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DAĞlTlM YERLERiNE

Kayylm olarak atandlğlmlz; ilimiz E|mall ilçesİ, Geçit Mahallesi, 117 ada 114,115 parsel sınııları
içerisinde bulunan taşlnmazln satlşlna ilişkin ilan metni yazımız ekinde gönderilmiş olup; ilan metninin
Kurumunuzun iİan panosunda Ve internet sayfaslnda ivedi bir şekilde ilan edilmesini, ilanın yapıldığına
dair düzenlenen tutanağın gönderilmesini az ederim.

Hıdır OCAK
Kayyımlık Bürosu Başkanı
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1 - ilan l\,letni

2 - ilan Metni

Dağıhm:

ilçe Kaymakamllklanna
Antalya ll Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Elmalı |lçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne
Belediyelere
Antalya Ticaret Ve sanayi odası Başkanlığlna
Antalya Emlakçllar oto Galericileri ve iş Takipçileri
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Geçit Mahallesi Muhtarlığına
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Orne k No:5J*
T.C,

f,LMALI
(SULII HUKUKMAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2022113 SATIş

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI

satılmasına karar verilen taşınmazııı cinsi, nitetiği, bulunduğu yer, kıvmeti ve önemli özellikleri:
l No,LU TA INMAZIN

li klcri : Antalya il, Elmalı ilçe, GEÇiT Mahall e/Köy , Kocayer Mevkii , | |7 Ada" l l5 Parsel,Antalya ili E|malı ilçesi Geçit mahallesi Kocayer mevk de tapı.ıda tarla vasıflı 5401,62 m2yüzölçiinılülln
taşınnıazdır. satışa konu taşlnmaz dikdörd gen şeklinde o% 0,7-0.8 eğime kumlu tİnlı toprak bünyesine
derin toprak profiline sahip o lup görülcbi lir, toprak karakteristikleri lıağlamında I sınıfverimli sulu
tarım arazidir. keşiftarihinde yonca ekili olduğu görülınüştür. taşınmazın konumlu olduğu mevkiide
n,ıeyve bahçeleri hububat yem biıkileri şeker pancarı yetiştiriIciği yapılan larlalar bulunmaktadIf. söz
konusu parselin bulunduğu bölgcde genel olarak elnıa armut kayısı erik ki raz vişne yetiştirilciği hububat
şeker pancarı ve yem bitkileri yeti ştirilciği yaygün oImakla birlikmre son y ıllarda yazlık plastik örtülü ya},
çatılı seralar ivme kazanmlştır. sat Işa konu taşıi]mazın yolu bul unırıaktadır. Elmalı belcdiyesi sınırları
içinde imar planı dışındadır, maha Ile yerleşiın yerine i km. Elmalı ilçe merkezine I8 km ınesafedetlir
taşmmaz 1,035 m rakımda konumludur. satışa konu taşınmazın yapı lan değerlendirmesinde taşlru:naz ınbuluıduğu arazinin zemin değeri 60,00 n,ı2 oIabiIeceği, keşif tarihi iti bariyIe toplam değeriniı 324.0g7,20TL olarak belirlenmiştir
Adresi : Geçit Mahallesi l l7 Ada I l 5 Parsel Elmalı / ANTALYA
Yüzölçümü :5.40I,62 m2
Arsa Pay : Tapu Kaydındaki Gibidir
İmar Durumu: Tapu Kayılındaki Gibidir
Kıymeti : 324.097,20 TL
KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibidir

