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Örnek No: 25*
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DÖRTYOL
İCRA DAİRESİ
2022/4138 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; satış ilanının tebliğ edilemeyen ilgililere 
tebliğ yerine kaim olacağı,  fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize 
başvurmaları ilan olunur. 21/12/2022

  Adem GÜL
İcra Müdür Yardımcısı

174883

 

1.İhale Tarihi : 30/01/2023 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
2.İhale Tarihi : 14/02/2023 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
İhale Yeri : Özerli Mah. Osman Kızılay Sok.N.40 Dörtyol Sanayi Sitesi Dost Oto Özel 
Servisi Yanı

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 75.000,00 1   %1  80AAG903 Plakalı , 2008 Model , FIAT Marka , 
188A90002697930 Motor No'lu , NM417800006468310 Şasi 
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Kırmızı , Aracın anahtar ve 
ruhsatı yok. Aküsü sökülmüş vaziyette bulunduğu tamirhanede 
olduğu, lastikler çelik jantlı, lastikler yıpranmış vaziyette ve 
havaları inmiş durumda. Stepnesi yok, lastik bilyaları değişmesi 
gerektiği, ön sol dikiz aynası kırık halde, sağ ön kapı altı plastiği 
kırılmış, Aracın motoru sökülmüş halde, motor parçalarının 
bazıları eksik. Yağ pompası yok, turbo enjektörleri tamir 
görmesi gerekli,  baskı balata değiştirilmesi gerekli, anahtar 
olmadığı için aracın kilometresi tespit edilememiş, döşemeleri 
yıpranmış vaziyette olduğu bilirkişi tarafından beyan edilmiştir. 
Aracın 9 kaza kaytı bulunmakta.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


