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TAşlNMAzIil AçIK ARTIRMA İIANI

satllmaslna karar Verilen taŞlnmazln cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 No,LU TAşINMAZIN
6r"llikl.ri : Denizli il, Çameli İlçe, 230 Ada, 15 Parsel, ELMALI tlahalle/Köy, Taşlnmaz Elmah

mahallesi yerleşim alanü içindedir, yo|u ve yola cephesi vardır. Tarla vasfında, keşif günü itibariyle 1 adet 20
yaşlarında üzüm asmasl ile 113,12 m2 alanh tek kath 2B yapl sınıfı o/o30 yıpranmış durumda eV bulunmakta
olup, evin iki girişi olup iki konut halindedir. Her bir konut iki oda, banyo Ve tuvaletten oluŞmaktadlr.
Duvarlarl slvah Ve boyaldlr, pencereleri PVC dogramadır, Isltma sobah olup, slcak su için güneş enerjisi

Vardlr. Evin muhdesat aidiyetinin Mustafa Sönmez'e ait olduğu Çameli Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2019/17
esas saylh karart ile tespit edilmiştir.

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

: Değermen Yanl Mevki Qmeli / DENİZLi

| 742,4| m2

: inşat tazı iki kata kadar inşaat izni Verilebilir.

: 83.925,00 TL

: %18

ı 20l|01202| günü 10:00 - 10:05 arası

: 77l7ll202l9ünü 10:00 - 10:05 arası

: ADLİYE YAZI İŞLERİ MüDüRLüĞü oDASI

Adıesi
Yüzölçümü
Aİsa Payl
imar Durumu
Kıymeti
KDv oranl

ı. sauş Günü
2. satş Günü
sahş Yeri

sabş şartlan :

1- ihale açlk artlrma suretiyle yapılacaKır. Birinci artlrmanln yirmi gün öncesinden, artlrma

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif

verilebilecepir. Bu artırmada tahmin edileİ-tEğ6İfi-%50- sİhi ve rüçhanh alacaklılar Varsa alacakları

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

elektronik oıtamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artlrma gününden önceki 9ün sonuna

kadar elekronik oıtamda teklif verilebilecektir. Bu artlrmada da malln tahmin edilen değerin o/o50 sini,

rüçhanlı alacakhlar Varsa alacaklarl toplamını Ve satlş giderlerini geçmesi şartlyla en çok artırana ihale

olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satlş talebi düşeceKir.

2- Artlrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin o/o 20'si oranlnda pey akçesi Veya bU miktar

kadar banka teminat mektubu Vermeleri lazlmdlr. Satlş peşin para iledir, ahcl isteğinde (10) günü geÇmemek

üzere süre Verilebilir. Damga Vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alrclya aittir. Tellalhk Harcl,

taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehanli olan alacaklıların satıŞ tutarl

üzerinden rüçhan haklan Vardlr, Gümrük resmi Ve akar Vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eŞya Ve

akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacakhlarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannl özellikle faiz ve

giderlere daİr olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi

takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadlkça paylaşmadan hariç blrakllacaktlr,

4- sat|ş bedeli hemen Veya Verilen mühlet içinde ödenmeze İcra ve İflas Kanununun 133 üncÜ

maddesi gereğınce ihale feshedilir. İhaleye kahlıp daha sonra ihale bedelini yaurmamak sureti ile ihalenin

feshine sJbep olan tüm alrcllar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli araslndaki farktan ve diğer

zararlardan Ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardlr. ihale farkı ve temerrüt faizİ ayrlca

hükme hacet kalmaksEln dairemizce tahsil olunacak, bu fark, Varsa öncelikle teminat bedelinden allnacaktlr.
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, 5- srtname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şrtnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 202Ll4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan

olunur.19/08/2021

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