A(ırma Bil ile ri

l.,,\rtlrma
BaşIangıç Tarih ve Saati : l5/|217022 - l0:02

Bitiş Tarih ve Saati :22/l2l2022 - 10:02

2.Artınıa
Başlaııgıç Tarih ve Saati : 12/0l/2023 - 10:02

Bitiş Tarih ve Saati : l9l0ll2023 - 10.02

Satlş şartIafl:
l- Birinci ve ikinci arttırnıa belirli|en gi,in ve saatler araIığında umum arasında acık artırma

suretivle Elektronik Saiıs Portalı'nda. _(esaıis.uya p.gıır,.ır) yapıIJcaktiFEi-anii-ıada dü"Tffi;l-ş|;
Ftın-alı'nd]]-veiGcek-C[l]fr ffi ıT,alü|ılffi ; jl;';';;lİ";';İ..olı,,o
alınanve satıŞ isteyenin alacağına ıijçlraııı olan alacakjaı,ın toplimından hangisi fazla isJbu ıııiktarı ve
aYrıca bu_miktara ilave olarak Parava çevimıe ve paylaştırnıa masraflarını geçmesi şartı ile ihale olıınur.

2- Aftrmala katılabilmek için, nıahcuzun ıırıhaınınen kıynıetiİiıİ yiiztle onunu karşılayacak
nıardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitinıinden önceki gün saat İ3.30,a kadar satışı yapan
satıŞ memurluğuııun banka hesablı,ıa Elektronik Satış Portalı üierindeır yatürı]ması, 8österilecekteminatın. teminat mektubu olması h6linde. artınılaya katılacaklar ve1,,a ilgili banka taraindan, en geç

UYAp Bilişin si$cnindeti b[ dokiıfus . http:/İıısda!,uy.ı, ıov.t .d,*.do Uluj Fw+ - cmv338 +-11 s8la5 - /XffYI= ı. 
"ış"ılı,^i"o



artırma Süresinin bitiminden önceki iş günü nıesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammenkıYmetinin Yüzde onunu karŞılayacak İĞrda kesin ve sürcsiz banka tenıinat mektubunun, satışı yapansatıŞ memurluğuna elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tcvdi edilınesizorunludur.

.. . . 1-. 
Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artürmasüresinin bitiminden önceki iŞ günü mesai saati biJiınine İ<adar satışı yapan sahş meıırurluğuna müracaatetmeleri gerekınektedir. Ancak_noterlerin, resm? dairelerin veya yetkili makanıların yettiı"7i Jan;ı;ra" ,"usulüne göre verdikleri vekileinameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin .ui,ş' n,".rırgunumüracaatlan Yeterli oluP bu Şekilde ihaleye kaıılacak|arın teminat miktarını boş*,. ,n,n.ıu ,ut,şmemurluğu hesabına Yatınnaları veya teminaİ ınektubunu satış meınurluğuna tevdi etmeleri zorunludur_

. 4- Hisseli satıŞın mümkün olduğu tıillerde açık artırma konusu ınalı belirli paylarta saan alııakisteYen müŞterek alıcıların, en geç artırma sürcsinin sona ermesinden önceki mesai bitİmine İaoar satışı
YaPan satlŞ memurluğuna müracaat ederek hisse oranlarıı,ıı ve artürmada ad|arına pey sürecek lıissedarıve1l.te1ll-§]li bildirmeleri gerekmektedir. Ancak ntıterlerin, resmi dairelerin veya ye*ili makamların
Yetkileri dihilinde Ve usulüne göre verdikleri vekaletnameyİ veya belgeyi buıunİuran hissedarın veyatemsilcinin Sa'tıŞ memurluğu mtiracaatları yetcrli olup bu şe[iüde ihaleyJ İaıIacakların teminat ıı.ıiktarınıbaŞwru. anında satıŞ memurluğu hesabına'vaiımaları veya teminat m"ktuurnu .r,,| rn"İuffina tevdietmeleri zorunludur.

