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KULU nrcr,t»iyE BAşKANııĞı,N.I
Müdürlüğümi.izce satıŞına karar verilen Taşınır satış ilanı yaz|mn
ekinde
gönderilmiŞtir. İlanın belediyeniz ilan vasıtaları ile 05/l0/2olg tarihinden
ewel ilan edilerek
tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümtize
teslim edilmesi,
aYnca satıŞ ilanlnda belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellİlının
satış yerind e hazır

edilmesi rica olunur.
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İcra Müdürü

l0l895
|fi e-imzalıdır

Eki:
1-1 adet (Satış İlanı)
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TAŞINIRIN

AÇlK ARTIRMA iLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışaçıkarılmış olup:
Birinci arttrmanün aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve

o gün kıymetlerinin %SO'sine istekli
bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki,
artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %5O'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
a|açakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini
geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihİnden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde
;İ;İt."İ6,t".a; birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahçuzun 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 yukarıdayazılı dosyanumarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. l6109l20l9
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ı.İhale Tarihi

05/lll20|9 günü, saat l1:40 - 1l:45 arası.

2.İlıale Tarihi

26lll/2019 günü, saat l l:40 - l l:45 arası.

ihale yeri

OZAN OTOPARKI-OTOG AR KARŞISUKULU
Cinsi (Mahiyeti ve Onemli Nitelikleri)
KDV
Adedi

No

Takdir Edilen
Değeri TL.
l4.000,00

l

l

o/oI

06ha4703 Plakalı

l339 Tipli ,

,

1996 Model , RENAULT Marka

ClJ791R340592 Motor No'lu

,R

VFlKl7905TR3|6267 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin&Lpg ,
Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sation Wagon , Çekiş Tipi
Önden çekiş , Motor Hacmi 1397cm3 , Rengi Bordo , Teyp
yok, anahtar ve ruhsat var, KM 33.259, lastikler iyi, iç
döşeme yıpranmış, kaportada muhtelif çizik ve çürümt
mevcut

1iix m.ırııı

,

||4l3)

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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