
KULU BELEDfrE BAşKANLıĞI,Na

Müdürltiğİinrüzce satıŞına karar verileır 2 adet Taşınrr satış ilanı yazlmn ekindegöııderilmişıir- İlanın belediyeniz ilan vasıtalarıile 08/1 I/20İo tarihindeıı ewel ilan edilerek
tanzim edilecek olan jlan tutanağının satış giiniinden önce müdıirlüğiimiize teslim edilmesi,
aYflcasatıŞ ilanındabelirtilen gtin ve saatler arasmda belediyeniz tellalının satış yerinde hazır
edilmesi rica olunur.
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TAŞINIRIN AÇrK ARTIR]VıA İr,axr
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mal|ar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanrn aşağıda belirtilen giin, saat ve yerde yapılacağı ve o gtirı kıymetlerinin

'Z5O'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağda belirtilen gün, saat ve a)mr yerde 2. aıtrnnanln
YaPılarak satılacağı; şu kadar ki, arfirma bedelinin malın tahmin edilİn değerinin o/oso,sini
bulmasınırr ve .satrŞ isteYenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olmasrnın ve
bundan baŞka Paraya çevirme ve payların paylaştırma giderlerini gİçmesinin şart olduğu; birinci
artrrmadan on gun önce başlamak tizere artırma tarihinden önceki gun sonuna kadar
Psltİs.uYaP.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceğ, birinİi artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artrrmadan sonrakİ beşinci giinden başlamak
tizere ikinci artırma giinünden önceki giin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satıŞ bedeli üzerinden aşağıda belirti|en oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
Şartnamesinin icra dosyasrndan gönilebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğiııin
isteYene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazıt dosya numaraİıyla
dairemize başvurmalan ilan olunur. |9 l l 0 l 2020

Mehmet Özçnrİr
lcra Müdiini

101895

? e-imzalıilır

(ir m.rr+n,fl4t3)

Bknz l : SatıŞ isteyen rehin alacaklısı şirket 54ll sayılı Bankacılık Kanunu'nun l43_ Maddesine göre
kurulmuŞ varlık yönetim şirketi olduğundan KDV Kanunu'nun 17l4-L maddesi gereğince, alacaklı şirket ile
ihaleye iştirak edecek 3. Kişiler KDV'den istisnadır

l.İnale Tarihi
z.İhale Tarihi
ıhale yeri

08l|212020 günü, saat l0:40 - 10:45 arası.
3üll2l2020 günü, saat l0:40 _ 10:45 arası.
OZAN OTOPARKI/OTOGAR KARŞISI-KULU

No Takdir Edilen
Değeri TL.

Adedi KDv Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nite|ikleri)

l 200.000,00 1 %0

Bkrız l
34sa4'l12 Plakalı , 2016 Model , VOLKSWAGEN Marka,
CXX698065 Motor No'lu, WY\^l ZZZAUZHW l 5 6473 Ş asi
No'lu, Yak( Tipi Dizel , Vites Tipi Otomatik, Rengi Beyaz,
golf tipli, hususi otomobil

* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kultanıları Örnek 63'e karşıhk gelmeiiedir.
UYAP Biüşim Sisıemiodeki bu doLnimua üılpi//vahd6.uyıp gov.lı arlresindo ADORt j F 1IsdhLs F - IDE/gg= iıe erişebiıiısiniz_
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TAŞINIRIN AÇtK ARTIRMA İr-ıNr
Aşağıda cins, mii:tar ve değerleri yaz|ı ma|lar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aŞağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gtirı kıymetlerinin

%50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yİrde 2. artıı.manın
YaPılarak satılacağ; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tümin edilen değerinin oZsO,sini
bulmasının ve satrŞ isteyeırin alacağrca rüçhanı olan alacakların toplamından faz|a olmasrnrn ve
bundan baŞka ParaYa çevirme ve payların paylaşürma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci
artrrmadan on giin önce başlamak iizere artrrma tarihinden önceki giin sonıına kadar
esatİs.uYaP.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilece$, birinci artırmada istekliEffiilığ-ffiilde elektronik ortamda birinci arnrmadan sonraki beşinci gtinden başlamak
üzere ikinci artrmıa gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebİleceği,
mahcuzun satıŞ bedeli tizerinden aşağıda beliıtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ,. .uİrş
Şartııamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteYene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazılı dosya numaraİıyla
dairemize başvurmalan ilan olunur. Ig / l 0 /2020

Mehmet ÖZçELİK
Icra Müdtini

10l895

ğ e-imzalıdır

(ix m.lııll,ıl4/3)

BknZ l : SatıŞ isteYen rehin alacaklısı şirket 54ll sayılı Bankacılık Kanunu,nun l43. Maddesine göre
kurulınuŞ varlık Yönetim Şirketi olduğundan KDV Kanunu'nun 1'7/4-L maddesi gereğince, alacaklı şirket ileihaleye iştirak edecek 3. Kişiler KDV'den istisnadır.

* : Bu ömek, bu Yönehnelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşilık gelmeiiedir.

l.İhale Tarihi : 08/l
z.İhale Tarihi :3oll2l2o20 günü, saat l0:30 - 10:35 erası.

IsI-KULU
No Takdir Edilen

Değeri TL.
Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitetikleri)

l 100.000,00 l %0

Bknz l

34aat364 Plakalı , 2017 Model , Renault Marka ,
K9KC6I2R426477 Motor No'lu, VFl7R040H5'7gg4502
Şasi No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Viıes Tipi Manuel , Kasa Tipi
Haıcback 5 kapı , Rengi Beyaz , ruhsatı olmayan, anütan
o|an lastikleri orta durumda genel olarak normal durumda
otomobil

UYAP Bjlişim Sistemindoki bu dokümila bı.p:r!ahd6,uy!p.gov.ü aüc§indğ hf 2tRdq - j Ygcoftv - h'mnqK0= ileeriŞdbilirsiniz


