
T.C. İSTANBUL ANADOLU 24. İCRA
DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

T.C. İSTANBUL 10. İCRADAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/2324 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Merkez Mahallesi, 7699 ada, 2 parsel sayılı 183 m2’lik arsa
vasıflı taşınmazın 1/12 hissesi.
Özellikleri : İstanbul İli, Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, Sade Sokak No: 10 adresinde bu-
lunan 7699 ada, 2 parsel sayılı ve 183 m2 miktarlı arsa Vasıflı taşınmazın üzerinde 7 katlı B.A.K bir bina inşa
edilmiştir. Binanın bütün katları konut olarak kullanılmaktadır.
Merdiven sahanlıkları ve basamakları mermer kaplıdır. Yerinde yaptığım incelemede binadaki dairelerin fiili tak-
sim edilerek ikametgah olarak kullanıldığını tespit edilmiştir. Seyrantepe Mahallesi, Sade Sokak üzerinde 10 ka-
pı numaralı bina: Bina 183 m2’lik bir arsa üzerinde kurulmuştur. Parselin bir tarafı yol diğer tarafları bitişiktir. Bi-
na 2 bodrum+ zemin kat+3 normal+çatı katlıdır. Binanın her katında 2 daire vardır. Bütün katları konut olarak kul-
lanılmaktadır. Binanın girişi Zemin katın sol tarafındandır. Binanın Sade sokaktan girişi vardır. Fiili taksim sonu-
cu borçluya ait daire 2. bodrum kattadır. Bina giriş kapısı demir konstrüksiyondur. Merdiven basamakları ve sa-
hanlıkları mermer çatısı kiremit-dış cephesi akrilik boya kaplıdır. Binada 11 adet daire vardır. Binanın toplam
alanı 880 m2 kadardır.
Keşif sırasında en alt katta 2. bodrumda bulunan 1 numaralı dairenin fiili taksim sonucu borçluya ait olduğu tes-
pit edilmiştir. Keşif sırasında daire kiracı tarafından gösterildi. Dairede 1 adet salon+2 adet oda+mutfak+ ban-
yo-wc’den ibarettir. Salon ve yatak odasının zemini laminat, ıslak zeminler seramik kaplıdır. Pencereleri PVC ve
iç kapıları ahşap doğramadır. Duvarlar plastik boyalıdır. Isıtma doğal gaz ile sağlanmaktadır. Dairede elektrik-
su-doğalgaz vardır.
İmar Durumu : Kağıthane Belediye Başkanlığı Plan Proje Müdürlüğünün 01.03.2016 tarihli 880 sayılı
yazıları ile: Kağıthane İlçesi, Seyrantepe Mahallesi, 7699 ada, 2 parsel sayılı yer 31.12.2007 t.t. tarihli Kağıtha-
ne 3. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında BL-3 simgeli blok nizam 3 kat lejantlı konut sahasında kal-
maktadır.
Kıymeti : 150.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir.
1. Satış Günü : 21/11/2016 günü 11:00 - 11:10 arası
2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 11:00 - 11:10 arası
Satış Yeri : İSTANBUL 10. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile iha-
le olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırma-
da da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geç-
mesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesini İstanbul 10. İcra Müdürlü-
ğü T. Vakıflar Bankası ÇağlayanAdliye Şubesinde bulunan TR140001500158007265092207 İBAN numaralı he-
sabımıza T.C. kimlik ve dosya numarası yazılarak yatırılması veya bu miktar kadar milli bir bankanın “şartsız, ke-
sin ve süresiz” teminat mektubunu vermeleri veya Vakıfbank Bankomat kartı olanları Müdürlüğümüzde bulunan
POS cihazından yatırmaları lazımdır. Yabancı para kurunda günlük değişimler olması ve 805 sayılı Kanun’un 1.
maddesine göre “döviz” teminat olarak kabul edilmez. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçme-
mek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler salış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gere-
ğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile İhalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK.127.Md. GÖRE SATIŞ İLANININ TEBLİĞİ: Adresleri tapuda kayıtlı olmayan (Mübrez tapu kaydında belir-
tilen) alakadarlara takip ilgililerine gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı halinde işbu satış ilanı tebliğ yeri-
ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2016/2324 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 26/08/2016
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 64’e karşılık gelmektedir.

