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Örnek No: 25*
T.C.

SAFRANBOLU
İCRA DAİRESİ
2021/156 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. 06/09/2021

  Ceylan TANAS
İcra Müdür Yardımcısı

177132
 

1.İhale Tarihi : 19/10/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 09/11/2021 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : AKÇASU MAH.GÜNEŞTEP SOK.NO:13 SAFRANBOLU-KARABÜK 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 20.000,00 1   %1  78SD715 Plakalı , 1988 Model , RENAULT Marka , 9 GTC* 
Tipli , C2J796R031843 Motor No'lu , VF1L4230000358933 
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg , Vites Tipi Manuel , Rengi 
Mavi , Üretim yılı 1988 olan, Renault marka, Broadway model, 
mavi renkli, sedan kasa, manuel vitesli araçta; Radyo-USB-AUX 
çalar, merkezi kilit, elektrikli ön camlar ve LPG yakıt sistemi 
donanımları bulunmaktadır. Aracın kapılarının kilitli olması ve 
anahtarının olmaması sebebiyle araç şasi numarasına, kilometre 
bilgisine ve motor bölümüne ulaşılamamıştır. Aracın muhtelif 
muhtelif yerlerinde göçük, çizik, paslanma, boya deformesi, 
boya çatlaması ve boya dökülmesi gözlemlenmiştir. Araç 
lastiklerinin üretim yılı 2014 olup, lastikler güvenli kullanım 
ömrünü tamamlamak üzeredir. Aracın sağ fren lambası kırık 
durumdadır. Aracın ruhsatı, anahtarı, arka cam açma kolları 
mevcut değildir. Yolcu kapısı iç eşya gözü demonte halde araç 
içerisindedir. Araç 87.03 pozisyonunda yer alan binek otomobili 
niteliğine haizdir.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


