
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  TyHaep1 - KwhkHvY - iNRTqcK - QRpyqU=  ile erişebilirsiniz.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  TyHaep1 - KwhkHvY - iNRTqcK - QRpyqU=  ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
1. İCRA DAİRESİ
2022/6273 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. 07/04/2022

  Bülent YENİŞEHİR
İcra Müdür Yardımcısı

39355 

1.İhale Tarihi : 21/04/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 06/05/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Akabe Yediemin Otoparkı - İpekyolu Bulvarı Evran Sanayi Sitesi 
MERKEZ / ŞANLIURFA

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 172.000,00 1   %1  59pt158 Plakalı , 2010 Model , RENAULT Marka , Z Tipli , 
K9KG8D107961 Motor No'lu , VF1LZBB0641866501 Şasi 
No'lu , Rengi Siyah , 59PT158 plaka sayılı 2010 model Renault  
Fluence Expression  1,5 DCI 105   Siyah Renkte H.oto. 
Motor:    K9KG8D107961 ŞASİ:   VF1LZBB0641866501 Yakit 
Tipi Dizel 
Bilirkişi raporuna göre  aracın kaportasında  muhtelif çizikler 
olup,  tavanında solma sağ arka  kapıda  çizikler, sağ arka 
çamurlukta çzik ve ezikler , sol arka çamurlukta çizikler ve 
ezikler ve boyada çatlaklar, motor kaputunda boyada 
yapranmaların olduğu,  döşemelerinde yanık ve yırtık  olmadığı, 
aracın  lastiklerinin yıpranmış olduğu tespitle yediemin beyanına 
göre ruhsat ve anahtarı yoktur. Araç  SBGM kayıtlarına göre  2 
kazaya karışmış olup  244,00TL  hasar kaydı vardır. İhale 
katılımcılıra  mevcut durumu peşinen kabul etmiş 
sayılacaklardır. Araç   halen  AKABE yediemin otoparkında 
olup  satış günü  mahallinde görülebilecektir.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


