Örnek No: 25*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
8. İCRA DAİRESİ
2019/992 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. 25/08/2020

Cengiz MANİSALI
İcra Müdür Yardımcısı
76631

* : 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.

1.İhale Tarihi

: 07/10/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi
: 23/10/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri
: EFE YEDİEMİN OTOPARKI-ERTUĞRUL GAZİ MAH.
MELEKOTU SOK. NO:11/1 PENDİK/İSTANBUL
No
1

Takdir Edilen
Değeri TL.
45.000,00

Adedi

KDV

1

%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
Dosya içerisinde bulunan 05.02.2020 havale tarihli bilirkişi
raporuna göre; GİB kayıtlarındaki ruhsat bilgilerinden 34 ZA
5839 plakalı 2012 model Fiat marka, Fiorino Combi 1.3 75
HP. Emotion E4 Panel Van (G.T.İ.P 87.03) tipi dizel
aracıdır. 4 kapı, çift sıra koltukludur. Aracın rengi Bal
Köpüğü. Otomatik vitestir. Aracın çekili olduğu otoparka
bilirkişi tarafından gidilerek araç kontrol edilerek,
fotoğrafları çekilip eksik malzemeleri tespit edilmiştir.Aracın
bilirkişi tarafından yapılan kontrol sonrasında aracın ruhsat
bilgilerinden Şase no: NM422500000258072. Şase
numarasının fotoğrafı çekilmiştir. Aracın anahtarı ve ruhsatı
yoktur. Araç çalıştırılamadığı için motor, fren ve aksesuar
sistemleri kontrol edilememiş, eksik malzemeleri ve arızaları
tespit edilememiştir. Aracın kilometresi bilinmemektedir.
Aracın aküsü, sol stop lambası ve bagaj kapağı çıtası yoktur.
Sağ ön kapı camı kırıktır. Motor kaputu ve bagaj kapağı ezik
olup, bagaj kapağında boya dökülmesi vardır. Boyasında
muhtelif çizikler vardır. Koltukları sağlam, ancak kirlidir.
Aracın lastikleri eski. Aracın trafik ve kasko hasar kayıtları
aşağıdadır.
TRAFİK: Hasar kaydı yoktur. KASKO:
2011-2012- 2 Adet.

(İİK m.114/1, 114/3)
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