SATIŞ MAHALLİ : Uzunmehmet Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra-Satış Servisi Kat:3
ZONGULDAK

ARACIN
CİNSİ

PANELVAN

1.İHALE

ARACIN
BULUNDUĞU
YER

PLAKASI

ÇAYDAMAR
MAHALLE
ERAH
OTOPARKI
ZONGULDAK

ARACIN KAPORTASINDA GÜNEŞ
YANIKLARININ OLDUĞU, AKÜSÜNÜN
OLMADIĞI, MOTORUNUN YERİNDE OLMADIĞI,
MOTORUNUN BÜTÜN PARÇALARININ SÖKÜK
PEUGEOT
VAZİYETTE BAGAJDA OLDUĞU, ANCAK
67 EE 872 1998 PARTNER HANGİ PARÇASININ EKSİK OLDUĞUNUN
1.9
BİLİNMEDİĞİ, KONTAK ANAHTARININ
OLMADIĞI, RUHSATININ ARAÇTA OLDUĞU,
PLAKALARININ BAGAJDA OLDUĞU, ARACIN
LASTİKLERİNİN İYİ OLMADIĞI, KOLTUKLARININ
DEFORME OLDUĞU.

MARKA
MODEL

ARACIN ÖZELLİKLERİ

MUAMMEN
BEDEL (TL)

KDV
(%)

8.000,00.-TL

1

2. İHALE

TARİHİ

SAATİ

TARİHİ

SAATİ

29.04.2019

10:00

06.05.2019

10:00

ARACIN
RESMİ

SATIŞ ŞEKLİ

Görseller

Pazarlıkta

SATIŞ MAHALLİ : UZUNMEHMET VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ İCRA SATIŞ SERVİSİ KAT:3 (Satış Servisi)
BİRİNCİ İHALE TARİH VE SAATİ: 29.04.2019 SAAT: 10:00
Birinci satışta hacizli malın rayiç değerinin %75’inin üzerinde bir değer verilmemesi veya hiç alıcı çıkmaması halinde,
İKİNCİ İHALE TARİH VE SAATİ : 06.05.2019 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 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, birinci ihale tarihinden itibaren -15- gün sonra başlayarak -6- ay içerisinde pazarlık usulü ile satış
yapılacaktır. İlk pazarlık usulü teklif formu verilebilme tarihinden itibaren ilk -10- gün beklenip satış ekibi tarafından verilen teklifler değerlendirilip takip eden ilk iş günü ilgili mükellefe bilgi verilecektir.
SATIŞ ŞARTLARI
1- Menkul mal mevcut durumu ile satışa sunulmaktadır. Satış peşin para iledir.
2- Alıcı satış gününden önce herhangi bir günde yukarıda belirtilen adreste menkul malı görebilir.
3- Alıcının Menkul Malı bizzat yerinde görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden alıcı tarafından satış tutanağına imza atıldıktan sonra hiçbir itiraz kabul edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
4- KDV, DV, tellaliye, diğer masraflar, aracın fenni muayenesinden doğacak cezalar alıcıya aittir.
5-Otopark ücreti (muhafaza yeddiemin) 6183 Sayılı A:A:T:U:H:K’nun 3 ve 74. madde hükümleri gereğince satış bedelinden ödenecektir.
6- Alıcıların Nüfus Cüzdanı fotokopisi ile müracaatları gerekmektedir.
7- Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez.
8- Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen müddet içinde bedelin tamamını vermez ise ikinci defa arttırmaya çıkarılır, 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 masraflar alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
9- Aracın 1 ve 2. ihalede satılamama durumunda pazarlık ile satışı halinde satış tarihindeki KDV oranı dikkate alınacaktır..

10-Katılımcıların ihale başlama saatinden (10:00) önce katılım formlarını mutlaka kayıt ettirerek komisyona teslim etmeleri şarttır. İhale başlama saatinden (10:00) sonra verilen katılım formları kesinlikle
kabul edilmeyecektir.
11- Müdürlüğümüzce satılan muayene süresi geçen araçların muayene ücreti ile geriye dönük her ay için %5 gecikme zammı muayeneyi yaptıracak olan yeni alıcısından tahsil edilir.
12-Araç üzerindeki şasi ve/veya motor seri numaraları ile araç tescil belgesi ve motorlu trafik belgesindeki şasi ve /veya motor seri numaralarının birbirini tutmaması halinde 2918 Sayılı Karayolları Trafik K.’nun 27.
maddesine istinaden yayınlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 61. maddesine göre tescile tabi araçlarda şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunması zorunlu olup, araçların şasi ve /veya motor seri
numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait şasi ve/veya motor seri numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin
ve şasi ve/veya motorun Orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit ettirilmesi ve trafik tescil işlemlerinin yaptırılması ihale alıcısına aittir.

13- İş bu ilan tescil kaydında hakkı bulunup da adresi bulunmayan ilgililer ile tescil kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

