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TAŞıNıRıN AÇIKARTıRMA

ILANı

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 '1050'sini
bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından 1azla 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 teklifverilebileceği,
mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin alıcıya
ait olacağı ve satış şartnamesinin İcra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şalinamenin
bir örneğinin isteyene gönderilebileceği,
satış il~nının ilgilisine tebliği imkansızlığı durumunun satışa
engel teşkil etmemesine, E-Portal üzerinden yayınlattırılan ilanın tebliğ yerine kain sayılmasına: lazla
bilgi almak isteyenlerin
yukarİda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları
ilan olunur.
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l.İhale Tarihi

: 16/10/2020 günü, saat 10:40 - 10:45 arası.

2.İhale Tarihi

: 02/1112020 günü, saat 10:40 - U):45 arası.

İhale Yeri

: YENİ VİZYON 1 YEDDİEMİN OTOPARKı

,

EROL KAYA CAD. NO:18PENDiK
No

Takdir Edilen
Değeri TL.

Adedi KDV

42.000,00

%1

34 BA 5382 Plakal" 2004 model, OPEL ınarka. CORSA 1.3 CDT
ESSENTİA tipi,Dizel,
Manuel vitesli. WOLOXCF6844398784 şase
numaralı,
Z13DT0304647 motor numaralı. Gri renkli. Otomobil cinsi
araç. Bilirkişi tarafından mahallinde yapılan tcıkik ve incelemelere göre:
söz konusu aracm ön ve arka tampon kısmi hasarlı. tavanda güneş
yamklaf] olan, kullanımdan kaynaklı muhtelil' ezik ve çizikleri mevcuttur.
Aracm listiklerinin %60 iyi durumda, müzik sisteminin üzerinde. iç
döşemelerinde yüzeysel lekelerin mevcut olduğu, araç içinde ve dışınd'
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bu YönetmelikTeiiOnceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelıııekıedir.
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Dosya No: 2019/9999 ina
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İstanbul Anadolu
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PENDIK BELEDIYE BAŞKANllGI
Esenler Mahallesi Bora Sokak No:5 Pendik! Istanbul

*"'*

1J /12/20 19 Tarihli, ))61

ı Evrak

Sayılı I-i<ıciı, Şerlli

~".,

•

MÜhill" ve İmza'
.'

~.

_____________________________

"STANDART

ABONE TCKIMLJKNO"

<.,

•.

.

"iU.li!ARFTA
r

• .

•

Sııtl~ılıını. \'ARınR.
.

"lJ"'Il\:;~'l'.A'I',~

)'azıp 4060'n glindcrip abone olübilirsiniz.

•

Abonelikler

hııkkında dclıı~'1ı hil~i i\'in htlp:ll\\'ww.sms.uyap.~')\'.tr

sitl'siııi ıi~'urct

