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KULU BELEDiYE BAŞKANLIĞI,NA
Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınır satış ilanı yazım:ız ekinde
gtınderilmiştir. İ'İanın belediyeniz ilan vasıtaları ile 24llll2}l9 tarihinden evvel ilan edilerek
teslim edilmesi,
tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümiİze
satıŞ
tellalının
belediyeniz
Yerinde hazır
aynca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında
edilmesi rica olunur.
Mehmet ÖzçEı-ir
İcra Müdürü
l01

Eki:
1-1 adet (Satış Ilanı)
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TAşINIRIN AÇIK ARTIR]VIA İr,.ıxı
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinçi aıtırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %o5O'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynt yerde 2, artırmanın yapılarak satılacağı; Şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %o5O'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüÇharıı 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
İsrtı..ryup.gor.t. aJresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
;i;ktdik
"-;-fia
oranda
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mücuzun satış bedeli üzerinden aŞağıda belirtilen
takdirde
gideri
verildiği
görülebileceği;
icra
dosyasından
kDv.,nin alıcıya ait olacağı ve sattş şartnamesinin
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıYla
şartnamenin biİ örneğinin isğene gönderilebile ceği; faz|a
9
dairem i ze başvurmaları il an olunur. 19 l | | l20|

Mehmet

Özçgr|«

İcra Müdürü
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l.İtıale Tarihi

24/l2l20l9 günü, saat 11:30 - 11:35 arası.

Z.İtıale Tarihi

l4l0ll2020 günü, saat 1l:30 - l1:35 arası.
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ihale yeri
No

Takdir Edilen
Değeri TL.
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l0.000,00

Adedi

KDV

l
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895

e-inızalıdır

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

06EB7245 Plakalı, 1997 Model

, FORD Marka ,

CARGO Tipli VMl4725 Motor

2520

No'lu
Dizel
Tipi
Yakıt
No'lu
,
SFACCCDJDCVML4721 Şasi
yok,
ruhsat
var,
Teyp
Beyaz
,
Vites Tipi Manuel , Rengi

anahtar var, km 781.400, lastikler kötü, iç döşeme yıpranmış,

kaportada muhtelif çizik ve çürümeler mevcut, akü yok,
depo kapağı yok, takviye ile motor çalışrn]ygr, {9p!9J9L_

1iix m.ıı+ıı, ıl4l3)
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Bu ömek, bu Yönetmelikten nceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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