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Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Kütahya Ýl, Simav Ýlçe, 159 Ada, 32 Parsel, ÇINARLIDERE Mahalle/Köy, Taþýnmaz Kütahya Ýli, Simav ilçesi,
Çýnarlýdere Köyü, Köyönü Mevkiinde tahdit ve tespit gören nolu taþýnmazdýr. Bu taþýnmaz tapu kayýtlarýnda Avlulu betonarme
3 katlý un fabrikasý ve müþtemilatý vasfýnda olup 2174,73 m² dir. Borçlunun bu parseldeki hissesi Tamdýr. Taþýnmaz Çýnarlýdere
Köyü yerleþim alaný kenarýndadýr. Çýnarlýdere Köyü- Harmancýk yoluna cephesi vardýr. Taþýnmaz Her türlü Köy altyapý ve
imkanlarýndan yararlanabilecek konumdadýr. Yola cephesi vardýr. Ulaþýmý kolay bir parseldir. Taþýnmaz üzerinde un
fabrikasýna ait bir takým yapý ve müþtemilatlar bulunmaktadýr. Fiyat takdiri istenilen taþýnmazýn üzerindeki yapýlarýn özellikleri
iliþikteki krokideki numarataja göre þöyledir; Krokiye uyap e-satýþ portal resimler kýsmýna eklenmiþtir.
K1 ile gösterilen kýsýmda 50 m² taban alanlý betonarme 2 katlý kýsým bulunmaktadýr. Bu kýsmýn önünde betonarme merdivenli
teras vardýr. Zemin katýn ön kýsmýnda trapez saç örtülü sundurmasý vardýr. Ýçi-dýþý sývalýdýr. Bu bölümün çatýsý eðimli,
betonarme tabliyedir.
K2 ile gösterilen kýsým 90,00 m² taban alanlýdýr. 3 katlýdýr. Betonarme bir yapýdýr. Un fabrikasýnýn ana binasýdýr. Tabliyeler
betonarmedir. Pencereleri demir profildir. Ýçi-dýþý sývalýdýr. Zemin katta 2 kanatlý trapez saçtan kapýsý vardýr. Üzerinde 2 akýntýlý
eðimli, beton tabliye vardýr.
K3 ile gösterilen kýsým 90 m² taban alanlýdýr. 2katlýdýr. Betonarme bir binadýr. Önünde trapez saç sundurmasý vardýr. Zemin kar
giriþ kapýsý sürme serisi trapez saçtýr. Üzerinde 2 akýntýlý ahþap çatýsý vardýr. Çatý örtüsü Marsilya kiremittir. Bu kýsmýn içi-dýþý
sývalýdýr. Üst kat pencereleri ahþaptýr.
K4 ile gösterilen kýsým Yaklaþýk 70.00 m² taban alanlý, betonarme ofis, idare ve sosyal tesistir. Üzerinde 3 akýntýlý ahþap çatý
vardýr. Çatý örtüsü Marsilya kiremittir. Üst kata arkadan beton merdiven ile çýkýlýr. Merdiven altýnda wc düzenlenmiþtir. Merdiven
altýnda wc düzenlenmiþtir. Merdiven kenarýnda demir korkuluðu vardýr. Üst kat giriþ kapýsý demir profildir. Alt kat pencereleri
ahþaptýr. Üst kat pencereleri pvc dir. Alt ve üst katýn ön kýsmýnda balkon düzenlenmiþtir. Alt katta mutfak, yazýhane, wc, lavabo
bulunmaktadýr. Mutfak tabaný karo mozaiktir. Mutfakta fayans mutfak tezgahý vardýr. Ön taraftaki yazýhanenin tabaný karo
mozaiktir. Ýç içe 2 oda, wc, lavabo bulunmaktadýr. Bu yapýnýn taban ve tavaný betondur. Ýçi-dýþý sývalý ve badanalýdýr.
K5 ile gösterilen kýsým tek katlýdýr. Yaklaþýk 55 m² alanlýdýr. Briket duvarlýdýr. Üzerinde tek akýntýlý etermit ve kiremit örtülü çatýsý
vardýr. Ana binaya bitiþik olan bu yapý 2 göz dam olarak yapýlmýþtýr. Tabaný betondur. Ýçerisinde beton yemlikleri vardýr.
Duvarlarý briket ve yýðma blok tuðladýr. Ýçi-dýþý sývasýzdýr. Ahþap kapýlýdýr.
K6 ile gösterilen kýsým yaklaþýk 25 m² alanlýdýr. Etrafý açýktýr. Bu kýsýmda daha önceden bulunan silolar yoktur.
K7 ile gösterilen kýsým 25 m² alanlýdýr. Etrafý trapez saç örtülü, tek katlýdýr. Üzerinde tek akýntýlý trapez saç örtülü çatý vardýr. Bu
müþtemilat ana binaya bitiþiktir. Tabaný betondur.Yan duvarlarýnýn alt kýsmý brikettir, Duvarýn üst kýsmý saç örtülüdür. Ön
kýsmýnda trapez saç kapýsý vardýr. Taþýnmazýn bahçesine ön yoldan ve arka taraftan demir kapý ile girilir. Etrafýnda beton direkli
tel örgü vardýr.
K8 ile gösterilen kýsýmda Kantarýn mekanik aksamý sökülmüþ olup sadece kantarý çevreleyen beton perdeler kalmýþtýr.
Taþýnmaz üzerindeki yapýlar un fabrikasý amaçlý yapýlmýþ ve kullanýlmýþ, yan yana yapýlar kümesidir. Bu yapýlar yaklaþýk 25-30
yýllýktýr. Keþif esnasýnda tesis içerisinde un fabrikasý ile ilgili makine ve teçhizata rastlanýlmamýþtýr.
Yüzölçümü
: 2.174,73 m2
Ýmar Durumu
: Yok
Kýymeti
: 443.521,49 TL
KDV Oraný
: %18
Kaydýndaki Þerhler
: Dosyasýndan görülebilir
1. Satýþ Günü
: 24/05/2021 günü 14:00 - 14:05 arasý
2. Satýþ Günü
: 21/06/2021 günü 14:00 - 14:05 arasý
Satýþ Yeri
: simav icra 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 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 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. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar
vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.)
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 2018/1426 Esas sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.14/03/2021
(ÝÝK m.126)
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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