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KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI,NA
-faşınır

Müdtirltiğtiıni,izce satıŞına karııı,

r,erileıı
satış ilanı yazımız ekinde
g(inderilmiştir, İlaııılı belcciir-eııiz ilaıı vasıtalıırı iIe
08/06 /20l9 tarihinden evvel ilan edilerek
taırzim eclilecek olan ilan tutanağının Satüş gününden
önce müdürlüğümüze teslim edilmesi,
aYrlca satıŞ ilanında belirtilen gün ve saatler arasında
belediyeniz tellİlının satİş yerlno e hazır
edilmesi rica olunıır.
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA

İı-lNı

değeı,leri \ az_ı lı ıı,ıallaı-sııtışa çıkarıtnıış olııp:
Biriııci aıllrıılt]ıııı] aşağıda belirtiIeı,ı gliıı. saat !r. \crcle yapılacağı ve o gün kıymetlerinin oZ5O'sine
istekli bulunn'ıadığı laktirde. r,iııe aşağıda [ıelirtileıı güı,ı. saat v,e a,\,nı yerde 2. aılırmanın yapılarak satılacağı;
Şu kadar ki, artırma bedeliı-ıin ıı'ıalın talımin edilen değeriniıı oZ5O'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağİna

Aşağıda ciı,ıs. ıniktaı,

ııı_.

rüÇhanı olan alacakların toplamından faz|a olmasının ve bundan başka paraya
çevirme ,e puylu.,n
PaYlaŞtırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma
tarihinden önceki gün soııuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulııııınadıgıTİffiİETE[İ6İT-k onamda birinci artırmadan sonraki beşinci gtind-en
baŞlaınak t'izt're ikiııçi aflıı|na güııiinden ijnceki gtiı-ı sonuna kaijar ç.lektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzuı'ı Satış bedeli tizerindeı-ı ıışağıda belirtilen oraııda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ,e,uİ,ş
Şaılnaıııesinin icra dosyasındaı-ı görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderi|ebileceği; f-azla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazı|ı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
i

lan olunur. 28108120 l 9
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l.İhale Tarihi

08/l0/20l9 günü, saat l0:40 - l0:45 arası.
:23/l0l20l9 günü, saat l0:40 - l0:45 arası.
:

2.İtıale Tarihi

ıhale yeri
No

'[akdir
Edilen Değeri

:

OZAN O'IOPARK-OTOGAR KARŞISI KULU
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

TL.

l

62.000,00

%|8

34540548 Plakalı , 2016 Model , RENAULT Marka

CLİo HB Tipli . K9KC612R4l08l3 Motor

,

No,Iu

VL'l5tt0-10Ll56]0335] Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel ,
-I
ipi Maııiıel . Kasa Tipi Hatcback 5 kapı , Çekiş

Vitg.s

filıi Öııdeı,ı çekiş . Motor Cticü 75HP , Motor Hacmi
l46lcın3 . Rengi Beyaz. Anahtar ve ruhsat var, KM
40.000, lastikler kötü. iç döşeme iyi, kapoılada
ııuhtelif çizikler mevcut, teyp var
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