Örnek No: 25*
T.C.
KIRKLARELİ
İCRA DAİRESİ
2021/526 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. 08/02/2022

Engin KALE
İcra Müdür Yardımcısı
174833

1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
No
1

: 16/03/2022 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
: 13/04/2022 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
: İstanbul Yolu 1 Km Ticaret Borsası Satış Salonu Merkez Kırklareli -

Takdir Edilen
Değeri TL.
115.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

34DU3080 Plakalı , 1998 Model , MITSUBISHI Marka , FE
659 Tipli , 4D34F69284 Motor No'lu , NLTFE659EW1001644
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Kırmızı , Araç rengi
ruhsatta kırmızı olarak belirtilmesine karşılık mat siyah olduğu
görülmüştür. Kaporta kötü durumda olup yer yer vuruk , çürük
ve çizikler mevcuttur. Döşemenin durumu orta altında olup
bakım , onarım ve temizlik ihtiyacı bulunmaktadır. Aracın tüm
lastikleri mevcut olup orta derece de kullanılabilir durumdadır. .
Aracın tüm camları sağlam durumdadır. Aracın ruhsatında
kapalı kasa olarak gözükmesine karşılık tespit esnasında kasanın
olmadığı görülmüştür. Ruhsat ve anahtar mevcut değildir.
Anahtar olmadığında çalıştırılamadığından dolayı motor vb
durumu gözlenememiştir. Yapılan sorgu sonucunda geçmiş
hasarına rastlanmamıştır. Aracın yakıt deposu ve aküsünün , iç
kısmında da sağ kapı camından görülebildiği kadarıyla gösterge
sistemlerinin , dış kapısında ise şanzıman , şaft ve şaftın
difransiyel bağlantılarının ve arka tampon ile arka sinyal

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

W7H8gGU - 1FPFc4H - CVTFn/d - axomGY=

ile erişebilirsiniz.

lambaları ve bağlantılarının da sökülmüş olduğu görülmüştür.

1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
No
2

: 16/03/2022 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
: 13/04/2022 günü, saat 10:50 - 10:55 arası.
: İstanbul Yolu 1 Km Ticaret Borsası Satış Salonu Merkez Kırklareli -

Takdir Edilen
Değeri TL.
130.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

34AL1919 Plakalı , 2003 Model , MITSUBISHI Marka , FE
659 Canter Tipli , 4D34H69053 Motor No'lu ,
NLTFE659F01042327 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi
Beyaz , Ruhsatında beyaz belirtilmesine karşılık aracın renginin
siyah mat olduğu tespit edilmiştir. Kaporta kötü durumda olup
yer yer vuruk ve çürükler mevcuttur. Döşemenin durumu orta
altı olup bakım , onarım ve temizlik ihtiyacı bulunmaktadır.
Aracın tüm lastikleri orta durumda ve kullanılabilir durumdadır.
Boyası kötü durumda olup vuruk , çizik eksik ve çizikler
onarıldıktan sonra boya ihtiyacı duyulmaktadır. Aracın tüm
camları sağlam durumdadır. Aracın ruhsatta açık kasalı olarak
işlenmesine rağmen kasasına rastlanmamıştır. Anahtar ve ruhsatı
yoktur. Anahtar olmaması sebebiyle çalıştırılmadığından motor
vb sistemin ne durumda olduğu anlaşılamamıştır. Yapılan
sorgulama sonucunda 7 adet kazaya karıştığı anlaşılmış olup ,
kaza değerleri belirtilmemiştir. Aracın yakıt deposu ve aküsü , iç
kısmında da sağ kapı camından görülebildiği kadarıyla gösterge
sistemelerinin , dış kısmında ise şaft ve şaftın difransiyel
bağlantılarının ve arka tampon ile arka sinyal lambaları ve
bağlantılarının sökülmüş olduğu tespit edilmiştir.

1.İhale Tarihi

: 16/03/2022 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

2.İhale Tarihi
İhale Yeri

: 13/04/2022 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
: İstanbul Yolu 1 Km Ticaret Borsası Satış Salonu Merkez Kırklareli -

No
3

Takdir Edilen
Değeri TL.
140.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

34BA3030 Plakalı , 2004 Model , FORD Marka , 4C40709
Motor No'lu , NM0B18TEDF4C40709 Şasi No'lu , Yakıt Tipi
Dizel , Rengi Beyaz , Kaporta kötü durumdadır. Yer yer vuruk .
çürük ve çizikler bulunmaktadır.Aracın sağ çamurluğu kırıktır ,
değişmesi gerekmektedir. Ön panel , ızgara ve tampon ile
bunları bağlantı elemanları mevcut değildir. Döşeme durumu
orta altı olup , bakım onarım ve temizlik ihtiyacı bulunmaktadır.
Aracın iki dingilindeki dış sağ-sol jant ve lastikleri ile üçüncü
dingilinin tüm jant ve lastikleri namevcut olup diğer mevcut
olanlar iyi ve kullanılabilir durumdadır. Boya kötü durumdadır.
Vuruk , çürük , eksik ve çizikler onarıldıktan sonra boya ihtiyacı
bulunmamaktadır. Aracın camları sağlam durumdadır. Damperi
ruhsatta olmasında rağmen tespit edilememiştir. Ruhsat ve
anahtar mevcut değildir. Aracın yakıt deposu ve aküsü ve
bunların bağlantılarının , ön kısmından ön tampon , ön göğüs
sacı , ön panel ve ızgarasının . ön farlar ve sinyallerinin iç
kısmında da kapı camından görülebildiği kadarıyla gösterge
sistemlerinin , dış kısmında ise şanzıman , şaft ve difransiyel ile
bunların bağlantılarının ve arka tampon ile arka sinyal lambaları
ve bağlantılarının da sökülmüş olduğu , anahtar olmadığından
çalıştırılıp motor vb sistemlerinin ne durumda olduğu tespit
edilememiş , yapılan sorgulama sonucunda 1 adet kazaya
karışmış olup bedel belirtilmemiştir.

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

W7H8gGU - 1FPFc4H - CVTFn/d - axomGY=

ile erişebilirsiniz.

(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

W7H8gGU - 1FPFc4H - CVTFn/d - axomGY=

ile erişebilirsiniz.

