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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Dosya No. 2012/931 Esas

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

Tapu Kaydı : Mersin ili, Mut ilçesi, Çamlıca köyü, Köyönü Mevkii, 101 Ada, 1397 Parsel sayılı, 
1.455,62 m2, tapuda kargir ev ve arsası niteliğindeki taşınmazdır.
Özellikleri : Satışa konu taşınmaz zeminde iki katlı kargir ev, ahır ve bahçe niteliğindedir. Çamlıca 
mahallesi yerleşim alanı içinde yol-su-elektrik gibi alt yapı unsurları mevcut, imar planı yoktur. 
Üzerinde üst kat mesken, alt kat ambar olarak kullanılmakta olan iki katlı betonarme bina olup üst kat 
meskenin duvarları briket ile örülmüş içi dışı sıvalı ve düzenli, kullanılmaya elverişli 112 m2 dir. Alt kat 
ambarın duvarlarının bir kısmı taş ile bir kısmı briket ile örülmüş vaziyette olup içi dışı sıvalı kapı ve 
pencereleri mevcut 112 m2 dir. Taşınmaz üzerinde yine duvarları taş ve briket ile örülmüş tavanının bir 
kısmı çinko ile bir kısmı betonarme ile kapatılmış 237 m2 ahır bulunmaktadır. Taşınmaz yaklaşık %8 
civarı eğimli olup toprak yapısı killi-tın bünyededir. Salma sulama yöntemi ile sulama imkanı 
mevcuttur. Yine taşınmaz üzerinde cins ve sayıları değişmek üzere (dosyadan görülebilir) zeytin, dur, 
nar, antep fıstığı, ceviz ağaçlarından ibaret 24 adet meyve ağacı bulunmaktadır. Ayrıntılı rapor 
dosyasından görülebilir.

Takdir Olunan Kıymeti : 99.296,33 TL.
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 16/12/2014 günü 10.00 – 10.05 arası
2. Satış Günü : 13/01/2015 günü 10.00 – 10.05 arası
Satış Yeri : Mut Belediyesi Hizmet Binası, Giriş Kat Sergi/Müzayede Salonu Mut/Mersin

 SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden 
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu 
artırmada tahmin edilen değerin %50 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 bir bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20 si oranında pey akçesi veya bu miktar 
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü 
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, ½ tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. 
Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve 
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakltır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 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 alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi 
almak isteyenlerin 2012/931 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 

İcra Müdürü – 122051
(İİK. M.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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