Basın : 433215 www.bik.gov.tr
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T.C. ANKARA 15. İCRADAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/3429 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
Özellikleri : Ankara İl, Çankaya İlçe, 26946 Ada No, 6 Parsel No, Hilal Mahalle/Mevkii, 5 Ba-
ğımsız Bölüm Taşınmaz 3. katta çatı aralı dupbeks mesken olup Fiili durum itirbariyle giriş katında antre,
iki oda, salon, mutfak, banyo ve iki balkondan müteşekkil üst katında antre, iki oda banyo ve açık tesdan
müteşekkil 193 M2 kullanım alanlıdır. Taşınmaz eklentisi 5 nolu depo ile birlikte satılacaktır. Taşınmazın ge-
niş içeriği dosyada mevcut bilirkişi raporunda açıklanmıştır.
Adresi : Hilal Mah., 677 Cad., Müfitcan Ap. No: 33/5 Çankaya / ANKARA
Yüzölçümü : 694 m2
Arsa Payı : 130/694
İmar Durumu : Var
Kıymeti : 600.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 23/11/2016 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 21/12/2016 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yeri : Ankara Adliyesi 2 Nolu Mezat Salonu - Ankara Adliyesi MERKEZ / ANKARA
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden ön-
ceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artır-
mada tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini
geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artır-
madan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda tek-
lif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa ala-
cakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alı-
cı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderle-
re dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine se-
bep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar-
dan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hük-
me hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde is-
teyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi al-
mak isteyenlerin 2016/3429 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
09/09/2016 Basın : 432957 www.bik.gov.tr
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T.C. İSTANBUL 26. İCRA DAİRESİ TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2016/123 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, sa-
at ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50’sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, sa-
at 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 tek-
lif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşin-
ci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile-
ceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.’nin alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesi-
nin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği;
Söz konusu hastane ruhsatının ihale alıcısına tescili için Özel Hastaneler Yönetmeliğinde belirtilen hu-
suslar ve T.C. Sağlık Bakanlığınca aranan şartları taşıması zorunludur. Devir ve tescilin Sağlık Bakanlığın-
ca onaylanması gerekmektedir. İhale katılımcısının gerçek kişi olması halinde hekim olması, ihale katılım-
cısının tüzel kişi olması halinde ortaklarının hekim olması şartı aranacak olmakla fazla bilgi almak isteyen-
lerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 19/09/2016

(İİKm.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Basın : 433144 www.bik.gov.tr
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T.C. MERSİN 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2015/18180 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Akdeniz İlçe, 1021 Ada No.6 Parsel No, MEZİTLİ MAH Mahalle/Mevkii.
B BLOK 9 KAT 18 NOLU BAĞIMSIZ BÖLÜM Bağımsız Bölüm, 150/5900 arsa paylı Mesken nitelikli, tam hisseli
taşınmazdır. Ana taşınmaz 1/1000 ölçekli imar planında Emsal= 1.50 yalaşma koşullarına tabi konut alanına
isabet etmektedir. Akdeniz Mah., Cumhuriyet Cad., 39607 ve 39609 Sokak köşesi Palmiye Sitesi No. 8/B B blok
K.9 No: 18 Mezitli Mersin adresindedir. Taşınmaz kent merkezinin batısında mezitli Akdeniz Mah. sınırları için-
de, şehrin ana ulaşım arterlerinden G.M.K. Bulvarı Cumhuriyet Cad. 3 tarafı yol ile çevrili, çevre düzenlemesi,
bahçe duvarı yapılmış, parsel üzerindeA,B olarak isimlendirilen 2 blok halinde betonarme karkas olarak inşa edil-
miş Z+9 katlı çift asansörlü yapıları bulunmaktadır. Dava konusu taşınmazın içinde bulunduğu bina teras çatı,
dış çepheli akrilik esaslı boya, giriş kapısı ferforje demir doğrama, giriş ve merdiven boşluğunun duvar ve ta-
vanları plastik boya, yer döşeme ve basamakları mermer kaplama, merdiven korkulukları alüminyum doğrama-
dır. Taşınmaz salon, 3 oda, mutfak, banyo, wc, koridor, antre ve 3 balkondan müteşekkil olup, güney, kuzey ve
doğu cepheli, brüt 150.00 m2 alanlı, dairenin giriş kapısı çelik, yer döşeme kaplaması parke-seramik döşeme,
ıslak hacimler hariç tüm alanların duvarları alçı sıva üzeri saten boya, tavanlar gömme spot aydınlatmayı, iç ka-
pı doğramaları panel ahşap, pencereleri ve balkon kapıları pvc doğrama, wc ve banyo döşemeleri seramik, du-
varlar tavana kadar fayans kaplı, mutfak dolabı, tezgahı, elektrik ve su tesisatı mevcut olup konut olarak kulla-
nılmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu site marketlerde alışveriş merkezlerine, sağlık ocağına, semt pazarı-
na, ilk ve orta öğretim yapılarına, parklara, akdeniz sahil bandına, toplu taşıla araçlarına geçtiği duraklara yakın
mesafede olup belediye tüm alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmaz 120 m2 net büyüklüktedir.
Kıymeti : 185.000.00 TL.
KDV Oranı : %1
1. Satış Günü : 04/11/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 01/12/2016 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : MERSİN 3. İCRA DAİRESİ MEZAT SALONU
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki
gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin
edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile iha-
le olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci
günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırma-
da da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geç-
mesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre ve-
rilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynın-
dan doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gere-
ğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2015/18180 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 05/09/2016

