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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
3. İCRA DAİRESİ

2020/6767 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. 21/04/2021

  Ahmet MERAL

İcra Müdür Yardımcısı

110367

 

1.İhale Tarihi : 25/05/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi : 10/06/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 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 48.000,00 1   %18  16LTN31 Plakalı , 2011 Model , VOLKSWAGEN Marka , BJM034101 
Motor No'lu , WV1ZZZ2EZB6004940  Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi 
Beyaz , Aracın muhtelif yerlerinde çizikler ve göçük mevcut. Dosya 
içerisinde bulunan Makina mühendisleri odasının tespit raporunda araç 
üzerinde motor tespit edildi ifadesi yer alıyor.Aracın sadece motor  alt bloğu 
yer almaktadır, motorunun üst kapağı, motor kulağı ve manifort yoktur. 
Araçta motor kaputu,turbo,enjektör, şanzıman,  klima ve su radyatörü, turbo 
radyatörü,hava filtre kazanı,ön iki far ve kapakları,ön tampon,ön panjur,ön 
tampon demiri,ön panel,yağ soğutucu,yağ filtresi,motor kapı kilidi,ön 
arma,abs beyni,motor beyni,mazot filtresi,fan ve fan çerçevesi,ön panel yan 
bağlantısı,motor kaput şişi,motor alt muhafaza,arka sağ sol far ve kapkaları, 
stop duyuları, arka kısımdaki koltuklar, teyp, devir daim, triger seti, kasnak, 
motor tesisatı, sigorta kutusu sökülmüştür.Ön iki koltuk döşemeleri normal 
durumdadır.Aracın lastikleri kötü durumdadır.Arac Sigorta ve Bilgi Gözetim 
Merkezi kayıtlarında 6 adet kazaya karışmış olup toplamda 1203 TL hasar 
kaydı bulunmaktadır.Yediemin beyanına istinaden aracın anahtar ve ruhsatı 
yoktur. Adalet Bakanlığı Genelgesi doğrultusunda  Tescil Kuruluşuna 
yazılacak yazıda aracın eksik parçalarının yasal yoldan temin 
edildiğinin belgelendirilmesi  halinde  tescil yapılması eksik parçalara 
ilişkin yasal yoldan temin edildiğine ilişkin fatura sunulmaması halinde 
tescil işleminin yapılmayarak ilgililer hakkında C. Başsavcılığına  Suç 
duyurusunda bulunulması gerektiğine ilişkin şerh düşülecektir. Araç 
halen  HADİ ÖĞE  yediemin otoparkında olup satış mahalline  
GETİRİLMEYECEKTİR.

 



* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  WIEhPYN - bLx0wfD - /ifK2yM - gC8Ff4=  ile erişebilirsiniz.

1.İhale Tarihi : 25/05/2021 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.

2.İhale Tarihi : 10/06/2021 günü, saat 11:15 - 11:20 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) 

2 60.000,00 1   %18  61BH503 Plakalı , 2010 Model , VOLKSWAGEN Marka , BJM031167 
Motor No'lu , WV1ZZZ2EZA6014711 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi 
Beyaz , Aracın muhtelif yerlerinde çizikler ve göçük mevcut.Dosya 
içerisinde bulunan Makina mühendisleri odasının tespit raporunda araç 
üzerinde motor tespit edildi ifadesi yer alıyor. Aracın sadece motor  alt bloğu 
yer almaktadır,motorunun üst kapağı,motor kulağı ve manifort yoktur. 
Araçta turbo,enjektör,şanzıman, klima ve su  radyatörü,turbo radyatörü,hava 
filtre kazanı,ön iki far ve kapakları,ön tampon,ön panjur,ön tampon 
demiri,ön panel,yağ soğutucu,yağ filtresi,motor kapı kilidi,ön arma,abs 
beyni,motor beyni,mazot filtresi,fan ve fan çerçevesi,ön panel yan 
bağlantısı,motor kaput şişi,motor alt muhafaza,teyp,devir daim,triger 
seti,kasnak,motor tesisatı,sigorta kutusu sökülmüştür.Ön iki koltuk 
döşemelerinde yırtık görülmektedir.Aracın lastikleri kötü durumdadır.  Sağ 
kayar kapıda çizik var.Arac Sigorta  ve Bilgi Gözetim Merkezi kayıtlarında 3 
adet kazaya karışmış olup hasar kaydı bulunmamaktadır.Yediemin beyanına 
istinaden aracın anahtar ve ruhsatı yoktur. Adalet Bakanlığı Genelgesi 
doğrultusunda  Tescil Kuruluşuna yazılacak yazıda aracın eksik 
parçalarının yasal yoldan temin edildiğinin belgelendirilmesi halinde  
tescil yapılması eksik parçalara ilişkin yasal yoldan temin edildiğine 
ilişkin fatura sunulmaması halinde tescil işleminin yapılmayarak 
ilgililer hakkında C. Başsavcılığına  Suç duyurusunda bulunulması 
gerektiğine ilişkin şerh düşülecektir. Araç halen HADİ ÖĞE  yediemin 
otoparkında olup  satış  mahalline GETİRİLMEYECEKTİR.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


