KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
ERCİYES VERGİ DAİRESİ
MENKUL MAL SATIŞ İ L A NI
Amme borçlusu mükellefe ait haczedilen aşağıda plakası, cinsi, miktarı, özelliği, bulunduğu yer ve muhammen bedeli yazılı olan menkul mal 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’un 84'üncü ve 85'inci maddeleri gereğince açık artırma
usulüyle peşin para ile satılacaktır.
Aşağıdaki tabloda yazılı menkul malın satışı Plevne Mah. Serin Sok. No:8 Kocasinan/KAYSERİ adresinde bulunan Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğü 3. Kat Satış Servisi’nde yapılacaktır. Birinci açık artırma 28/12/2017 Perşembe
günü saat 10:00’da başlayacak tabloda belirtilen saat de satış gerçekleştirilecektir. Aynı gün menkul mala verilen bedel 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’un 81'inci maddesince biçilen bedelin %75’ini bulmadığı veya hiç alıcı çıkmadığı
takdirde ikinci açık artırma 7 gün sonra 04/01/2018 Perşembe günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir. İkinci açık artırmada da satılamayan menkul mal 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’un 87'inci maddesi gereğince 04/01/2018
tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde pazarlık usulüyle satılacaktır.
Satışlar peşin para ile yapılacaktır. A.A.T.U.H.K’un 85’inci 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 Erciyes Vergi Dairesi Müdürlüğü Satış servisine müracaatları tebliğ ve ilan olunur.
SATIŞI YAPILACAK MENKUL MALIN

SIRA NO

SATIŞ
SAATİ

PLAKASI

CİNSİ

ÖZELLİKLERİ

BULUNDUĞU YER

MUHAMMEN BEDELİ (TL)

1

10:00

38-BU-328

KAMYONET

2009 MODEL CITROEN NEMO 1,4 HDİ (DİZEL) ARAÇ. ANAHTAR
VE RUHSAT YOK.

ŞAHİN YEDİEMİN OTOPARK

23.000,00.-

2

10:10

38-ND-440

OTOMOBİL

1994 MODEL RENAULT BROADWAY L 423 LPG’Lİ ARAÇ.
ANAHTAR VE RUHSAT YOK.

KAREN YEDİEMİN OTO PARK

10.000,00.-

3

10:20

38-SC-482

MOTOSİKLET

2005 MODEL ASYA ZN 150T MOTOSİKLET. ANAHTAR VE
RUHSAT YOK.

KAREN YEDİEMİN OTO PARK

250,00.-

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 fazlalar alıcıya aittir. KDV oranı otomobilde %1, diğer araçlarda %18'dir. Damga 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 taktirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına gerek
kalmaksızın 6183 Sayılı A.A.T.U.H.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.
12.12.2017

Ali KALKAN
Vergi Dairesi Müdürü
Plevne Mah. Serin Sok. No:8 3. Kat Kocasinan/KAYSERİ.Bilgi İçin: M.GÜRBÜZ Tel: 0 352 222 99 92-/1460
e-posta:kayserivdb@kayserivdb.gov.tr Elektronik Ağ : wwwkayserivdb.gov.tr

Faks:03522310318

T.C.

KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gevher Nesibe Vergi Dairesi Müdürlüğü
MENKULMAL S A T I Ş İ L A NI
Amme borçlusu mükellefe ait haczedilen aşağıda plakası, cinsi, miktarı, özellikleri, bulunduğu yer ve muhammen bedeli yazılı olan menkul mal 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’un 84'üncü ve
85'inci maddeleri gereğince açık artırma usulüyle peşin para ile satılacaktır. Aşağıdaki tabloda yazılı menkulmalın satışı Plevne Mah. Serin Sokak No:8/2 Kocasinan/KAYSERİ adresinde
bulunan Gevher Nesibe Vergi Dairesi Müdürlüğü 2.kat Satış Servisi’nde yapılacaktır. Birinci açık artırma 27/12/2017 Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak olup satış işlemi
gerçekleştirilecektir. Aynı gün menkul mala verilen bedel 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’un 81'inci maddesince biçilen bedelin %75’ini bulmadığı veya hiç alıcı çıkmadığı takdirde ikinci açık
artırma 03/01/2018 Çarşamba günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecektir. İkinci açık artırmada da satılamayan menkul mal 6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’un 87'inci maddesi gereğince 03/01/2018
tarihinden itibaren 6 aylık süre içinde pazarlık usulüyle satılacaktır. Satış peşin para ile yapılacaktır. KDV, Damga Vergisi ile Geçmiş fenni muayene ücreti alıcıya ait olup taliplilerin anılan
yer ve saatte nüfus cüzdanları ile hazır bulunmaları, araçların bulundukları yerlerde görülebilir.
SATIŞI YAPILACAK MENKUL MALIN
SIRA
NO

SATIŞ
SAATİ

01

10:00

PLAKASI

CİNSİ

ÖZELLİKLERİ

BULUNDUĞU YER MUHAMMEN BEDELİ (TL)

VOLKSWAGEN 1998 Model WOLKWAGEN LT 35 2,5 TDİ Minibüs, yeşil renkli, mekanik aksamı ve motoru bilinmiyor,
GÜLŞEN
38-BV-920 LT 35 2.5 TDI
anahtar ve ruhsatı var, aracın kaportasında çizik ve çürükler var, boya çatlağı var, iç döşeme iyi değil,
OTOPARK
MİNİBÜS
lastikler normal, sigorta ve muayenesi yok.

28.000,00-

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 fazlalar 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 taktirde birinci ihale bedeli
ve diğer zararlar ve %5 faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına gerek kalmaksızın 6183 Sayılı A.A.T.U.H. 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.
5-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.
6-Araç üzerindeki şasi ve motor seri numaraları birbirini tutmaması halinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 27.maddesine istinaden yayımlanan Karayolları Trafik
Yönetmenliğinin 61.maddesine göre tescile tabi araçlarda şasi ve motor seri numaralarının zorunlu olup araçların sasi ve motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir,
tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve motorun
Orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum ve kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir.
7-Menkul Mal mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, ihaleye katılanların menkul malı bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden aksi yöndeki itirazlar dikkate alınmaz
Satışa iştirak edeceklerin satış şartlarını görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, daha fazla bilgi almak isteyenlerin Müdürlüğümüz satış servisine müracaatları tebliğ ve ilan
olunur.06.12.2017
Zeki KARAKAYA
Vergi Dairesi Müdürü

Plevne Mah.Serin Sok.No:8/2 Vergi Dairesi Başkanlığı Hizmet Binası 38010Kocasinan/KAYSERİ Telefon : (0352)222 99 92 - Fax : (0352) 233 11 90 Ayrıntılı Bilgi için Dahili Hat: 1307 - 1319
E-mail: kayserivdb@kayserivdb.gov.tr
Elektronik Ağ: www.kayserivdb.gov.tr

