T.C.
OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ
2017/66 TLMT. 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 artırmadansonraki 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. 07/11/2017
1.İhale Tarihi			
: 07/12/2017 günü, saat 09:30 - 09:40 arası.
2.İhale Tarihi			
: 22/12/2017 günü, saat 09:30 - 09:40 arası.
İhale Yeri			
: A.Yesevi Mah. Bölge Trafik Müdürlüğü arkası Gözde Yediemin
				
Otoparkı - OSMANİYE MERKEZ / OSMANİYE
No			
Takdir Edilen Değeri TL.			
Adedi		
KDV
1			
29.000,00				
1			
%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
01vv545 Plakalı , 2011 Model , CITROEN Marka , BERLİNGO COMBİ SX 1.6 HDI Tipli , 0VF77N9HXCBJ623619 Şasi No’lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Motor
Hacmi 1560cm3 , Rengi Kırmızı , Genel görünüm itibariyle temiz, kayda değer eksik veya hasar tespiti yok. Kaportada muhtelif yerlerde kullanıma bağlı çizikler mevcut, lastikler orta derece yıpranmış
araç. 2013/13033 sayılı KDV oranlarına göre yapılan değişikle 1 sayılı listenin 9. Md. uyarınca %1 dir.
(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. İD.505

