KARASU BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İHALE İLANI
Belediyemizin Aziziye Mahallesinde bulunan Tın Tın park alanı 3 yıl süre ile
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık arttırma usulü ile
kiraya verilecektir.
1-İhale 21.03.2017 tarih ve saat 14.00’de belediyemiz meclis salonunda
yapılacaktır.
2-İhale ile ilgili her türlü vergi, resim, harçlar kiracıya ait olacaktır.
3-İhale ile ilgili her türlü doküman Belediye Yazı İşleri Müdürlüğünden alınabilir.
4-İhale ile kiraya verilecek park alanına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
Mah./
Ada/
İmar
M² alanı/ Süresi/
Muh.
Geç. Tem./
Mevkii Parsel/ durumu/
bedeli/
Aziziye
Park
1220
3 YIL 23.400,00-TL 720,00-TL
mah.
alanı
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T.C. KOCAALİ
İCRA DAİRESİ
2017/8 TLMT.
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Örnek No:25*

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin %50'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 %50'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 üzere artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadansonraki beşinci günden
başlamak üzere ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya ait olacağı ve satış
şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene
gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları
ilan olunur. 07/03/2017
1.İhale Tarihi
2.İhale Tarihi
İhale Yeri
No
1

: 05/04/2017 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
: 20/04/2017 günü, saat 14:30 - 14:35 arası.
: Kocaali İlçesi Çiftçiler Açık Yediemin Otoparkı

Takdir Edilen
Değeri TL.
45.000,00

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

1

%18

54D6565 Plakalı , 2013 Model , CITROEN Marka , Y Tipli ,
10TRJ50662782 Motor No'lu , VF7YDTMFC12439025 Şasi
No'lu , Yakıt Tipi Dizel , Rengi Beyaz , Araçta kontak anahtarı
ve ruhsatı mevcuttur. Aracın aküsü şarz olmadığı için çalışır
olup olmadığı ve kilometresi tespit edilememiştir. Araç
üzerinde 23.08.2016 tarihli motor yağı değişim kartından
anlaşılacağı üzere kilometresi 180000-190000 arasında
olduğudur. Aracın arka sol stıp lambası kırık, kaportada ezikler
ve boyada çizikler mevcuttur.

(İİK m.114/1, 114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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