
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  0NXG09i - 37ufOpo - QY0z1nx - 1e0weg=  ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2021/5 VESAYET SATIŞ

PAZARLIK SURETİYLE TAŞINIR SATIŞ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Satış şartları : 
1-İhale pazarlık usulü ile yapılacaktır.  esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda 

teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin 80.000,00 TL sini ve rüçhanlı alacaklılar 
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. 

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, ihale bedelinin tamamını yanlarında hazır etmeleri 
gerekmektedir. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde herhangi bir süre verilmeyecektir. 

3-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 

  4-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, 
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/5 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla Satış Memurluğuna 
başvurmaları ilan olunur.12/07/2021

  Mehmet Uğur ÇAKICI
Satış Memuru

102897

 e-imzalıdır

1.İhale Tarihi : 30/07/2021 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 80.000,00 1   %0  34 JG 9670 Plakalı , DACIA marka, 2013 Model, beyaz renkli, SD Tipli , 
K9KE892R110379 Motor No'lu , UU1HSDAG548988117 Şasi No'lu 
otomobil(steyşın)

Bilirkişi raporuna göre aracın motor  aksamında eksikliği olmadığı, 4 
lastiğinin-jantlarının sağlam olduğu, ön ve arka farlarının sağlam olduğu, 
yan aynalarının ve camlarının sağlam olduğu, araç döşemesinde ve içinde 
gözle görülür ciddi kusurlar olmadığı, gösterge ve konsolunun sağlam 
olduğu, kapılarının ve ön-arka kaput açılması kapanmasında kusur olmadığı 
tespit edilmiş, araç çalıştırılmıştır ve aracın sorunsuz çalıştığı tespit 

edilmiştir.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


