
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  01ORSQ+ - VfCku8X - wWy8mLl - X+b5OI=  ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
1. İCRA DAİRESİ
2022/182 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

Ayrıca aracın şase numarasının (kayıtlardaki no:NM432300006A55637 ancak araçta mevcut şase 
no:NM432300006A85920) sahte/değiştirilmiş olduğu, emniyet kriminal raporlarında ve bilirkişi 
raporlarında tespit edilmiş oup, ihale alıcısı tarafından TERESEBE (şase numarası değiştirme işlemi) 
yapılması neticesinde tescili yapılabileceği  ilan olunur. 29/11/2022

  Ömer TOPARLI
İcra Müdür Yardımcısı

154743
e-imzalıdır

1.İhale Tarihi : 10/01/2023 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 14/02/2023 günü, saat 15:00 - 15:05 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) 

1 215.000,00 1   %1  33dıu93 Plakalı , 2015 Model , FIAT Marka , 323 Tipli , 
199B10005755332 Motor No'lu , NM432300006A55637 Şasi 
No'lu , Rengi Beyaz ,
 Aracın şase numarasının (kayıtlardaki 
no:NM432300006A55637 ancak araçta mevcut şase 
no:NM432300006A85920) sahte/değiştirilmiş olduğu, emniyet 
kriminal raporlarında ve bilirkişi raporlarında tespit edilmiş oup, 
ihale alıcısı tarafından TERESEBE (şase numarası değiştirme 
işlemi) yapılması neticesinde tescili yapılabilecektir. bilirkişi 
raporunda muhtelif yerlerinde çizik olduğu, iç döşemenin temiz 
olarak görüldüğü, km tespit edilemediği, anahtarı olmaması 
nedeniyle çalıştırılamadığı dolayısıyla eksik parça ve 
kusurlarının tespit edilemediği, görsel olarak tespitin yapıldığı 
belirtilmiştir.

(İİK m.114/1, 114/3)


