T.C.
SÝMAV
(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2021/12 SATIÞ
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
:Kütahya ili, Simav ilçesi, Leylekkürü mevkiinde kain 495 ada 43 parsel sayýlý
taþýnmaz 292,00m² yüzölçümünde olup tapu kaydýnda Tarla vasfýyla kayýtlýdýr.Simav Belediyesi
uygulama imar planý dýþýnda, mücavir alan sýnýrlarý içerisinde kalmaktadýr.Simav ilçe yerleþim alaný
kenarýnda kalmakta olup ilçe merkezine yakýn (yaklaþýk 1 km) mesafededir. Muradýnlar mahallesi
yoluna cepheli olup Simav Devlet Hastanesine yaklaþýk 500 mt mesafededir.Keþif tarihi itibariyle
boþ vaziyette olup üzerinde 2 adet erik, 1 adet elma ve 1 adet akasya aðacý bulunmaktadýr. Düz ve
düze yakýndýr.Devletçe sulanan alanlardan olmayýp çevrede açýlan artezyen kuyularýndan
sulanabilmektedir.
Yüzölçümü
: 292 m2
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 30.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
1. Satýþ Günü : 24/09/2021 günü 10:00 - 10:05 arasý
2. Satýþ Günü : 20/10/2021 günü 10:00 - 10:05 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu *************************************************************************************************************
2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
:Kütahya ili, Simav ilçesi, Saztýmarý mevkiinde kain 523 ada 120 parsel sayýlý
taþýnmaz 550,00m² yüzölçümünde olup tapu kaydýnda Tarla vasfýyla kayýtlýdýr.Simav Belediyesi
uygulama imar planý dýþýnda, mücavir alan sýnýrlarý içerisinde kalmaktadýr.Simav ilçe yerleþim
merkezine yakýn (yaklaþýk 1,5 km) mesafededir. Yola cepheli olup ulaþýmý kolaydýr.Simav Devlet
Hastanesine yaklaþýk 1 Km mesafededir.Keþif tarihi itibariyle boþ vaziyette olup üzerinde 2 adet
kanalizasyon logar kapaðý bulunmaktadýr.Düz ve düze yakýndýr.Devletçe sulanan alanlardan
olmayýp çevrede açýlan artezyen kuyularýndan sulanabilmektedir.
Yüzölçümü
: 550 m2
Ýmar Durumu : Yok
Kýymeti
: 25.000,00 TL
KDV Oraný
: %18
1. Satýþ Günü : 24/09/2021 günü 10:10 - 10:15 arasý
2. Satýþ Günü : 20/10/2021 günü 10:10 - 10:15 arasý
Satýþ Yeri
: Simav Adliyesi Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu *************************************************************************************************************
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. Binde 5,69 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 2021/12 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze
baþvurmalarý ilan olunur.13/08/2021
.
(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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