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Örnek No: 25*
T.C.

ŞANLIURFA
3. İCRA DAİRESİ
2019/19360 ESAS

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.)

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. 14/10/2022

  Mehmet YILMAZ
İcra Müdür Yardımcısı

267673
 e-imzalıdır

1.İhale Tarihi : 29/11/2022 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
2.İhale Tarihi : 29/12/2022 günü, saat 14:00 - 14:05 arası.
İhale Yeri : Mezat Salonu - Sırrın Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı No: 204 İl Göç 
İdaresi Karşısı Glutensiz Ekmek Fırını Yanı Haliliye Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevi 1. 
Zemin Kat Konferans Salonu HALİLİYE / ŞANLIURFA
Malın görülebileceği Yer:Satılacak mahçuzları görmek isteyenler Hayati Harrani Mahallesi Akçakale 
Yolu  7.km Dicle Elektirik Dağıtım A.Ş deposu Eyyübiye/Şanlıurfa adresinde görebilecekleri

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 35.000,00 1   %18  1 Adet TRAFO, 3376 Seri Numaralı  1 adet markası bilinmeyen 
3376 seri numaralı 160 KVA Trafo

2 2.000,00 1   %18  1 Adet 1 adet trafo direği 1 adet 10 m uzunluğunda trafo 
direği(hurda)

3 2.000,00 1   %18  1 Adet bakır kablo 10 m uzunluğunda 3x95 bakır kablo
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(İİK m.114/1, 114/3)


