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TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya Ýl, Simav Ýlçe, 113 Ada, 7 Parsel, ÇINARLI DERE Mahalle/Köy, KÖYÝÇÝ
Mevkii, Taþýnmaz Çýnarlýdere Köy yerleþim sýnýrlarý içerisindedir. 7 nolu parsel parsel, üzerinde yapý
bulunan 5 nolu parselin tüm etrafýný kapsamakladýr. 5 nolu parsele satýþa konu taþýnmaz üzerinden
yürüyerek geçilmektedir.Ayrýca 5 nolu parselin bahçesi þeklinde kullanýlmaktadýr. 5 nolu parseldeki
yapýnýn giriþ sundurmasý satýþa konu taþýnmaza tecavüzlüdür.Taþýnmaz %0-2 düz ve düze yakýn
derecede az eðime sahiptir. Her türlü köy altyapý ve imkanlarýndan yararlanabilecek vaziyettedir.
Üzerinde herhangi bir tarýmsal faaliyet yapýlmamakta olup kenar kýsmýnda 1 dut aðacý ve 2 üzüm
asmasý mevcuttur.
Adresi
: Simav / KÜTAHYA
Yüzölçümü
:304,56 m2
Kýymeti
:6.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
1.Satýþ Günü
:22/02/2018 günü 10:00- 10:10 arasý
2.Satýþ Günü
:19/03/2018 günü 10:00- 10:10 arasý
Satýþ Yeri
:Simav Ýcra Dairesi Önü
**********************************************************************************************************************************************************************************************

Satýþ þartlarý:
1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý
toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde
elektronik ortamda birinci armadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna
kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,
rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2-Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir.
Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3-Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4-Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki
farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve
temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði
takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1604 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur.ÝÝK. Mad. 127 gereðince bu ilan teblið yapýlmayan ilgililere teblið
nlteliðindedlr. 02/01 /2018
(ÝÝK m.126)
.
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* :Bu örnek, hu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Basýn:4

