T.C.
OSMANİYE 1. İCRA DAİRESİ
2014/5628 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 rüchanı 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 şartnamesinin icra dosyasında görülebileceği; gideri verildiği taktirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur. 06/08/2015
1. İhale Tarihi
: 31/08/2015 günü, saat 10:00 – 10:10 arası
2. İhale Tarihi
: 29/09/2015 günü, saat 10:00 – 10:10 arası
İhale Yeri
: D-400 Karayolu Üzeri Karaçay köprüsü – un fabrikası bitişiği
Yeni Merkez Yediemin Otoparkı – OSMANİYE MERKEZ / OSMANİYE
No
Taktir Edilen Değeri TL
Adedi
KDV
1
7.500,00
1
%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri),
31 TF 538 Plakalı, 1999 Model, FIAT Marka, DOĞAN S Tipli 131D20166584847 Motor No’lu,
NM4131B0001236354 Şasi No’lu Yakıt Tipi Benzin & Lpg, Rengi Beyaz, Aracın 4 Lastiği de 2012 yılına aittir. Aracın Muhtelif yerlerinde ezikler, boya çatlakları olduğu tespit edilmiş, araç koltukları kılıflı
olup, araçta sinyal ve farlar sağlam ve çalışır durumdadır, yedek lastik, kriko, radyo cd çalar yoktur.
Kullanım şekli hususidir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63’e karşılık gelmektedir. İD:252

