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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  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; gideri verildiği 
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı 
dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 18/07/2013
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1.İhale Tarihi : 12/08/2013 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 09/09/2013 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Mut Adliyesi Otoparkı (Adliye Arkası) MUT/MERSİN

No

1

Takdir Edilen Değeri 
TL. 

5.000,00

Adedi

1

KDV

%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

33 LY 144 plakalı, 2003 Model, FİAT marka, 
DOBLO CARGO 1.9 D Tipli, 223A60003234396 
Motor nolu, Nm422300007016348 Şasi nolu, Gri 
(Çelik) renginde, bütün kapıları, ön kaput, şoför 
ve yolcu koltukları sökülmüş, arka bagaj yan 
camları yok, akü yok, an ve arka tampon yok, an 
ve arka far ve sinyal lambaları ve arka hoparlörü 
yok, arka plaka yok, motor araç üzerinde olup, 
çalışıp çalışmadığı tesbit edilemeyen araçtır.

B: 2013/90

Satışa İştirak Edecekler İçin Önemli Not : Satışa konu mahcuz taşıtın motor ve şanzımanı olmaması nedeniyle 
aracın mevcut haliyle kullanım amacına uygun olarak trafiğe çıkışı mümkün olmadığı anlaşılmakla; Araçların 
imal, Tadil ve Montajı Hk. Yönetmeliğin 8, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 65, Karayolları Trafik 
Yöentmeliği’nin 32. maddesi mucibince işbu eksik aracı alacak/alan şahsın mahcuz taşıtı trafiğe çıkartacak ise 
araç üzerinde yaptığı tüm işlemleri belgelendirmesi gerekmektedir. Aksi halde hurda işlemi yaptırması 
gerekmektedir. Satış neticelendiğinde alıcıya tescil için belge verilmeyerek ilgili trafik kuruluşuna alıcının araç 
üzerindeki yaptığı tüm işlemleri belgelendirmesi şartıyla trafiğe çıkışının mümkün olduğunun aksi halde hurda 
işlemi yaptırması gerektiğinin satış evrakları ile birlikte ilgili trafik kuruluşuna bildirilecektir. Satışa iştirak 
edecek olanlara önemle duyurulur.
(İİK m.114/1, 114/3)