Basın : 429451 www.bik.gov.tr
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1. İhale Tarihi : 06/10/2016 günü, saat 10:00 - 10:05 arası. 2. İhale Tarihi : 21/10/2016 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : YILDIZ CAD. NO: 71 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 100.000,00 1 %18
1 Adet, ÖZEL DENTİSTANBUL SAĞLIK HİZMETLERİ TİC. VE
A.Ş. SAHİPLİĞİNDE FAALİYET GÖSTEREN ÖZEL DENTİS-
TANBUL DİŞ HASTANESİ’NİN 330 NUMARALİ RUHSATI

SALİHLİ 3.ASLİYEHUKUKMAHKEMESİN’DENKAMULAŞTIRMA İLANI
ESAS NO: 2016/308
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Manisa İli, Salihli İlçesi, Çökelek Mah.
MEVKİİ : - PARSEL NO : 2020 VASFI: Tarla YÜZÖLÇÜMÜ: 27.123,95 m2
MALİKİN ADI VE SOYADI : MUSTAFA İZMİRLİOĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ: Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve ni-
teliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkeme-
mizin 2016/308 esas sayılı dosyasında dava açılmıştır. 4650 sayılı yasanın 7. Maddesi ile değişik 2942 sayılı S.
Kamulaştırma Yasasının 10. Maddesinin 4. Bendi uyarınca 30 günlük yasal sürede kamulaştırma işlemine kar-
şı idari yargıda ve maddi hatalara karşı adli yargıda iptal veya düzeltme davası açmanız halinde dava açtığınız
ve yürütmenin durdurulması kararı aldığını belgelendirmediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve
mahkememizce tespit edilecek kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmazın kamulaştırma yapan idare adına tes-
cil edileceği, kamulaştırma bedelinin adınıza Ziraat Bankası Salihli Şubesine yatırılacağı, konuya ve taşınmaz
malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi iş bu ilan tarihinden 10 gün içerisinde mahkememize yazılı ola-
rak bildirmeniz ilan olunur. 25/08/2016 Basın : 421903 www.bik.gov.tr
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2016/680 TLMT.
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı maüar 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 pa-
raya 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 verilebi-
leceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden baş-
lamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuzun sa-
tış 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 iste-
yenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 26/08/2016

(İİKm.114/1, 114/3) * : Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 63’e karşılık gelmektedir.
Basın : 432952 www.bik.gov.tr
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1. İhale Tarihi : 28/09/2016 günü, saat 12:30 - 12:35 arası. 2. İhale Tarihi : 14/10/2016 günü, saat 12:30 - 12:35 arası.
İhale Yeri : PARK 23 OTOPARK2-Yakacık Cd. Çevre Sokak Karlıktepe-KARTAL-İSTANBUL

No Takdir Edilen Değeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 90.000,00 1 %18
34UY9407 Plakalı, 2013 Model, MERCEDES-BENZ Marka, 906
Tipli Okul Servisi Minibüs, Rengi Beyaz, Aracın Anahtar ve ruhsa-
tı yok muhtelif küçük çizikler mevcut


