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2020/24 SATIÞ
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.'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. 17/01/2021
1.Ýhale Tarihi: 26/02/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arasý.
2.Ýhale Tarihi: 24/03/2021 günü, saat 10:30 - 10:35 arasý.
Ýhale Yeri: Simav Adliye Sarayý önü –
No
1

Takdir Edilen
Deðeri TL. Adedi KDV
107.000,00

1

%18

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
43ZA287 Plakalý, 2011 Model, RENAULT Marka, Fluence
E x t r e m e Ti p l i , K 9 K G 8 D 2 4 3 0 5 7 M o t o r N o ' l u ,
VF1LZBB0644960497 Þasi No'lu , Yakýt Tipi Dizel , Vites Tipi
Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiþ Tipi Önden çekiþ , Motor
Gücü 105HP , Rengi Gri , Satýþa konu 43 ZA 287 plakalý
Renault marka Fluence tipi 2011 model gri renkli aracýn
kýymet taktiri tarihi itibariyle çalýþýr vaziyette olduðu, genel
görünümü itibariyle vuruk veya zarar görmüþ bir parçasýnýn
görülmediði, muhtelif yerlerinde ufak tefek çöküntü ve
çiziklerin bulunduðu, ön kaputu üzerinde sonradan
yapýþtýrýlmýþ kuþak þeklinde bant bulunup kaputun ön
kýsmýnda bant altýnda kalan kýsýmda hafif göçük bulunduðu,
lastiklerinin orta olduðu, Km' nin 116.006'yý gösterdiði
görülmüþtür.

(ÝÝK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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