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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
2. İCRA DAİRESİ
2021/24562 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. 21/01/2022

  Ercan DEMİR
İcra Müdür Yardımcısı

139108

1.İhale Tarihi : 07/02/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 22/02/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Akabe Yediemin Otoparkı - İpekyolu Bulvarı Evran Sanayi Sitesi 
MERKEZ / ŞANLIURFA

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 25.000,00 1   %1  06Z2462 Plakalı  , 2008 Model , AUDI Marka , BRE158407 Motor No'lu , 
WAUZZZ4F88N067148 Şasi No'lu , Dosya konusu, ruhsat bilgileri bulunan 
araç; parçalanmış halde yediemin otoparkında plakaları içeride, sökülmüş 
haldedir. Aracın yürüyen mekanik aksamı olan mütür kısmı komple yerinden 
sökülmüş. Aracın bagaj kapağı, istetme ve bagaj iç döşemesi, dört kapısı  komple, 
ön iki koltuk ve arka koltuk oturağı, sağ sol ön iki far, ön tampon, sağ sol dikiz 
aynaları, radyatör grubu komple, mütür ve şanzıman, klima kompresörü, darbe 
emiri demiri, mütür beyni, şanzıman beyni, akü, sigorta tablası, egsoz monifoltu 
komple yerinden sökülmüş. Aracın kaportasınrda muhtelif çizikler mevcut. Sağ 
ön çamurlukta, sol arka ve sağ arka çamurlukta göçük mevcut. Sol arka çamurluk 
macunlu oluph boyası kalkmıştır. Araç SİGORTA VE BİLGİ GÖZETİM 
MERKEZİ kayıtlarında 8 adet kazaya karışmış olup 1899 TL hasar kaydı 
bulunmaktadır. Yediemin beyanına istinaden anahtar ve ruhsat yok. Tarafımdan 

yapılan tüm kontroller görsel olarak yapılmıştır. Araç hurda vaziyettedir
 

(İİK m.114/1, 114/3)


