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15/10/2020

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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Örnek No: 25*

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
16. İCRA DAİRESİ
2019/40446 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.
15/10/2020
Fikri GİRİŞ
İcra Müdürü
41622

1.İhale Tarihi

: 04/11/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.

2.İhale Tarihi
İhale Yeri

: 19/11/2020 günü, saat 11:20 - 11:25 arası.
: Park 53 Yeddiemin Otopark- Yenişehir Mah. Ali Rıza Bey Cad. No:11
Pendik / İSTANBUL

No Takdir Edilen Adedi KDV
Değeri TL.
1

30.000,00

1

%1

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
34 NC 0945 plakalı, 2015 model, Honda marka, CBR 650 F tipi, 2 tekerli,
benzinli, manuel vitesli, MLHRC74B2E5002987 şase numaralı,
RC74E2013416 motor numaralı, beyaz renkli, motosiklet cinsi araç.
Bilirkişi tarafından mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere göre;
otopark görevlisince, anahtarının ve ruhsatının olmadığı belirtilmiş olup
motorunun çalışıp çalışmadığı kontrol edilememiştir. Motosiklet üzerinde
bulunan şase numarası kontrol edilerek , dosyasındaki bilgiler ile uyumlu
olduğu görülmüştür. Motosikletin arka lastiği %60 iyi durumda olduğu
görülmüş olup eksik parçaları tespit edilmiştir. Ön jant ve lastik, ön fren
disk, fren kaliperi, arka fren merkezi, akü, koltuk, sele bağlantısı, sağ, sol
ön ve arka granaj takımları, göstergeler, gidon takımı ve amartisörler,
radyatör, benzin deposu, ön rüzgarlık, kumanda ikaz düğmeleri, kontak
bölümü ve plakada eksikler mevcuttur.

(İİK m.114/1, 114/3)
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