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T.C.
BERGAMA

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Yeniköy mh. Kavakalanı mevkii (eski 1657 parsel) 144 Ada, 52 Parselde 
tarla vasfıyla  kayıtlı olan taşınmaz killi-kumlu, taşsız, düz satıhlı, derin toprak yapısında çevresinde sulu tarla arazileri 
bulunan sulu tarla arazisidir, tarımsal sulaması Bakırçay nehrinden sağlanmaktadır, kadastral yola cephesi vardır. Yenikent 
yerleşim yerinin 600 m kuzeydoğusunda, İzmir-Çanakkale karayolunun  400 m kadar kuzeybatısında konumludur.
Yüzölçümü : 50.125,29 m2  
Kıymeti : 3.759.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Kurfallı mh. Pazaryolu-Karataşlar mevkii (eski 461 parsel) 144 Ada, 57 
Parselde kayıtlı bulunan taşınmaz İzmir-Çanakkale yoluna cepheli konumda olan taşınmaz  killi-kumlu, taşsız, düz satıhlı, 
derin toprak yapısında içinde derin kuyular ve Bakırçay nehri ile  sulanabilen sulu tarla arazisidir. Çevresi açık olup sınırları 
belirgindir. Kurfallı yerleşim yerinin 700 m kadar kuzeydoğusundadır.
Yüzölçümü : 25.052,12 m2  
Kıymeti : 5.000.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 10:15 - 10:20 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 10:15 - 10:20 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Kurfallı mh.  Pazaryolu-Karataşlar mevkiinde (eski 468 parsel) 144 Ada, 
46 Parselde kayıtlı bulanan taşınmaz killi-kumlu, taşsız, düz satıhlı, derin toprak yapısında içinde derin kuyular ve Bakırçay 
nehri ile  sulanabilen sulu tarla arazidir. Çevresi açık olup sınırları belirgindir, güney ucunda bakımsız zeytin ağaçları ve 
kızılçam ağaçları bulunur.Kurfallı yerleşim yerinin 750 m kadar kuzeydoğusunda, İzmir-Çanakkale karayolunun 100 m kadar 
kuzeybatısında konumludur.
Yüzölçümü : 64.949,23 m2  
Kıymeti : 4.871.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 10:30 - 10:35 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 10:30 - 10:35 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Tekkerede mh. Yelligedik mevkiinde (eski 377 parsel)  124 Ada, 52 
Parselde zeytinlik vasfıyla kayıtlı bulunan taşınmaz killi-kumlu, taşlı, nispeten düz satıhlı, az engebeli, normal derinlikte 
toprak yapısında kuru zeytinlik arazisidir, üzerinde 40-50 yaş verimli zeytin ağaçları bulunan taşınmazın kadastral yola 
cephesi yoktur. Tekkedere yerleşim yerinin 1400 m kadar kuzeybatısında, İzmir-Çanakkale karayolunun 1800 m kadar 
doğusunda konumludur.
Yüzölçümü : 11.629,40 m2  
Kıymeti : 465.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 10:45 - 10:50 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 10:45 - 10:50 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Kurfallı mh. Kıriçi mevkii, (eski 658 parsel) 136 Ada, 25 parselde tarla 
vasfıyla kayıtlı killi-kumlu, taşsız, düz satıhlı, derin toprak yapısında içinde derin kuyular  ile  sulanabilen tarla arazidir, 

 

