
ÝLAN

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.'nin 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 bu ilan teblið yapýlmayan ilgililere teblið 
niteliðindedir.24/01/2019
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TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Örnek No: 25*

1.Ýhale Tarihi :19/03/2019günü, 12:20-12:25 arasý.
2.Ýhale Tarihi :
Ýhale Yeri :

19/03/2019 günü, saat 12:20 - 12:25 arasý.               
 Eski Öz Yün Halý Fabrikasý Karþýsý-Simav

No

1

Takdir
Edilen 

Deðeri TL.

15.000,00

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1 %18
43EU595 Plakalý, 2005 Model, FORD Marka, CARGO 3230 S 
Tipli, Damperli Kamyon, 5P46387 Motor No'lu, 
NMOBB3TEDF5P46387 Þasi No'lu, Vites Tipi Manuel, Rengi 
Beyaz, Aracýn bazý parçalan eksik, lastikler ömrünün 
tamamlamýþ, plaka, ruhsat ve anahtarý mevcut.
Araç üzerinde eksik parçalar:
1 –Þanzýman (vites kutusu)
2-Þaft
3-Diferansiyel 
4-Aks (dört adet)
5-Lastik (on adet -jantlarý ile birlikte)
6-Yakýt kontrol ünitesi (motor beyni)
7-Motor su soðutma radyatörü
8-Turbo
9-ÝntercooIer
10-Damperli Kasa
Not: Araç parçalý 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.
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