Örnek No: 25*
T.C.
SAFRANBOLU
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/7 SATIŞ
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. 11/09/2022
Şevki AKIN
Satış Memuru
e-imzalıdır

1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi

: 03/11/2022 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.
: 30/11/2022 günü, saat 14:30 - 14:40 arası.

İhale Yeri
: Musalla Mah. Gök Sokak No:5 Safranbolu/Karabük (traktörün hareket kabiliyeti
bulunmadığından hissedar İbrahim Öztürk'in ikamet adresindeki depo)
No : 1 - Takdir edilen değeri TL
: 36.000 TL - Adedi: 1 - KDV oranı
:%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) : 67AZ119 Plakalı , 1974 Model , MASSEY FERGUSON Marka , MF 165

Tipli , 212UA15686710031 Motor No'lu , 503196TU Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi
Kırmızı , massey ferguson-mf 165 zirai araç, 2000 devir/ dakikada 59 beygir gücünde, dizel motorlu, basınç
kontrul sistemli, 600x16 (ön), 13x28 arka (6 kat) lastikli, 8 adet ön ağırlık donanımlarına haizdir, traktör üzerinden
bazı parçalar sökülmüştür. Sökülen parçalar sebebiyle traktör özellikleri fonksiyonlarını yerine getiremeyebilir.
Aracın üzerinden sökülen parçalar ; marş motoru, yakıt otomatiği, yakıt pompası, yağ ve yakıt filtresi, akü,
alternatör, ışıklandırma ve elektrik tertibatı (farlar, sinyaller, fren lambaları ve bağlantı kabloları , ) sürücü koltuğu,
ön panjur, ön ağırlık tertibatı ve ağırlıklar, kaput, sağ sol çamurluk (tamamı) , muhtelif soğutma sistemi parçaları
(radyatör su bağlantı hortumları demonte haldedir) vites topuzları ve muhtelif parçalar, araç arka lastikleri demonte
halde traktörün arka kısmındadır. Aracın ön lastikleri otomobil lastiğidir. Araç lastikleri (ön ve arka) güvenli
kullanım ömrünü tamamlamıştır. Araç şasi numarası şasi etiketinden tespit edilmiştir. Aracın çalışma saati
göstergesinden 9987 saat olarak okunmuştur. Aracın muhtelif yerlerinde paslanmalar mevcuttur. Araç uzun süre
mevcut haliyle beklemektedir. Aracın uzun süre çalışmadan beklemesi lastiklerin sertleşmesine, hortum ve
boruların kurumasına, araç sıvılarının tamamının özelliğinin bozulmasına sebep olabilir. Araç mevcut haliyle
trafiğe çıkabilir, muayeneden geçebilir özelliklere haiz değildir. Araç üzerinden sökülen parçaların araca monte
edilmesiyle ve muayeneden geçmesiyle araç trafiğe çıkabilir, aracın inelemesi tamamen görsel olarak yapılmış
olup, herhangi bir cihaz kullanılmamıştır.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
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ile erişebilirsiniz.

