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PENDiK BELEDiYE BAŞKANLlGI'NE
iSTANBUL
Müdürlüğümüzce
satışına karar verilen TaşınırITaşlnmaz
satış ilanı yazımız
gönderilmiştir. ilanın belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden evvel ilan edilere'
edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze
teslim edilme •
satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yer' ıd
edilmesi rica olunur.
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Örnek No: 25*

T.C.
iSTANBUL ANADOLU

ı. iCRA

DAiRESi

2020165 TLMT.
TAŞıNıRıN
Aşağıda cins, miktar ve değerleri

AÇIK ARTıRMA

yazılı mallar satışa çıkarılmış

iLANı
olup:

Birinci artınnanın
aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıyrnetlerinin
%50'sine
istekli
bulunmadığı
taktirde. yine aşağıda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı;
kadar ki.
artırma bedelinin
malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının
ve satış isteyenin alacağına
TÜ anı olan
alacakların
toplamından
fazla olmasının
ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştı
13 Jiderlerini
geçmesinin
şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce başlamak üzere artırma tarihinden önceki
ün s nuna kadar
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği,
birinci artırnıada istekli b unm
ığı takdirde
elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden başlamak üzere ikinci artınna g" ünde önceki gün
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği,
mahcuzun
satış bedeli üzerinden
aşağ a beli ilen oranda
KDV.'niıı
alıcıya ait olacağı
ve satış, şartnamesinin
icra dosyasından
görülebileceği:
şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği:
fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda
dairenıize başvurmaları
ilan olunur. 02/09/2020,

ı.ihale Tarihi

: 03/1l/2020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

2.ihale Tarihi

: 18/1112020 günü, saat 10:30 - 10:35 arası.

ihale Yeri
: Kurtköy Mahallesi Orhanh
Otoparkı - null null i null
No

gi ri ver diği takdirde
y ılı dos
numarasıyla

Takdir Edilen
De-eri TL.

Adedi

74.000.00

Cad. N:46 PENDiKlisTAN

UL Viz. on Yediemin

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

%1

34GG0528 Plakalı ,2009 Model. VOLKSWAGEN Marka.
COMFORTLİNE SEDAN Tipli. CBA254525 Motor No'lu.
WVWZZZ3CZ9P039594 Şasi No'lu . YakıtTipi Dizel,
Vites Tipi Yarı otomatik, Rengi Siyah. Aracın anahtarı ve
ruhsatı yoktur. Araç ç-alıştırılamadığı iç-in motor, fren ve
aksesuar sistemleri kontrol edilememiş, eksik malzemeleri ve
arızaları tespit edilememiştir.
Aracın kilometresi
bilinmemektedir.
Aracın sağ ön ve arka kapılarında.
tavanda
ve motor kaputuııda derin ezikler vardır. Sol ayna camı ve ön
tampon sinyal lambası kırıktır.Sol ön çanıurlukta çizikler
vardır.Ön tampon sağ taraftan yerinden çıkmış boyasında
muhtelif çizikler vardır. Camları ve koltukları sağlam aracın
lastikleri ortalama yüzde 70 performaslıdır.

(iiKm.11411,114/3)

* : Bu öıııek,

L

bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ölllek 63'e karşılık gelmektedir.
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Dosya No: 2020/65 Talimat
İstanbul Anadolu
ı. İcra Dairesi
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