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KULtJ BELEDİYE BAŞKANLIĞI,NA
Müdürlüğümüzce

satıŞına karar verilen Taşınır satış ilanı yaz|mv ekinde
gönderilmiŞtir. İlanın belediyeniz ilan vasıtaları ile 0|lo9/20l9 tarihinden
evvel ilan edilerek
tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze
teslim edilmesi,
aYrlca satıŞ ilanında beliııileıı gtin ve saatler arasında belediyeniz tellalının
satış yerind e hazır
edi lmesi rica cıl ı-ıı,ıtır.
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ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 25*

T.C.

KULtJ
icıra DAiREsi
20l9ll58 TLM,[.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA

İraXİ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa
çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aŞağıda belirtilen gün" saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
0Z5O'sine istekli
bıılıınınadığı ıaktirde. viı-ıe aşağıda beliı,tiİen gün, saat ve aynı yerde 2. aılırmanın

YaPılarak satılacağı: Şu kadar ki. aılırına bedelinin malın tahmin edilen jeğerinin %50,sini
bulmasının ve satıŞ isteYenin alacağına rüçl-ıanı olan alacakların toplaınından faila
olmasın!n ve
bundan baŞka ParaYa Çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin
şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki gİn sonuna
kadar
gsatis.uYaP.gov.tr adresindeıı elektronik ortamda tekIif veri|ebilecegi, birin-ci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektroııik otlaında birinci artırmadan sonrakl beşinci günden
başlamak
üzere ikinci aı'tırma güniinden önceki qiiıı sonııııa kadar elektronik ortamoa terıif verilebileceği,
mahcuzun satıŞ bede'li ıizerinden aşağıda belirtileıı oraırda KDV.,nin alıcıya ait
olacağı ,. rui,ş
Şartnaınesiniıı icra dosyasından görülebileceği: gideri verildiği takdirde şartııamenin biİorneginin
isteYene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya
numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan oluııur. 23l08l20lg

ELİK
Müd

\,f

l.İlıale Tarihi
2.İhale Tarihi
ıhale yeri
No

I

:

0lll0l20l9 günii, saat l l:00 - l l:05 arası.

"9ş

:22l|0l2|Jl9 günü, saat l l:00 - 1l:05 arası.
:

OZAN OTOPARK-OTOGAR KARŞISVKULU

Takdir Edilen
Değeri TL.
70.000.00

Adedi
I

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

%l8

06BFB632 Plakalı , 2017 Model , Cıtroen Marka . Berli ng(

7

I'ipli.

VF77N9HPOHJ927062

Motor

iB

net

No'lu

l0JBEM056 3650 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Vites Tipi

Manuel , R

36.760 km,

1iix m.ı l4ll, |l1ı3)

,k

Bu örnek. bu Yönetmelikten önceki u;-gulaınada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir
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