Aynı Kanunun "İhale" başlıklı 129 uncu maddesi "Birinci ve ikinci ihale icra memuru
tarafından, ilanda belirlenen yer, giin ve saatte, elektronik ortamda verilen en yüksek teklif
üzerinden başlatılır. Taşınmaz 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 gerekir. Birinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede yazılı miktara ulaşılmazsa
satış icra memuru tarafından geri bırakılır. İkinci ihalede, alıcı çıkmazsa veya bu maddede
yazılı şartlar gerçekleşmezse satış talebi düşer. " hükmünü amirdir.
Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, icra daireleri tarafından açık artırma yoluyla
yapılan satışlara elektronik ortamda teklif verme yoluyla başlanmakta olup, önceden ilan
edilen birinci ve ikinci ihalenin yapılacağı yer, gün ve saatinde fiziki ihalenin de yapılması
gerekmektedir. Fiziki ihaleye elektronik ortamda verilen en yüksek teklif üzerinden
başlanmakla birlikte, elektronik ortamda verilen teklifler de değerlendirilerek tellal tarafından
üç defa bağırıldıktan sonra taşınmaz en çok artırana ihale edilmek suretiyle ihale
tamamlanmaktadır.
Bu itibarla, görüş istemine konu takip dosyasında, ilanda belirlenen yer, gün ve saatte
fiziki ihalenin yapılmaması ve taşınmazın elektronik ortamda teklif veren ihale alıcısına ihale
edildiğine dair icra dairesi tarafından açık artırma tutanağı düzenlenmemesi nedeniyle
ihalenin tekemmül etmediği anlaşıldığından, elektronik ortamda teklif veren alıcı adına
taşınmazın tescil ve tesliminin yapılmaması, dosyaya yatırılan ihale bedeli ve katma değer
vergisinin ilgilisine iade edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.
Bilgi edinilmesi ile keyfiyetin Karaburun İcra Dairesine bildirilmesini rica ederim.

"" Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış ve DYS üzerinden gönderilmiştir. Fiziki olarak ayrıca gönderilmeyecektir.
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ile erişebilirsiniz.

