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T.C.
SÝMAV

(SULH HUKUK MAH.) SATIÞ MEMURLUÐU
2021/23 SATIÞ

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli yapýsýnda orta derin özelliktedir.Devletçe sulanan alanlardan olmayýp kýraç 
özellikleri: tarým arazisi niteliðindedir.Yola cephesi olmayýp komþu taþýnmazlardan 
1 NO'LU TAÞINMAZIN geçilerek en yakýn yola ulaþýlabilmektedir. Üzerinde uzun yýllardýr tarýmsal 
Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Kirazlý mevkiinde kain faaliyet yapýlmamýþ olup keþif tarihi itibariyle boþ vaziyettedir.
193 ada 63 parsel sayýlý 73,44m² miktarlý taþýnmaz tapuda Bahçe vasfýyla Yüzölçümü : 479,87 m2  
kayýtlýdýr. Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye yakýn sayýlabilecek Ýmar Durumu : Yok   
(yaklaþýk 1 km) mesafededir. Düz ve düze yakýn (%0-2) eðiminde olup týnlý- Kýymeti : 1.500,00 TL
kumlu toprak yapýsýnda orta derin özelliktedir. Devletçe sulanan alanlardan KDV Oraný : %18
olmayýn kenarýnda bulunan su arký ile sulanabilmektedir. Güneyinde bulunan 1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 10:10 - 10:15 arasý
arazi yolunda ulaþýmý mümkün olup bahçe olarak kullanýlmakta ve sebze dikimi 2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 10:10 - 10:15 arasý
yapýlmaktadýr. Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu - 
Yüzölçümü : 73,44 m2  ****************************************************************************************
Kýymeti : 1.500,00 TL 6 NO'LU TAÞINMAZIN
KDV Oraný : %18 Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Kuruçam mevkiinde 
Ýmar Durumu : Yok  kain 108 ada 51 parsel sayýlý 1.073,76m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla 
1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 09:30 - 09:35 arasý kayýtlýdýr.Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak (yaklaþýk 3-4 km) 
2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 09:30 - 09:35 arasý mesafededir.%30 eðiminde olup týnlý-kumlu toprak yapýsýnda orta derin 
Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu - özelliktedir.Devletçe sulanan alanlardan olmayýp kýraç tarým arazisi 
**************************************************************************************** niteliðindedir.Yola cephesi olmayýp komþu taþýnmazlardan geçilerek en yakýn 
2 NO'LU TAÞINMAZIN yola ulaþýlabilmektedir.Üzerinde uzun yýllardýr tarýmsal faaliyet yapýlmamýþ olup 
Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Kavaklýözelti mevkiinde keþif tarihi itibariyle boþ vaziyettedir.
kain 114 ada 22 parsel sayýlý 471,68m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla Yüzölçümü : 1.073,76 m2  
kayýtlýdýr. Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak sayýlabilecek Ýmar Durumu : Yok   
(yaklaþýk 1,5-2km) mesafededir. Yaklaþýk %30 eðiminde olup týnlý-kumlu toprak Kýymeti : 2.000,00 TL
yapýsýnda orta derin özelliktedir. Devletçe sulanan alanlardan olmayýn kýraç KDV Oraný : %18
tarim arazisidir. Yola cephesi olmayýp komþu taþýnmazlardan geçilerek en yakýn 1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 10:20 - 10:25 arasý
yola ulaþýlabilmektedir. Uzun yýllardýr üzerinde tarýmsal faaliyet yapýlmamýþ olup 2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 10:20 - 10:25 arasý
keþif tarihi itibariyle boþ vaziyettedir. Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu - 
Yüzölçümü : 471,68 m2  ****************************************************************************************
Kýymeti : 1.500,00 TL 7 NO'LU TAÞINMAZIN
KDV Oraný : %18 Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Akgedik mevkiinde kain 
Ýmar Durumu : Yok  206 ada 56 parsel sayýlý 2.331,98m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla 
1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 09:40 - 09:45 arasý kayýtlýdýr. Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak (yaklaþýk 3-4 km) 
2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 09:40 - 09:45 arasý mesafededir.%30 eðiminde olup týnlý-kumlu toprak yapýsýnda orta derin 
Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu - özelliktedir. Devletçe sulanan alanlardan olmayýp kýraç tarým arazisi 
**************************************************************************************** niteliðindedir. Yola cephesi olup ulaþýmý kolaydýr. Üzerinde uzun yýllardýr 
3 NO'LU TAÞINMAZIN tarýmsal faaliyet yapýlmamýþ olup keþif tarihi itibariyle üzerinde 20 adet meþe, 1 
Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Kirazlý mevkiinde kain adet ceviz ve 1 adet kestane aðacý vardýr.
