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Cins ve Niteli$i
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Basrlr Ka!rtlar

ODEME EMRI BASIMI

Tutarr
Kdv Hariq

20p00 Adet.

foPLAM (KDV
Kurumunuzun ihtiyag duydu$u yukanda yazrlr (1) kalem malzemeyi / igi KDV harig ..

Birim Fiyatr
Kdv Harig

HARTQ)

:

..

.........,............T1)
bedelle vermeyi/yapmayr kabul ve taahhi.it ederim.

AQIKLAMA:
1 -TEKL|FlMlZ .....t..,.t201 . TAR|HiNE KADAR GEQERLIDiR.
2-IHALE KONUSU l9lQlN SERMAYESiNiN % 50'SiNDEN FAZLASTNA SAHip OLDUGUMUZ BAgKA BiRTUZEL Ki$iNlN BU l$EAyRtTEKLIFVERMEDiGiNi
BEYAN EDIYORUZ.
3-TEKLiF MEKTUPLARINDA Sl LlNTl, QiziK, DAKSiL, DUZELTME vb.OLMAyACAKTTR.
4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI iLE YAZILACAKTIR
s-TEKLiFLER TURK LIRASI UZERINDEN VERiLECEK OLUP, BA$KA BiR PARA BiRiMINDE VERiLEN TEKLIFLER DEGERLENDIRMEYE ALINMAZ.
6.MALIN TESLIM YER| iDARECE BEL|RLENECEKTiR.
7-2,OOO,OO. TL, VE UZER|NDEKiALIMLARDA ODEME ESNASINDA VERGi DAiRESiNDEN ''BORCU YOKTUR'' BELGESIALINMASI ZORUNLUDUR.
8-FATURAN IZLA BIRLIKTE IBAN NUMARANIZI DA BELIRTi NiZ.
g-TEKLIF EKINDE $ARTNAME / PROJE BULUNMASI HAL|NDE, TEKL|F MEKTUBU IIE BIRLiKTE
SARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GONDERiLEC
10- ALT YUKLENiCI / TEDAR|KQiYE DAYANTLARAK SUNMU$ OLDUGUNUZ TEKLIFLER DEGERLENDIRME Dtgt BtRAK|LACAKT|R.

Son Teklif Tarihi /Saati

:

TARIH: ....../.

0710312017 '15:00

FIRMA

Kage-lMzA

HUKUK

iglnni vrUuUnr,Ucti
ICRA SERVISI

onnvrn nvrni

rnrNir glnrNniunsi

1-Odeme emri 3 renk, arkah <inlii baskrh olmahdrr.

2-Odeme emri ortadan krrmah olmahdrr.
3-Odeme emrinin eni 30,50 cm, boyu 24 cm olmahdrr.

4-Odeme emri24 delikli olmahdrr.
5-Odeme emri en az60 gr olmahdrr.

6-Malzemelerin teslim yeri Ugak Belediyesi Hukuk iqleri

Miidiirliigi icra servisidir.Nakliye

ve teslimat yiikleniciye aittir.
7-Sipariq teyidinden itibaren iiriinlerin teslim siiresi 15 takvim giiniidi.ir.
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ODENEcEK AMME ALAoAGININ
MIKTARI

MAHIYETI

YILI

TAKS|Di

VADE GUNU

NOTTAR

YEKUN
Tahsil $efi

Tanzih Eden

Teblig tarihi

Teblio Eden / Soyadr adr

Tebelliig Eden

(Lritfen cideme emrinin arkasrndaki agrklamayr okuyunuz.)

(MUKELLEl

ae
BASKANUGI
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ilurut< iSleni MUDURLUbU

Cilt No
Srra No
HESAP NO

TebliE tarihi

Teblig Eden/Soyadr adr

Tebelliig Eden

ACIKLAMA
Yukarrda mahiyeti ve miktart gcisterilen borcunuz vadesi gegti[i halde odenmemi5tir. Bu odeme emrinin teblii tarihinden itibaren 7
gtin iginde borcunuzu
yukarlda adrgegen U5ak Belediyesi veya bu Belediye adrna tahsile yetkili olanlara odemeniz veya borcunuzu kar5rlayacak delerde
mal bildiriminde bulunmanrz.
Haczi kabil malrnrz Voksa bildirmeniz rica eder.
Bu mecburiyetlere riayet etmediIiniz takdirde Amme Alacaklarrnr Tahsil UsulLi Hakkrnda Kanunun 55, 60, 111- ve ].1-4 Lincri
maddeleri hri krimlerine gore;
1 - Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarrnrzla her

ttjrltj hak ve alacaklarrnrz haciz edilerek paraya gevrilmek suretiyle tahsil

ilece[i,

ed

2 - Mal

bildiriminde bulununcava kadar 3 ayr gegmemek rizere hapis ile tazyik olunacagrnrz,
bildirimini gerge[e aykrrt surette yaptrIrnrz veya yaSayr$ tarzrnz mal bildiriminize uymadrir takdirde 3 aydan

