T.C. SAKARYA 4. İCRA DAİRESİ 2017/111 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar 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 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 teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış 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 isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur(İİK m.114/1, 114/3)17/04/2017
1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri

: 14/06/2017 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
: 05/07/2017 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
: ALOCAN YEDİEMİN GARAJIUluyol Cad. Bölge
Trafik Arkası ERENLER / SAKARYA

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
No Takdir Edilen Adedi KDV
Değeri TL.
89.775,50 1
%18 41YK090 Plakalı , 2008 Model , DAF Marka,
1
430 S 380 Tipli , W-46026 Motor No'lu,
XLRTE85XC0E780589 Şasi No'lu , Yakıt
Tipi Dizel, Rengi Kırmızı, Bilirkişi vasıtasıyla
kıymet takdiri yapılan Aracın kaportasında
Motor kaputu ve ön ızgarasının yerinden
SÖKÜLMÜŞ olduğu tespit edilmiştir. Motor,
vites kutusu, diferansiyel ile beraber
bağlantılarının yerinden sökülmüş oldukları
sökülen Güç aktarma organlarının
parçalarının büyük bir kısmı ya da
tamamı(Montaj yapılmadan tespiti mümkün
olamamaktadır.) aracın yanında ve üzerinde
olduğu tespit edilmiştir. Lastikleri %60
kullanılabilir durumdadır.Kilometresi
okunamamıştır. Kullanım şekli yük nakli,
silindir hacmi 4001-4500, koltuk sayılı 3
'tür.Cinsi çekicidir. Kullanım amacı
ticaridir.(İhaleden sonra tescil kuruluşlarına
yazılacak olan tescil yazılarında, eksik
parçalarının yasal yoldan temin edilmesi, ve
bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve
muayene işleminin yapılması, eksik parçların
yasal yoldan temin edildiği belgelenemediği
takdirde tescil işlemi yapılmayacağının
bilinmesi.)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık
Basın: 588406 (www.bik.gov.tr)
gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de

