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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
1. İCRA DAİRESİ
2019/12006 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. 27/02/2021

  Uğur GENİŞEL
İcra Müdür Yardımcısı

103867

 e-imzalıdır.

NOT: Araç Gaziantep Karayolu Üzeri Evran Sanayi Bitişi Eyyübiye/Şanlıurfa adresinde bulunan 
AKABE YEDİEMİN OTOPARKI deposundadır. Aracı görmek isteyenlerin ihale gününe kadar 
mesai saatleri içerisinde yediemin deposuna müracaat etmeleri gerekmektedir.

1.İhale Tarihi : 24/03/2021 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
2.İhale Tarihi : 09/04/2021 günü, saat 14:15 - 14:20 arası.
İhale Yeri : Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No:204  İl Göç İdaresi Karşısı 
Glütensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zemin Kat (Konferans 
Salonu) Haliliye/Şanlıurfa

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 100.000,00 1   %1  08/01/2021 Tarihli Bilirkişi raporuna göre; 63PY530 
Plakalı, 2017 Model, FIAT Marka, 225 (Fiorino 1.3 Multijet 
Combi Pop 75) Tipli, Kamyonet cinsinde, yandan camlı, 
199A90006578599 Motor No'lu, NM422500006H88835 
Şasi No'lu, Rengi Beyaz, Aracın ön ve arka tamponunda 
muhtelif çizikler olduğu, sol ön kapısında ve bagaj 
kapağında ezikler olduğu, sağ arka (sürgülü) kapıda çizikler 
olduğu ve aracın lastiklerinin yıpranmış olduğu görülmüştür. 
Aracın kapıları kilitli olup yediemin beyanına göre aracın 
anahtarı ve ruhsatı mevcut değildir. Aracın Sigorta ve Bilgi 
Gözetim Merkezi kayıtlarında geçmiş hasarı 
bulunmamaktadır.

 
(İİK m.114/1, 114/3)


