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ŞANLIURFA
4. İcra Dairesi

Adı ve Soyadıı
HALIL|YE BELEDlYE BAşKANLlĞl
Esentepe Mah., Necmettin Cevheri Cd., 63100 Merkez Haliliye/
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BU ZARFTA TELLALiYE MÜZEKKERESi VE SATIŞ İLANI VARDIR.
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,,sTANDART ABoNE TCKIMLIKNo,, yazıp 4060,a gönderip abone otabiljrsiniz. AIonelikler haklondı detayh bilgi için http://www.sms.uyap.gov.tr sitesini ziyaret
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Nlüdü.lüğümüzc.. satışına karar verilen Taşınır/Taşınmaz satış İlanı Ya^mV ekİnde

gtınderilmi|tlr. iıunrn bele,Jiyeııiz ilan vasıtaları ile satış tarihindeıı evvel ilan edilerek tanzim

edilecek oları ilıın tutaııığının satış güniindeır önce müdürlüğümüze teslim edilmesi, aYrrca

satış ,lanındtı b.:lirtilen ğun .,. **tü., arıısında belediyeniz tellalının satıŞ Yerinde hazlr

edilmesı rica ,ıiunur-
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Örnek No: 25*

T.C.

ŞANLIURFA
ı. icnı. DAiREsi
20l9lll8l0 ESAS

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İİ,İXİ

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
o/o5O'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen 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 alacakların toplamından fazla olmasının ve
bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artırmadan on gün önce başlamak izere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli
ffiİunmİığ-ı takdiİde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak
i.izere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli iizerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış

şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği1 gideri,verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin

ğix m.ır+n,fl4l3,)

* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ornek 63'e karşılık gelmektedir.

isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
dairemize başvurmaları ilan olunur. 04 l l 1 12020

isteyenlerin yukarıda
1dosva

numarasıyla
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l.İlıale Tarihi
2.İlıale Tarihi
ıhale yeri

ı l8l||l2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arası. l

:03l|2t2020 günü, saat 14:30 - 14:35 arasr. l

: poLAToĞıu zByriNıi« oTopARK HALErLİ BAHçE
MAH.SEMT PAZARI YANI NO:l ŞANLIURFA

No Takdir Edilen
Değeri TL.

Adedi KDV Cinşi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

l 85.000,00 l o/oI 63AP05l Plakalı , 20l5 Model , FORD Marka , JT8 Tipli ,

FJ8574l MotorNo'lu, NMOMXXTACMFJ8574l Şasi No'lu

, RengiBeyaz. REHİN

uyAp Bilişim sistemindeki bu dokiimana http://vatildas.uyap.gov.tr adresinden QPkg6G1 - HVeZİr1 - e3ZEnI/ - GOmQO4= ile erişebilirsin
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