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uaı,iı,iyn grcırniyE BAşKANr,ıĞıxl
ŞANLIURFA

Müdürlüğümüzün yukarıda esas / talimat numarası belİrtilen takip dosyası

borçlusunun maliki bulunduğu mahcuz / merhun taşınmaz / taşınır malın açık artırma

usulüyle satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiş olup satış yer, gün ve saatini mübeyyin
ilan metninin bir nüshası, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun md.68lf.2lc.l hükmü
gereğince ekte gönderi lmiştir.

Bu itibarla belediyeniz münadisinin satış saatinden l saat evvel satış mahallinde

hazır bulurunasının temini; aksi takdirde mezkur kanunda öngörülen tellallık harcınin

tahakkuk ettirilmeyeceği hususu tarafınıza ihtaren tebliğ olunur.

(Satış İlanı)
Eki:
1-1 adet
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TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA irİXİ

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

Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıYmetlerinin
o/o5o,sine istekli bulunmadığı İaktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın

yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin edilen değerinin %osO'sini

bulmasının ve satış isİeyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından fazla olmasının ve

bundan başka paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci

artırınadan on gun bnce başlamak izere artırma tarihinden önceki gün Sonuna kadar

esatis.uyap.gov.tr_ adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği. birinci artırmada isJekli

6iffima:de elektronik ortamda 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 §atıŞ

şartnamesinin icra dosyasından gtırİiıeuiıeceği; gideri verildiği takdirde Şartnamenin bir örneğiniıı

isteyene gönderilebilecegi; tazÜ uiıgi aımlk isteyenlerin yukarıda yazıl dosyl- lY.Plrasıyıa
dai remize haşvurmaları i lan olunu r . 30 l 12 12020

1iix m.ıılll,,l|4l3,)
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yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 63,e karşıhk gelmektedir, Effi

l_iı."ı" Tarİhi z |310|12021 günü, saat 10:00 _ l0:05 arast,

2.ihale Tarihi :28l0|t2021 günü, saat 10:00 _ 10:05 arast,

İhale yeri : BAHçELinvı,En MAH. 117 S6KAK Koç ApT ALTI HALİL|yE

ŞANLIURFA -
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

Takdir Edilen

l Adet GiYoTi MAKiNASı KAYN Gio

l Adet SELEFON vıerİNRsı SELEFON MAKİNASI (
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