T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Zonguldak Vergi Dairesi Başkanlığı
(Karaelmas Vergi Dairesi Müdürlüğü)
MENKUL MAL SATIŞ İLANI
Karaelmas Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Memurlarımız tarafından fiili haciz edilerek 6183 Sayılı
A.A.T.U.H.K’nun 84. 85. ve müteakip maddeleri hükümlerine göre Menkul Mal Satış Ekibimiz tarafından
satışı gerçekleştirilecek olan Menkul Mallara ait satış ilanıdır.

Ali ÖZTÜRK
Vergi Dairesi Müdürü.

SATILACAK MENKUL MALIN
MUHAMMEN BEDELİN

: 7.500,00 TL

KDV ORANI

: %1

PLAKASI

: 67 NY 012

MODEL-MARKA

: 2000- TOFAŞ

TİPİ

: ŞAHİN 1.6 İE 'LPG'

CİNSİ

: OTOMOBİL

RENGİ

: BEYAZ

MOTOR NO

: -

ŞASİ NO
HASAR DURUMU

: 01275184

Görseller

Ön ve arka tamponlar kırık,aracın kaportasında muhtelif ezik ve paslanma bulunmakta,arka sağ
kapı darbeli,ön farlar kırık,iç döşeme ve lastikler kullanılamaz halde,aracın ruhsatı ve kontak
anahtarı bulunmadığından motorun çalışıp çalışmadığı bilinmiyor, motor ve şasi no tespit
edilememiştir.
SATIŞ MAHALLİ

:KARAELMAS VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ ( SATIŞ SERVİSİ )

BİRİNCİ İHALE TARİHİ VE SAATİ : 12.06.2019 - Saat : 10:00
Birinci satışta hacizli malın rayiç değerinin %75 ‘inin üzerinde bir değer verilmemesi veya hiç alıcı çıkmaması halinde satış
yapılmayacaktır.

İKİNCİ İHALE TARİHİ VE SAATİ

: 19.06.2019 - Saat : 10:00

İkinci ihalede (6183 Madde 87) en fazla teklif verene, satış ekibimiz tarafından uygun görüldüğü takdirde 6183 Madde 62/6) satışı
yapılacaktır. İkinci ihalede alıcı çıkmaması halinde veya verilen teklif satış ekibimiz tarafından uygun görülmemesi halinde birinci
satıştan 15 gün sonra başlamak üzere pazarlık usulü ile satılacaktır.

PAZARLIK USULÜ SATIŞ :
İkinci ihalede alıcı çıkmaması veya verilen teklif satış ekibimiz tarafından uygun görülmemesi halinde,gelen teklifler muhammen
bedelin %50 altında kalması durumunda, birinci ihale tarihinden itibaren 15 gün sonra başlayarak 6 ( Altı ) ay içerisinde pazarlık
usulü ile satış yapılacaktır. İlk pazarlık usulü teklif formu verilebilme tarihinden itibaren ilk 7 gün beklenip satış ekibi tarafından
verilen teklifler değerlendirilip takip eden ilk iş günü ilgili mükelleflere bilgi verilecektir.

SATIŞ ŞARTLARI:
1-Satış peşin para iledir.
2-Alıcı satış gününden önce her hangi bir günde menkul malı Satış Servis Şefliğinden nerede göreceğini öğrenebilir.
3-Menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır Gidip bizzat yerinde görülebilir. Alıcının menkul malı bizzat yerinde görerek
bu nedenle satışa katıldığı kabul edildiğinden dolayı alıcı tarafından Satış Tutanağına imza atıldıktan sonra menkul mal ile ilgili
hiçbir itiraz kabul edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
4-KDV, diğer masraflar, aracın fenni muayenesinden doğacak cezalar alıcıya aittir.
5-Alıcıların nüfus cüzdanı fotokopisi ile müracaatları gerekmektedir.
6-Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
7-Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar %5 faiz veya ikinci ihalede hiç alıcı
çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar %5 faiz ayrıca bir hüküm alınmasına hacet
kalmaksızın bu masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terkolunur.
8-İş bu tescil kaydında hakkı bulunup da adresi bulunmayan ilgililer ile tescil kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen
ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

NOT: 67NY012 plakalı araç Zonguldak Şöförler Derneği Üzülmez otoparkında bulunmaktadır.

