Örnek No: 25*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
4. İCRA DAİRESİ
2020/9 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. 09/07/2020
Murat PALUT

Murat TUĞTEKİN

İcra Kâtibi

İcra Müdür Yardımcısı

212985

145549

1.İhale Tarihi

: 06/08/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi

: 10/09/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

İhale Yeri

: Kurna mah. dede paşa cad. aşina sk. no 16 pendik -vip otoparkı

No
1

Takdir Edilen
Değeri TL.
40.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%1

34uv9436 Plakalı , 2013 Model , FIAT Marka , 199B10005064104
Motor No'lu , NM432300003218654 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites
Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan , Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Beyaz ,
Aracın ruhsatı yok.Kapıları açık. araç çalışmıyor. araç gözle kontrol
edildi.Aracın arka camı kırık.Arka tampon .bagaj kapağı arka sol
çamurlukta ezikler var. Ön kaput hasarlı.Lastikler iyi durumda değil.İç
döşeme kirlenmiş. Aracın motoru çalıştırılamadı. Test sürüşü
yapılamadı.Binek araç C segment sedan 4 kapı dizel 4 silindir üretim yılı
ilk / son 2012/2015 yakıt tüketimi şehir içi şehir dışı 6.5 lt/4 lt motor
gücü 95 hp. manuel 5 vites önden çekiş 13,8 sn hızlanma. azami sürat
170 km. motor tipi dizel 4 silindir. motor hacmi 1248 cc. maksimum güç
95(hp) 70 kw /4000 rpm. 5 koltuk,1235 kg taşıma kapasitesi 425
kg,bagaj kapasitesi 500 lt,lastik ölçüleri, 195/55 r 16 aracın kilometresi
belli değil aracın hasar kayıtlarında 2014 ve 2017 yıllarında çarpma
neticesi kaza yapmış.aracın kasko sigorta geçmişinde 28/06/2013
tarihnde çıkmış araç 2013 model. 28/06/2013 den 03/09 tarihine kadar
432 gün boyunca aracın kasko sigortası yapılmamış.Türkiye sigortalar
birlğinin bu araç için tavsiye edilen kasko değeri 54.509 tl'dir. 2. el
piyasasındaki aynı marka cins, ve model araçların satış fiyatları
incelendiğinde kasko değeri 2. el piyasa araçların ortalama satış
fiyatlarında yüzde 10 arası fazla gibi bu tarihten günümüze kadar aracın
kasko sigortası vardır.aracın arka cam değişimi kaportada olan hasarların
düzeltilmesi ve boyanması lastiklerin yenilenmesi ve çalışırken kontrol
edilemediği için başka arızaların olması riski aracın değerini düşüren
diğer etmenlerdir.

(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

NfPXmi9 - VYK4bTK - 3TzZd2g - kyRJ6c=

ile erişebilirsiniz.

