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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/16 VESAYET SATIŞ

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
 Aşağıda bilgileri yazılı hacizli malların belirtilen yer, gün ve saatte açık artırma usulüyle satışının yapılmasına, birinci artırmada 
malın muhammen bedeline masraflar eklenerek 70.700,00 TL den aşağı olmamak üzere ihale edilmesine, bu bedelle alıcı çıkmaması 
durumunda ihalenin 2. satış gününde yine  70.700,00 TL den aşağı olmamak üzere pey sürene kanuni şartlar dahilinde ihale 
edilmesine, 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, taşıt KDV 
den muaf olduğu 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 ilan olunur. 
16/09/2022

   Mehmet Cemil ÖZTÜRK
Satış Memuru 128303

e-imzalıdır  

1.İhale Tarihi : 27/09/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 27/10/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 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 69.000,00 
(Masraflar 

Dahil: 70.700,00 
TL den aşağı 

olmamak üzere 
satışa 

sunulmuştur.)

1   KDV 
Kanunun 17. 
Maddesinin 
4. Fıkrası 
Uyarınca 

Muaf 

 63EK691 Plakalı , 1997 Model , RENAULT Marka , EUROPA 
1.4RN Tipli , C2J790R513601 Motor No'lu , 
VF1L53H05TR420064 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Rengi 
Beyaz , Bilirkişi raporuna göre; 63EK691 plakalı araç; Renault 
marka, 1997 model, otomobil, ticari adı;19EUROPA 1.4 R.N, Beyaz 
renkli, Motor No: C2J790R513601, Şase 
No:VF1L53H05TR420064, Yakıt:Benzin+Lpg, Aracın KM:288.119 
km, Tescil Tarihi:18/04/2017,
Araç; komple boyalı olduğu için, boya dalgalanması ve boya 
atmalarının olduğu, tüm kaporta boya kalkmalarının olduğu 
yerlerde, marşbiyel kısımlarında ve bagaj kapağı içinde boya 
kalkması ve paslanmalar olduğu, ön kaportasında çizikler ve 
muhtelif göçükler olduğu, sol ön far altı tampon kısmında kırık ve 
parça kopması olduğu, sol ön çamurlukta kaportada çizikler ve 
dalgalı göçükler olduğu, sol ön ve arka kapıda çizikler, boya 
kalkmaları ve boya atmaları ile göçükler ve ezikler olduğu, ön ve 
arka tamponda muhtelif çizikler ve kalkmaları olduğu, arka stop 
farlarında kırıklar olduğu, bagaj kapağında çizikler, ezikler ve 
göçükler olduğu, sağ arka çamurlukta göçükler olduğu, sağ ön ve 
arka kapıda dalgalı göçükler, çizikler ve boya kalkmaları olduğu 
görülmüştür. Aracın ön gögüs konsolu, kapı iç döşemeleri, 
direksiyon kaplaması koltuk döşemelerinin yıpranmış ve solmuş 
olduğu, döşemelerin yıpranmış olduğu, kapı kollarında renk atma ve 
soyulmaların olduğu, direksiyonda soyulmaların  başladığı tespit 
edilmiştir. Aracın lastiklerinin kullanıbalir durumda olduğu, 
motorun ve mekanik aksamın sorunsuz çalıştığı tespit edilmiştir.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


