
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden  JWPkelQ - 9Ggyi2a - Eooa44b - JXWsXc=  ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 25*
T.C.

KIRKLARELİ
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2014/3834 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 ile satış bedeli üzerinden binde 5,69 oranında damga vergisinin  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 
gerekmektedir.

İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini veya KDV ve Damga Vergisini yatırmamak sureti ile ihalenin 
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan, satışın 
belediye tellalı vasıtasıyla yapılmış olması halinde yasal tellaliye harcından ve diğer zararlardan ve ayrıca 
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi, ve diğer masraflar ile tellaliye 
harcı ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden 
alınacağı ilan olunur.

Araç ASİLBEYLİ YOLU ÜZERİ ASiL YEDİEMİN OTOPARKI PINAR MAH. 
MERKEZ/KIRKLARELİ adresinde olup ihaleye katılanların aracı bu adreste görmüş, incelemiş olacakları 
kabul edileceği  hususu ilan olunur.  20/10/2022

  Hikmet ÇAKIER
İcra Müdür Yardımcısı

174804
 E-İMZALIDIR

1.İhale Tarihi : 02/11/2022 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
2.İhale Tarihi : 17/11/2022 günü, saat 15:00 - 15:05 arası.
İhale Yeri : İstanbul Yolu 1.km Kırklareli Ticaret Borsası Satış Salonu - 
MERKEZ/KIRKLARELİ MERKEZ / KIRKLARELİ

 No Takdir Edilen 
Değeri TL. 

Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) 

1 100.000,00 1   %18  39ds680 Plakalı , 2004 Model , FORD Marka , TRANSİT 330 S 
VAN Tipli , 3S16403 Motor No'lu , NM0LXXTTFL3S16403 Şasi 
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Rengi Beyaz , Aracın ön 
lastikleri ortalama %60?lık kısmı,arka lastikler %40'lık kısımları 
kullanılmış durumda ve lastikler üzerinde aşırı çatlamalar oluşmuş, 
aracın lastileri kullanılcak durumda olmadığı tespit edilmiştir.Aracın 
kapı ve kontak anahtarları olmadığından dolayı motor kaputu açılıp, 
motor kısım incelemesi yapılamadı.Aracın arka penceresinden yapılan 
iç kısım incelemesinde, torpido ve gösterge panosunun sağlam 
olduğu, koltuk döşemelerinde yırtılmalar ve sökükler tespit edildi. 
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Aracın sol ön kapı direk çıtası kırılmış ve üzerinde 
olmadığı,kaportanın arka sol köşesinde vuruk, arka bagaj kapaklarında 
ufak çaplı çizikler ve vuruklar, sağ arka çamurluk üst kısımlarında 
çizikler ve sürtünme,ön sağ ve sol far camlarında aşırı güneş yanıkları 
olduğu tespit edilmiştir.Anahtar ve ruhsat olmadığı 
bildirilmiştir.Otoparka çekici ile getirildiği ve 2015 yılından beri 
otoparkta olduğu belirtilmiştir.

 

(İİK m.114/1, 114/3)


