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2020/22 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 
ilan olunur. 22/05/2021

  Uğur GENİŞEL
İcra Müdür Yardımcısı

103867

 e-imzalıdır.

NOT: Araç  Sırrın Mah. 16020 Sokak No:54 Haliliye Şanlıurfa adresinde bulunan AHMET BUDAK 
YEDİEMİN OTOPARKI deposundadır. Aracı görmek isteyenlerin ihale gününe kadar mesai saatleri 
içerisinde yediemin deposuna müracaat etmeleri gerekmektedir.
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1.İhale Tarihi : 22/06/2021 günü, saat 13:30 - 13:35 arası.
2.İhale Tarihi : 07/07/2021 günü, saat 13:30 - 13:35 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 45.000,00 1   %1 10/02/2021 Tarihli Bilirkişi raporuna göre; 63BE289 Plakalı, 
2017 Model, RENAULT Marka (SYMBOL 1.5 DCİ), 
K9KC612D428583 Motor No'lu, VF14SRCL458987348 
Şasi No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Rengi Beyaz, Yukarıda ruhsat 
bilgileri bulunan aracın motor kaputunun, sağ ön 
çamurluğunun, sağ ve sol ön kapısının, ön panelinin, bagaj 
kapağının hasarlı olduğu, ön tamponunun, sol ön 
çamurluğunun, sağ ve sol dikiz aynalarının, sağ ve sol arka 
kapılarının, arka koltuklarının, sağ ve sol ön kapı iç 
döşemelerinin, CD çaların, göstergelerin, klima buton ve 
üfleçlerinin, ön panjurun, motor beyninin, akünün, hava 
filtresinin, airbag beyninin, radyatörün, klimanın mevcut 
olmadığı, arka tamponda çizikler ve ezikler olduğu ve 
farlarının sökülmüş halde bağajda olduğu ve aracın 
laktiklerinin yıpranmış olduğu görülmüştür. Yedieminin 
beyanına göre aracın anahtarı ve ruhsatı mevcut değildir. 
Aracın mevcut durumuna göre kıymet takdiri yapılmıştır. 
Aracın sigorta ve bgli gözetim merkezi kayıtlarında geçmiş 
hasarı bulunmamaktadır. İhaleden sonra tescil 
kuruluşlarına yazılacak olan tescil yazılarında, aracın 
eksik bulunan parçalarının bildirilerek, söz konusu eksik 
parçalarının yasal yoldan temin edilmesi ve bunların 
belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin 
yapılması, eksik parçaların yasal yoldan temin edildiği 
belgelenemediği takdirde tescil işlemi yapılmayarak ihale 
alıcısı  hakkında gereğinin takdir ve ifası için 
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda 
bulunulacaktır. İhaleye katılan tüm ilgililer bu şartları 
kabul etmiş sayılılır.

 
(İİK m.114/1, 114/3)


