MENKUL MAL S A T I Ş İ L A N I
KARABÜK VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
Yalova Vergi Dairesi Müdürlüğüne borçlu bulunan bir mükellefe ait, hacizli olan ve aşağıda
cinsi, özelliği yazılı Menkul malın 6183 Sayılı Kanun hükümleri gereğince açık artırma usulü ile
satışı yapılacaktır.
S A T I Ş

Ş A R T L A R I

VE

U S U L Ü

1-Aşağıda cinsi özelliği ve bedeli yazılı menkul malın 25.08.2022 Perşembe günü
saat 11:20 - 11:30 arası açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.
2-6183 Sayılı Kanunun 81. maddesine istinaden tespit edilen değerin % 75’inden aşağı
veya hiç alıcı bulunmadığı takdirde ikinci açık artırma 01.09.2022 Perşembe günü saat
11:20 - 11:30 arası açık artırma usulü ile en çok fiyat verene satış yapılacaktır.
3-Adı geçen menkul mallar birinci ve ikinci artırmada satılmaz ise 6 ay içinde pazarlık
usulü ile satışı yapılacaktır.
4-Satış bedeli peşin olarak tahsil edilir veya verilen süre içerisinde ödenir.
5-Katma Değer Vergisi, satış değeri üzerinden hesaplanan damga vergisi ve Tellâliye
Resmi alıcıya aittir.
6-Satış yeri: Karabük Defterdarlığı Eğitim Salonunda yapılacak olup, satışa katılmak
isteyenlerin satış saatinden önce Karabük Vergi Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisine
müracaat etmeleri gerekmektedir.
7-Aracın bulunduğu yer; Kurtuluş Mahallesi Gökdere Caddesi No:32 KARABÜK
adresindeki Erdoğan Yediemin Otoparkı Adresinde bulunmaktadır.
8-Satışa çıkarılan menkul mallar mevcut durumu ile satışa sunulmakta olup, alıcıların
menkul malları yerinde bizzat görerek satışa katıldığı kabul edildiğinden; alıcı tarafından
hiçbir şekilde itiraz edilemez. Bu konuda yapılan itirazlar reddedilir.
9-Aşağıda yazılı menkul mallar ile ilgili geniş bilgi almak isteyenlerin Karabük Vergi
Dairesi Müdürlüğü İcra Satış Servisine müracaatları rica olunur.
10-Açık artırmaya katılacakların araç için tespit olunan ( 10.000,00.-TL ve üzerindeki
tespit olunan bedeller için ) bedelin % 5’ i oranında geçici teminat tutarını satış
saatinden önce Dairemiz veznesi yatırmaları gerekmektedir. İhale saatinden önce geçici
teminatı yatırmayanlar ihaleye katılamazlar.
CİNSİ
Motosiklet

ÖZELLİĞİ
Honda Marka, SCR1104WH 2016 Model

PLAKA
78DA471

BEDELİ
30.000,00.-TL

Araç; 2016 Model Motosiklet, Honda Marka, SCR1104WH, benzinli 108cc silindir hacimli ve 8
beygir gücünde olup, 03.08.2022 tarihinden bu yana yediemin otoparkında bulunmaktadır.
Motosiklette kırık, dökük, çürüme ve darbe bulunmamaktadır. Plakası motosikletin üzerinde takılı
bulunmakta ve lastikleri iyi durumdadır. 17.08.2022

