Örnek No: 25*
T.C.
KIRKLARELİ
İCRA DAİRESİ
2021/2936 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. 04/11/2022
Hikmet ÇAKIER
İcra Müdür Yardımcısı
174804
e-imzalıdır

1.İhale Tarihi

: 16/11/2022 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.

2.İhale Tarihi
: 13/12/2022 günü, saat 11:10 - 11:15 arası.
İhale Yeri
: Karahamza Köyü Çeşmeköy Yolu Üzerindeki Çeşmenin Arkasındaki Ağır
Merkez/KIRKLARELİ
No
1

Takdir Edilen
Değeri TL.
102.500,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

41 Adet

%1

41 Adet KEÇİ TR391585200 - TR391773251 - TR391773264 TR391585197 ( küpe numarası düşmüş ) - TR391773252 TR391773265 - TR391268886- TR391585199 - TR391773268 (
küpe numarası düşmüş ) - TR391585196 - TR391773256 TR391773262 - TR391773261 - TR391268892 - TR391773257
- TR391268889 - TR391459200 - TR391773253 TR391069521 - TR391773258 - TR391255960 -TR391874087 TR391267694-TR391874063-TR391043028-TR391727602TR391466803-TR391874073-TR392118060-TR391089301TR391272950-TR391268877-TR391874071(küpe numarası
düşmüş)-TR392118047-TR391874060(küpe numarası
düşmüş)-TR391615037-TR391260281-TR391043177(küpe
numarası düşmüş)-TR391874074-TR392118068-TR391874056
( küpe numarası düşmüş) küpe numaralı dişi keçi

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

dwJmb4C - mq21xpH - U5s2909 - pk9+w8=

ile erişebilirsiniz.

2

49.500,00

9 Adet

%1

9 Adet KEÇİ TR392118015 - TR391773242 (küpe numarası
düşmüş) - TR391615045 ( küpe numarası düşmüş ) TR2118031 - TR2118041 - TR2118020 - TR2118018 TR1882000 - TR2118033 küpe numaralı erkek keçi

(İİK m.114/1, 114/3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden

dwJmb4C - mq21xpH - U5s2909 - pk9+w8=

ile erişebilirsiniz.

