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TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:1
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
:Kütahya
Ýl.
Pazarlar
ilçe.
358
Parsel.
AKÞÝNÝK
Mahalle Köy.
KURUOÐLUPINARI Mevkii. Borçlu M.Gündüz’ün 1/2 hisselinin satýþý. Taþýnmaz tapu kaydýnda
tarla vasfýnda olup, 17.250m² dýr. Taþýnmaz % 0-2 düz ve düze yakýn eðimlidir. Týnlý toprak
bünyesine sahiptir. Toprak derinliði bakýmýndan orta-derin (90-150 cm) profillidir. Su geçirgenliði
bakýmýndan orta geçirgen özelliktedir. Taþýnmaz devletçe sulanan alanlardan deðildir. Kýraç tarým
arazisidir. Halen tarýmsal amaçla kullanýlabilecek bir taþýnmazdýr. Hububat tarýmý yapýlan
alanlardandýr. Akþinik köyü yerleþim alanýna yakýn sayýlabilecek (yaklaþýk 1.5-2 km) bir
mesafededir. Taþýnmazýn yola cephesi mevcut olup ulaþýmý kolay bir parseldir.
Adresi
: Pazarlar KÜTAHYA
Yüzölçümü
: 1 7.250 m2
Kýsmeti
: 12.500,00 TL
KDV Oraný
: %18
1.Satýþ dünü
: 17/08/201 8 günü 10:45 - 10:50 arasý
2.Satýþ dünü
: 13/09/201 8 günü 10:45 - 10:50 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Ýcra Dairesi Önü
***************************************************************************************************************************************************************************************

2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya Ýl Pazarlar Ýlçe, 1723 Parsel, YAKUPLAR Mahalle/Köy,
YARENCÝK Mevkii, Borçlu M. GÜNDÜZ'ün 1/2 hissesinin satýþý. Taþýnmaz tapu kayýtlarýnda bahçe
vasfýnda olup. 695.00m² dir. Taþýnmaz % 0-2 düz ve düze yakýn eðimlidir. Týnlý toprak
strüktüründedir. Toprak derinliði bakýmýndan orta-derin profillidir. Su geçirgenliði bakýmýndan orta
geçirgen özelliktedir. Devletçe sulanan alanlardan deðildir. Kýraç tarým arazisidir. Halen tarýmsal
amaçla kullanýlabilecek bir taþýnmazdýr. Üzerinde viþne-kiraz aðaçlarý mevcuttur. Yakuplar köyü
yerleþim alanýna yakýn (yaklaþýk 100 m) bir mesafededir. Taþýnmazýn yola cephesi mevcut deðildir.
Ulaþýmý komþu parsellerden gecikmek suretiyle en yakýn yola ulaþýlarak saðlanmaktadýr.
Adresi
: Pazarlar / KÜTAHYA
Yüzölçümü
: 695 m2
Kýymeti
: 1.250.00 TL.
KDV Oraný
: %18
1. Satýþ dünü
: 17/08/2018 günü 11 :00 - 1 1:05 arasý
2. Satýþ dünü
: 13/09/2018 günü 11:00 - 1 1 :05 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Ýcra Dairesi Önü
***************************************************************************************************************************************************************************************

3 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya ÝL, Pazarlar ilçe, 2010 Parsel. YAKUPLAR Mahalle-Köy,
KÖRÜKLÜK Mevkii, Borçlunun tam hissesinin satýþý. Taþýnmaz tapu kayýtlarýnda Arsa vasfýnda
olup, 312,00 m²'dir. Yakuplar Köyü yerleþim alaný içerisinde kalmaktadýr. Taþýnmazýn yola cephesi
vardýr. Taþýnmaz üzerinde iki ayrý yapý bulunmaktadýr. Parselin güneyindeki yapý tek katlý bir yapýdýr.
Taban alaný yaklaþýk 50.00 m² olan bu yapý yýkýk döküktür. Üzerinde iki akýntýlý ahþap çatýsý vardýr.
Çatý örtüsü marsilya kiremittir. Yapýnýn içerisinde 3 oda, 1 mutfak vardýr. Kapý ve pencereleri
ahþaptýr. Yapý þuanda kullanýlmamaktadýr. Parselin kuzeyinde kalan yapý iki katlýdýr. Betonarme bir
yapýdýr. Taban alaný 109,00 m² dir. Üzerinde iki akýntýlý ahþap çatýsý vardýr. Çatý örtüsü marsilya
kiremittir. Yapýnýn alt katý kullanýlmaktadýr. Üst katý kaba-inþaat halindedir. Bu katta 3 oda, 1 mutfak.
wc, banyo, ön ve yan cephede iki balkon bulunmaktadýr. Yapýnýn alt katýnda pencereler pvc, oda
kapýlarý ahþaptýr. Ön cephedeki apartmanýn giriþ kapýsý ve balkona açýlan oda kapýsý demir profildir.
Bu katta bir antre, wc. lavabo, banyo. 3 oda. 1 mutfak bulunmaktadýr. Oda tabanlarý
ahþap, mutfak tabaný seramiktir. Mutfak duvarlarý da seramik kaplýdýr. Mutfak tezgahý mermerittir.
Tezgah ve (üzerinde möble mutfak dolabý vardýr. Mutfak içerisinde ayrýca ocakbaþý düzenlenmiþtir.
Banyo ve wc taban ve duvarlarý seramiktir. Banyoda katý yakýtlý termosifon bulunmaktadýr. Yapýnýn
elektrik ve su baðlantýsý mevcuttur. Ayrýca güneþ enerjisi sistemide vardýr.
Adresi
: Pazarlar KÜTAHYA
Yüzölçümü
: 312 m²
Kýymeti
: 70.000.00 TL
KDV Oraný
:%1
1.Satýþ Günü
: 17/08/2018 günü 11:15 - 11:20 arasý
2.Satýþ Günü
: 13/ 09 /2018 günü11:15-1 1:20 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 þatýþ giderlerinþ 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. 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 deðenn %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 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 giden verildiði
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takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6-Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý,
baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/473 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur. ÝÝK. Mad. 127 gereðince bu ilan teblið yapýlmayan ilgililere teblið
niteliðindedir.29 /06/ 2018
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahiplen de dahildir.
*:Bu örnek Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64’e karþýlýk gelmektedir. Basýn:120

