T.C. PAMUKOVA
İCRA DAİRESİ 2016/153 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No:25*

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;
Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı "6352 Sayılı Kanun İle
Değiştirilen İcra ve İflâs Kanununun Uygulanması" konulu yazısı doğrultusunda "İhale Teminat Bedeli" dahil
her türlü ödemenin; icra ve iflâs dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet
bankacılığı yolu ile ya da anlaşmalı banka olan Vakıfbank tarafından icra ve iflâs dairelerine kurulan POS
cihazı üzerinden yatırılması; bu itibarla %20 nakit teminatın Müdürlüğümüzün T.C. Ziraat Bankası A.Ş
Pamukova Şubesindeki TR 27 0001 0005 4925 0603 1950 02 İBAN nolu "Emanet Kasa Hesabı"na veya
Vakıfbank Adapazarı Şubesindeki TR 28 0001 5001 5800 7300 5693 17 IBAN nolu "Emanet Kasa
Hesabı"na ihale saatinden önce yatırılması gerekmektedir. Katılımcıların ihale sırasında banka dekontunu
ibraz etmeleri zorunlu olup, nakit teminat kabul edilmeyeceği,
Fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
20/10/2017
1.İhale Tarihi
: 20/11/2017 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
2.İhale Tarihi
: 05/12/2017 günü, saat 10:30 - 10:40 arası.
İhale Yeri
: KİRAZ YEDİEMİN OTOPARKI CUMHURİYET MAH VATAN CAD NO:18
PAMUKOVA/SAKARYA
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
No Takdir Edilen Adedi
Değeri TL.
54LF380
Plakalı
, 2000 Model , OPEL Marka , MOVANO 2.8
%18
1
12.000,00
1
Tipli , X28DTY980841 Motor No'lu , VN1U9CCK521892274
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , 2 koltuklu. Cinsi :
Tenteli Kasa - Kamyonet. (Tenteli Açık Ahşap Kasa Kamyonet)
Muhtelif yerlerinde ezik çizik yamuklar mevcut. lastikler eski,
ön cam çatlak, kasa aksamı bozuk, aracın ruhsatı ve anahtarı
yoktur.ön ve arka tamponlar eskidir.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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