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İSTANBUL ANADOLU
17. İCRA DAİRESİ
2017/4273 ESAS
PENDİK BELEDİYE BAŞKANLlGI'NE

Müdürlüğümüzce
satışına karar verilen Taşınırrraşınmaz
satış ilanı yazımız ekinde
gönderilmiştir. ilanda belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yerinde
hazır edilmesi rica olunur.

Eki:
1- ı adet (Satış ilanı)
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Örnek No: 25*
T.C.
İSTANBUL ANADOLU
17. İCRA DAİRESi
2017/4273 ESAS
TAŞıNıRıN AÇIK ARTıRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün kıymetlerinin
%SO'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 %SO'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
esatis.uyap.gov.tr adresinden 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; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 14/10/2020

* : Bu örnek, bu Yönetmeliktenönceki uygulamada kullanılanÖrnek 63'e karşılık gelmektedir.
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i .ihale Tarihi

: 19/11/2020 günü, saat 11:00 - i i :05 arası.

2.ihale Tarihi

: 17/12/2020 günü, saat 11:00 -11:05 arası.

İhale Yerİ
: VİZYON -I YEDİEMİN OTOPARKı
KAYA CADDESİ NO: 18 PENDİK/İSTANBUL
Takdir Edilen
Değeri TL.

No

EROL

Adedi

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

i

%18

34BAH69 Plakalı, i998 Model, CHRYSLER
DODGEiDESOTO/F ARGO marka. AS 32 260 LN Tipli,
J08CTLI 0543 Motor No'lu, NLCY8FDDDWOJ 31707 Şasi
No'lu, Yakıt Tipi Dizel, Vites Tipi Manuel. Rengi Beyaz.
kırk ayak olarak tabir edilen self steering iki akstan
yönlendirmeli, dört dingilli, arka akstan tahrikli. N3 kamyon
tiri, ticari sınıf bir araçtır.

49.000.00

1

- BATI MAHALLESİ,

- Aracın kilometresi 231.138 km dir.
- Aracın kontak anahtarı ve ruhsaıı yoktur.
- Aracın çalışıp çalışmadığı bilinmemektedir. Aracın bakım
kayıtları mevcut değildir.
- Lastikler aşınmıştır. Sol ön lastik iniktif. Koltuk ve
döşemeler yıpranmış ve yırtılmıştır. Kabin içi kötü
duru';dadır. Kasapasıı olup. kasa sacı muhtelifyerlerde
deforme olmuştur. Kasa ön kısmı siperlik sacı kısmı hasarlı
durumdadır. Aküsü yoktur ..Sağ ön kapı kilit kolu yoktur.

•

- Ön cam çatlaktır. Ön göğüs sacında pasıanma, boyasında
çatlamalar ve rötuş boyası izleri vardır. Sağ sinyal kırıktır.
Ön tampon alt çerçevesi hasarlıdır. Tampon demirinde
pasıanma ve boyasında çatlamalar vardır.
- Sol kapı düşük olup, iç kolçak hasarlı olup, banllanmıştır.
Kupa sacı sağ arka köşe etek kısmında yırtrlma ve paslanma
mevcuttur .
. - Dış ayna kolları paslı olup, sol dış ayna camı çiziktir. Sol
ön direk hasarlı ve pasııdır. Sağ göğüs sac i rüzgarlığı

.

hasarlidır.

(İİK m.114/1, 114/3)
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Örnek

Dosya No: 2017/4273 İcra

No; 15

İstanbul Anadolu
17. İcra Dairesi
Tmıhhüt!Ü

No:

Adı '"C Soyadı:
PENDIK BELEDIYE BAŞKANLI~I
Pendik Belediye Başkanlığı Pendik/Istanbul
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"STAl\'DART

ABONE TCKIMLIKNO"

yazıp 4060'a gönderip abone olabilirsiniz.

Abonelikler

hakkında

detaylı bilgi için hltp:/Iwww.sms.u}'ap.gov.trsitesini

ziyaret

