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TAşıNrR|N AçtK ARTIRMA iLANl
Aşağ|da cins. miktaı ve değerleıiyazılı mallar saı ışa çıkarı lm ış olup:

Birinci artlrmanın aşağıda iıelinilen gün. saat ve 1,erdb y,apllacağı ve o gün klymetlerinin %5o'sine istekli

bulunmadlğı İaktirde. yine aşağtda belinilen gün. Saaı ve alnı yerde 2, antİnranın yapılarak sattlaca$; ş kadar ki.
anırnıa bedeliniıı malın tahmin edilen değerinin o,/oso'§ini bulma§ınln ve saİış iıteyeoin alacağlna rüçhan| oIan

alacaklar!n toplaınından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme vc payların payİaşıırma gider|erini
gçmcsinin şan olduğu; birinci anırmadan on 8ün önce baş|amak üzeıe anırma tarihinden önceki gün sonum kad8ı
.rıtt!.üyıFgov.lr adr€sindeı .lektıonit ortamda tek]if veri!cbileçeği. birinci artınııada istekli bulunmadığ takdird,e

elektronik o!"tamda birinci anıımadan sonraki heşinci güncdn başlamak iizere ikinci artlrma gününden önceki gün

sonuna kadar elektronik onaı],ıda texlil'verilebileceği. nlahcuzun saiış bedeli üzerinden &şağıda belinilğı oranda
KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve saıış şannamesinin icıa dosyasından görtltebileceği; gideri verildiğ takdirde

şa.tnamenin bir ömeğinin isEyen€ gönderilebileceği; fazia bilgi almak i§teyenlerin yıİanda yazılı dos;ıa ıumarasıyla
dairemize b§vurmalaIı ve menkul §ıtışlanndı yasıl al!rak tebl
sı§şı etki etmemc§ıne (Yı.gıtgy ı 2. H.D. 20 l6/20:ı8İrö11 n!$2
el€klronık ilantn tebliğ ycrine geçmesi ilan olun ur. 2El i 2]2020

iğ zorunlulüğ, bu!unmadlğındıo bı dııruınun

şAİAN
icn mçı5ı

l.iırıı.'ra.ihi \
;03l02l2{J2l günü. ssat l0:30 - l0:35 arısı.

2.İha|e Tsrihi :21t02l207l günü, §ast ı0:30 - l0:J5 arası.

ihaıe Yeri : Doğu Mah. t.Asmı sokNo: ı/A To!-cu Kartteşler Yedieııin Otopırkı -
MERKEzi KIRKLARELi

\o i Takdir Edilen l Adedi KDv Cin§i (1lahi]-eti ıe onemli \itelikieri)
eri TL.
47.500,00 ]2|D369 Plalalı . l982 Model , FIAT Markj,480 Tipli ,

§03502J0008l272 Moıo| Nö'lu, 83977 Şasi No'lu, Yaklt
l iıi t)izel . Viıes '|'ipi Manuel , Rengi 1'uruncu , Araç.22
FD 369 plakall olup Tra-klör cinsidir. Fiaı Marka" 480 Tipi.

' l98] 
'\{odcl. 

83977 Şe5i \.'umarat|, Dile| Yali|ı. Turuncu
..İiiii. Kaponasında ezik. vuruL çizik ve çökahtüıer mevcut
oluo. ona dereceie ba}iım ve onarım ihtiyacı rardır.

ı Lastiklerinde patlak ezik. 1arık yoktur. Dişleri silinıniş
ı onanın ahı derecededirler_ d*işimleıi gerekmektedir.
Bo\,ı_(tnda gijneş !antğü \b. },oıfur fakat kaponasünın çizik
l!. çürük olduğu )erlerde kısnıcn bakım ve onarım ihıiyacı
bulunmaktadır. Traküönjn kabini camsız ıiptir. camlaıı
bi:luıımamakiadır Kabiı; mevcutıur. Anahtarü var, .uhsalı
\Jltjr. ü\racın anahı:ırı mer cut faliat aküsü bitmişolduğu
içiiı ııoıoru çalışıılil:,nıamış olup. aracın yapnıış olduğu 1,o|

lr

(llK m.l t{i t. l l.ı/3)

* : Bu ömek. bu Yönetmelikıen önceki u!,gulamada kullanılan Ömek 63'e karşılık gelmektedir.
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