T.C.
OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ
2014/708 TLMT. TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Aşağıdaki 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 taktirde 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 şartnamesini icra dosyasından görülebileceği ; gideri verildiği taktirde şartnamenin
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 25/03/2015
1. İhale Tarihi
: 22/05/2015 günü, saat 11:00 – 11:10 arası.
2. İhale Tarihi
: 16/06/2015 günü, saat 11:00 – 11:10 arası
İhale yeri
: A. Yesevi Mah. Bölge Trafik Müdürlüğü arkası Gözde Yediemin
Otoparkı - OSMANİYE MERKEZ / OSMANİYE
Taktir Edilen Değeri TL.
Adedi
KDV
No
1
25.000,00
1
%18
Cinsi ( Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
51 LA 518 Plakalı, 2009 Model, BMC Marka, PROFESYONEL Tipli, 51 LA 518 Plakalı araç
BMC Profesyonel marka ve tipli olup, dizel cinsi çekici, 2009 model olup yük nakli olarak kullanılmaktadır. Mekanik ve elektrik eksikliklerden dolayı çalışır vaziyette değildir. Aracın sürücü
ve yolcu koltukları sökülmüş olduğu, Aracın şanzıman, diferansiyel sistemleri ile motordaki
hareketi diferansiyele aktaran şaftın sökülmüş olduğu, ve yerinde olmadığı, Yakıt depoları,
aküleri ve radyo çaların sökülmüş ve yerinde olmadığı, Motor bağlantı sistemlerinin komple
sökülmüş olduğu tespit edilmiştir. Araç üzerinde sökülen parçaların fazlalığı, tamiratı, bakım,
onarım giderlerinin fazla olacağı, bu haliyle hurda olarak değerlendirilmiş olup, Adalet Bakanlığının 23/03/2015 tarihli yayınladığı genelge gereğince, sökülmüş araçlara ilişkin ihaleden
sonra tescil yazısında eksik parçaların yasal yollardan temin edilmesi, bunların belgelendirilmesi halinde tescil ve muayene işleminin yapılabileceği bildirilmiştir. Eksik parçaların belgelendirilmesi halinde tescil işlemi yapılacaktır.
1. İhale Tarihi
2. İhale Tarihi
3. İhale Yeri

:22/05/2015 günü saat 11:15 11:25 arası
:16/06/2015 günü saat 11.15 – 11.25 arası
: A. Yesevi Mah. Bölge Trafik Müdürlüğü arkası Gözde Yediemin
Otoparkı – OSMANİYE MERKEZ / OSMANİYE
No
Takdir Edilen Değeri TL.
Adedi
KDV
2
25.000,00
1
%18
Cinsi ( Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
51 LA 517 Plakalı, 2009 Model, BMC Marka, PROFESYONEL Tipli, 51 LA 517 Plakalı araç
BMC Profesyonel marka ve tipte olup, dizel cinsi çekici, 2009 model olup yük nakli olarak kullanılmaktadır. Mekanik ve elektrik eksikliklerinden dolayı çalışır vaziyette değildir. Aracın sürücü ve
yolcu koltuklarının sökülmüş olduğu, Aracın şanzıman, diferansiyel, sistemleri ile motordaki hareketi diferansiyele aktaran şaftın sökülmüş olduğu ve yerinde olmadığı, Yakıt depoları, aküleri ve
radyo çaların sökülmüş olduğu ve yerinde olmadığı, Motor bağlantı sistemlerinin komple sökülmüş olduğu, tespit edilmiştir. Araç üzerinde sökülen parçaların fazlalığı, tamiratı, bakım, onarım
giderlerinin fazla olacağı bu haliyle hurda olarak değerlendirilmiş olup, Adalet Bakanlığının
23/03/2015 tarihli yayınladığı genelge gereğince, sökülmüş araçlara ilişkin ihaleden sonra tescil
yazısında eksik parçaların yasal yollardan temin edilmesi, bunların belgelendirilmesi halinde tescil muayene işleminin yapılacağı bildirilmiştir. Bu nedenle eksik parçaların temin edildiği ve bunların belgelendirildiği takdirde tescil işlemi yapılacaktır.
(İİK m. 114/1,114/3)
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan örnek 63’e karşılık gelmektedir. İD:95

