T.C.
EDİRNE VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
KEŞAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
MENKUL MAL SATIŞ İLANI
Amme alacağının tahsilinin temini için haczedilen ve aşağıda cinsi, modeli, adedi, çeşitli özellikleri ve
muhammen bedeli belirtilen bir adet menkul malın 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki Kanun’un 84 ve 85’nci maddeleri gereğince açık arttırma ve peşin para ile satışı yapılacaktır.
Satışlar; Keşan Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde, 16/01/2018 tarihinde, aşağıdaki tabloda belirtilen saatte
yapılacak olup, birinci açık arttırmada verilen bedel muhammen bedelin %75’ini bulmadığı takdirde ikinci
açık arttırma 23/01/2018 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Yukarıda belirtilen gün ve saatte satışa çıkarılan menkul mallar satılamadığı taktirde ilgili kanunun 87.
maddesi gereğince 6 (altı) ay içersinde pazarlık usulü ve peşin ödeme suretiyle satışı yapılacaktır.
6183 Sayılı A.A.T.U.H.K’ nun 86. maddesi gereği alıcı malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet
içinde malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını ödemediği taktirde mal ikinci
defa arttırmaya çıkarılır ve en çok arttırana ihale olunur, ve birinci defa kendisine ihale olunan kimseden iki
ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ve % 5 faiz alınır.
Satışlara ait katma değer vergisi (%18), ;(%0,5,69) damga vergisi ve sair giderler alıcıya aittir; satış
bedelinden ödenmez.
İsteklilerin belirtilen gün ve saatlerde satış mahallinde hazır bulunmaları, konu hakkında bilgi almak
isteyenlerin müdürlüğümüz satış servisine müracaat etmeleri rica olunur.
NOT
:
1-İhaleye iştirak edecekler satışın yapılacağı gün ve ihale saatinden önce ihale talep formu ekinde Nüfus
Cüzdan Sureti ve ikametgah ilmuhaberi ile birlikte başvurmalıdır.
2-İhale günü ihaleyi sekteye uğratacak herhangi bir durum olması halinde ihalenin yapılıp yapılmayacağı
hususunda satış ekibi yetkilidir.
3-İdare uygun görürse alıcıya üç güne kadar ödeme süresi verilebilir.
4-Satışa çıkarılan aracın fenni muayene süresinin geçmiş olması halinde aylık % 5 muayene ücreti alıcı
tarafından ödenecektir.
5-Alıcı satışın tamamlanması ve satış tutanağının imzalanmasından sonra satışın iptalini isteyemez. Araç
mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcının aracı bizzat yerinde görerek satışa katıldığı kabul
edildiğinden; alıcı tarafından hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
6-Satışa çıkarılan menkul mallardan 22 FR 184 Plakalı araç “Şoförler ve Otomobilciler otoparkı Keşan”
adresinde görülebilir.
7 –Aracın Tafikten Men Ediliş Tarihi : 10.11.2017
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SATIŞA ÇIKARILAN MENKUL MALLAR
ÖZELLİKLERİ

2000 Model HYUNDAI
2.6 LT Kamyonet

22 FR 184 plakalı Mavi renkli 2000
model HYUNDAI2.6 LT kamyonet,araçta
ön
cam
çatlak,diğer
camlar
sağlam,lastikler eski ve yıpranmış
durumda,sinyal lambaları ve ön tampon
kırık,muhtelif yerlerinde çürükler ve
pasları mevcut,koltuk döşemeleri eski ve
kapı iç döşemesi yoktur,Kasada çürükler
mevcut yıpranmış,araçta bir sinyal
lambası yoktur,araç çekici ile otoparka
getirilmiştir,Ruhsat
yok
anahtar
mevcuttur.
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İLAN OLUNUR.

Adres : Hükümet Konağı Arkası 22800 Keşan/Edirne
Telefon : (284) 714 1227 – (284) 714 5264

Ayrıntılı Bilgi İçin Birol ABA Gel.Uzm.
Faks : (284) 714 6403

