T.C.
İSTANBUL ANADOLU
16. İCRA DAİRESİ
2018/1016 TLMT.

27/07/2019

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NA
İSTANBUL

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınır satış ilanı yazımız ekinde
gönderilmiştir. Şatış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yerinde
hazır edilmesi rica olunur.

Fikri GİRİŞ
İcra Müdürü
41622

Eki

: 1 adet (Satış İlanı)
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ile erişebilirsiniz.

Örnek No: 25*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
16. İCRA DAİRESİ
2018/1016 TLMT.

TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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 elektronik ortamda teklif
verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki 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. 27/07/2019

Fikri GİRİŞ
İcra Müdürü
41622
1.İhale Tarihi

: 23/08/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi
İhale Yeri

: 09/09/2019 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
: VİZYON YEDDİEMİN OTOPARKI
KURTKÖY MAHALLESİ ORHANLI CADDESİ NO:46
PENDİK / İSTANBUL

No Takdir Edilen Adedi
Değeri TL.
1

46.000,00

1

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

%1

34 JH 0456 plakalı, 2012 model, HYUNDAI marka, ACCENT BLUE
1.6 VGT MODE tipi, otomobil-AA cinsi, gri (açık gri) renkli,
(KMHCT41UBCU243335) şase seri numaralı araç.
Araç üzerindeki mevcut hasarları ; araç üzerinde bilirkişi tarafından
yerinde yapılan tetkik ve incelemeler sonucunda; aracın sağ ve sol
arka stop lambaları, sol kapı aynası kırık, motor kaputunda çok sayıda
hafif dolu hasarı göçükleri, 4 lastiği %80 oranında yıpranmış, gövdede
muhtelif küçük boya çizikleri, diğer yönleri ile hasarsız durumda,
anahtarı ve ruhsatı yok.
Aracın Teknik Özellikleri ; 1.6 dizel motor tipi, otomatik vites, 4 cam
otomatik, sürücü yolcu hava yastığı, kumaş döşeme, 15 inç çelik
alaşımlı jantlar özelliklerine sahip.

(İİK m.114/1, 114/3)
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