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Örnek No: 25*
T.C.

SAFRANBOLU
İCRA DAİRESİ
2020/155 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. 01/09/2021

  Orhan ŞENEL
İcra Müdürü

99831
E-imzalı 

1.İhale Tarihi : 11/10/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 02/11/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : Akçasu Mahallesi Güneştepe Sokak No:13 Safranbolu( Emniyet Otopark) 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 160.000,00 1   %18  78SG299 Plakalı , 2017 Model , IVECO Marka ,DAILY 
35-1503450 ŞASİ KAMYONET  F1AFL411CA1012723928 
Motor No'lu , ZCFC535A105123173 Şasi No'lu , Yakıt Tipi 
Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Iveco marka Daily 
model kamyonette; elektrikli  ön camlar, ABS, ESP, hava yastığı 
(sürücü), elektrikli yan aynalar, yol bilgisayarı, ECOSwitch 
modu (eko sürüş modu), ön arka sis farı ve 6 ileri manuel vites 
donanımları mevcuttur. Aracın aküsü boş olduğu için kilometre 
bilgisine ulaşılamamıştır. Araçta üst yapı (kasa) 
bulunmamaktadır. Aracın muhtelif yerlerinde hafif çizik ve 
eğilmeler mevcuttur. Aracın ön panjur, ön tampon üst kısım, sağ 
ön far, sağ sinyal lambası, ön camda bulunan dikiz aynası, 
ruhsatı ve anahtarı mevcut değildir. Sürücü basamağı üstü 
plastik parça kırık durumdadır. Sürücü koltuğu döşemesinde 
hafif deformasyon gözlemlenmiştir. Aracın incelemesi tamamen 
görsel olarak yapılmıştır ve herhangi cihaz kullanılmamıştır.
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1.İhale Tarihi : 11/10/2021 günü, saat 11:15 - 11:25 arası.
2.İhale Tarihi : 02/11/2021 günü, saat 11:15 - 11:25 arası.
İhale Yeri : Akçasu Mahallesi Güneştepe Sokak No:13 Safrabolu ( Emniyet Otopark) 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

2 140.000,00 1   %18  78SG382 Plakalı , 2016 Model , ISUZU Marka , NLR 
KAMYONET  2E7617 Motor No'lu , NNANLR5JE02000931 
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , 
Isuzu marka beyaz renkli kamyonette; Radyo Cd çalar, elektrikli  
ön camlar, ön arka sis farı ve merkezi kilit donanımları 
mevcuttur. Araç şasi numarası araç üzerinden 
NNANLR5JE02000931 olarak okunmuştur. Araç anahtarının 
olmaması ve kapılarının kilitli olması sebebiyle araç kilometre 
bilgisine ulaşılamamış, detaylı araç içi fotoğrafları 
çekilememiştir. Aracın ön kaputunda ezilme, muhtelif yerlerde 
çizik ve noktasal paslanmalara rastlanmıştır. Ön camda noktasal 
çatlak mevcuttur. Ön sağ sol sinyal lambası, arka plaka lambası, 
sağ kapı basamağı, ön cam sağ su fıskiye memesi, cam su 
bidonu kırık durumdadır. Aracın incelemesi tamamen görsel 
olarak yapılmıştır ve herhangi cihaz kullanılmamıştır. Araca ait 
anahtar ve ruhsat bulunmamaktadır.

 
1.İhale Tarihi : 11/10/2021 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
2.İhale Tarihi : 02/11/2021 günü, saat 11:30 - 11:40 arası.
İhale Yeri : Akçasu Mah.Güneştepe Sokak No:13 Safranbolu( Emniyet Otopark)

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

3 125.000,00 1   %18  78SG255 Plakalı , 2015 Model , IVECO Marka ,DAILY 35-130 
PANELVAN KAMYONET,  F1AFL411BA1012465006 Motor 
No'lu , ZCFC1359805069937 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Iveco marka Daily model 
panelvan tipi kamyonette; elektrikli ön camlar, ABS, ESP, hava 
yastığı (sürücü), elektrikli  yan aynalar, yol bilgisayarı, 
ECOSwitch modu (eko sürüş modu), ön arka sis farı ve 6 ileri 
manuel vites donanımları mevcuttur. Aracın aküsü boş olduğu 
için kilometre bilgisine ulaşılamamıştır. Aracın sağ arka 
çamurluğu, sağ ön çamurluğu, bagaj kapağı ve muhtelif 
yerlerinde eğilme, çizik ve noktasal boya deformeleri mevcuttur. 
Aracın kargo bölmesi ile yolcu bölmesini ayıran panel üzerinde 
bulunan cam kırık durumdadır. Aracın ön camı ve sağ yan dikiz 
aynasında çatlaklar gözlemlenmiştir. Aracın ön tamponun sol 
kısmının tırnakları kırılmış durumdadır. Aracın anahtarı, ön 
camda bulunan dikiz aynası, ruhsatı, ön konsolda bulunan 
torpidosu, kargo bölmesinde plastik kaplamaları, sol ön sis 
lambası ve çerçevesi mevcut değildir. Araç lastikleri güvenli 
sürüş ömrünü tamamlamış durumdadır. Aracın incelemesi 
tamamen görsel olarak yapılmıştır ve herhangi cihaz 
kullanılmamıştır. Araç üzerinde plaka bulunmamaktadır.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


