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22/10/2020

PENDİK BELEDiYE BAŞKANLlGI'NE
iSTANBUL
Müdürlüğümüzce
satışına karar verilen laşınır/laşınmaz
satış ilanı yazımız ekinde
gönderilmiştir. ilanın belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden evvel ilan edilerek tanzim
edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze
teslim edilmesi
ıca
satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yer' (Le ha r
edilmesi rica olunur.
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başvuru evrağınız taranarak dijital
olarak işleme konulmuş,
aslı saklanmak üzere ilgilisine
iade edilmiştir.
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Örnek No: 25*
T.C.
İST ANBUL ANADOLU
21. İCRA DAİRESİ
2020/8682 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
%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
bulmasımn 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 İcra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği takdirde şartnamenin bir örneğinin
isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla
dairemize başvurmaları ilan olunur. 20/1 0/2020

Ömer ÇEKiçCi
İcra Müdür Yardımcısı
132529

l.İhale Tarihi

: 02/12/2020 günü, saat i 1:00 - 11:05 arası.

2.İhale Tarihi

: 05/0l/2021 günü, saat ii :00 - 11:05 arası.

ihale Yeri
YEDİEMiN
No
i

: BATI MAH. EROL KAYACAD. NO:18 PENDiK İSTANBUL BATI
OTOPARKı

Takdir Edilen
Değeri TL.

Adedi

KDV

i

%1

255,000.00

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
34NE0336 Plakalı .2015 Model, AUDI Marka, B8 Tipli,
CJC305477 Motor No'lu , WAUZZZ8K6F A089080 Şasi
No'lu. Yakıt Tipi Dizel. Vites Tipi Otomatik. Motor Hacmi
1968cm3 . Rengi Siyah

(İİK m.114/1, 114/3)
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UYAP Bilişim SiSTemindekı bu doküımına hllpJlvaıandas.ııyap_go\'.lr

adresinden

kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
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