ yerine gelmek üzere İLANEN tebliğ olunur.
06/11/2017
Basın :696218 (www.bik.gov.tr)
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