5- SatıŞ taleP ederek artırmaya katılırıak isteyen alacaklıdan veya ortaklığın satüş suretiylegideilmesinde aftlrmaYa katılmak isteyen pay sahibinin, en geç aüırına süresinin sona ermesindenönceki iŞ günü mesai bitimine kadar sat,şı yupan satış memurl;ğ;na müracaat etmeleri hdlinde alacakveYa ortaklık PaYınln teminatt karŞıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınnraz. ulo.ug,n ,"yuortaklık PaYıııın teminata Yeterli gelmemesi hilinde eksik kısnıın başvuru anında satış ınemur|uğu
hesabına yatırılmasü veya teminat ınektubunun satış memurluğuna tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacakİIar ile diğer ilgililerin Ğş,n,r- iizerindeki hakIarlnı. hususiyle faizve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitJsiyle on beş gtın içinde sot,ş ."rrrırguİİu 
'uİİair."ı".i

gerekmektedir. Aksi l'ı6lde hakları tapu siciliy|e sabit oür,,aaltça, satış bedelinin payiaşnıasından hariç
ka|acak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

^ _ 7- ihale alıclslnın, saıış tıedelinln tunirrl,n,lhoI"nin gerçekleştiğine iIişkin tutaııağın Elektronik
SatıŞ Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedigüıı içinde satı] memurluğu hesat ,na odemesi
gerekmektedir.

, 8 
. 
ihale 

_alıcıslnın en yüksek_ teklifi vcrip de süresi içinde ihate bedelini yatırmanıası h6linde,
alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış ınasiaf'larından duştılınek üzere alacaklarına mahsuben hak
sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilnıemesi nedenivle ihalenin yapılaman]ası veva en yüksekteklifverenin ihale bedelini yatırman)ası sebebiyle ihalenin iptal edildigi haİler<le, ikinci artırma ilk açıkartınnadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır-
l0- satışa katılanlar bütiin ekleriyIe birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmişsavılırlar.
l l- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi iizerine yapılacaktır.

%o8 KD}/, daınga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıya uitti.. Bi.iı..iş vergiler satış
b_edelinden ödenir. (icra ı'e iJlıis Kanununun 206 ncı ııırıddesinin biı.inci.fikıa.n ile 618İ sovİılı AnımeAlacaklarının Tahsil Llsulı Hakkuıda kıııunıuı 2l iııci nıar]t]esinın ikinci fıttrasıntlaki 

'hükümleri
mahfızdur.)

0|/ll/2022
Meryeıı POLAT

Satış Meıırıru
l04 |59

,ı-ııl5ıı '

m.l 14 ve m.l26)
gililer tabirirıe rtifak hakkı sahiplori cle dahilrlir.
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T.C.
ELMALI

(SULH HUKUK lvlAH.) SATIŞ MEMURLUĞII
2022113 SATIş

TAŞINMAZIN ğLEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇtK ARTrRMA İLANI
satılmasına

1NolLU
Ozellikl erı Antalya İl. Eimalı İlçe, GEÇiT Mahalle/K öy. Kocayer Mevkii, ll7 Ada, l 14 Parsel,Antalya ili Elma lı ilçesi Geçit n-ıahallesi Kocayer mevkisinde tapuda tarla vasıflı 9004.23 m2 y üzö lç ii ıı,ı l i.itnş ınıııazdır.kıymet takdirine konu taşınmaz dikdörtgen şeklinde Y" 07 -0 8 eğime kumlu tınlı toprakbünyesiııde derin toprak profiline sahip olup görülebilir toprak karakterisli lcri bağlamda l sını i verimli

karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve öıemii özellikleri:TAŞINMAZIN

sulu 1arım arazisi dir. keşif tarihinde hububat ekili olduğu göriilın üşlür. taşınmazın konumlu olduğumevkide ıneyve bahçeleri hubub tkileri şeker panca rl yetiştirilciği yapllan tarla larbulunmaktadır. söz konusu parselin buluııduğu bölgede genel olarak elına annut kayısı erik kiraz vişne1,etiştiriIciği hububa t şeker pancarı ve yem bitkileri yetiştirilciği yaygın olmakla birlikte son yıllardayazlük plastik örtiilti yay çattlı seralar ivme kazanmışttr. taŞlnm azın resmi yolu bıılunınaktadır. ElııalıBeledi yesi sınırları içinde iınar planı d ışındadı r. mahalle yerleşi nı yerine l km Elına]ı iiçe merkeziııe l8km mesafededir. taşfimaz 1.035 ııı rakımda konumludur- satışa konu taşınmazda yapılan tespit vedeğerIendirmeler ile taş:nıııazın bulunduu arazınin zcıı in değeri 60,00 TL m2 olabileceği kanaatiyletoplam arazi değeri 540.253.80 TL olarak belirlenmiştir
Adresi : Elmalı İlçesi Geçit Mahall l l7 Ada l l4 Parsel Elmaiı / ANTALYA

