
T. C. MUT İCRA DAİRESİNDEN 
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No. 2015/77 Tlmt.

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; ihaleye pey sürmek suretiyle iştirak 
etmek isteyenlerden malın muhammen bedelinin %20' si nispetinde peşin para veya eşdeğer miktarda 
milli bir bankanın teminat mektubunun verilmesinin şart olduğu, fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 22/05/2015

 İcra Müdürü – 122051

Resmi İlanlar : www.bik.gov.tr’de Bsn. Mrs. 89114

1.İhale Tarihi : 25/06/2015 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
2.İhale Tarihi : 23/07/2015 günü, saat 10:00 - 10:05 arası.
İhale Yeri : Hilal Yediemin/ Otopark Deposu, Silifke Yolu Üzeri, Şoförler Cemiyeti Yanı, 

Mut/Mersin 

No.
Takdir Edilen
Değeri TL.

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

33U5397 Plakalı , 2014 Model , HYUNDAI Marka , PBT Tipli , 
G4LAEM267997 Motor No'lu , NLHBB51BAEZ311915 Şasi 
No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Motor Hacmi 1248cm3 , Rengi Beyaz , 
4 Lastik, far ve sinyalizasyonlar sağlam, lastikler orta derinlikte, 
kaportası genel olarak iyi durumda araç içindeki göstergeye 
göre 36112 km'de, paspasları yok, kontağı ve ruhsatı mevcut.

1 35.000,00 1 %1
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