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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/13 VESAYET SATIŞ

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 

 (Masraflar ile birlikte 193.000,00 TL'den aşağı olmamak kaydı ile) 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 (Masraflar ile birlikte 193.000,00 TL'den aşağı olmamak 
kaydı ile) 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 Satış dosyasından 
görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi 
almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla satış memurluğumuza başvurmaları başvurmaları 
ilan olunur. 15/10/2021

  Mehmet Cemil ÖZTÜRK
Satış Memuru

128303

 e-imzalıdır
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1.İhale Tarihi : 26/10/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 23/11/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 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) 

1 192.000,00  
(Masraflar 
ile birlikte 
193.000,00 

TL'den aşağı 
olmamak 
kaydı ile) 

1   KDV 
Kanunun 17. 
Maddesinin 
4. Fıkrası 
Uyarınca 

Muaf 

 63E1299 Plakalı , 2015 Model , OPEL Marka , 0G-A Tipli , 
A3152875GU7X0946LVL Motor No'lu , 
W0LGT5G34G1029426 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi 
Beyaz , Bilirkişi raporuna göre 63E1299 Plakalı araç; Opel 
marka, 2015 model, otomobil(AA-Sedan), Ticari Adı:Insığnıa 
NB1.6D 136 AT6 COSMO, Beyaz renkli, Motor 
No:A3152875GU7X0946LVL, Şase 
No:W0LGT5G34G1029426, Aracın KM'si:111.837 km, 
Yukarıda ruhsat bilgileri bulunan aracın ön ve arka tamponunda, 
sol ve sağ arka çamurlukta muhtelif çizikler, sol ön kapıda 
çekiçleme işlemi ve çekiçleme yerlerine yapılan boya 
uygulamaları ve lokal boya olduğu, sol marşpiyelde çarpma 
neticesinde ezikler ve boya kalkmaları olduğu, sağ marşpiyelde 
boya çizikleri, sağ arka çamurlukta sürtme kaynaklı çizik, 
çekiçleme ve boya uygulaması, ön ızgarada çaklaklar mevcuttur. 
Aracın ön göğüs konsolu, kapı iç döşemelir, direksiyon 
kaplaması koltuk döşemeleri(deri olmayan kumaş ve renk atması 
mevcut) tavan ve zemin döşemeleri ve bağaj iç döşemesinin 
yapranmamış olduğu görülmüştür. Aracın lastiklerininn 4 
adedinde de diş kalınlıklarının uygun olmadığı ve yıpranmış 
olduğu, kullanılabilir durumda olmadığı değişmesi gerektiği, 
motorun ve mekanik aksamın sorunsuz çalıştığı tespit edilmiştir. 
* Aracın Sigorta ve Bilgi Gözetim Merkezi kayıtlarında geçmiş 
2 adet kazaya karışmıştır.
*01/03/2018; (Park halinde çarpılma) tarihli kazada hasar miktaı 
783 TL olarak belirtilmiştir.
*06/01/2021;(Çarpma) tarihli kazada hasar miktarı 4.082 TL 
olarak belirtilmiştir. 

*Kısıtlının araç üzerindeki payı %100'dür.
 

(İİK m.114/1, 114/3)


