ÝLAN

T.C.
SÝMAV
ÝCRA DAÝRESÝ
2015/431 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NOLU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya Ýl. Simav ilçe. 357 Ada, 70 Parsel. FATÝH Mahalle/Köy. ÝZMÝR
CAD. Mevkii, 1 Nolu Baðýmsýz Bölüm Borçlu Aysel T.nin 15/302 arsa payýnýn satýþý. 357 ada 70
parselde bulunan taþýnmaz tapu kaydýnda arsa olarak geçmekte olup 3o2 m2 dir. Bu parsel
üzerinde bina bulunmakta iken 19/05/2011 tarihli deprem sonrasý yýkýlmýþ ve zeminde arsa haline
dönüþmüþ (tapu tahsisi yapýlmadýðýndan bu baðýmsýz bölüm tapu kaydýnda hala dükkan olarak tam
hisseli olarak görünmekte olup fiili durumu üzerinde bina olmadýðýndan ihale alýcýsý arsanýn
hissedarý olacaktýr), taþýnmaz belediye uygulama imar planý içerisinde olup bitiþik nizam 5 kat imarlý,
güney ve batý cepheli, köþe parselli. Simav Ýlçesi þehir merkezine yakýn konumda Öðretmenevine,
þehir müzesine. Gülizar Eren Ýilkokulu ve Osman Bey ortaokuluna yakýn, belediyenin sunmuþ
olduðu hizmetlerden (su. kanalizasyon, jeotermal vb.) ve odeaþ' m (elektrik) sunmuþ olduðu
hizmetlerden faydalanabilecek konumdadýr. Borçlunun 15/302 arsa payý olan satýþa konu baðýmsýz
bölüm arsa vasfýnda olup %02 düz ve düze yakýn edimlidir.
Adresi
: Simav KÜTAHYA
Yüzölçümü
: 302 m2
Arsa Payý
: 15/302
Kýymeti
: 22.350.00 TL
KDV Oraný
: %18
1.Satýþ Günü
: 12/09/201 8 günü 10:00 - 10:05 arasý
2.Satýþ Günü
: 08/10/2018 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Ýcra Dairesi Önü
***************************************************************************************************************************************************************************************

2 NOLU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya ÝL Simav Ýlçe. 357 Ada. 70 Parsel. FATÝH Mahalle/Köy ÝZMÝR
CAD. Mevkii, 1 Nolu Baðýmsýz Bölüm Borçlu Aysel T. nin 20/302 arsa payýnýn satýþý. 357 ada 70
parselde bulunan taþýnmaz tapu kaydýnda arsa olarak geçmekte olup 302 m2 dir. Bu parsel
üzerinde bina bulunmakla iken 19/05/2011 tarihli deprem sonrasý yýkýlmýþ ve zeminde arsa haline
dönüþmüþ (tapu tahsisi yapýlmadýðýndan bu baðýmsýz bölüm tapu kaydýnda hala daire olarak tam
hisseli olarak görünmekte olup fiili durumu üzerinde bina olmadýðýndan ihale alýcýsý arsanýn
hissedarý olacaktýr), taþýnmaz belediye uygulama imar planý içerisinde olup bitiþik nizam 5 kat imarlý,
güney ve batý cepheli, köþe parselli. Simav Ýlçesi þehir merkezine yakýn konumda Öðretmenevine.
Þehir müzesine. Gülizar Eren Ýlkokulu ve Osman Bey ortaokuluna yakýn, belediyenin sunmuþ
olduðu hizmetlerden (su, kanalizasyon, jeotermal vb) ve odeaþ'ýn (elektrik) sunmuþ olduðu
hizmetlerden faydalanabilecek konumdadýr. Borçlunun 20/302 arsa payý olan satýþa konu baðýmsýz
bölüm arsa vasfýnda olup % 0 - 2 d ü z v e d üze yakýn eðimlidir.
: Simav / KUTAN YA
Adresi
: 302 m2
Yüzölçümü
: 20/302
Arsa Payý
: 29.800.00 TL
Kýymeti
: % 18
KDV Oraný
: 12/09/2018 günü 10:15 -10:20 arasý
1.Satýþ Günü
: 08/10/2018 günü 10:15 -10:20 arasý
2.Satýþ Günü
: Simav Ýcra Dairesi Önü
Satýþ Yeri
***************************************************************************************************************************************************************************************

3 NOLU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya Ýl. Simav Ýlçe, 357 Ada. 70 Parsel, FATÝH Mahalle Köy, ÝZMÝR
CAD. Mevkii. 22 Nolu Baðýmsýz Bölüm Borçlu Ali T.nin 6/302 arsa payýnýn satýþý. 357 ada 70
parselde bulunan taþýnmaz tapu kaydýnda arsa olarak geçmekte olup 302 m2 dir. Bu parsel
üzerinde bina bulunmakta iken 19/05/2011 tarihli deprem sonrasý yýkýlmýþ ve zeminde arsa haline
dönüþmüþ (tapu tahsisi yapýlmadýðýndan bu baðýmsýz bölüm tapu kaydýnda hala daire olarak tam
hisseli olarak görünmekte olup fiili durumu üzerinde bina olmadýðýndan ihale alýcýsý arsanýn
hissedarý olacaktýr), taþýnmaz belediye uygulama imar planý içerisinde olup bitiþik nizam 5 kat imarlý,
güney ve batý cepheli, köþe parselin Simav Ýlçesi þehir merkezine yakýn konumda Öðretmenine.
Þehir müzesine. Gülizar Eren Ýlkokulu ve Osman Bey ortaokuluna yakýn, belediyenin sunmuþ
olduðu hizmetlerden (su, kanalizasyon, jeotermal vb) ve odeaþ'ýn (elektrik) sunmuþ olduðu
hizmetlerden faydalanabilecek konumdadýr. Borçlunun 6/302 arsa payý olan satýþa konu baðýmsýz
bölüm arsa vasfýnda olup %0-2 düz ve düze yakýn eðimlidir.
Adresi
: Simav KÜTAHYA
Yüzölçümü
: 302 m2
Arsa Payý
: 6/302
Kýymeti
: 8.940.00 TL
KDV Oraný
:%18
1.Satýþ Günü
: 12 /09/ 2018 günü 10;30 - 10:35 arasý
2.Satýþ Günü
: 08/10/2018 günü 10:30 - 10:35 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Ýcra Dairesi Onu
***************************************************************************************************************************************************************************************

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 artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden
önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Ýki 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
2-Anýrma}a iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin "o 2()'sý oranýnda pey akçesi vc\a hu
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:
aksý takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.*Devamý sayfa..’da
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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 teshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki
farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsildi 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 2015/431 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur ÝÝK. Mad. 127 gereðince hu ilan teblið yapýlmayan ilgililere teblið
niteliðindedir. 06/07/2018
.
(ÝÝK m. 1 26)
(*) Ýlgililer tabiime irtifak hakki sahipleri ele dahildir.
* :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Basýn:122

