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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
3. İCRA DAİRESİ

2021/1432 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. 04/03/2021

  Bülent YENİŞEHİR
İcra Müdür Yardımcısı

39355 

1.İhale Tarihi : 19/03/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 12/04/2021 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) 

1 110.000,00 1   %1  , 06RAA46 plaka sayılı  2008 model  LAND ROVER  
FREELANDER  tipinde  Metalik  Gri renkli   otomobil 
tipinde araç. Bilirkişi raporuna göre Araç halen HADİ ÖĞE  
yediemin otoparkında olup Araçta muhtelif çizikler 
mevcuttur. Aracın lastikleri normal durumda olup, sağ arka 
kapıda çizik  ve boya bulunmaktadır. İç döşemeleri temiz 
olup yanık yırtık görünmemektedir. Aracın  anahtarı  ve 
ruhsatı yoktur.   Bu nedenle  km bilgisine ulaşılamımış olup 
tüm kontroller görsel olarak  yapılmıştır.  Anahtar 
olmadığından aracın  çalışıp çalışmadığı başkaca eksik 
parçası olup olmadığı  ve başkaca gizli  kusuru tespit 
edilememiş olup  ihale katılımcıları aracı mevcut hali ile   
kabul etmiş sayılacaklardır. Aracın  6 adet kaza kaydı 
bulunmakta olup, aracın  36.388,00TL hasar kaydı  vardır.

(İİK m.114/1, 114/3)


