
ALTINOVA BELEDİYE ARAÇ SATIŞ İLANI 

MARKA  MODEL CİNS DURUMU BULUNDUĞU YER TAHMİNİ BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT 
TUTARI 

İLAN TARİHİ VE 
SAATİ 

IVECO M29.12HF 1998 OTOBÜS FAAL  ALTINOVA BELEDİYE 
GARAJI 

25.000,00 TL 750,00 -TL 06.07.2021- 
13:00 

BMC FATİH 1993 KAMYON- SU 
TANKI 

FAAL DEĞİL ALTINOVA BELEDİYE 
GARAJI 

30.000,00 TL 900,00 TL 
 

06.07.2021- 
13:15 

FORD CARGO 1994 VİDANJÖR FAAL DEĞİL ALTINOVA BELEDİYE 
GARAJI 

30.000,00 TL 900,00 TL 06.07.2021- 
13:30 

FORD CARGO 1991 İTFAİYE FAAL DEĞİ ALTINOVA BELEDİYE 
GARAJI 

30.000,00 TL 900,00 TL 06.07.2021- 
13:45 

IVECO 1991 KAMYONET FAAL DEĞİL ALTINOVA BELEDİYE 
GARAJI 

15.000,00 TL 450,00 TL 06.07.2021- 
14:00 

MASSEY 
FERGUSON 285 

1991 TRAKTÖR FAAL 
 (Çalışma Saati: 

1622) 

ALTINOVA BELEDİYE 
GARAJI 

50.000,00 TL 1.500,00 TL 06.07.2021- 
14:15 

 

1- Yukarıda özellikleri belirtilen araçların, hizalarında gösterilen muhammen bedel üzerinden 06.07.2021 Salı günü saat 13.00 da başlamak 
suretiyle Muş ile Korkut ilçesi Altınova Beldesi adresindeki Belediye binası Yazı İşleri Müdürlüğü makam odasında 2886 Sayılı Devlet İhale 
Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü satışı yapılacaktır. 
 
2-  İhaleye katılmak isteyenlerin, 06.07.2021 Salı günü ihale saatine kadar nüfus cüzdan sureti (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir) 
ikametgah belgesi ile birlikte tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri ilanda belirtilen geçici ve ek teminat miktarını, Belediyemiz 
Ziraat Bankası Korkut Şubesindeki TR46 0001 0026 2227 9274 11 5009 numaralı hesabına yatırmaları ve dekontu ihale satış komisyonuna 
teslim etmesi gerekmektedir. Posta, faks, mail yoluyla müracaatlar geçersiz sayılacak olup, bizzat başvuru yapılması gerekmektedir. 
 
3-İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Altınova Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü makam odasında ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır. 
 
4-İhaleye ait cinsi ve markaları belirtilen araçların satış şartnamesi mesai saatleri içinde Altınova Belediyesinde ücretsiz olarak görülebilir. 
 
5-Taşıt satış bedelleri üzerinden tahakkuk edecek KDV, Damga Vergisi, Karar Pulu Bedeli ayrıca tahsil edilecek olup, satıştan ve tescil 
işlemlerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç vb. alıcıya aittir. 
 
6-İhale onayından sonra araç bedelleri peşin olarak ödenecektir. 
 
7-İhale onayı alıcıya bildirildikten sonra belirtilen süre içinde araç bedelleri yatırılmadığı takdirde geçici ve ek teminat irat kaydedilecektir. 
 
8-İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir. 



 
4-ARACIN GÖRÜLMESİ 

İhale konusu araç, ilan tarihinden itibaren tekliflerin alınacağı son güne kadar, mesai saatleri içinde, Belediye otoparkında, ihale makamının yetkili personeli 
nezaretinde görülebilir. 
 

5- ARACIN TESLİMİ 
 
ÜRÜN, ihaleyi kazanan alıcı  tarafından  ödeme    ve devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından,  alıcı adına düzenlenen ruhsat örneği alınarak , ihale 
makamı tarafından düzenlenecek teslim tutanağı ile  ALICI’ya teslim edilecektir. 
 
 DİĞER ŞARTLAR 
 
a) Alıcı, ihale konusu aracı, ihale tarihi öncesi görüp incelediğini ve gördüğü şekli ile aldığını peşinen kabul etmiş olup, teslimden sonra aracın kendisine teklif 
edildiği şekilde teslim edilmediğini iddiasında bulunamaz. 
b) İhale tarihi ile teslim tarihi arasındaki dönemde araçta meydana gelecek hasarlar ihale makamına ait olacaktır. İhale tarihi ile teslim tarihi arasında araçta bir 
hasar meydana gelmesi halinde ihale alıcısı, ihaleden vazgeçme hakkına haiz olacak, bu durumda ihale makamı alıcıya tüm teminatlarını iade edecek, ancak başka 
bir nam adı altında bir ödeme yapmayacak, ihale alıcısı da, ihale makamından herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaktır. 
 
 

İLAN OLUNUR 


