
T.C.
SÝMAV

ÝCRA DAÝRESÝ
2018/2121 ESAS

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, mevcuttur. Bu aðaçlarýn bazýlarýnýn budama, sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden 
kýymeti, adedi, önemli özellikleri: gübreleme, toprak iþleme gibi kültürel iþlemlerinin önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif 
1 NO'LU TAÞINMAZIN yapýlmadýðý ve bakýmsýz bir halde olduðu tespit verilebilecektir.  Bu artýrmada da malýn tahmin edilen 
Özellikleri :Kütahya Ýl, Simav Ýlçe, 617 Parsel, edilmiþtir. deðerin %50 sini,  rüçhanlý alacaklýlar varsa 
KAYAIÞIK Mahalle/Köy, Kýlýnçkaya Mevkii, 617 Adresi :Kayaýþýk Köyü Simav/Kütahya alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi 
parsel nolu taþýnmaz; Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi, Simav / KÜTAHYA þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla 
Kayaýþýk Köyü,  Kýlýnçkaya mevkiinde bulunmak- Yüzölçümü : 4.800 m2  bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
tadýr. Söz konusu parsel tapu kayýtlarýnda Tarla Arsa Payý : 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin 
vasfýnda olup yüzölçümü 1.184,00 m²?dir. Borçlu Ýmar Durumu : Yok   edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi Simav 
Ýdris ASLAN ýn bu parseldeki hissesi Tam dýr. Kýymeti : 20.000,00 TL Ýcra Dairesinin T. Vakýflar Bankasý Simav 
Bu taþýnmaz Kayaýþýk Köyü yerleþim alaný sýnýrlarý KDV Oraný : %18 Þubesinde bulunan TR 07 0001 5001 5800 7290 
dýþýnda bir parseldir. Köy yerleþim alanýna uzak Kaydýndaki Þerhler :Tapu Kaydýndaki 5000 28 ÝBAN numaralý hesabýmýza T.C. Kimlik ve 
sayýlabilecek (yaklaþýk 3 km) mesafede bir parseldir. Gibidir. dosya numarasý yazýlarak yatýrýlmasý (Kayseri 
Taþýnmazýn Çöte Deresi olarak geçen derenin 1. Satýþ Günü :15/11/2021 günü 14:14 - 14:19 Bölge Adliye
kenarýnda bulunan arazi yoluna cephesi mevcut olup arasý Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi 2020/1057 Esas, 
ulaþýmý bu yolla saðlanmaktadýr. Taþýnmaz % 0-2 düz 2. Satýþ Günü : 13/12/2021 günü 14:14 - 14:19 2020/1064 Karar sayýlý kararý, Onama: Yargýtay 12. 
ve düze yakýn derecede hafif eðimli arazilerdendir. arasý Hukuk Dairesinin 2021/1635 Esas, 2021/3021 Karar 
Týnlý toprak bünyesine sahip olup toprak derinliði Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü - null null / sayýlý kararý), Vakýfbank Bankomat kartý olanlarýn 
bakýmýndan orta-derin(90-150 cm) özelliktedir. Su null teminatlarýný POS cihazýndan yatýr-malarý, elektronik 
geçirgenliði bakýmýndan orta geçirgen özellikte bir ****************************************************** ortamda teklif vererek artýrmaya katýlacaklarýn 
parseldir. Taþýnmaz devletçe sulanan alanlardan 3 NO'LU TAÞINMAZIN teminat göstermeleri gerekmektedir. Satýþ 
deðildir. Kýraç tarým arazisidir.    Keþif tarihinde Özellikleri : Kütahya Ýl, Simav Ýlçe, 693 Parsel, mahallinde NAKÝT TEMÝNAT ALINMAYA-CAKTIR. 
taþýnmazýn meyve bahçesi olarak kullanýldýðý tespit KAYAIÞIK Mahalle/Köy, Karakaya Mevkii, 693 parsel Yabancý para kurunda günlük deðiþimler olmasý 
edilmiþtir. Parsel dereye yakýn bir taþýnmazdýr. nolu taþýnmaz; Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi, Kayaýþýk nedeniyle ve 805 sayýlý Kanunun 1. Maddesine göre 
Parsel üzerinde 20 adet 25-30 yaþlarýnda, bazýlarý Köyü,  Karakaya mevkiinde bulunmak-tadýr. Söz döviz teminat olarak kabul edilmez. Bu taþýnmaz 
kurumaya baþlamýþ olan kiraz aðaçlarý mevcuttur. Bu konusu parsel tapu kayýtlarýnda Tarla vasfýnda olup üzerinde hakký olan alacaklý satýþ isteyen hissedar 
aðaçlarýn budama, gübreleme, toprak iþleme gibi yüzölçümü 7.996,00 m²?dir. Borçlu Ýdris ASLAN ýn bu veya ilgililer artýrmaya iþtiraki halinde alacaðý mezkur 
kültürel iþlemlerinin yapýlmadýðý ve bakýmsýz bir parseldeki hissesi Tam dýr. nispet reddesinde ise ayrýca pey akçesi ve teminat 
halde olduðu tespit edilmiþtir. Bu taþýnmaz Kayaýþýk Köyü yerleþim alaný sýnýrlarý aranmaz. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) 
Adresi :Kayaýþýk Köyü Simav/Kütahya dýþýnda bir parseldir. Köy yerleþim alanýna uzak günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga 

