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TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA iı-eırr

satılmasına karar verilen taşınmazln cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 No,Lu TAşINMAZIN
ozellikleri
yerleşim alanı içerisinde,
bulunmamaktadır.
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
t(aydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Denizli İl, Çameli ilçe, 225 Ada, 62 Parsel, KINIKYERİ Mahallesi, Kocadüz Mevkii, Taşınmaz köy

kıraç tarım arazisi niteığinoe bırp, içerLlnde ekonomik değer taşıyan herhangi bir ağaç

: Kını§eri Mahallesi Kocadüz Mevki Çameli/ DENİZLİ

: 3.118 m2

: İki kata kadar inşat izni verilebilir.

: 40.783,40 TL
: o/o18

: Tapu kaydındakigibidir.

= 
|510312022 günü 10:00 - 10:05 arası

ı L0l05l2022 günü 10:00 - 10:05 arası

: ADLiYE YMI İŞLERİ MüDüRLüĞü oDAsI

Satış şa]tlan _ !_._:L:_]^_ :^^^ı.i

1_ ihale açık aıtırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün

sonuna kadar esatis.uyap.9ov.tr adresinden eıertroniı< ortamda teklif verllebileceKir. Bu aıtırmada tahmin edilen değerin

o/o50 sini ve rrçhffi[-iaziRiilffiarsa alacaklarİto|ı"r,n,ve.sauş giderlerinigeçmek şartı ile ihale olunur, Birinci aıtırmada

istekli bulunmadığı taı<oiide elektronik ortamda birinci aıtırmadan sbnraki beşıncl günden, ikinciaıtırma gününden önceki gün

sonuna kadar elekronik ortamda teklif verilebilecekir. Bu aıtırmada da halınlahmin edilen değerin o/o!0.sini, 
.rüçhanlı

alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gloerl;rıni geçmesi şaıtıyla en çok aıtırana ihale o|unur, BöYle fazla bedelle alıcı

çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Arbrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin o/o 20'si oranında pey akÇesi veya bu miktar kadar banka

teminat mektubu vermelerilazımdır. Satış peşin puraiı"clr, aİıcı isteğnde(10) 9ünü geçmemek üzere süreverilebilir, Damga

vergisi, KDV, I|2 lapu harcı ile teslim masrafian aı,cıya aittir. 1ellAllıi Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satlŞ

bedelindenödenir. (Alacakları rehinli olan aıacaı<ıiıaiın satışiutarı üzerinden rüçhan hakları vardır.Gümrük resmi veakar vergisi

gibi Devlet tekliflerinden mruyy"n eşya Ve akardan alınmaiı lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir,)

3_ ipotek sahibi alacaklılarla diğerilgilerin (*) bu gayrimenkulüzerindeki haklarınıözellikle faiz ve giderlere dair olan

iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde oairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça

paylaşmadan hariç bırakılacakır' 
133 üncü maddesi gereğince

4- satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Icra ve lflas kanununun

ihale feshediliıı ]i,.ıuv" ıatıııİ oana'sonra ihale bedelinl yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebeP olan tüm alıcılar ve kefiIleri

teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasınd"ı.iiarı,tah ve diğer zararlardan veayrlca temerrütfaizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet ialmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle

teminat bedelinden alınacaktır.

5- şaıtname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık oluP gideri verildiği takdirde isteYen alıcıYa

bir örneği gönderilebilir.

6_ Satışa i$irak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, baŞkaca bilgi almak

isteyenlerin 2o2oi8 Sitış sayılı dosya numarasıyla mlOUltiğümüze başvurmaları ilan olunur.05l0Il2022

UYAP Bilişiın Sisteıninıleki bu doktilnana http://vaİandas.ryap.gov.tr adresinden qeMpewD ZlSHjxQ , nz77VU0 fZ/ +ja= ile erişebilitsiı
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