k

at yem bi

esl
Yüzölçümü ı 9.004,23 m2
Arsa Payı : Tapu Kaydındaki Gibiılir.
Imar Durumu: Tapu Kaydınrlaki Gibidir.
Kıymeti : 540.253,80 TL
KDV Oranı : o/o8

Kaydındaki Şerhler: Tapu Kaydındaki Gibiılir.

Artırma BiI iIeri

1.Artırn,ıa
Başlangıç Tarih ve Saati : 1511212022 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati :22/1212022 - 10:55

2. A ftI rına
Başlaırgıç Tarih ve Saati : l2/0ll2023 - 10:55

Bitiş Tarih ve Saati :1910112023 - 10:55

Saıış şarllaIl

UYAı R;ljşin si9.ııindeki bu dokiiıtaıi lınp:/ı-aıudıs ııyap.eov.ğ ıü(s i,,d- XFcyzgl - 3dTzwqK - GzPwgo F - 34nM/I= ile erişgbilnsini7

Örnck No:53*

gün ve saatler aralığında umunı arasında k artırmırElektronik Portalı'ndısll

alrnan ve satış isteyenin alacağına rüçIranı olan aIacaklaı.ın toplamından hangisi fazla ise bu ıniktarı veayrıca bu m iktara ilave olarak paraya çevirn;e vc pavlaştııı,ıra masratlarını geçmcsi şaı.tı ile ihale o]tınur.2- Artırmaya katıIabiimek için, ınahcuzun ınıüıamınen kıymetinin ytızde onunu karşılayacaktutardaki nakit teıniııatın en geç artlrma süresiırin bitiminden önceki gün saat 23-30'a kadar satrşı yapansatış memurluğü.ıırun banka hesabıııa Elektronik Satış Portalı üzeriırden yat]rllmas1, gösterilecekteminatın. teminat mektubu olması h6linde. arn rı,ııaya katılacaklar ve1.,a ilgili banka tarafiııdan, en geç

nln C ilc o malla giiı,eııce altııra



arttrma stifesinin bitiminden önceki iş günü ııesai bitiııine kadar satışa konu mahcuzun muhammenkıYmetinin Yüzde onunu karŞılayacak tuİarda kesin ve süresiz banka teıırjnat mekrubı:nun, .ot,ş, yopunsahŞ memurluğuna elden veya sistem alt yapısı oiuştrırulduğu takdirde 
"İ;k;;.;ik-;l;;İ tİrai 

"aiı,r_,..;zorunludur.

.. . . i-. Temsilci vasıtasıy]a artüffiaya katılacak kişilerin. temsilcileriyle birlikte en geç artllTnasüreŞjnin bitinıinden önceki iŞ günü mesai saati bitiııine tadar saışı yapan satlş memurluğuna müracaatetmeleri gerekınektedir. Ancaknoterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makanıların yetkil"İ aaırıı;ra. u"usulüne göre verdikleri vekale{ı'ıamey_i veya belgeyi bulunduran temsilciniıı satüş memur|uğunamüracaatlaiı Yeterli oluP bu Şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvııru anında satışmemurluğu hesabına Yatıımaları veya teminaİ ınektubunu satış memurluğuna tevdi etmeleri zorunludur.4- Hisseli satıŞın mümkün olduğu Iı6llerde açık artınna konusJınatı belirli puyıurıu ,ut,n 
"ı,ruı.isteyen müŞteıek alıcılarln, en geç artnma süresinin sona ermesinden önceki mesai Ü;tirnin" ruau. .ouş,