Simav / KÜTAHYA sayýlabilecek (yaklaþýk 3 km) mesafede bir parseldir. vergisi, KDV,  1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý 
Yüzölçümü : 1.184 m2  Taþýnmazýn arazi yoluna cephesi mevcut olup alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan 
Arsa Payý : ulaþýmý bu yolla saðlanmaktadýr. Taþýnmaz % 0-2 düz doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý 
Ýmar Durumu : Yok   ve düze yakýn derecede hafif eðimli arazilerdendir.  rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden rüçhan 
Kýymeti : 5.000,00 TL Týnlý-killi toprak bünyesine sahip olup toprak derinliði haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi 
KDV Oraný : %18 bakýmýndan orta-derin(90-150 cm) özelliktedir. Su Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan 
Kaydýndaki Þerhler :Tapu Kaydýndaki geçirgenliði bakýmýndan orta geçirgen özellikte bir alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli 

Gibidir. parseldir. Taþýnmaz devletçe sulanan alanlardan alacaklardan sonra gelir.)
1. Satýþ Günü :15/11/2021 günü 14:05 - 14:10 deðildir. Kýraç tarým arazisidir. Keþif tarihinde 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) 

arasý taþýmazýn; boþ vaziyette olduðu, herhangi bir zirai bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve 
2. Satýþ Günü :13/12/2021 günü 14:05 - 14:10 faaliyet yapýlmadýðý tespit edilmiþtir. Kenar giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile 

arasý kýsýmlarýnda 4 adet çeþitli yaþ-larda ceviz ve 2 adet (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi 
Satýþ Yeri :Simav Ýcra Dairesi Önü - null null / de elma aðacý vardýr. Dereye yakýn bir parseldir. takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça 
null Adresi :Kayaýþýk Köyü Simav/Kütahya paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
****************************************************** Simav / KÜTAHYA 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet 
2 NO'LU TAÞINMAZIN Yüzölçümü : 7.996 m2  içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanunu-nun 133 üncü 
Özellikleri :Kütahya Ýl, Simav Ýlçe, 619 Parsel, Arsa Payý : maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp 
KAYAIÞIK Mahalle/Köy, Kýlýnçkaya Mevkii, 619 Ýmar Durumu : Yok   daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile 
parsel nolu taþýnmaz; Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi, Kýymeti : 30.000,00 TL ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri 
Kayaýþýk Köyü,  Kýlýnçkaya mevkiinde bulunmak- KDV Oraný : %18 teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki 
tadýr. Söz konusu parsel tapu kayýtlarýnda Tarla Kaydýndaki Þerhler : T a p u  K a y d ý n d a k i  farktan ve diðer zararlar-dan ve ayrýca temerrüt 
vasfýnda olup yüzölçümü 4.800,00 m²?dir. Borçlu Gibidir. faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký 
Ýdris ASLAN ýn bu parseldeki hissesi Tam dýr. 1. Satýþ Günü :15/11/2021 günü 14:25 - 14:30 ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn 
Bu taþýnmaz Kayaýþýk Köyü yerleþim alaný sýnýrlarý arasý dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle 
dýþýnda bir parseldir. Köy yerleþim alanýna uzak 2. Satýþ Günü : 13/12/2021 günü 14:25 - 14:30 teminat bedelinden alýnacaktýr.
sayýlabilecek (yaklaþýk 3 km) mesafede bir parseldir. arasý 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren 
Taþýnmazýn Çöte Deresi olarak geçen derenin Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü - null null / herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri 
kenarýnda bulunan arazi yoluna cephesi mevcut olup null verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderi-
ulaþýmý bu yolla saðlanmaktadýr. Taþýnmaz % 0-2 düz ****************************************************** lebilir. 
ve düze yakýn derecede hafif eðimli arazilerdendir. Satýþ þartlarý: 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi 
Týnlý toprak bünyesine sahip olup toprak derinliði 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýla-caktýr. görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacak-larý, 
bakýmýndan orta-derin(90-150 cm) özelliktedir. Su Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden,   artýrma baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/2121 Esas 
geçirgenliði bakýmýndan orta geçirgen özellikte bir t a r i h i n d e n  ö n c e k i  g ü n  s o n u n a  k a d a r  sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze 
parseldir. Taþýnmaz devletçe sulanan alanlardan esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda baþvurmalarý ilan olunur.11/10/2021
deðildir. Kýraç tarým arazisidir. Keþif tarihinde teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen (ÝÝK m.126)                             
taþýnmazýn meyve bahçesi olarak kullanýldýðý tespit deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
edilmiþtir. Parsel dereye yakýn bir taþýnmazdýr. alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada 
Parsel üzerinde yaklaþýk 120 adet 25-30 yaþlarýnda, ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.
bazýlarý kurumaya baþlamýþ olan kiraz aðaçlarý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan 

.
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