114 ada 11 parsel sayýlý 523,02m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla Yüzölçümü : 2.331,98 m2  
kayýtlýdýr. Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak sayýlabilecek Ýmar Durumu : Yok   
(yaklaþýk 1,5-2 km) mesafededir.%30 eðiminde olup týnlý-kumlu toprak Kýymeti : 6.000,00 TL
yapýsýnda orta derin özelliktedir. Devletçe sulanan alanlardan olmayýp kýraç KDV Oraný : %18
tarým arazisi niteliðindedir. Yola cephesi olmayýp komþu taþýnmazlardan 1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 10:30 - 10:35 arasý
geçilerek en yakýn yola ulaþýlabilmektedir. Üzerinde uzun yýllardýr tarýmsal 2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 10:30 - 10:35 arasý
faaliyet yapýlmamýþ olup keþif tarihi itibariyle boþ vaziyettedir. Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu - 
Yüzölçümü : 523,02 m2  ****************************************************************************************
Ýmar Durumu : Yok   8 NO'LU TAÞINMAZIN
Kýymeti : 2.000,00 TL Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Yatakyeri mevkiinde 
KDV Oraný : %18 kain 235 ada 2 parsel sayýlý 469,03m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla 
1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 09:50 - 09:55 arasý kayýtlýdýr. Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak (yaklaþýk 3-4 km) 
2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 09:50 - 09:55 arasý mesafededir.%0-2 eðiminde düz ve düze yakýn olup týnlý-kumlu toprak 
Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu - yapýsýnda orta derin özelliktedir. Devletçe sulanan alanlardan olmayýp 
**************************************************************************************** kuzeyindeki dereden sulanabilme imkanýna sahiptir. Yola cephesi olup ulaþýmý 
4 NO'LU TAÞINMAZIN kolaydýr. Üzerinde 6 adet 8-10 yaþlarýnda ceviz aðacý ve 2 adet viþne aðacý 
Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Kirazlý mevkiinde kain vardýr.
114 ada 13 parsel sayýlý 335,62m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla Yüzölçümü : 469,03 m2  
kayýtlýdýr.Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak sayýlabilecek Ýmar Durumu : Yok   
(yaklaþýk 1,5-2 km) mesafededir.%30 eðiminde olup týnlý-kumlu toprak Kýymeti : 5.000,00 TL
yapýsýnda orta derin özelliktedir.Devletçe sulanan alanlardan olmayýp kýraç KDV Oraný : %18
tarým arazisi niteliðindedir.Yola cephesi olmayýp komþu taþýnmazlardan 1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 10:40 - 10:45 arasý
geçilerek en yakýn yola ulaþýlabilmektedir. Üzerinde uzun yýllardýr tarýmsal 2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 10:40 - 10:45 arasý
faaliyet yapýlmamýþ olup keþif tarihi itibariyle boþ vaziyettedir. Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu -
Yüzölçümü : 335,62 m2  ****************************************************************************************
Ýmar Durumu : Yok   9 NO'LU TAÞINMAZIN
Kýymeti : 2.000,00 TL Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Tuzlabaþý mevkiinde 
KDV Oraný : %18 kain 229 ada 357 parsel sayýlý 1642,32m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla 
1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arasý kayýtlýdýr. Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak (yaklaþýk 3-4 km) 
2. Satýþ Günü : 29/12/2021 günü 10:00 - 10:05 arasý mesafededir.%0-2 eðiminde düz ve düze yakýn olup týnlý-kumlu toprak 
Satýþ Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Duruþma Salonu - yapýsýnda orta derin özelliktedir. Ýçerisinde 1,5 mt yüksekliðinde 2 tonluk beton 
**************************************************************************************** havuz bulunup yakýnýndaki dereden ve daðdan gelen suyun havuzda 
5 NO'LU TAÞINMAZIN toplanmasýyla sulanabilen bir taþýnmazdýr. Etrafý 1,5 mt yüksekliðinde tahta çitle 
Özellikleri : Kütahya ili, Simav ilçesi, Kýzýlcýk köyü, Kirazlý mevkiinde kain çevrilidir. Yola cephesi olup ulaþýmý kolaydýr. Üzerinde çeþitli yaþlarda 8 adet 
115 ada 7 parsel sayýlý 479,87m² miktarlý taþýnmaz tapuda Tarla vasfýyla ayva, 5 adet erik, 2 adet kiraz, 2 adet armut ve 2 adet ceviz aðacý vardýr. 
kayýtlýdýr.Köy yerleþim alaný sýnýrlarý dýþýnda olup köye uzak sayýlabilecek Taþýnmazýn bir kýsmý üzerinde sebze yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr.
