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KALEÖNÜ VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ
MENKUL

SATIŞ

İLANI

MUHAMMEN
BEDELİ (TL)

BULUNDUĞU
OTOPARK

Beyaz renkli aracın; şanzuman,
diferansiyel, kasa ve 2 adet
dingili
sökülmüş,
motoru
mevcut olup kasa kısmı sağlam.
2018/
BMC
2005
38 RH 133
Lastikler kabak vaziyettedir.
21
PRO 827 Kamyon
Diğer
mekanik
aksamları
bilinmiyor.
Kontak anahtarı,
ruhsatı,
sigorta
ve
fenni
muayenesi yok.

15.000,00

Keykubat Mah.
Yurt Cad. Okka
Elektrik yanındaki
boş arsada
bulunmaktadır.

Sarı
renkli
aracın;
arka
çekicileri komple yok, kasası
yok, sanzuman, diferansiyel
BMC
yok. Motorun üst kısımları yok,
2018/
PRO 827 2006
38 KC 725
kupa sağlam vaziyettedir. Ön
22
6X2 LTD Kamyon
lastikler normal, akü yok. Diğer
mekanik aksamları bilinmiyor.
Kontak
anahtarı,
ruhsatı,
sigorta ve fenni muayenesi yok.

Kümeevler,
Dökümcüler Sitesi
15.000,00
No:22
Kocasinan/KAYSER
İ

DOSYA
NO

PLAKASI

MARKASI

MODELİ
CİNSİ

MAL

ÖZELLİKLERİ

SATIŞI YAPILACAK MENKUL MALLARIN
1- Müdürlüğümüz tarafından yukarıda özellikleri yazılı araçlar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre satışı;
10.07.2018 tarihinde saat: 9:30 da “Plevne Mah. Serin Sk. No:8 Zemin Kat Kocasinan/KAYSERİ” adresindeki
Kaleönü Vergi Dairesi Müdürlüğünün zemin katında yapılacaktır.
2- 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 84 üncü maddesi gereği birinci arttırmada haczedilen menkul malların
tespit edilen rayiç bedelin % 75’inden aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmaz ise ikinci artırma, aynı Kanunun 87
nci maddesi gereği 17.07.2018 tarihinde saat 09:30 ’da aynı yerde peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.
3- Satışa iştirak edeceklerin yanlarında; Nüfus Cüzdanı, yasal kimlik belgesi (T.C. Kimlik numarasının
bilinmesi şarttır) , ikamet belgesinin veya katılımın tüzel kişiler adına olması halinde “Yetki Belgesinin” aslının
veya onaylı suretinin bulundurularak ihale saatinden önce Satış Komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.
Aksi halde ihaleye katılamayacaklardır.
4- Satış bedeli peşin olup, birinci
ihalede alıcı çıkmadığı veya biçilen değerin % 75'ine talipli çıkmadığı takdirde bir hafta sonra aynı yer ve
saatte ikinci ihale yapılarak en fazla fiyat verene satılacaktır. Satış bedeli üzerinden ayrıca hesaplanacak
Katma Değer ve Damga Vergisi ile Tellâliye alıcıya aittir. Geçmiş muayene ücreti ile muayene ücretine
ilişkin % 5 fazlalar alıcıya aittir. KDV oranı otomobilde % 1, diğer araçlarda % 18'dir. Damga Vergisi binde
5,69 olarak tahsil edilir.
5- Açık artırmada en çok fiyat artıran satış bedelinin tamamını ödemediği veya talebinden vazgeçtiği
takdirde; 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 86'ncı maddesine göre işlem yapılır,
(86.Mad. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa
arttırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale
arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı
takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve % 5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın bu
kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraflar alınmak suretiyle mal
kendisine terk olunur. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilmediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı
devam eder.) İkinci artırmada ihale edilen menkule alıcı çıkmazsa ayrıca birinci ihale bedeli ile diğer zararlar,
birinci ihale edilen kişiden alınır. İkinci ihalede de alıcı çıkmaz veya satış yapılamaz ise ikinci ihale tarihinden 15
gün sonra altı ay içerisinde pazarlık usulü ile satış yapılacaktır.
6- Satış saatinden önce hacze konu vergi borcunun tamamı ödenirse menkul mal satıştan çekilir. Ayrıca
ihale, satış ve mal teslimi süresi içinde, dosya üzerinde süre, süreç ve yasal işlem eksikliğinin tespit olunması
halinde komisyonca satış iptal edilerek mal teslim edilmez.
7-Menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, menkul malı bizzat görerek satışa katıldığı kabul

edildiğinden aksi yöndeki itirazlar dikkate alınmaz. Satışa iştirak edeceklerin satış şartlarını görmüş ve kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 27/06/2018
İsmet BAKIN
Vergi Dairesi Müdür V.
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KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü

