
25.02.2017 5 Yıldızlı Otel ile Muhtelif Şirket ve Şahıs Emtiaları Müzayedesine Ait Şartname 

1-Müzayede 25.02.2017 tarihinde saat: 12:00’ da Eskidji Yenibosna’da Eskidji yönetimi ve danışmanlığında 

yapılacaktır. 

2- İnternet ve salon katılımcıları müzayedeye 500.- TL teminat yatırılarak iştirak edebilir. Kürsü başkanı 

müzayededen önce veya müzayede sırasında bayrak sahiplerinden teminat yükseltmelerini isteyebilir. Müzayede 

esnasında 10.000-TL yi geçen alımlarda %20 oranında nakit veya kredi kartı ek teminat talep edilecektir. Ek teminatı vermeyen 

müşterilerin bayrakları yok sayılacaktır. 
3-Satılacak emtialar 20.02.2017 tarihinden itibaren teşhir edildiklerinden Alıcılar, taşınır malı mevcut durumu 

ile (ayıplı, bozuk, kırık, hurda, eksik vb.) kabul etmiş sayılacağından bu konuda gelecekte Satıcılardan ve/veya 

Eskidji’den ayıp, eksik vb. gibi nedenlerle herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt 

ederler. Lot numaralarındaki tanımlamalar bilgi mahiyetinde ve tekstil ürünlerinde adetler takribi olup, yanlış 

veya eksik tanımlamalardan Eskidji ve/veya satıcılar sorumlu tutulamaz. Elektrikli ve Elektronik eşyaların aksi 

belirtilmedikçe çalışır durumda olmadıkları varsayılmaktadır. Ürünlerin, yeni ve orijinal ambalajlı olması o ürünün 

çalışmasının Eskidji tarafından garanti edildiği anlamına gelmemektedir. 

4- Alıcı mal bedeline ilaveten tasfiye emtiaları için %18 KDV+ %7 Komisyon + %18 komisyon KDV’si 

(toplam %26.26) Mobilya ürünleri için %8 KDV+%7 Komisyon+% 18 Komisyon KDV’si (Toplam % 16.26) Tekstil 

ürünleri ve kitaplar için %8 KDV+ %10 Komisyon +%18 Komisyon KDV’sini (toplam %19.8), Mücevherler için 

%10 Komisyon ve Komisyon KDV’sini Eskidji’ye en geç 2 iş günü içerisinde nakit veya kredi kartı ile ödeyecek ve 

faturalarını alacaklardır. 

5- Alıcı, mal bedelini ve komisyonu yasal ekleri ile beraber ödemek zorundadır. Zira daha yüksek teklif vererek 

diğer alıcılardan öne geçmiş, malı satın almıştır. Müzayedenin yapıldığı günden itibaren 2 iş günü içersinde mal 

bedeli ve komisyonları ödemeyen alıcının teminatı cayma akcesi olarak irad kaydedilecek ve ayrıca satın alınan 

mal bedeli üzerinden %24 cezai komisyonu Eskidji’ye ödeyecektir.  

ALICI ESKIDJI KARA LİSTESİ’NE ALINARAK, ÜYELİĞİ SONA ERDİRİLİR VE TEKRAR 

DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK ÜYE OLAMAZ, HİÇBİR MÜZAYEDEYE KATILAMAZ. 

6- Müzayedede herhangi bir emtia için rezerv (asgari satış fiyatı) belirlenmeyecek, emtia, müzayedede oluşan en 

yüksek fiyata satılacaktır. 

7-Alıcı müzayede’de bayrak kaldırdığı, pey verdiği, internette pey sürdüğü malı haliyle kabul ettiğini, Eskidji 

Yenibosna’ dan ödeyeceğini ve ürünleri bulunduğu depolardan (Yenibosna) dan teslim alacağını kabul ve taahhüt 

eder. Alıcı borçlar kanunun 223. Maddesinde belirtilen haklarından feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder.  

8-Teslimatlar, komisyon ve mal bedellerinin alıcı tarafında ödenmesini müteakip Eskidji tarafından yapılacaktır.  

Son ödeme tarihinden itibaren 1 iş günü içinde teslim alınmayan mallardan Eskidji ve Satıcılar sorumlu değildir, 

ayrıca Alıcı herhangi bu konu ile ilgili bir hak iddia edemez. 1 iş günü içinde teslim alınmayan ürünler için fatura 

bedeli üzerinden günlük %20 ardiye ve depo ücreti alınacaktır. 

9-Müzayede anında ve sonrasında Eskidji’ nin satışı iptal hakkı saklıdır. 

10-Kürsü başkanı müzayede esnasında lot numaralarına bağımlı kalmadan dilediği malı ayırma, birleştirme, lot 

ekleme, lot çıkarma ve satış sıra numarasını değiştirmeye yetkilidir. Alıcılar bu durumu kabul etmiş sayılır. Eskidji’ 

nin satışı iptal etme hakkı saklıdır, alıcı bu konu ile ilgili itirazda bulunmayacağına kabul eder. 

11- Müzayede ile satılacak menkul malların bulunduğu mahalden sökülme, taşınma, paketleme (kargo hariç) işlemleri 

ve bununla ilgili masraflar alıcıya aittir. Alıcı emtiaların kargo ve nakliye ile transferi sırasında oluşabilecek 

hasarlardan Eskidji ve kargo firmasını sorumlu tutamaz. Lot 106 - 107’ deki ürünler Gayrettepe/Beşiktaş ve 108 – 

109’ deki ürünler Yeşilyurt/İstanbul adreslerinden alıcı teslim alıcak olup Eskidji tarafından kargo yapılamaz. 

12-İş bu şartnamede imzalandığında/onaylandığında alıcı şartnamedeki tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği 

addedilir. 

13-İhtilaf halinde Eskidji A.Ş.’nin kayıtları delil teşkil edecek ve müzayedede çekilen ses veya görüntü kayıtları 

da HMK 193. maddesi çerçevesinde delil sayılacaktır. 

14- Alıcı, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’nun 6. Maddesi gereğince kendisine sms 

ve mail yolu ile bilgilendirme ve pazarlama faaliyeti yapılmasını kabul etmektedir.  

 

ALICI 

Bayrak No : ................................................................................ 

T.C Kimlik No / V.D. No:........................................................... 

Adı ve Soyadı / Ünvan : .............................................................                                                   İMZA/TARİH 

İşi / Meslek:………………………………………….................. 

Adres : ......................................................................................... 

Telefon : .................................... Fax: ......................................... 

                                                      

Tasfiye Müzayedeleri size SMS ile bildirilsin mi ?     Evet     Hayır 


