Örnek No: 25*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
23. İCRA DAİRESİ
2018/768 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. 16/07/2020

Cevriye DURSUN
İcra Müdür Yardımcısı
95893

1.İhale Tarihi

: 18/08/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi

: 02/09/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

İhale Yeri
: VİZYON YEDİEMİN OTOPARKI; KURTKÖY MAH. ORHANLI CAD.
NO:46 PENDİK/İSTANBUL
No
1

Takdir Edilen
Değeri TL.
190.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%1

34uf3736 Plakalı , 2013 Model , TEZELLER Marka ,
LF1200 Tipli , NLZLF1200D0000150 Şasi No'lu , Yakıt
Tipi Dizel , Motor Gücü 300HP , Motor Hacmi 12000cm3 ,
ALÇAK TABANLI ŞEHİRİÇİ BELEDİYE TİPİ OTOBÜS,
2013 Model, mor beyaz renk, 4x2, ZF 6+1 Otomatik
şanzıman, anahtar ve ruhsatı yok, bilirkişi raporuna göre;
aracın kapıları açık, ön plakası üstünde yok, ön farları
ömrünü tamamlamış, ön tampon kırık, lastikleri %30
durumda, uzun süre kullanılmadığından süspansiyon
körükleri zarar görmüş olabilir, radyo kafası sökülmüş, geri
görüş monitörü ve kameraları sağlam, bilet okuma ve ışıklı
durak göstergeleri sağlam, oturma koltukları yıpranmış
durumda, 26 oturan+72 ayakta toplam 99 yolcu kapasiteli,
klimalı, man motorlu, 12 metre boyunda, tramer 14 hasar
kaydı vardır.

(sayfa -1-)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

34sTYdN - FzIWszl - zFmYPmb - al6K7Y=

ile erişebilirsiniz.

1.İhale Tarihi

: 18/08/2020 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

2.İhale Tarihi

: 02/09/2020 günü, saat 11:40 - 11:45 arası.

İhale Yeri
: VİP YEDİEMİN OTOPARKI;KURNAKÖY MAH. DEDEPAŞA CAD.
AŞİNA SOK. NO:16 PENDİK/İSTANBUL
No
2

Takdir Edilen
Değeri TL.
190.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%1

34uf1031 Plakalı , 2013 Model , TEZELLER Marka ,
TEZTIGER LUX LF1200 Tipli , NLZLF1200D0000143
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik , Motor
Hacmi 12000cm3 , 2013 model, Bilirkişi raporuna göre;
kaporta üzerinde çizikler ve ezikler mevcut, tespit edilebilen
anahtar ve ruhsatı mevcut değil, 4 adet tramer hasar kaydı
mevcut.

1.İhale Tarihi

: 18/08/2020 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.

2.İhale Tarihi

: 02/09/2020 günü, saat 13:00 - 13:05 arası.

İhale Yeri
: PARK 23 OTOPARKI; SAKARYA SK. NO:20 CEVİZLİ
KARTAL/İSTANBUL
No
3

Takdir Edilen
Değeri TL.
190.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%1

34uf3754 Plakalı , 2013 Model , TEZELLER Marka ,
LF1200 Tipli , NLZLF1200D0000149 Şasi No'lu , Yakıt
Tipi Dizel , Motor Gücü 300HP , Motor Hacmi 12000cm3 ,
ALÇAK TABANLI ŞEHİRİÇİ BELEDİYE TİPİ OTOBÜS,
2013 model, Mor beyaz renk, 4x2, ZF 6+1 otomatik
şanzıman, bilirkişi raporuna göre; anahtar ve ruhsatı yok,
aracın kapıları açık, ön plakası üstünde yok, ön farları
ömrünü tamamlamış, ön tampon kırık, lastikleri %30
durumda, uzun süre kullanılmadığından süspansiyon
körükleri zarar görmüş olabilir, radyo kafası sökülmüş, bilet
okuma ve ışıklı durak göstergeleri sağlam, koltukları
yıpranmış durumda, 26 oturan+72 ayakta toplam 99 yolcu
kapasiteli,klimalı, Man motorlu, 12 metre boyunda, tramer 6
hasar kaydı vardır.

1.İhale Tarihi

: 18/08/2020 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.

2.İhale Tarihi

: 02/09/2020 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.

İhale Yeri
: PARK 23 OTOPARKI; SAKARYA SK. NO:20 CEVİZLİ
KARTAL/İSTANBUL
No
4

Takdir Edilen
Değeri TL.
190.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%1

34uf0982 Plakalı , 2013 Model , TEZELLER Marka ,
LF1200 Tipli , NLZLF1200D0000142 Şasi No'lu , Yakıt
Tipi Dizel , Motor Gücü 300HP , Motor Hacmi 12000cm3 ,
ALÇAK TABANLI ŞEHİRİÇİ BELEDİYE TİPİ OTOBÜS,
2013 Model, mor beyaz renk, 4x2, ZF 6+1 Otomatik
şanzıman, anahtar ve ruhsatı yok, bilirkişi raporuna göre;
aracın kapıları açık, ön biniş camları kırık, ön plakası
üstünde yok, ön farları ömrünü tamamlamış, ön tampon
kırık, lastikleri %30 durumda, uzun süre kullanılmadığından
süspansiyon körükleri zarar görmüş olabilir, radyo kafası
sökülmüş, geri görüş monitörü ve kameraları sağlam, bilet
okuma ve ışıklı durak göstergeleri sağlam, oturma koltukları
yıpranmış durumda, 26 oturan+72 ayakta toplam 99 yolcu
kapasiteli, klimalı, man motorlu, 12 metre boyunda, tramer 7
hasar kaydı vardır.

(İİK m.114/1, 114/3)
(Sayfa -2-)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

34sTYdN - FzIWszl - zFmYPmb - al6K7Y=

ile erişebilirsiniz.

