Örnek No: 26*
T.C
İSTANBUL ANADOLU
25. İCRA DAİRESİ
2019/368 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ
1- Alacaklı Adı ve Soyadı

: KOÇ FİNANSMAN A.Ş.
ÜNALAN MAH. KOÇ ÇAMLICA İŞ MERKEZİ A BLK.34700
vekili Av. ÖREN ALTMIŞYEDİOĞLU TARHANLI

2- Borçlu Adı ve Soyadı

:

3- Artırmanın Yapılacağı
Yer, Gün, Saat

Birinci Artırma
İkinci Artırma
4- Elektronik Ortamda Teklif
Başlangıç ve Bitiş Tarihi
Birinci Artırma İçin
İkinci Artırma İçin
5- Şartnamenin Açık
Bulundurulduğu İlk Gün
6- İlan Şekli
No
1

Takdir Edilen
Değeri TL.

44.000,00

: MARS YEDİEMİN OTOPARKI - BAHÇELİEVLER
MAHALLESİ, GÜLŞEN SOKAK, NO:20
PENDİK/İSTANBUL
: 05/09/2019 günü saat 10:30 - 10:35
: 26/09/2019 günü saat 10:30 - 10:35

: 26/08/2019 - 04/09/2019
: 10/09/2019 - 25/09/2019
: İlan tarihinden itibaren
: İlan Panosu, Adliye Divanhanesine Asılmak Suretiyle, E-ilan

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri)

1

SATIŞ TARİHİ
İTİBARİYLE
MEVZUATIN
BELİRLEDİĞİ
ORAN

34PR8161 Plakalı , 2016 Model , KIA Marka , UB Tipli , 34
PR 8161 PLAKALI, 2016 MODEL, BEYAZ RENK, KIA
MARKA, OTOMOBİL CİNSİ, RİO, 1.4 CRDİ HB,
COMFORT, 90 HP TİPİ, DİZEL, MANUEL VİTESLİ,
KNADN514AG6781735 ŞASİ NUMARALI ARAÇ
ÇALIŞIR, YÜRÜR HALDE. SAĞ ÖN ÇAMURLUK, ÖN
TAMPON, SAĞ ÖN KAPI, SAĞ ARKA KAPI, ARKA
BAGAJ KAPAĞI, ARKA TAMPON KISMİ HASARLI.
KULLANIMDAN KAYNAKLI MUHTELİF EZİK VE
ÇİZİKLER MEVCUTTUR. LASTİKLER %60 İYİ
DURUMDADIR. MÜZİK SİSTEMİNİN ÜZERİNDE İÇ
DÖŞEMELERİNDE YÜZEYSEL LEKELER
MEVCUTTUR. ANAHTAR VE RUHSATI YOKTUR.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
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ile erişebilirsiniz.

ARTIRMA ŞARTLARI:
1- Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların 8.800,00 TL teminat göstermeleri
lazımdır. Bu taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise
artırmaya iştiraki halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
2– Açık artırmaya esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verme yoluyla birinci
artırma tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın yapılacağı
günden önceki gün sonunda sona erer. Birinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen
yer, gün ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan
mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en
çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle
rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların
paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış geri bırakılır ve
artıranlar taahhütlerinden kurtulurlar.
3– Yukarıdaki şartlar dairesinde mal satılmazsa ikinci artırmaya bırakılır. İkinci artırmada ise
elektronik ortamda teklif verme işlemi birinci artırmadan sonraki beşinci gün başlar. İkinci
artırmanın yapılacağı günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırma icra memuru tarafından
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa
bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok
artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini
bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle
rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların
paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Aksi halde satış talebi düşer.
4– İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fehine sebep olan tüm
alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme
hacet kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.
5– Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale
bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır.
Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım
gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV
tutarı ile teslim ve tescil masrafları ihale alıcısına ait olacaktır.
6- Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere yedi (7) günü geçmemek şartıyla mühlet verilebilir.
12/07/2019

Murat ELİBOL
İcra Müdür Yardımcısı
128232

(*) Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı, satış isteyen hissedar mevcut değilse parantez
içindeki kısım çizilir.
(X) (İİK m.124, 125)
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ile erişebilirsiniz.

