
T.C,
ÇAMEL, -- uEMuRLuĞu

(SULH HUKUK MAH,) SATIŞ I

Ort. Gid. Satış

ÇAMELi BELEDiYE BAŞKANLIĞIN 
A

|1l1.|l202|.

?3;, ılr+{i

:n}***,r,:rl*x-,*iş--fffi d$iiJ,j*i-,j*,,*.,,..,', 
{,iil*

.şiq;,1i[1:§,i{ffi 
iİrtilİ*[:ş*:UŞ,T:it1"l-Jffi ;",",'i"d"hazıredilmesl

rica olunur,

EKl : Satış İlanı

ÇAMELı l

GELEN
Kayıt Tarihi

Kayıt No
i(ayıt Saati
Ek

sr"r.cİİe ğ,\şKı\ı{ ı-t G ı

RtSrV'i 
[iffiiıTfl_:'

t

I
İ
l.
7

:i

taril
veriı
tople
elekt
sonuı
%50
artıraı

miktar
geçı?ıe

xBubelge5070sayılıkanunhükümlerineuygunolarake.imzaileimzalanmıştır.

Adres : ÇAMELİ (sULH HUKUK MAH.) sATlŞ ıı,ırııuRı-uĞ|J AyrıntılıBilgi: HAMZA KUTLUAY SatışMemuru

UY

-: 

eü i ndek i bu dokiin aııa lıtıp : / i vatandas _uyap

Di
lad
,ü{ü

fi
--h-



_.-1



T.C.

ÇAMELİ
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

202l13 SATIŞ
TAşINMAzIN AçIK ARTIRMA iraNı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1NO,LU TAŞINMAZIN
özellikleri : Denizli İl, Çameli İlçe,385 Ada,52 Parsel, CUMAALANI Mahalle/Köy, köyiçi
Mevkii, Taşınmaz köy yerleşim alanı içinde yola cephele, kamusal hizmetlerden yararlanır haldedir.
içerisindebadem,erik,asma ve ceviz ağacı vardır, taşınmaz içerisinde 12 m2 alanlı tek katlı depo, 70 m2
alanlı 2 katlı kargir ev ve 48m2 alanlı ahır bulunmaktadt. 2 kata kadar inşaat izini verileceği
bildirilmiştir.
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

: Cumaalanı Mahallesi Köyiçi Mevkii Çameli/ DENİZLİ
ı |.004,16m2
: 2 Kata kadar inşaat izni verilebiIir.

: l6l .765,00 TL
z o/ol8

ı 18l0l12022 günü l0:00 - l0:05 arası

: |510212022 günü l0:00 - l0:05 arası

: Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü Odası

1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

2 NO,LU TAŞINMAZIN
: Denizli İl, Çameli |lçe, 227 Ada, 22 Parsel, CUMAALANI Mahalle/Köy,

kuyruk mevkii Mevkii, Taşınmaz tarla vasfında yerleşim alanı kenarında bulunmaktadır. sulama elverişli
değildir, içerisinde ekonomik değer taşıyan ağaç bulunmamaktadır. İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü izni
ile inşaat ruhsatı verilebileceği biIdirilmiştir.
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
l. Sıtış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Cumaatanı Mahallesi Kuyruk Mevkii Çameli/ DENİZLİ
687,96 m2

İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü izni ile inşaat ruhsatı verilebilir.

l0.3l9,00 TL
%l8
Tapu kaydındaki gibidir.
l8l0112022 günü l0: l0 - l0: l5 arası

l5l02l2022 günü l0:l0 - l0:l5 arası

Adliye Yazı İşleri Müdürlüğü Odası

Satış şartları :

ı- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, aıtırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen ?eğerİn o/o50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları

toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde

elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün

sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin

%50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin o/o 20'si oranında pey akçesi veya bu

miktar kadarbanka teminat mektubuvermeleri lazımdır. Satış peşin parailedir, alıcı isteğinde(l0) günü

geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 112tapu harcı ile teslim masrafları ul'.'vuuittiffi
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r.ll]l1,1. Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan
alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
gelir.)

3- İpotek sahibialacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır;
aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakı|acaktır.

4- Satış bedeli hemen veyaverilen mühlet içinde ödenmezse İcrave İflas Kanununun l33 üncü
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile
ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve
temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıyabir örneği gönderilebilir.

6- Sahşa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı|acakları,
baŞkaca bilgi almak isteyenlerin 202|13 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları i|an
olunur. 17ll1l202l

Hamza KUTLUAY
Satış Memuru

l35426

(iirc m.ızo)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir.
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