
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  MMJqyjv - xKqmfxH - esXPwsW - wPasfY=  ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 25*
ÖNEMLİ NOT1: İcra Müdürlüklerinde fiziki para ile işlem yapılması uygulamasına son verilmesi ve ihale sırasında 

fiziki paranın gerçekliğinin tespitinin  mümkün olmaması sebebiyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 
04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı 
doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve 

iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka 
olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince;  

ihaleye iştirak etmek isteyen katılımcıların  esatis.uyap.gov.tr   adresinden teminatlarını yatırmaları veya  
müdürlüğümüze ait ŞANLIURFA   Vakıfbank Şubesi Emanet Kasa Hesabı olan Iban No   : 

TR290001500158007290520099 hesabına  gerekli teminat tutarının yatırıldığına dair makbuzla gelmeleri aksi halde 
anılan hususlar sebebiyle fiziki parayla ihaleye alınmayacağı hususunda bilgi ve gereği  tüm ilgililere ilanen duyurulur. 

(bankadan para yatırılırken açıklamaya mutlaka  dosya no, ad/soyad ve TC kimlik no yazılması gerekmektedir.)
T.C.

ŞANLIURFA
3. İCRA DAİRESİ
2018/11872 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; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda 
yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/09/2022

  Mahmut Aykut ÖNCEL
İcra Müdür Yardımcısı

267973
 

1.İhale Tarihi : 25/10/2022 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
2.İhale Tarihi : 25/11/2022 günü, saat 11:15 - 11:20 arası.
İhale Yeri : Sırrın Mah.Recep Tayyip Erdoğan bulvarı no:204 İl göç idaresi karşısı 
glutensiz ekmek fırını yanı haliliye belediyesi 1.zemin kat konferans salonu HALİLİYE 
ŞANLIURFA

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 35.000,00 1   %18  1 Adet TRAFO 1 ADET MARKASI BİLİNMEYEN 160 KVA 
TRAFO

2 2.000,00 1   %18  1 Adet TRAFO DİREĞİ 1 ADET TRAFO DİREĞİ 10M.
3 3.000,00 1   %18  1 Adet İLETKEN TEL 300M İLETKEN TEL ( YAKLAŞIK 



* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  MMJqyjv - xKqmfxH - esXPwsW - wPasfY=  ile erişebilirsiniz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

48KG)
4 1.500,00 1   %18  1 Adet TOPRAKLAMA KABLOSU (1X50) TOPRAKLAMA 

KABLOSU 10M
 

(İİK m.114/1, 114/3)



UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  jiOElXU - gXYHajI - 8krNDf/ - 0XFwWc=  ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 26*
ÖNEMLİ NOT1: İcra Müdürlüklerinde fiziki para ile işlem yapılması uygulamasına son verilmesi ve ihale sırasında 

fiziki paranın gerçekliğinin tespitinin  mümkün olmaması sebebiyle Adalet Bakanlığı Müsteşarlık Makamının 
04/01/2013 tarih ve 2013/21 sayılı"6352 Sayılı Kanun ile Değiştirilen İcra İflas Kanunun Uygulanması" konulu yazısı 
doğrultusunda Kasa İşlemleri bölümü 2. Bentte belirtilen "İhale Teminat Bedeli" dahil her türlü ödemenin; icra ve 

iflas dairesinin banka hesabına doğrudan veya havale yoluyla veya internet bankacılığı yolu ile yada anlaşmalı banka 
olan Vakıfbank tarafından icra iflas dairelerine kurulan POS cihazı üzerinden yatırılmasına ilişkin yazı gereğince;  

ihaleye iştirak etmek isteyen katılımcıların  esatis.uyap.gov.tr   adresinden teminatlarını yatırmaları veya  
müdürlüğümüze ait ŞANLIURFA   Vakıfbank Şubesi Emanet Kasa Hesabı olan Iban No   : 

TR290001500158007290520099 hesabına  gerekli teminat tutarının yatırıldığına dair makbuzla gelmeleri aksi halde 
anılan hususlar sebebiyle fiziki parayla ihaleye alınmayacağı hususunda bilgi ve gereği  tüm ilgililere ilanen duyurulur. 

