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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
4. İCRA DAİRESİ
2021/305 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. 16/03/2022

  Rıdvan AYDIN
İcra Müdür Yardımcısı

124581
 

1.İhale Tarihi : 27/04/2022 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
2.İhale Tarihi : 12/05/2022 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 204 İl Göç 
İdaresi Karşısı Glutensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. 
Zemin Kat Konferans Salonu HALİLİYE / ŞANLIURFA

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 245.000,00 1   %1  27YB880 Plakalı , 2015 Model , RENAULT Marka , 
K9KN837R000093 Motor No'lu , VF1LZLF0E54186305 Şasi 
No'lu , Rengi Beyaz  Fluence İCON  1.5 DCI 110 EDC dizel  
araç.Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcut. Ön tampon 
kırık olup vidalar tutturulmuştur. Araç Sigorta ve Bilgi Gözlem 
Kayıtlarında 2 adet kazaya karışmış olup, 2.018 tl hasar kaydı 
vardır.Yediemin beyanına göre aracın anahtarı ve ruhsatı 
yoktur.Aracın km bilinmemektedir.Araç çalışmadığı için 
bilirkişi eksik parçaları ve gizli kusurları tesbit edememiştir 
.ARAÇ HADİ ÖGE YEDİEMİN OTOPARKINDA OLUP, 
(YENİ AKÇAKALE ÇEVRE YOLU KONUKLU BELDESİ 
ŞEHİR YOLU CD. NO:1 ) Adresinde görebilecekleri ilan 
olunur.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


