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TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup:
Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine
istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak
satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ
isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya
çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce
baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci
artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV,
ihale damga vergisi ve muayene masrafýný alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan
görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi
almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. ÝÝK. Mad. 127
gereðince ilgililere teblið niteliðindedir. 20/02/2018
1.Ýhale Tarihi
2.Ýhale Tarihi
Ýhale Yeri

:17/04/2018 günü, saat 14:10 -14:30 arasý.
:02/05/2018 günü, saat 14:10 -14:30 arasý.
:Simav Otopark ve Yeddiemin Ýþletmeciliði: Çavdýr Mah. Cumhuriyet Cad.
No:252 Simav/KÜTAHYA

No Takdir Edilen
Deðeri TL Adedi KDV
1

6.000,00

1

%18

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
43KJ105 Plakalý, 2011 Model, NISSAN Marka, 4x4 SKYSTAR
2.5 TDÝ ÇÝFT KABÝNLÝ Tipli, Rengi Siyah, Anahtar ve ruhsatý yok.
Araç parçalý vaziyette. Eksik parçalar: Motor kaputu, sað arka
emniyet kemeri, gösterge tablosu, ön konsol, yolcu hava yastýðý,
ön sað ve sol farlar, ön ve arka tampon, sislambalarý, sinyal kolu,
silecek kolu, direksiyon altý plastiði, klima yönlendiricisi, ön
panjur, sað ve sol dikiz aynalarý, kontak kilit set takýmý, ön ve arka
koltuklar, ön ve arka kapýlar, ön torpido kutusu, akümülatör, arka
kasa- kasa içi havuzu taban bakaliti, arka kasa bagaj kapaðý,
arka stoplar sinyal lambalarý, müzik sistemi teyp cd çalar, dörtlü
ikaz kaput açma mekanizmasý ve sigorta kutusu kapaðý. Not:
Araç paçalý olduðundan tescil kuruluþlarýna yazýlacak olan
tescil yazýsýnda eksik parçalarýn yasal yoldan temin
edilmesi ve bunlarýn belgelendirilmesi halinde tescil ve
muayene iþlemlerinin yapýlmasý, eksik parçalarýn yasal
yoldan temin edildiði belgelenmediði takdirde tescil
iþleminin yapýlmayarak ilgililer hakkýnda Savcýlýða suç
duyurusunda bulunulmasý istenecektir.

(ÝÝK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir. Basýn:38

