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T.C.

KULU

(suLH HuKuK MAII.) sATIş MEMuRLuĞu

Sayı

Konu

Vesayet Satış
: 06 BR 9306 Plaka sayılı araç

z 202012

04l0312020

KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞI,NA
Memurluğumuzca satış işlemleri yürütülen 06 BR 9306 plaka sayılı araca ait satış i|anı yazımız
ekinde gönderilmiştir. İlanının belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden ewel ilan edilerek tanzim edilecek
olan ilan tutanağının satış günüden önce memurluğumuza teslim edilmesi rica olunur.O410312020

EKI : Satış İlanı

Örnek No: 25*

T.C.

KULU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
202012 VESAYET SATIŞ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İı,aNr
1-06 BR 9306 plakah .ıracın Satışı; 0310412020 gilnü, saat 10:00'da Kulu Adliyesİ Sulh Hukuk
Mahkemesi Kaleminde (90.000,00 Tl)'den aşağı olmamak iizere ve en aşağı üç kişinin iştiraki suretiyle
pazar|ıklave en yiiksek bedel verene ihale yapılacaktır.
2-Artırma tarihinden bir gün önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada ilanda belirtilen fiyatlar i2erinden pazarlık suretiyle satışa
çıkarılacaktır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
3-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin Vo20'si oranında pey akçesi veyabu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır, Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (7) günü
geçmemek tizere si.ire verilebilir. Damga vergisi, KDV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Tellaliye Ücreti ile
teslim masrafları alıcıya aittir.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mtihlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33 iincü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katıhp dalıa sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tiim alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. Ihale tbrkı ve
temerrüt faizi aynca htikme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mtinderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
202012 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümtize başvurmaları
ilan olunur. 04/03 12020

bilgi almak isteyenlerin

Ali ERDİK
Satış Memuru
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Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
06 BR 9306 Plakalı, 2004 Model, MERCEDES-BENZ Marka,
C220 CDI Tipinde, 64696330090516 MotorNo'lu,

WBD203008lA560673 ŞasiNo'lu, Yakıt Tipi Dizel, RengiGri
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* : Bu ömek, bu Yönetmelikten

önceki uygulamada kuilanılan Örnek 63'ekarşılık gelmektedir.
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