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Örnek No: 25*
T.C.

MENDERES
İCRA DAİRESİ
2021/131 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. 27/05/2021

  Hüsniye YALLI
İcra Müdür Yardımcısı

178767
 

1.İhale Tarihi : 24/06/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi : 16/07/2021 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri : GERÇEK YEDİEMİN DEPOSU  Cüneytbey Mah. İbrahim Turan Cad. 639 Sk. 
No:30 Menderes  İZMİR 

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 180.000,00 1   % 1  34PU8973 Plakalı , 2016 Model , OPEL Marka , 
A1161095GU7X0007LVL Motor No'lu , 
W0LGM5E3XG1104307 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , 
Vites Tipi Otomatik , Rengi Beyaz , Bilirkişi raporuna göre 
araç üzerinden yapılan fiili incelemede, aracın kontak 
anahtarının ve tescil  belgesinin olmadığı,aracın dışından 
yapılan incelemede muhtelif yerlerde ufak vurukla çizikler 
olduğu,aracın içinden yapılan incelemede eksik parçasının 
olmadığı ve  motor kısmından yapılan incelemede panjurdan 
ve aracın altından bakılarak motor kısmında eksik parçasının 
olmadığı lastiklerinin %60 kullanım ömürlerinin kaldığı ve 
SBM kayıtlarında yapılan incelemede 1 adet hasar kaydının 
olduğu görülmüştür.Km'si okunamadı.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


