T.C.
KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Gevher Nesibe Vergi Dairesi Müdürlüğü
MENKUL MAL SATIŞ 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 menkul malın 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 25/09/2019 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 02/10/2019
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 02/10/2019 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, araçlar bulundukları yerlerde görülebilir.
SATIŞI YAPILACAK MENKUL MALIN
SIRA NO

2019/11

2019/13

PLAKASI

50.AL.892

CİNSİ

KAMYON
IVECO

KAMYONET
OPEL
38.UU.673 COMBO 1.7
COMFORT
CDTİ

2019/15 38 GB.757 OTOMOBİL

MODELİ

1993

ÖZELLİKLERİ

Kırmızı renkli, brandalı kamyon, mekanik
aksamı bilinmiyor, anahtarı, ruhsatı yok,
tekerlekler iyi değil, aküleri yok, araçta ezik ve
çizikler mevcut,sigortası, muayenesi yok.

Beyaz renkli.mekanik aksamı bilinmiyor,
anahtarı, ruhsatı yok,ön camı çatlak,sigortası
muayenesi yok.
2005 Cant kapakları yok,aracın kaportasında hafif
çizikler ve çürükler var,sağ ön tampon
macunlu,iç döşeme iyi değil,sağ arka çamurluk
hafif hasarlı,teterlekler normal.

2014 Model Renault yeni symbol touch
1.5 DCI 90 B marka araç,beyaz
renkli,mekanik aksamı bilinmiyor,sol
2014
araka stop kırık,aracın iç döşemesi ve
lastikler iyi,ruhsat,anahtar yok,sigortası
muayenesi yok.

BULUNDUĞU YER

NEHİR OTOPARK

Kayabaşı Mah. 6316.Sk
No:198/A KocasinanKAYSERİ

MUHAMMEN BEDELİ
(TL

14.000.00 TL
PAZARLIK USULÜ
SATILACAK

21.000.00 TL
UMUT OTOPARK
Yeşil Mah.Bebek Cad.No:2
K.Sinan/KAYSERİ

PAZARLIK USULÜ
SATILACAK

UMUT OTOPARK
Yeşil Mah.BebekCad.No:2
K.Sinan/KAYSER

35.000.00 TL

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.16.09.2019
G.ABDİOĞLU /G.Uzmanı
17/09/19 Zeki KARAKAYA
E.ÖZGENOL /ŞEF
17/09/19 Vergi Dairesi Müdürü
R.ARSLAN /Md.Yrd.
17/09/19
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