(yaklaþýk 1,5-2 km) mesafededir.%30 eðiminde olup týnlý-kumlu toprak Yüzölçümü : 1.642,32 m2  

*Devamý sayfa 5’de
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TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Ýmar Durumu : Yok   2. Satis Günü : 29/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arasi
Kýymeti : 20.000,00 TL Satis Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Durusma Salonu - 
KDV Oraný : %18 ****************************************************************************************
1. Satýþ Günü : 03/12/2021 günü 10:50 - 10:55 arasý Satis sartlari : 
2. Satýº Günü : 29/12/2021 günü 10:50 - 10:55 arasý 1- Ihale açik artirma suretiyle yapilacaktir. Birinci artirmanin  yirmi gün 
Satis Yeri : Simav Asliye Hukuk Mahkemesi Durusma Salonu - öncesinden,   artirma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr 
**************************************************************************************** adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artirmada tahmin edilen 
10 NO'LU TASINMAZIN degerin %50 sini ve rüçhanli alacaklilar varsa alacaklari toplamini ve satis 
Özellikleri :Kütahya ili, Simav ilçesi, Kizilcik köyü, Köyiçi mevkiinde kain giderlerini geçmek sarti ile ihale olunur. Birinci artirmada istekli bulunmadigi 
181 ada 5 parsel sayili 487,76m² miktarli tasinmaz tapuda Ahsap Iki Katli takdirde elektronik ortamda birinci artirmadan sonraki besinci  günden, ikinci 
Ev,Ambar,Samanlik ve Arsasi vasfiyla kayitlidir.Köy yerlesim alani sinirlari artirma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif 
içinde olup her türlü köy alt yapi imkanlarindan faydalanabilecek bir verilebilecektir.  Bu artirmada da malin tahmin edilen degerin %50 sini,  rüçhanli 
tasinmazdir.Yola cepheli olup ulasimi kolaydir.Üzerinde 1adet ev ve 3 adet alacaklilar varsa alacaklari toplamini  ve satis giderlerini geçmesi sartiyla en çok 
samanlik ile ambar olmak üzere 4 adet yapi bulunmaktadir.Tasinmazin artirana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alici çikmazsa satis talebi düsecektir.
kuzeyinde 79,00 m2 taban alanli yaklasik 50 yillik iki katli ahsap bir ev 2- Artirmaya istirak edeceklerin, tahmin edilen degerin % 20'si oraninda 
bulunmaktadir.Zemin katta 2 adet giris vardir.Girislerden biri zemin katta pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazimdir. 
samanlik olarak kullanilan bölüme açilmaktadir.Giris kapisi ve tavani ahsap, Satis pesin para iledir, alici isteginde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. 
tabani topraktir.Beton yemlik bulunmaktadir. Giris kapisi demir profildir.Tabani Binde 5,69 Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harci ile  teslim masraflari  aliciya aittir. 
beton, tavani ahsaptir. Kiler olarak kullanilan ahsap raflar vardir.Ahsap bir Tellâllik Harci, tasinmazin aynindan dogan vergiler satis bedelinden ödenir. 
merdivenle 1. kata çikilmaktadir. 1. katta 2 oda, 1 mutfak, banyo ve wc (Alacaklari rehinli olan alacaklilarin satis tutari üzerinden rüçhan haklari vardir. 
bulunmaktadir. Oda kapilari ahsap, mutfak kapisi pvcdir.Pencerelerinin bir Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen esya ve 
kismi ahsap, bir kismi pvcdir. Mutfakta beton tezgah olup tezgah üstünde granit akardan alinmasi lazim gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
bulunmaktadir.Tezgah alt ve üstünde ahsap mutfak dolabi vardir.Mutfak tavani 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki 
pvc lambridir. Banyonun tabani ve duvarlarinin yaklasik 60 cm si seramik haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) 
kaplidir. Wcnin tabani ve duvarlarinin yaklasik 40 cm si seramik kaplidir. gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit 
Alaturka hela tasi ve lavabo bulunmaktadir.Binanin güneyinde binaya sonradan olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
ilave edilen betonarme bir balkon bulunmaktadir. Balkon tabani betondur ve 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve 
demir korkuluk vardir. Bina üzerinde çati örtüsü kiremit olan 4 akintili ahsap bir Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp 
çati bulunmaktadir. Sonradan ilave edilen balkon üzerinde ise çati örtüsü sac daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm 
panel olan ve egimi; çatinin egiminin devami seklinde olan ahsap bir çati vardir. alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve 
Bina soba ile isitilmaktadir. Kesif tarihi itibari ile bina oturulur vaziyettedir.Satis diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. 
konusu tasinmazin güneyinde 19,00 m2 taban alanli, 35,00 m2 taban alanli ve Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil 
14,00 m2 taban alanli 3 adet ahsap samanlik ve ambar bulunmaktadir. olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
Samanlik ve ambarlarin taban kismi çamur harçli tas duvarli, üzeri tahta 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede 
duvarlidir. Bu yapilarin üzerinde 2 akintili ahsap çatilari olup çati örtüleri açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 
Marsilya kiremittir. Satisa konu bu parselin içerisinde konut ve diger yapilar 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul 
disinda kalan bahçe olarak kullanilan kisimlarda çesitli yaslarda 4 adet erik, 2 etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2021/23 Satýþ sayýlý dosya 
adet elma, 2 adet ceviz ve 1 adet de üzüm asmasi agaçlari mevcuttur numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.28/10/2021
Yüzölçümü : 487,76 m2   (ÝÝK m.126)                               
Imar Durumu : Yok   (*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
Kiymeti : 70.000,00 TL * : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk 
KDV Orani : %1 gelmektedir. 
1. Satis Günü : 03/12/2021 günü 11:00 - 11:05 arasi
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