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Örnek No: 26*
T.C

ŞANLIURFA
2. İCRA DAİRESİ
2022/17600 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ

1- Alacaklı Adı ve Soyadı : HADİ ÖGE
KONUKLU MAH. ŞEHİRYOLU CAD. NO:51 İÇ KAPI NO:2 
vekilleri Av. ABDULHAMİT TAPŞIK
Av. HALİL BULUT

2- Borçlu Adı ve Soyadı : MUSTAFA BİCAK

3- Artırmanın Yapılacağı 
    Yer, Gün, Saat : Hadi Öğe Yediemin Otoparkı - Yeni Akçakale Çevre Yolu Koruklu 

Belediyesi Şehir Yolu Cad. No:1 MERKEZ / ŞANLIURFA
Birinci Artırma : 27/12/2022  günü saat 11:00 - 11:05
İkinci Artırma : 24/01/2023  günü saat 11:00 - 11:05

4- Elektronik Ortamda Teklif 
    Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin : 17/12/2022 - 26/12/2022
İkinci Artırma İçin : 01/01/2023 - 23/01/2023

5- Şartnamenin Açık 
    Bulundurulduğu İlk Gün : İlan tarihinden itibaren
6- İlan Şekli : Mahalli Gazete

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 

 1 120.000,00 1 %1 06BC6620 Plakalı , 2011 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 
204 C 180 AVANTGARDE Tipli , 27182030287791 Motor 
No'lu , WDD2040491A576623 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , 
Rengi Gri , Satışa konu araç ruhsat bilgileri bulunan araç 
sökülmüş halde yediemin otoparkında bilirkişi marifetiyle 
görüldü. plakaları olmayan araç şase numaraslndan tespiti 
yaplldl.Aracın 4 kapısı, kaputu, arka bagaj kapağı, sağ sol ön 
çamurlukları komple yerinden sökülmüştür.ön ve arka tamponu, 
ön ve arka koltuklar, orta konsol,ön göğüs,araç hız gösterge 
ekranı,direksiyon, torpido kapağı, havalandırma ve ses 
sistemi,direskiyon hava yastığı ,araç içi ve bagaj iç döşemeleri, 
tavan döşemeleri, emniyet kemerleri, araç içi dikiz aynası,sağ sol 
dikiz aynaları komple,sağ sol ön farları ve kapakları,arka stop 
lambaları ve kapakları,sis farları,aracın ön ve arka 
amblemi,aküsü yerinden sökülmüştür.Aracın lastikleri yerinde 
olup iyi durumdadır. İstetmesi yerinde yoktur.Ön camı çatlaktır. 
Aracın kaporta renginde herhangi bir solma Ve güneş yanlğı 
bulunmamaktad ır.Arac sigorta Ve Bilgi Gözetim Merkezi
kayıtlarlnda geçmiş hasar kaydı bulunmamaktadır. Yediemin 
beyanına istinaden aracın anahtar ve ruhsatı yok. Kilometre 
bilinmiyor.Yapılan tüm kontroller görsel olarak yapılmıştır,Araç 
sökülü ve çalışmadığı için gizli kusurlarl tespit edilemedi.
 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2015 
tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı eksik parçalı araçlara 
ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket edilecektir.DİKKAT: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



(*)  Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı, satış isteyen hissedar mevcut değilse parantez 
içindeki kısım çizilir.
(X)  (İİK m.124, 125)
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AYNEN VEYA ONARILMAK SURETİ İLE 
ÜRETİM AMACINA UYGUN HALE 
GETİRİLMEDİĞİ SÜRECE VE AYRICA ADALET 
BAKANLIĞI PERSONEL GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜNÜN 23.03.2015 TARİH  VE 
82084579/1722/10471 SAYILI EKSİK PARÇALAR 
BULUNMASI NEDENİYLE EKSİK PARÇALARIN 
YASAL YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE 
BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI 
BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL 
İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL 
YOLLARDAN FATURA KARŞILIĞININ TESMİN 
EDİLDİĞİNİN BELGELENDİRİLMEDİĞİ 
TAKDİRDE TESCİL İŞLEMİ YAPILMAYACAĞI, 
SATIŞA ÇIKARILAN ARACIN YEDİEMİN 
BULUNDUĞU ADRESTE YA DA SATIŞ MAHALİ 
OLARAK BELİRLENEN YERDE VE 
BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE 
İHALEYE KATILACAKLARCA GÖRÜLMESİNİN 
İHALEYE KATILACAKLARIN 
MENFAATLERİNE OLDUĞU, ARACI 
GÖRDÜKLERİ HALİ VE BELİRTİLEN 
ŞARTLARI İLE ALACAKLARI VE SATIŞ 
SONRASI OLABİLECEK MENFİ DURUMLARI 
BAŞTAN KABUL ETMİŞ OLDUKLARI İLE 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU HUSUSTU 
SORUMLU TUTULMAYACAĞI HUSUSU 
İHTAREN İLAN OLUNUR.
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ARTIRMA ŞARTLARI:

1- Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların 24.000,00 TL teminat göstermeleri lazımdır. 
Bu taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki 
halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
2– Açık artırmaya esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verme yoluyla  birinci artırma 
tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın yapılacağı günden önceki 
gün sonunda sona erer. Birinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, 
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan 
sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların 
mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını 
aşması şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden 
kurtulurlar.
3– Yukarıdaki şartlar dairesinde mal satılmazsa ikinci artırmaya bırakılır.  İkinci artırmada  ise elektronik 
ortamda teklif verme işlemi birinci artırmadan  sonraki beşinci gün başlar. İkinci artırmanın yapılacağı 
günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırma icra memuru tarafından elektronik ortamda verilen 
en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda 
verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin 
malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve 
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Aksi halde satış 
talebi düşer.
4– İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fehine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.
5– Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden 
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve 
akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, 
rehinli alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil 
masrafları ihale alıcısına ait olacaktır.
6- Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere yedi (7) günü geçmemek şartıyla mühlet verilebilir. 11/10/2022

  Nezaket KAYA
İcra Müdür Yardımcısı

268016
 



* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
2. İCRA DAİRESİ
2022/17600 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. 11/10/2022

  Nezaket KAYA
İcra Müdür Yardımcısı

268016
 

1.İhale Tarihi : 27/12/2022 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 24/01/2023 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : Hadi Öğe Yediemin Otoparkı - Yeni Akçakale Çevre Yolu Koruklu 
Belediyesi Şehir Yolu Cad. No:1 MERKEZ / ŞANLIURFA

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 120.000,00 1   %1  06BC6620 Plakalı , 2011 Model , MERCEDES-BENZ Marka , 
204 C 180 AVANTGARDE Tipli , 27182030287791 Motor 
No'lu , WDD2040491A576623 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , 
Rengi Gri , Satışa konu araç ruhsat bilgileri bulunan araç 
sökülmüş halde yediemin otoparkında bilirkişi marifetiyle 
görüldü. plakaları olmayan araç şase numaraslndan tespiti 
yaplldl.Aracın 4 kapısı, kaputu, arka bagaj kapağı, sağ sol ön 
çamurlukları komple yerinden sökülmüştür.ön ve arka tamponu, 
ön ve arka koltuklar, orta konsol,ön göğüs,araç hız gösterge 
ekranı,direksiyon, torpido kapağı, havalandırma ve ses 
sistemi,direskiyon hava yastığı ,araç içi ve bagaj iç döşemeleri, 
tavan döşemeleri, emniyet kemerleri, araç içi dikiz aynası,sağ sol 
dikiz aynaları komple,sağ sol ön farları ve kapakları,arka stop 
lambaları ve kapakları,sis farları,aracın ön ve arka 
amblemi,aküsü yerinden sökülmüştür.Aracın lastikleri yerinde 
olup iyi durumdadır. İstetmesi yerinde yoktur.Ön camı çatlaktır. 
Aracın kaporta renginde herhangi bir solma Ve güneş yanlğı 
bulunmamaktad ır.Arac sigorta Ve Bilgi Gözetim Merkezi
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kayıtlarlnda geçmiş hasar kaydı bulunmamaktadır. Yediemin 
beyanına istinaden aracın anahtar ve ruhsatı yok. Kilometre 
bilinmiyor.Yapılan tüm kontroller görsel olarak yapılmıştır,Araç 
sökülü ve çalışmadığı için gizli kusurlarl tespit edilemedi.
 Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 23/03/2015 
tarih ve 82084579/1722/10471 sayılı eksik parçalı araçlara 
ilişkin genelgeleri doğrultusunda hareket 
edilecektir.DİKKAT: AYNEN VEYA 
ONARILMAK SURETİ İLE ÜRETİM 
AMACINA UYGUN HALE GETİRİLMEDİĞİ 
SÜRECE VE AYRICA ADALET BAKANLIĞI 
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 
23.03.2015 TARİH VE 82084579/1722/10471 
SAYILI EKSİK PARÇALAR BULUNMASI 
NEDENİYLE EKSİK PARÇALARIN YASAL 
YOLLARDAN TEMİN EDİLMESİ VE 
BUNLARIN FATURA KARŞILIĞI 
BELGELENDİRİLMESİ HALİNDE TESCİL 
İŞLEMİNİN YAPILACAĞININ, YASAL 
YOLLARDAN FATURA KARŞILIĞININ 
TESMİN EDİLDİĞİNİN 
BELGELENDİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE 
TESCİL İŞLEMİ YAPILMAYACAĞI, SATIŞA 
ÇIKARILAN ARACIN YEDİEMİN 
BULUNDUĞU ADRESTE YA DA SATIŞ 
MAHALİ OLARAK BELİRLENEN YERDE VE 
BELİRTİLEN ARTIRMA TARİHLERİNDE 
İHALEYE KATILACAKLARCA 
GÖRÜLMESİNİN İHALEYE 
KATILACAKLARIN MENFAATLERİNE 
OLDUĞU, ARACI GÖRDÜKLERİ HALİ VE 
BELİRTİLEN ŞARTLARI İLE ALACAKLARI 
VE SATIŞ SONRASI OLABİLECEK MENFİ 
DURUMLARI BAŞTAN KABUL ETMİŞ 
OLDUKLARI İLE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN BU 
HUSUSTU SORUMLU TUTULMAYACAĞI 
HUSUSU İHTAREN İLAN OLUNUR.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