(bankadan para yatırılırken açıklamaya mutlaka  dosya no, ad/soyad ve TC kimlik no yazılması gerekmektedir.)     
ŞANLIURFA

3. İCRA DAİRESİ
2018/11872 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA ŞARTNAMESİ
1- Alacaklı Adı ve Soyadı : Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

vekilleri Av. MÜSLÜM UYSAL
Av. MEHMET ALİ YEŞİLPINAR
Av. ÖMER FARUK KAN
Av. VEDAT SOLMAZ

2- Borçlu Adı ve Soyadı : İBRAHİM AKÇİFTÇİ
3- Artırmanın Yapılacağı 
    Yer, Gün, Saat : Sırrın Mah.Recep Tayyip Erdoğan bulvarı no:204 İl göç idaresi 

karşısı glutensiz ekmek fırını yanı haliliye belediyesi 1.zemin kat 
konferans salonu HALİLİYE ŞANLIURFA

Birinci Artırma : 25/10/2022  günü saat 11:15 - 11:20
İkinci Artırma : 25/11/2022  günü saat 11:15 - 11:20

4- Elektronik Ortamda Teklif 
    Başlangıç ve Bitiş Tarihi

Birinci Artırma İçin : 15/10/2022 - 24/10/2022
İkinci Artırma İçin : 30/10/2022 - 24/11/2022

5- Şartnamenin Açık 
    Bulundurulduğu İlk Gün : İlan tarihinden itibaren
6- İlan Şekli : Elektronik ortamda, icra dairesi ilan panosunda, belediye ve sair ilan 

vasıtaları

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Özellikleri) 

 1 35.000,00 1 %18 1 Adet TRAFO 1 ADET MARKASI BİLİNMEYEN 160 KVA 
TRAFO

 2 2.000,00 1 %18 1 Adet TRAFO DİREĞİ 1 ADET TRAFO DİREĞİ 10M.
 3 3.000,00 1 %18 1 Adet İLETKEN TEL 300M İLETKEN TEL ( YAKLAŞIK 

48KG)
 4 1.500,00 1 %18 1 Adet TOPRAKLAMA KABLOSU (1X50) TOPRAKLAMA 

KABLOSU 10M

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



(*)  Satış isteyene rüçhanı olan böyle alacaklı, satış isteyen hissedar mevcut değilse parantez 
içindeki kısım çizilir.
(X)  (İİK m.124, 125)

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  jiOElXU - gXYHajI - 8krNDf/ - 0XFwWc=  ile erişebilirsiniz.

ARTIRMA ŞARTLARI:

1- Elektronik ortamda teklif vererek artırmaya katılacakların 8.300,00 TL teminat göstermeleri lazımdır. 
Bu taşınır üzerinde hakkı olan alacaklının alacağı yukarıda yazılı teminat tutarında ise artırmaya iştiraki 
halinde ayrıca pey akçesi ve teminat aranmaz.
2– Açık artırmaya esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verme yoluyla  birinci artırma 
tarihinden on gün önce başlanır. Elektronik ortamda teklif verme artırmanın yapılacağı günden önceki 
gün sonunda sona erer. Birinci artırma icra memuru tarafından, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte, 
elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan 
sonra, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu 
kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin 
alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların 
mecmuundan fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını 
aşması şarttır. Artırma bu miktara baliğ olmazsa satış geri bırakılır ve artıranlar taahhütlerinden 
kurtulurlar.
3– Yukarıdaki şartlar dairesinde mal satılmazsa ikinci artırmaya bırakılır.  İkinci artırmada  ise elektronik 
ortamda teklif verme işlemi birinci artırmadan  sonraki beşinci gün başlar. İkinci artırmanın yapılacağı 
günden önceki gün sonunda sona erer. İkinci artırma icra memuru tarafından elektronik ortamda verilen 
en yüksek teklif üzerinden başlatılır. Satışa çıkarılan mal üç defa bağırıldıktan sonra, elektronik ortamda 
verilen en yüksek teklif de değerlendirilerek, en çok artırana ihale edilir. Şu kadar ki, artırma bedelinin 
malın tahmin edilen bedelinin yüzde ellisini bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer 
alacaklar o malla temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan alacakların mecmuundan fazla olması ve 
bundan başka paraya çevirme ve paraların paylaştırılması masraflarını aşması şarttır. Aksi halde satış 
talebi düşer.
4– İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin fehine sebep olan tüm alıcılar 
ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen sorumludurlar. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet 
kalmaksızın dairece tahsil olunur. Bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden tahsil olunur.
5– Satıştan mütevellit Belediye harç ve resimleri, taşınırın aynından doğan vergi borcu ihale bedelinden 
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve 
akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, 
rehinli alacaklardan sonra gelir.) Damga vergisi, yukarıda belirtilen KDV tutarı ile teslim ve tescil 
masrafları ihale alıcısına ait olacaktır.
6- Alıcıya ihale bedelini ödemek üzere yedi (7) günü geçmemek şartıyla mühlet verilebilir. 20/09/2022

  Mahmut Aykut ÖNCEL
İcra Müdür Yardımcısı

267973
 


