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Örnek No: 25*
T.C.

SAFRANBOLU
İCRA DAİRESİ
2021/294 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. 11/01/2022

  Ceylan TANAS
İcra Müdür Yardımcısı

177132
 

1.İhale Tarihi : 16/02/2022 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
2.İhale Tarihi : 07/03/2022 günü, saat 11:00 - 11:10 arası.
İhale Yeri : emniyet otoparkı(akçasu mah.güneştepe sk.no:13 safranbolu -karabük - 
null null / null

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 50.000,00 1   %18  78S7015 Plakalı , 2006 Model , FIAT Marka , DUCATO 2.8 
JTD Tipli , 814043S4147506 Motor No'lu , 
ZFA24400007671605 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi 
Manuel , Rengi Beyaz , Beyaz renkli, Fiat marka, 
ZFA24400007671605 şasi numaralı minibüste; 
Radyo-kasetçalar, sürücü hava yastığı, ön-arka sis lambası, 
immobilizer, hidrolik direksiyon, merkezi kilit, elektrikli arka 
yolcu kapısı, elektrikli ön camlar ve 14+1 koltuk donanımları 
bulunmaktadır. Aracın aküsü mevcut değildir. Araç aküsünün 
olmaması sebebiyle kilometre bilgisine ulaşılamamıştır.  Araç 
üzerinde 2013 yılı üretimi kışlık lastik bulunmaktadır. Araç 
plakaları demonte halde araç içerisindedir. Aracın muhtelif 
yerlerinde çizilme, ufak eğilme, boya dökülmesi, boya 
deformesi, noktasal paslanma mevcuttur. Aracın ait bir adet 
anahtar mevcut olup, ruhsatı, aküsü, arka çamurluk üzeri bantları 
mevcut değildir. Aracın incelemesi tamamen görsel olarak 
yapılmıştır ve herhangi cihaz kullanılmamıştır. 
Söz konusu araç binek otomobil niteliklerine (87.03 tarife 
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pozisyonu) haiz değildir. (87.02 pozisyonunda yer alan otobüs, 
midibüs ve minibüs sınıfına girmektedir.) -araç plakası servis 
plakası olup araç plakadan ayrı satılacaktır.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


