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TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, Mahkemesi Duruþma Salonu Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, 
niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : ****************************************************** Kayaýþýk köyü, Orman mevkiinde kain 117 parsel 
1 NO'LU TAÞINMAZIN 4 NO'LU TAÞINMAZIN sayýlý taþýnmaz 2.500,00m² büyüklüðünde olup 
Özellikleri :Kütahya ili, Simav ilçesi, Özellikleri :Kütahya ili, Simav ilçesi, tapuda tarla vasfýyla kayyýtlýdýr. Kayaýþýk köyü 
Tabakhane mah. kain 107 ada 9 parsel sayýlý Kayaýþýk köyü, Köycivarý mevkiinde kain 326 yerleþim alaný dýþýnda olup köye yakýn 
taþýnmaz 141,84m² büyüklüðünde olup tapuda parsel sayýlý taþýnmaz 8.850,00m² büyüklüðünde sayýlabilecek (yaklaþýk 1,5-2 Km) mesafededir. 
Kargir Ev vasfýyla kayýtlýdýr.Simav Belediyesi olup tapuda tarla vasfýyla kayyýtlýdýr. Kayaýþýk Düz ve düze yakýn (%0-2) derecede hafif eðimli 
Uygulama Ýmar Planý sýnýrlarý içerisinde bitiþik köyü yerleþim alaný dýþýnda olup köye yakýn olup týnlý-killi toprak yapýsýndadýr. Su geçirgenliði 
nizam 4 katlý konut alanýnda kalmaktadýr. Her konumdadýr (yaklaþýk 500 mt). Düz ve düze yakýn orta yavaþ geçirgen, toprak derinliði orta derindir. 
türlü belediye ve þehircilik alt yapý ve imkan- (%0-2) derecede hafif eðimli olup týnlý-killi toprak Devletçe sulanan alanlardan olmayýp kýraç tarým 
larýndan faydalanabilecek konumdadýr. Yola yapýsýndadýr. Su geçirgenliði orta yavaþ geçir- arazisidir. Köy asfalt yoluna cepheli olup keþif 
cephesi mevcut olup þehir merkezine yakýn gen, toprak derinliði orta derindir. Devletçe tarihi itibariyle ekili dikili deðildir.
konumdadýr. Yusuf Koyuncuoðlu Ý.Ö.O' nun sulanan alanlardan olmayýp kýraç tarým arazisi Yüzölçümü : 2.500 m2  
karþýsýndadýr. Taþýnmaz üzerinde 3 katlý, zemin niteliðinderi. Yola cephesi yoktur. Tarýmsal Ýmar Durumu : Yok   
kargir diðer katlarý kerpiç bir yapý bulunmaktadýr. faaliyeti zorlaþtýracak þekilde geometrik þekli Kýymeti : 20.000,00 TL
Yapýnýn çatýsý ahþap olup üzeri kiremit kaplýdýr. kýývrýmlýdýr. Keþif tarihi itibariyle tarýmsal faaliyet KDV Oraný : %18
Okul tarafýndaki cadde tarafýndan zemin kattan yapýlmadýðý görülmüþtür. 1. Satýþ Günü : 12/11/2021 günü 11:10 - 11:15 
giriþ bulunmakta olup güney tarafýndaki yoldan Yüzölçümü : 8.850 m2  arasý
kot farkýndan dolayý binanýn 2. katýna ayrý giriþ Ýmar Durumu : Yok   2. Satýþ Günü : 08/12/2021 günü 11:10 - 11:15 
bulunmaktadýr. Kýymeti : 30.000,00 TL arasý
Yüzölçümü : 141,84 m2  KDV Oraný : %18 Satýþ Yeri : Simav Adliyesi Asliye Hukuk 
Ýmar Durumu :Simav Beld. Uygulama Ýmar 1. Satýþ Günü : 12/11/2021 günü 10:40 - 10:45 Mahkemesi Duruþma Salonu - 
Planý içerisinde bitiþik nizam 4 katlý konut alaný  arasý ******************************************************
Kýymeti : 380.000,00 TL 2. Satýþ Günü : 08/12/2021 günü 10:40 - 10:45 Satýþ þartlarý : 
KDV Oraný : %18 arasý 1-Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýla-
1. Satýþ Günü :12/11/2021 günü 10:00 - 10:05 Satýþ Yeri : Simav Adliyesi Asliye Hukuk caktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden,   

arasý Mahkemesi Duruþma Salonu - artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar 
2. Satýþ Günü :08/12/2021 günü 10:00 - 10:05 ****************************************************** esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda 

arasý 5 NO'LU TAÞINMAZIN teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen 
Satýþ Yeri :Simav Adliyesi Asliye Hukuk Özellikleri :Kütahya ili, Simav ilçesi, deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa 

