T.C.
İSTANBUL ANADOLU
14. İCRA DAİRESİ
2019/927 TLMT.

14/09/2020

PENDİK BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NE
İSTANBUL
Müdürlüğümüzce satışına karar verilen vasıtanın aşağıda ihale tarih, yer ve saat belirtilmiş olup;
Satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yerinde hazır edilmesi rica
olunur.

Ayfer AKSOY
İcra Müdür Yardımcısı
41722
e-imzalıdır.

1.İhale Tarihi
: 08/10/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
2.İhale Tarihi
: 28/10/2020 günü, saat 11:00 - 11:05 arası.
İhale Yeri
: PENDİK EMNİYET OTOPARKI - FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ EVREN
CADDESİ KAYISI SOKAK NO.1 PENDİK- İSTANBUL - null null / null
No Takdir Edilen Adedi
Değeri TL.
1

50.000,00

1

KDV

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)

%1

34BA2094 Plakalı , 2012 Model , KIA Marka , CEED Tipli , D4FBCZ457312 Motor No'lu
, U5YHN816BDL013074 Şasi No'lu , Yakıt Tipi Benzin , Vites Tipi Otomatik , Kasa Tipi
Hatcback 5 kapı , Rengi Kırmızı , Aracın ruhsatı ve anahtarı yok, aracın motor numarası ve
km si tespit edilemedi, dış görünüşünde herhangi bir eksik parca olmadığı, aracın motor
kaputunda boya atması, macunlama yapıldığı ve farklı renk tonu olduğu, ön tamponun sağ
tarafında kırıklıklar ve sol tarafında boya çatlamaları ve genelinde ezilmelerin olduğu, sağ
farının içinde kırık, sağ üst direkte vuruk ve ezikler olduğu tavan arka camının kırılmış
yerine vidalanmış plakstik pet-g levha olduğu arka tamponunun kedi gözlerinin kırık sol
yanında sürtme ve boya atmaları olduğu, arka park sensörlerinden 3 tanesinin mevcut
olmadığı , arka bagaj kapısında ezilme ve boya çatlaması olduğu sağ arka çamurlukta cizik ,
sol arka çamurlukta gamze şeklinde vuruk olduğu , sağ kapıların renk tonlarının farklı
olduğu aracın kontak anahtarı olmadığından dolayı içi incelememiş ve çalıştırılamamıştır.
motor ve mekanik aksamının durumu tespit edilemedi , aracın ön gösterge paneli komple
elektronik aksamı torpido ön gövde kısımlarının dışarıdan görüldüğü kadarıyla mevcut
olduğu, koltukları iyi durumda lastikler % 50 kullanıma sahip, aracın ana karkas ve kaporta
aksamında çizik ve vuruklar mevcut

(İİK m.114/1, 114/3)

(*)İş bu evrak nitelikli elektronik imza ile imzalanmıştır.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden
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ile erişebilirsiniz.