YaPan satlŞ memurluğuna müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adiarına pey süı.ecek lrissedarı
'"lu..t"T:İ!jli bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamlann
Yetkileri d6hilinde Ve usulüne 

_göre 
verdikleri vekaletnameyİ veya helgeyi bulunduran hissedarın veyatemsi[ciniır satıŞ memurluğu miiracaatları yeaerli olup b, ş.kiıd" ihaü"yJ iatılacaklarlır terninai ,]ırtunn,baŞwru anında satıŞ memurluğu hesabına yahnnalarİ veya teıııinat mjcubunu .uİ,ş ."-rffirr" ı"raietmeleri zorunludur.

5- SatıŞ taleP ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan veya ortaklığün satış suretiylegiderilrnesinde artırmaYa katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesindenöııceki iŞ güııü mesai bitimine kadar .ut,ş, yuİu, sutrş nı"m,,.lugrna müracaat etmeleri haliııde aiacakveYa ortaklık PaYınrn tenıinatı karşıla<lığı miktar kadar kendileİinden teminat alıırmaz. uİu"og,n u"y,o$akiük payının teminata yeterli gelmemesi hdliııde eksik t,.n.,,n urşrr. 
'*',"ar- 

r"uş" *"**ırg*hesabına vatırılması veya teminat mektubunun sattş menıurluğuna tevdi edilınesi zorıınludur.
6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diger ilgililerin tişınmaz üzerindekihaklarını. hususivle faizve masrafa dair olan iddialatını evrakı müsbireİiyle on beş giın içinde ,rt,ş ",;;;İ;;;;; ;lff;"ü".lgerekmektedir, Aksi h6lde haklan tapu sicili1,1e sabit olııad*ıkça, sahş bedelinin paytaşmasuııJan hariçkalacak ve bu hususlar irtifak ]ıakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

^ * 7: 
lhu]. alıcısının, satış.bedelinin trn]oın,n, ihrı"nin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik

SatıŞ Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi giin içinae satıl memurluğu ı.,..İır,nu tıa.*".igerekmektedir,

, 8. İhale 
_alıcısrnın en yiiksek_ teklifi verip de süresi içinde ihale bedeliniyatırmanıası h6lin<le,alınan teminat iade edilııeyip öncelikle saış masraflanndan aİştıır,.ı. tir.* nİr""ıı".,"l'n.lİrrt", ır"tsahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilnıemesi nedeniyIe iIralenin yapılamaması veva en ytıksekteklifverenin iha|e bedelini Yatırmaması sebeb.iyle ihalenin iptal edildigi haİlerde. ;tinc; aıt,.ma iıı. aç,ı.artıımadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.
l0- satüşa katılanlar bütiin ekleriyle birlikle şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmişsayılrrlar.
l l- Malın tescilve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi iizerine yapılacaktır.

7o8 KDY, daınga vergisi, tapu harç ve teslim masrafları alıcıl:a uitti.. Bi.ikriş vergiler satışbedelinden ödenir. (İcrtı ı'e İflds Konununun 206 ncı nıaddesinin biı.inİi fıkrası ile 6l8} salİı AnımeAlacaklarının Tahsil tJsulti Hakkuıda Kaııunıuı 2] iııci nıaddasinin ikinci fikrasuıılaki hükümleri
nıahJiızdur.) 01 l 1 l /2022

\1eryem POL,,\']'
Satış N4emurıı

l04 1 59

m.l l4 ve m.l26 )
(*) gililt, r tabirine irtifık hakkı sahiplcri tlc dahildir.

UYAP Bilişin sirtefuind.§ bı.lolünrana http:talandd uyap.govıı aıiıeınİct XFcyzB7 - 3drz qK - GzqvlgoF - 34nM/I= ııe ğişch, iillDi,


