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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022/8 SATIŞ

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. 10/08/2022

  Mehmet Cemil ÖZTÜRK
Satış Memuru 128303

 e-imzalıdır 

 1.İhale Tarihi : 07/09/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 07/10/2022 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 204 İl Göç İdaresi Karşısı Haliliye 
Bel. Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. Zem.Kat Konferans salonu Haliliye/ŞANLIURFA 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 325.000,00 1   %18  63AP467 Plakalı , 2015 Model , SKODA Marka , 5L Tipli , 
CAYAY7615 Motor No'lu , TMBJT65L0F6058987 Şasi No'lu , 
Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporuna göre; 63AP467 
Plakalı araç, Skoda Marka, 2015 Model, Cinsi Ootomobil, Ticari 
Adı:Yeti Greenlıne Ambıtıon 1.6 TDI CR 105, Beyaz(şeker)  renkli, 
Motor No:CAYAY7615 Yakıt: Dizel, Aracın KM:138.849 km, İlk 
Tescil Tarihi:04/03/2015, Tescil Tarihi:18/04/2017 dir. Aracın ön 
kaportasında koruma film olduğu, sağ ön far altı plastik tamponda 
çatlak ve kırık olduğu, ön tamponda muhtelif çizikler olduğu, sol ön 
çamurlukta muhtelif çizikler, sol ön kapıda ve marşpiyelde noktasal 
muhtelif boya kalkması ve çizikler olduğu, sol arka çamurlukta taş 
çarpması kaynaklı muhtelif çizikler ve sol çamurluk ile sol arka far 
altında ezik, çizik ve çekiçleme lokal bir ezik olduğu görülmüştür. 
Aracın ön sol göğüs konsolu, kapı iç döşemeleri, direksiyon 
kaplaması koltuk döşemelerinin sağlam olduğu, tavan döşemesi 
kumaş astar kısmının sağlam olduğu ve zemin döşemelerinin ve 
bağaj iç döşemelerinin yıpranmış olduğu tespit edilmiştir. Aracın 
lastiklerinin kullanılabilir durumda olduğu, motorun ve mekanik 
aksamın sorunsuz çalıştığı tespit edilmiştir. Araç hasar kaydı 
sorgulamasında SBM kayıtlarında geçmiş hasar kaydu 
bulunmamaktadır.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


