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18/09/2020

2019/9999 ESAS

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.

Cüneyt İŞMARCI
İcra Müdür Yardımcısı
182028

Eki : 1 adet (Satış İlanı)
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Örnek No: 25*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
16. İCRA DAİRESİ
2019/9999 ESAS

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, satış ilanının ilgilisine tebliği imkansızlığı durumunun satışa
engel teşkil etmemesine, E-Portal üzerinden yayınlattırılan ilanın tebliğ yerine kain sayılmasına; fazla
bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
18/09/2020
Cüneyt İŞMARCI
İcra Müdür Yardımcısı
182028

1.İhale Tarihi

: 16/10/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.İhale Tarihi
İhale Yeri

: 02/11/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.
: ŞAH AS TURİZM VE GIDA SAN. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ - Batı Mah.
Karanfil Sok. No: 10/2 Pendik / İSTANBUL

No Takdir Edilen Adedi KDV
Değeri TL.
1

42.000,00

1

%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
34 BA 5382 Plakalı, 2004 model, OPEL marka, CORSA 1.3 CDTİ
ESSENTİA tipi, Dizel, Manuel vitesli, WOLOXCF6844398784 şase
numaralı, Z13DT0304647 motor numaralı, Gri renkli, Otomobil cinsi
araç. Bilirkişi tarafından mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere göre;
söz konusu aracın ön ve arka tampon kısmi hasarlı, tavanda güneş
yanıkları olan, kullanımdan kaynaklı muhtelif ezik ve çizikleri mevcuttur.
Aracın listiklerinin %60 iyi durumda, müzik sisteminin üzerinde, iç
döşemelerinde yüzeysel lekelerin mevcut olduğu, araç içinde ve dışında
gözle görülebilen eksiğinin olmadığı görülmektedir.

(İİK m.114/1, 114/3)
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