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Asagýda cins, miktar ve degerleri yazýlý mallar satýºa çýkarýlmýº olup: Birinci artýrmanýn asagýda 
belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacagý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, 
yine asagýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacagý; ºu kadar ki, artýrma 
bedelinin malýn tahmin edilen degerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýº isteyenin alacagýna rüçhaný 
olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baska paraya çevirme ve paylarýn 
paylastýrma giderlerini geçmesinin sart oldugu; birinci artý rmadan on gün önce baslamak üzere 
artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda 

teklif verilebilecegi, birinci artýrmada istekli bulunmadýðı takdirde elektronik ortamda birinci 

artýrmadan sonraki besinci günden baslamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna 

kadar elektronik ortamda teklif verilebilecegi, mahcuzun satıþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen 

oranda KDV.'nin alýcýya ait olacagı ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebilecegi; gideri 
verildigi takdirde sartnamenin bir örneginin isteyene gönderilebilecegi; fazla bilgi almak isteyenlerin 
yukarýda yazýlı dosya numarasýyla dairemize basvurmaları, Simav Ýcra Dairesinin T. Vakýflar 
Bankasý Simav Þubesinde bulunan TR 07 0001 5001 5800 7290 5000 28 ÝBAN numaralý 
hesabýmýza T.C. Kimlik ve dosya numarasý yazýlarak yatýrýlmasý veya bu miktar kadar milli bir 
bankanýn þartsýz kesin ve süresiz teminat mektubunu vermeleri, Vakýfbank Bankomat kartý 
olanlarýn teminatlarýný POS cihazýndan yatýrmalarý, elektronik ortamda teklif vererek 
artýrmaya katýlacaklarýn teminat göstermeleri gerekmektedir. Satýþ mahallinde NAKÝT 
TEMÝNAT ALINMAYACAKTIR(Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 
Esas, 2020/1064 Karar sayýlý kararý, Onama: Yargýtay 12. Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 

2021/3021 Karar sayýlý kararý),
Aracýn ihale alýcýsý adýna tescil ve teslim islemleri, ihalenin feshi davasý açýlmamasý halinde 
ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra, ihalenin feshi davasý açýlmasý halinde davanýn reddine 
iliskin kararýn kesinlesmesini müteakiben yapýlacagý,

Demirok Oto Yediemin-Yesilova Mah. Sögütiçi Küme evleri No:12/1 Simav/Kütahya adresinde 

olup, ihaleye girecek kisilerin arac? bu adreste görebilecekleri, ihaleye istirak edenlerin arac?  

görmüs, tüm özelliklerini incelemis ve tüm hukuki sonuçlar?na muttali olmus say?lacag? ilan olunur.

1.Ýhale Tarihi : 07/03/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý.

2.Ýhale Tarihi : 28/03/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arasý.
Ýhale Yeri : Demirok Oto Yediemin-Yeþilova Mah. Söðütiçi Küme evleri No:12/1 

Simav/Kütahya

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

T.C.
SÝMAV ÝCRA DAÝRESÝ

2021/150 TLMT.
TAªINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

No
Takdir Edilen 

Deðeri TL. Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

50.000,00 %1811 43Zb799 Plakalý , 1993 Model , FORD Marka , LCY UZUN ªASI 
Tipli , 10407 Motor No'lu , SFAEXXDJVENL10407 ªasi No'lu , 

Yakýt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Çekis Tipi Arkadan itis , 
Motor Hacmi 2496cm3 , Rengi Beyaz , Araç 396948Km olup 

Akü ve lastiklerin saglam oldugu görüldü. Aracýn çalýþtýðı 

görüldü. Araç içerisinde dikiz aynasýnýn ve teybinin olmadýðı 

görüldü.  Aracın muhtelif yerlerinde  çizikler oldugu görüldü.
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