
T.C. GEBZE 3. İCRA DAİRESİ 2016/6554 ESAS
 TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No: 25*

Özgür KOCA 
 İcra Müdür Yardımcısı 99492

1. İhale Tarihi  : 18/08/2016 günü, saat 11:30 - 11:35 arası. 
2. İhale Tarihi  : 02/09/2016 günü, saat 11:30 - 11:35 arası. 
İhale Yeri  :  Mıcır Şantiyesi - Alt Diliskelesi Mah. Cumhuriyet Cad. No:193 Gebze/KOCAELİ 

225.000,001 1 %1

C�ns� (Mah�yet� ve Öneml� N�tel�kler�)No Takd�r Ed�len 
Değer� TL. Aded� KDV

BSN NO:390788

Aşağıda c�ns, m�ktar ve değerler� yazılı mallar satışa çıkarılmış olup: 
B�r�nc� artırmanın aşağıda bel�rt�len gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün 
kıymetler�n�n %50's�ne �stekl� bulunmadığı takt�rde, y�ne aşağıda bel�rt�len 
gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar k�, 
artırma bedel�n�n malın tahm�n ed�len değer�n�n %50's�n� bulmasının ve 
satış �steyen�n alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla 
olmasının ve bundan başka paraya çev�rme ve payların paylaştırma 
g�derler�n� geçmes�n�n şart olduğu; b�r�nc� artırmadan on gün önce başla-
mak üzere artırma tar�h�nden öncek� gün sonuna kadar esat�s.uyap.gov.tr 
adres�nden elektron�k ortamda tekl�f ver�leb�leceğ�, b�r�nc� artırmada �stekl� 
bulunmadığı takd�rde elektron�k ortamda b�r�nc� artırmadan sonrak� beş�nc� 
günden başlamak üzere �k�nc� artırma gününden öncek� gün sonuna kadar 
elektron�k ortamda tekl�f ver�leb�leceğ�, mahcuzun satış bedel� üzer�nden 
aşağıda bel�rt�len oranda KDV.'n�n alıcıya a�t olacağı ve satış şartnames�-
n�n �cra dosyasından görüleb�leceğ�; g�der� ver�ld�ğ� takd�rde şartnamen�n 
b�r örneğ�n�n �steyene gönder�leb�leceğ�; �halen�n fesh� davası açanların, 
aynı gün buna da�r evrakı dosyamıza �braz etmeler� aks� halde müteak�p 
�şlemlere devam olunacağı, fazla b�lg� almak �steyenler�n yukarıda yazılı 
dosya numarasıyla da�rem�ze başvurmaları �lan olunur. 17/07/2016

34AY561 Plakalı , 2013 Model , LAND ROVER 
Marka , RANGE ROVER VOGUE 3.0 TDV Tipli , 
SALGA2KF0DA104084 Şasi No'lu , Aracın ön 
tampon, ön panel, ön panjur, ön farlar, stop 
lambaları, sis lambaları, ön kapıların iç döşemeleri, 
ön ve arka koltukların sökülmüş olduğu, lastikleri-
nin eski ve inik olduğu, ayrıca aracın motor 
yağının aracın altına akmış olduğu tespit edilmiş-
tir. Aracın çalışıp çalışmadığı kontrol edilemedi, 
Araç sahibi tarafından kıymet takidri aşamasında 
aracın suya girip çıktığı, aracın şanzıman, elektrik 
ve elektronik aksamlarında arıza olduğu beyan 
edilmiştir.