  
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 
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çevresi açık sınırları belirgindir, üzerinde 13 adet 60-80 yaş zeytin ağacı bulunur.Kurfallı yerleşim yerinin 950 m kadar 
güneydoğusunda, İzmir-Çanakkale karayolunun 1 km kadar güneydoğusunda konumludur.
Yüzölçümü : 15.641,78 m2  
Kıymeti : 782.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 11:00 - 11:05 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 11:00 - 11:05 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe,Yeniköy mh.  Kavakalanı mevkii (eski 1657 parsel) 144 Ada, 59 Parselde  
tarla vasfıyla kayıtlı taşınmaz  killi-kumlu, taşsız, düz satıhlı, derin toprak yapısında Bakırçay nehri ile  sulanabilen sulu tarla 
arazidir,  çevresi açık sınırları belirgindir. Yenikent yerleşim yerinin 750 m kadar kuzeydoğusunda, İzmir-Çanakkale 
karayolunun 100 m kadar kuzeybatısında konumludur.
Yüzölçümü : 12.529,36 m2  
Kıymeti : 1.879.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 11:15 - 11:20 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 11:15 - 11:20 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe,Kurfallı mh. Kıriçi mevkii (eski 660 parsel) 136 Ada, 23 Parselde  tarla 
vasfıyla kayıtlı olan taşınmaz Kurfallı yerleşim yerinin 950 m kadar güneydoğusunda, İzmir-Çanakkale karayolunun 1 km 
kadar güneydoğusunda  konumludur.  killi-kumlu, taşsız, düz satıhlı, derin toprak yapısında derin kuyular ile   sulanabilen
tarla arazidir,  çevresi açık sınırları belirgindir. 
Yüzölçümü : 14.570,19 m2  
 Kıymeti : 729.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 11:30 - 11:35 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 11:30 - 11:35 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Kurfallı mh. Kıriçi mevkiinde (eski 705 parsel)  137 Ada, 29 Parselde 
tarla vasfıyla kayıtlı olan taşınmaz  killi-kumlu, az taşlı,nispeten  düz satıhlı, az meyilli, normal derinlikte toprak yapısında 
kuru zeytinlik arazisidir, üzerinde bakımsız, yaşlı zeytin ağaçları bulunur, Kurfallı yerleşim yerinin 1200 m kadar 
güneydoğusunda, İzmir-Çanakkale karayolunun 1000 m  kadar doğusunda  konumludur. 
Yüzölçümü : 6.146,59 m2  
Kıymeti : 369.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 11:45 - 11:50 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 11:45 - 11:50 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe, Kurfallı mh. Akpınar mevkii (eski 727 parsel) 133 Ada, 53 Parselde  
zeytinlik vasfıyla kayıtlı olan taşınmaz Kurfallı yerleşim yerinin 450 m kadar güneybatısında, İzmir-Çanakkale karayolunun 
350 m kadar doğusunda  konumludur. killi-kumlu, az taşlı,nispeten  düz satıhlı, az meyilli, normal derinlikte toprak yapısında 
kuru zeytinlik arazisidir, üzerinde  verimli 40-60 yaş  zeytin ağaçları ve yer yer kızılçam ağaçları bulunur, kadastral yola 
cephesi vardır.
Yüzölçümü : 11.707,39 m2  
Kıymeti : 702.000,00 TL
KDV Oranı : %8

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 



 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 
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1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 12:00 - 12:05 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 12:00 - 12:05 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İzmir İl, Bergama İlçe,Zeytindağ mh. Canavarderesi mevkiinde (eski 2237 parsel) 420 Ada, 36 
Parselde zeytinlik vasfıyla kayıtlı taşınmaz  killi-kumlu, taşlı, %12-18 eğimde, engebeli, normal derinlikte toprak yapısında 
kuru zeytinlik arazisidir,yüzeyi otlu, meşe çalılıkları, yabani zeytin ağaçları ve pırnar çalıları ile kaplı vaziyette, üzerinde 
bakımsız zeytin ağaçları, yer yer kızılçam ağaçları bulunur, kadastral yola cephesi yoktur,  Zeytindağ yerleşim yerinin 1000 m 
kadar kuzeyinde, İzmir-Çanakkale karayolunun 300 m kadar doğusunda  konumludur.
Yüzölçümü : 31.149,55 m2  
Kıymeti : 1.246.000,00 TL
KDV Oranı : %8
1. Satış Günü : 06/12/2022 günü 12:15 - 12:20 arası
2. Satış Günü : 05/01/2023 günü 12:15 - 12:20 arası
Satış Yeri : BERGAMA ADLİYESİ ZEMİN KAT KORİDOR 
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMLARI:Kurfallı mh. 114 ada 46 ve 57 parseller, 137 ada 29 parsel, Yenikent mh. 144 
ada 59 parsel ile Tekkedere mh. 124 ada 52 parsellerin 1/25000 ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında ayrıca 
Tekkedere mh. 124 ada 52 nolu parselin otoyol güzergahında kaldığı, Kurfallı 144 ada 46 ve 57 nolu parseller hızlı tren hattı 
güzergahında kalmaktadırlar.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları : 
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 bedelle alıcı 
çıkmazsa satış talebi düşecektir.
TEMİNATIN TR020001500158007290496917 İBAN NOLU (HESAP ADI: BERGAMA ASLİYE HUKUK 
MAHKEMESİ) HESABINA YATIRILARAK DEKONTUN MEMURLUĞUMUZA İBRAZ EDİLMESİ İHTAR 
OLUNUR.

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 isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga 
vergisi, KDV,  1/2 tapu harcı ile  teslim masrafları  alıcıya aittir. Tellâllık 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 sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair 
olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit 
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

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 2020/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.16/09/2022

  Ayşegül SARGINALP
Satış Memuru

91057



 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir. 
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e-imzalıdır.

  