Mahkemesi Duruþma Salonu - Kayaýþýk köyü, Köycivarý mevkiinde kain 360 alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek 
****************************************************** parsel sayýlý taþýnmaz 3.100,00m² büyüklüðünde þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli 
2 NO'LU TAÞINMAZIN olup tapuda tarla vasfýyla kayyýtlýdýr. Kayaýþýk bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci 
Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, 4 Eylül köyü yerleþim alaný dýþýnda olup köye yakýn artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma 
mah, Asmalýment mevkiinde kain 374 ada 34 konumdadýr (yaklaþýk 150-200 mt). Düz ve düze gününden önceki gün sonuna kadar elektronik 
parsel sayýlý taþýnmaz 3.384,00m² büyüklüðünde yakýn (%0-2) derecede hafif eðimli olup týnlý-killi ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da 
olup tapuda tarla vasfýyla kayýtlýdýr.Simav ilçe toprak yapýsýndadýr. Su geçirgenliði orta yavaþ malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,  rüçhanlý 
yerleþim alanýna 1,5-2 Km mesafede olup Simav geçirgen, toprak derinliði orta derindir. Devletçe alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ 
Devlet Hastanesine ve hayvan pazarýna yaklaþýk sulanan alanlardan olmayýp kýraç tarým arazisi giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale 
1 Km mesafededir.Düz ve düze yakýn (%0-2) niteliðinde taþlý yapýdadýr. Yola cepheli olup olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ 
derecede hafif eðimli olup týnlý-kumlu toprak ulaþýmý kolaydýr. Keþif tarihi itibariyle hububat talebi düþecektir.
yapýsýndadýr.Su geçirgenliði orta geçirgen, ekim dikimi yapýldýðýndan üzerinde anýz bulunan 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin 
toprak derinliði orta derindir.Devletçe sulanan taþýnmaz görünümündedir. edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya 
alanlardan olmayýp çevrede açýlan artezyen Yüzölçümü : 3.100 m2  bu miktar kadar banka teminat mektubu vermele-
kuyularýndan sulanabilmektedir.Yola cephesi Ýmar Durumu : Yok   ri lazýmdýr. 
yoktur.Keþif tarihi itibariyle üzerinde yonca ekili Kýymeti : 16.000,00 TL Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü 
olup 25-30 yaþlarýnda 1 adet ceviz ve 1 adet elma KDV Oraný : %18 geçmemek üzere süre verilebilir. Binde 5,69 
aðacý vardýr. 1. Satýþ Günü : 12/11/2021 günü 10:50 - 10:55 Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim 
Yüzölçümü : 3.384 m2  arasý masraflarý alýcýya aittir.
Ýmar Durumu : Yok   2. Satýþ Günü :08/12/2021 günü 10:50 - 10:55  Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan 
Kýymeti : 150.000,00 TL arasý vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý 
KDV Oraný : %18 Satýþ Yeri :Simav Adliyesi Asliye Hukuk rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden 
1. Satýþ Günü : 12/11/2021 günü 10:15 - 10:20 Mahkemesi Duruþma Salonu - rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar 

arasý ****************************************************** vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve 
2. Satýþ Günü : 08/12/2021 günü 10:15 - 10:20 6 NO'LU TAÞINMAZIN akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, 

arasý Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
Satýþ Yeri : Simav Adliyesi Asliye Hukuk Kayaýþýk köyü, Köycivarý mevkiinde kain 359 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer 

Mahkemesi Duruþma Salonu parsel sayýlý taþýnmaz 900,00m² büyüklüðünde ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný 
****************************************************** olup tapuda tarla vasfýyla kayýtlýdýr .Kayaýþýk özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný 
3 NO'LU TAÞINMAZIN köyü yerleþim alaný dýþýnda olup köye yakýn dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize 
Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, konumdadýr (yaklaþýk 100-150 mt). Düz ve düze bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu 
Kayaýþýk köyü, Olucak mevkiinde kain 307 parsel yakýn (%0-2) derecede hafif eðimli olup týnlý-killi sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç 
sayýlý taþýnmaz 4.550,00m² büyüklüðünde olup toprak yapýsýndadýr. Su geçirgenliði orta yavaþ býrakýlacaktýr.
tapuda tarla vasfýyla kayyýtlýdýr.Kayaýþýk köyü geçirgen, toprak derinliði orta derindir. Devletçe 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen 
yerleþim alaný dýþýnda olup köye yakýn sulanan alanlardan olmayýp kýraç tarým arazisi mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas 
konumdadýr (yaklaþýk 500-600 mt). Hafif eðimli niteliðinde taþlý yapýdadýr. Yola cepheli olup Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale 
(%2-6) derecede olup týnlý-killi toprak yapýsýn- ulaþýmý kolaydýr. Keþif tarihi itibariyle hububat feshedilir. 
dadýr.Su geçirgenliði orta yavaþ geçirgen, toprak ekim dikimi yapýldýðýndan üzerlerinde anýz Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini 
derinliði orta derindir.Devletçe sulanan alanlar- bulunun taþýnmaz görünümündedir. yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan 
dan olmayýp kýraç tarým arazisi niteliðindedir.Yola Yüzölçümü : 900 m2  tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son 
cepheli olup ulaþýmý kolaydýr.Keþif tarihi itibariyle Ýmar Durumu : Yok   ihale bedeli arasýndaki farktan ve diðer 
tarýmsal faaliyet yapýlmadýðý görülmüþtür. Kýymeti : 5.000,00 TL zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden 
Yüzölçümü : 4.550 m2  KDV Oraný : %18 müteselsilen mesul olacaklardýr. 
Ýmar Durumu : Yok   1. Satýþ Günü : 12/11/2021 günü 11:00 - 11:05 Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet 
Kýymeti : 18.000,00 TL arasý kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, 
KDV Oraný : %18 2. Satýþ Günü : 08/12/2021 günü 11:00 - 11:05 varsa öncelikle
1. Satýþ Günü :12/11/2021 günü 10:30 - 10:35 arasý  (ÝÝK m.126)

arasý Satýþ Yeri :Simav Adliyesi Asliye Hukuk (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de 
2. Satýþ Günü :08/12/2021 günü 10:30 - 10:35 Mahkemesi Duruþma Salonu - dahildir.

arasý ****************************************************** * :Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulama-
Satýþ Yeri :Simav Adliyesi Asliye Hukuk 7 NO'LU TAÞINMAZIN da kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir. 
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