3 - Mal

l

yrla kadar
hapis ile cezalandrrrlaca$rnrz,
4 - Haczi kabil mahnrz olmadt$t yolunda bildirimde bulunmantz halinde bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15
gtin iEinde en son kanuni ikametgah ve i5 adresinizi, daimi mtjkellefiyetiniz bulunan di[ertahsil dairelerini ve kamu idarelerinive bu
dairelerdeki hesap ve kaytt numaralarrnr bildirmedifiiniz ve nLifus suretini vermedifiniz takdirde 50 gLine kadar Adli para cazasl ile
ceza la nd rrrlacaIrn rz.
5 - 6183 saytlt Amme Alcaklartntn Tahsil Usulti Hakkrnda Kanunun 58 inci maddesi uyarrnca odeme emrine, teblig tarihinden
itibaren 7 gL.in iqinde dava agrlabilir. Bu taktirde yetkili mahkeme Manisa Vergi/idare Mahkemesi olup, yargrlama sonucunda
tamamen veya ktsmen haksrz grkan borgludan, bu madde uyannca hakkrndaki davanrn reddolundufu tutardaki amme alacagt yrizde
10 zamla tahsil edilir.
6 - Bu odeme emrine ili5kin olarak U5ak Belediyesi icra servisinden veya 0276 22I 40 00 I47 - I79 numaralr telefonlarrmrzdan bilgi

/

a la

bilirsin iz.

6nemle tebli! olunur.

ACTKLAMA

Yukarrda mahiyeti ve miktarr gosterilen borcunuz vadesi gegtifi halde odenmemigtir. Bu odeme emrinin tebli[ tarihinden itibaren 7
gtin iginde borcunuzu
yukartda adr gegen U5ak Belediyesi veya bu Belediye adrna tahsile yetkili olanlara odemeniz veya borcunuzu kargrlayacak deferde

mal bildiriminde bulunmanrz.
Haczi kabil malrnrz voksa bildirmeniz rlca eder.
Bu'mecburiyetlere riayet etmedi$iniz takdirde Amme Alacaklannr Tahsil Usulri Hakkrnda Kanunun 55, 60, 111ve LL4 uincri
maddeleri hLikLimlerine gore;
1- Borcunuzun, menkulve gayrimenkul mallartntzla hertLjrlLj hakve alacaklarrnrz haciz ediierek paraya gevrilmeksuretiyle tahsil
e d

ile

ceIi,

2 - Mal

bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayt gegmemek iizere hapis ile tazyik olunaca[rnrz,
bildirimini gergefe aykrn surette yaptrSrnrz veya yaSayrs tarzrnrz mal bildiriminize uymadlIr takdirde 3 aydan

l yrla kadar
hapis ile cezalandrnlaca$rnrz,
4 -Haczi kabil mahnrz olmadr$r yolunda bildirimde bulunmantz halinde bu bildirimle birlikte veva bildirim tarihinden itibaren 15
gtin iginde en son kanuni ikametgah ve iS adresinizi, daimi mtjkellefiyetiniz bulunan difertahsil dairelerinive kamu idarelerini ve bu
dairelerdeki hesap ve kayrt numaralarrnr bildirmedi[iniz ve nLifus suretini vermediginiz takdirde 50 gr"ine kadar Adli para cazasr ile
3 - Mal

ceza la nd rrrlaca$rnrz.

5 - 6183 saytlt Amme Alcaklartnrn Tahsil UsulLi Hakkrnda Kanunun 58 inci maddesi uyarrnca cjdeme emrine, tebli[ tarihinden
itibaren 7 gtin iginde dava agrlabilir. Bu taktirde yetkili mahkeme Manisa Vergi/idare Mahkemesi olup, yargrlama sonucunda
tamamen veya ktsmen haksrz gtkan borgludan, bu madde uyannca hakkrndaki davanrn reddolundufu tutardaki amme alacafit Vrizde
10 zamla tahsil edilir.
6 - Bu odeme emrine ili5kin olarak Ugak Belediyesi icra serv'tsinden veya 0276 22L 40 00 / 147 - t79 numaralr telefonlarrmrzdan bilgi
alabilirsiniz.

Onemle tebli$ olunur.