MENKULMAL SATIŞ İLANI
Amme borçlusu muhtelif mükelleflere ait haczedilen aşağıda plakası, cinsi, miktarı, özellikleri, bulundukları yerler
ve muhammen bedelleri yazılı olan menkul mallar 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’un 84'üncü ve 85'inci maddeleri gereğince açık
artırma usulü ve peşin para ile satılacaktır.
Aşağıdaki tabloda yazılı menkul malların satışı Mevlana Mah. Serin Sok No: 8 Kocasinan/KAYSERİ adresinde
bulunan Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü 1. Kat Toplantı Odasında yapılacaktır. Birinci açık artırma 03.07.2018
Salı günü saat 10:00’da başlayacaktır. Aynı gün menkul mala verilen bedel 6183 Sayılı Kanunun 81. maddesince muhammen
bedelin %75’ini bulmadığı veya hiç alıcı çıkmadığı takdirde ikinci açık artırma, 10.07.2018 Salı günü aynı yer ve saatte
gerçekleştirilecektir. İkinci açık artırmada da satılamayan menkul mallar 6183 Sayılı Kanunun 87. maddesi gereğince, 6 aylık
süre içinde pazarlık usulüyle satılacaktır. Satışlar peşin para ile yapılacaktır. Aynı kanunun 85. maddesi gereğince ödemeye
ek süre verilmeyecektir. KDV, Damga Vergisi ile geçmiş fenni muayene ücreti alıcıya ait olup, taliplilerin anılan yer ve
saatte nüfus cüzdanları ile hazır bulunmaları, araçların bulundukları yerlerde görülebileceği ve daha fazla bilgi edinmek
isteyenlerin Mimarsinan Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış servisine müracaatları tebliğ ve ilan olunur.

ÖNEMLİ NOTLAR:
1- Alıcıların nüfus cüzdanı, tüzel kişiler adına olması halinde ( Yetki belgesinin) aslı ve onaylı sureti ile müracaatları
gerekmektedir.
2- Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi, geçmiş fenni muayene ücreti ile muayene ücretine ilişkin aylık %5 faiz alıcıya aittir.
KDV oranı otomobilde %1, diğer araçlarda %18'dir. Damga Vergisi binde 9,48 olarak tahsil edilir.
3- İlanda yer almayan hususlar ile ilgili ihtilafa düşülmemesi için ihaleye katılacakların menkul malları bulunduğu yerde
mutlaka görmeleri gerekir, ihaleye katılanlar görmeseler dahi menkul mallar ile ilgili tüm hususları kabullenmiş sayılır.
4- Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır
ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defada kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark, diğer zararlar ve %5
faiz veya ikinci ihalede talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca
bir hüküm alınmasına gerek kalmaksızın 6183 Sayılı Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal kendisine terk olunur. Mal bedeli
ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder. 19.06.2018

Ali YURTTAŞ
Vergi Dairesi Müdür V.

SATIŞI YAPILACAK MENKULMALLAR
Sıra
No

1

Satış
Saati

Plakası

10:00
–
38 AC 795
10:10

Cinsi

Özellikleri

2006 model Peugeot (407 COMFORT 2.0 OTM )
marka otomobil, Metalik Gri renk, otomatik vites,
arka sağ ve sol tamponda hafif çizik ve hasar var,
Otomobil Sağ ön çamurlukta hafif sıyrık var, anahtar var, akü
bitmiş , kapı açılmadı, ruhsat yok, tekerleri normal
,motor aksamının teknik ekipçe tespiti.

Bulunduğu Yer

Muhammen
Bedeli

Vuslat Oto ParkZincidere Mah.Yurt 40.000 TL.
Sk.No:22
Talas/KAYSERİ

2

10:15
–
38 ZH 560 Minibüs
10:25

2007 model FORD (300 SF) marka minibüs, gri
renk, aracın sol tarafı hafif bükük , teyibi var, sağ
arka tarafın camı kırık, aracın tekerleri normal,
anahtar ve kontak olmadığından aracın motor
aksamının teknik ekipçe tespiti,

Ahter Oto Park
Talatpaşa Mah. 566. 25.000 TL.
Sk. No:26 Kocasinan
/KAYSERİ

