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(M) CrL) CrL)
333 Arsa Tercihli'E={,40l 999,000.00 29,n0.00 l3,30|28lskelel
328 Aısa Tercih]i E{,40 984,000.00 29,520.00 ı4,00ı28İskele1

368 Aısa Teıcihli' E={,4O 1,104,000.00 l4J06 33,120.00l?81skelc
29| Aısa Tcrcihli' E=0,,t07 873,000.00 26,190.00 ı5,00|28lskcle4
4y2 Arsa Tcrcihli'E{JOl 1,476,000.00 44280,ffi l5,3094lskclc5
3z3 Arsa2 Tercihli' E{,30 969,000.00 29,v70.00 l6,0094lskclç6
|82 Arsa Tcrcibli'E{JO 546,000.00 l6,304 ı6J80.0094lskele

Arsa5 419 Terçihli'EOJ0 1257.000.00 37,710.00 l7,0094lskele8

h,AN
Mtltkiyeti Kafaburıın Belediyesiıc ait aşağıdski listc<lc kırşlıtsnaa maballagi, ada no, paısel no, alaıı nitçliğl inar dıırıımq tıhr,,ini bcdeli, gcçici

temirıa§ vc ihgle saEti bclirtilen 8 ıdet rsa 2886 Devlet lhale kanımu büküıııleri ve sablacaktır

İnalc ?jLtü2ü2,l Cını g0n0, listc<le her pancl için kaşısırylş bclirtileıı ıııtiıdg M€*.z Mah_ Başkoınutan Aatüık C€d. No:4 adıçsindcki Kınbunıı
Bd.db.Ji Bırı.ııİü }onığ bıhçcıhdc vc Beİodryc Enc-ümıni huarıııdı yıpı!ıcıtür.

haıc sorasında 89çici t oind ihılçyi e|ıı tırı6nda; ihalc bcdcliniı o/o 6 sı tılarmdati kcsin tcminıa y0lschilccciıir.

/ İhılcyc tıtlnılı için gcrc*ü balg,tcn

t Gcrçılı ldıltcıdcn
a FotoğaılıNtıfrscüzdanıörncğ
. ereuınScll
o Bşlcıı *lr..lıtlıyonı notcr oııylı vc&ılcfumc,
a Cıcçici Tcoin*n yatnldığm dairnaihız,
a Dcyabcdclinİn},rılöğrrudairnabıa

tTiıdHd|gdco
o J§2pl t(işi ıılını işüıak cdccct kişinin fcoğıaı Nffiıs cf,zdaı ö,rnğği

o Noır onaylı iı'.,, titrlği
a t içialt6 q|ırçn Tiı:aC Sicil kıyt bclgcsi
a Notcrtikçc onaylı ycüi bclgcsi vc vckalciımc
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a Cıcçici Tcınintn yatnldıü,ına dah makbıJ",

o Docya bcdcliniı yrnleğıı dıir rıaLtıuı

' ffiİmffi-,"" ryr.r::k * ve son işlcri tarıaml'yan, bctgcyi dltz.nlğrçq iınzılnyao ve ihalc sonçlanıı wguıayacaıı

olanlıc ilc bılc km§onu başkın vc üyclcrinin aoa, boba, kııdcş evlaı, ktı-koca'ıan vc bınlann daüil olö*lrı ortıLlülar (Amim ofHıklar

İrIol r."* U"e,l- gcreksc aıacı olrak ih,rcac ktrla6adğ

ıda" ibaıcyı yaprp y.pmsmakta r.uı q*FT_y@rkt" \re arttıİm,d. en ııygııı bcdcli ttspitrc scıbcst olup Arsalııa ait imaİ dırnımu ı(ğatnınm

'r"n"İ* İ*," Ş,ll,"lit llOaO*OgUl- öğtoilcbilir

Ecrbtrpıııdııitşrtıınc200.1xlTLt,rslığındaBdcdiyeMatitlizmcttcrModİ$rğOodinr.ınincdilcbiliİ.
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