Örnek No: 25*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
4. İCRA DAİRESİ
2020/129 ESAS
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. 27/10/2020
Murat TUĞTEKİN
İcra Müdür Yardımcısı
145549
E imzalı
1.İhale Tarihi

: 19/11/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

2.İhale Tarihi

: 10/12/2020 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

İhale Yeri
No
1

: KURTKÖY MH. SELÇUKLU CD. NO:26 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL - null null / null
Takdir Edilen
Değeri TL.
42.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

34UM7890 Plakalı , 1999 Model , ISUZU Marka , AI0S15323 Motor No'lu
, NNANPR66LX1010018 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel ,
Rengi Kırmızı , Muhafaza altına alınan aracın anahtarı ve ruhsatı yok, ön ve
arka plakaları araç üzerinde, kapıları açık, gıda marketi aracı olarak
kullanılmış, gayri faal halde uzunca bir süre açık alanda park halinde kalmış,
motoru mevcut. Aracın kupa kaportasında önemli bir kaporta ve boya kusuru
yok, boyasında basit çizikler ve boya matlaşması var, sağ ön kapı cam
mekanizmasında sorun var, aracın koltukları parçalanmış, deforme ve
kullanılmaz halde, kupa içi aşırı tozlu ve kirli halde, ahşap kasanın metal
aksamı paslanmış halde ve tente taşıyıcı şasinin tavan profillerinde eksiklik
olduğu tente brandasının hasarlı, araç lastiklerinin aşınmış durumda, ahşap
kasasının iyi durumda olduğu aracın motorlu araç vasfını muhafaza etmekte
olduğu görüldü.

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

ZhVzH3A - ZMXCYrn - A+BVoNf - 2eTONk=

ile erişebilirsiniz.

1.İhale Tarihi

: 19/11/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.

2.İhale Tarihi

: 10/12/2020 günü, saat 11:45 - 11:50 arası.

İhale Yeri
No

: KURTKÖY MH. SELÇUKLU CD. NO:26 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL - null null / null
Takdir Edilen
Değeri TL.

2

70.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

34VR6438 Plakalı , 2011 Model , FORD Marka , AG24143 Motor No'lu ,
NM0DXXTTFDAG24143 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel
, Motor Gücü 140HP , Motor Hacmi 2402cm3 , Rengi Beyaz , Muhafaza
altına alınan aracın anahtarı ve ruhsatı yok kapıları açık, plakaları üzerinde
aracın motoru görülemedi kilometresi okunamadı. Aracın sağ ön çamurlukta
vuruk, ezik ve çizik var, sağ arka kapı etek sacında ağır hasar vuruk, ezik ve
çökme, orta direkte paslanma yan panelde ve sağ arka çamurlukta ezik çizik
ve paslanma var sol ön çamurlukta arka tarafı sökülmüş halde sol arka yan
sacta ve köşede hafif sürtme çizikleri var, aracın boyasında matlaşma yer yer
muhtelif çizikler mevcut, lastikleri koltukları (temizlik ister), ön konsolu ve
göstergeleri iyi durumda olduğu bunların dışında dört yıla yakın bir zaman
gayri faal ve açık alanda park halinde olan gıda marketi müşteri servisi
olarak kullanılmış olan aracın kaportası sağ yandaki hasar hariç boası ve
bütünü ile iyi durumda olduğu görülmüş olan araç.

1.İhale Tarihi

: 19/11/2020 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.

2.İhale Tarihi

: 10/12/2020 günü, saat 11:55 - 12:00 arası.

İhale Yeri
No

: KURTKÖY MH. SELÇUKLU CD. NO:26 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL - null null / null
Takdir Edilen
Değeri TL.

3

105.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

34VR6793 Plakalı , 2011 Model , ISUZU Marka , 848056 Motor No'lu ,
NNANRR75K02000510 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel ,
Rengi Beyaz , Muhafaza altına alınan aracın anahtarı yok, ruhsatı var ön
plaka araç üzerinde kapısı açık, gıda marketi aracı olarak kullanılmış gayri
faal halde, uzunca bir süre açık alanda park halinde kalmış, motoru mevcut
araç. Aracın kapalı kasanın arka kapı kanatları ve soğutucu ünitesi sökülmüş
halde lift kumanda ünitesi arıcalı ve bakım ihtiyacında olabilir, kasanın sağ
arka dış cidarında takriben 50 cm boyunda kesik var kasa sağ yandan ve
arkadan kapılı, kupa ve sürücü mahalli koltukları sürücü koltuğu yırtık, ön
paneli göstergeler ve kumada kolları lastikleri uzun zaman yatmış halde
vasat durumda kupa kaportası ve boyası hasarsız ve iyi durumda kupa
boyasında kullanım kaynaklı çizikler var aracın yükleme platformunun
boyası hasarlı paslanmalar var bunların dışında aracın vasat durumda olduğu
görüldü.

1.İhale Tarihi

: 19/11/2020 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.

2.İhale Tarihi

: 10/12/2020 günü, saat 13:15 - 13:20 arası.

İhale Yeri
No

: HARMANDERE MH. REYHAN CD. NO:66 KURTKÖY PENDİK/İSTANBUL - null null / null
Takdir Edilen
Değeri TL.

4

20.500,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

34NYK15 Plakalı , 2001 Model , PEUGEOT Marka , 3187680 Motor No'lu
, VF3233JB214001984 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel ,
Rengi Beyaz , Muhafaza altına alınan aracın anahtarı var ruhsatı yok,
plakaları üzerinde, gıda marketi aracı olarak kullanılmış, gayri faal halde yol
kenarında park halinde, bagajı depo olarak kullanılıyor, aracın motoru
görüldü , sağ ön koltuk önündeki şasi numarası görüldü, aracın muhtelif
fotoğrafları çekildi, Aracın arka kapısının iki kanadında da dış kaplamasında
göçük yerler ve çizikler kapalı kasanın demir aksamlarında paslanmalar, sağ
ön kapı sacında çökme ve paslanmalar sağ ön çamurlukta paslanmış yerler
ve ön uçta ezik yer ve paslanma, ön kapakta- sağ yanda paslanma, motor
kaputunda önden darbe almış ezilme, çökme paslanma kaporta ve boya
hasarı var sağ ve sol sinyal camları kırık, sol kapı aynası alt camı çatlak,
sürücü mahalli, döşemesi ön paneli, göstergeleri hasarsız fakat tozlu,
lastikleri aşınmış, kapalı kasası, tentesi vasat durumda olduğu görülmüş olan
araç.

(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

ZhVzH3A - ZMXCYrn - A+BVoNf - 2eTONk=

ile erişebilirsiniz.

