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KULu nnıB»iyE BAşKANııĞI,NI
Müdürlüğümiizce satışına karar verilen Taşınır satış ilanı yaz|mız ekinde
gönderilmiştir. İlanın belediyeniz ilan vasıtaları ile 05/|0/2}lg tarihinden ewel ilan edilerek
tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğtimtize teslim edilmesi,
aYnca satıŞ ilanında belirtilen gi.in ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yerind e hazır
edilmesi rica olunur.
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Örnek No: 25*
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIR]VIA İİ,İXİ
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkanlmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gtln kıymetlerinin oZ5O'sine
istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda beliıtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı;
şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %SO'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştırma giderlerini geçmesinin şaıt 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 takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik oıtamda teklif verilebileceği,

mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
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Tarihi
2.İnale Tarihi
ıhale yeri
1.İnale

No

Takdir
Edilen Değeri

e-imzalıdır

05f^|l20|9 günü, saat l1:30 - 11:35 arası.
26111120|9 gü nü, saat l 1 :30 - l l :35 arası.

OZAN OTOPARKI-OTOGAR KARŞISVKULU
Adedi
KDV
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikteri)
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42ta6l0 Plakalı, 2012 Model, Fıat Marka, 223 Doblo
Combı 1.3 M.JET Tipli , NM426300009l603l9 şasi
No'lu , 199A30004513'740 motor No'lu, Yakıt Tipi
Dizel , Vites Tipi Manuel, 209.|98 km de, sağ arka
camı kırık, Beyaz renklikamyonet
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Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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