T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi
Dosya No : 2020/311-0
MENKUL MAL SATIŞ İLANI

6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanuna istinaden Kurumumuza borcundan dolayı hacizli
olan aşağıda cins, miktar ve muhammen bedeli yazılı menkul mal satışa çıkarılmıştır.
Birinci açık arttırma 23.09.2020 günü saat 11:00-11:05 arasında Yenişehir Mah.
Kardelen Sk. No: 10 Pendik/İSTANBUL (Kurtköy Sosyal Güvenlik Merkezi İhale Salonu)
adresinde yapılacak ve muhammen bedelinin %75’ini ve rüçhanlı alacaklar ile satış
masraflarını geçmesi şartı ile en çok arttırana satılacak, istekli bulunmadığı takdirde
24.09.2020 günü aynı yer ve saatte ikinci arttırma yapılarak ve bu kez hacizli menkul mal
muhammen bedelin % 50’sini ve rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Satışa iştirak edeceklerden muhammen bedelinin %7,5 i oranında
teminat alınacaktır. Satış giderleri, tellaliye resmi, KDV ve Damga Vergisi alıcıya aittir.
Satışa iştirak edecekler; yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya
katılımın tüzel kişilik olması halinde yetki belgesi ibraz edeceklerdir. Satışa çıkarılan
menkul mallar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların menkul malları yerinde
bizzat görerek satışa katıldığı kabul edilir. Satışa iştirak eden alıcılar satış şartnamesini
okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılacaklardır. Araç Kurnaköy Mah.Dedepaşa Cad.Aşina
Sk.No:16 Pendik İSTANBUL adresindeki Vip Yediemin Otoparkı ’nda görülebilir.
Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarası ile Kurtköy Sosyal
Güvenlik Merkezine başvurmaları, satış şartnamesinin icra satış dosyasından görülebileceği,
masrafın ödenmesi şartı ile şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderileceği, ihalenin feshi
davası açanların dosyamıza derkenar sunmaları, derkenar sunulmaması halinde müteakip
işlemlere devam edileceği , iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim
olmak üzere ilan olunur.
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1998 Model E200 2.0 16V Mercedes Benz.Otomobil-Aa
Sedan Otomatik Vitesli Sunrooflu Otomobil Benzin,Lpg
Li.Aracın Yan Aynaları Kırık.Lastikleri İnik.Sol Stop
Lambası Kırık.Ön Marka Amblemi Yok.Kapılar Kilitli
Değil.Anahtar Olmadığından Km.Ve Motor Durumu Tespit
Edilememiştir.Anahtar Ve Ruhsat Yok.Akü Var Stepne Yok.
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90.000,00

