
konumlu olan taş|nmaz, Şadırvan Camiinin güneybatısındaki sokak köşesinde Berganıa Beledilesinin ve Cı.ımhuriYet

Meydanının 350 m. kadar kuzeyinde yer almaktadır. Ulaşımı; Şadırvan Caddesi'nde gcçen ŞehiriÇi .loplu 
taŞınra,araÇlarl Ve

şehİr içinden yaya o|arak sağlanmaktadır. Çevresinde tek katlı ve 2 katlı eski yapı mesken yapıları ile Atatürk 0.()()kulu Ve

§ao,rvan camİi Lulunmaktadır.Taşınmaz üzerinde 3 ayrı kullanım bulunduğu ve her kullaııılaıı bölüıniin sokak girişin ayrı ayrı

yapıldı5, ana taşınmazün şadırvan Camii Aralığı sokağına 35. ın ve Ergün Şenlendirici ('addcsinc de 7.7() nı. kadar cephcsinde

trİunaİgr, güney kenarında çıkmaz çokak köşesinde bulunan ve l9 kapı nolu girişteki hina. iki katlı olup. labanalan| }'aklaşık

9E,00 m2 yüzölçümüdur. Dış cepheye bakan duvarlar derzli taş duvar olup SlvaslZ Vc htılasızrlır. Diğcr dı.ırarlar sıvalı ve

boyalıdır. İ"ş,n.- halihazırda tadilat görmüş durumdadır. Zemin kaı 2 oda. salon. nıuttıık \e baıılrıdan oluşınaktadır. Kapı ve

pencereıer ahşap doFamalıdır. Zemin döşemeleri ve tavan kaplamaları ahşaptır. mutIak tezgah ve alışap altüst dolapları

,.r.rttr.. banyç,wc zeminleri seramik duvarlar fayans kaplıdır. Bina tescilli yapı olup. j l . | 0.2003 tarih ve l2 l ,17 nolu Yazı ile

izmir II nolu Koruına Kurulundan basit onanm izni alındığı: ancali tadilat projesinın brıluııirınadığı beliı'leıılrıiŞlir. Avlu

kısmında yaklaşlk 24.00 m2 yüzölçümlü tek katlı betonarme olarak yapıtınış briket dııvaı,tı SlVaslZ \e boyalı depo t'ılaı'ak

kul|anılan bir yapı bulunmaktadır. Ana taşlnmaz ortasında 2l kapı nolu girişıe tek kaı|ı duvarlaı,ı sıvalı ve boyaIı kiremit Çat|ll

giriş kapısı dİmir dogamaüı pencereIeri plastik doğama|ı. alanı 48.00 ın2 olan biı r apı ile çatışı saç ilniilü tuğla ) ığına

|eı.İinae inş. edilmiş olan 66 m2 alanlı bir yapı ile 6,00 m2 alanında sundurma bulunduğtıbelir|enn,ıiştir, Ana taşınınazın kuzey

köşüsenide sokak vecadde cephelive 23 kapı notu girişte ise iki katlı tluvarları sıvalı vc [,ıı,ıvalı kircınit çatılı, giriş kapısı denıir

doİramalı, pencereleri plastik doğramala,, Uitişik iti yapı bu|unııakta ve bu yapıların sokak cepheli tılanının kadastrtı Paflasına

işlendiği; bİnalann 46,93 m2 ve ıl l ,30 m2 olmak üzere top|am 88. l 8 ın2 taban alaıılı tıldtığu belirlennıiştiı'.

Adresi : Atmaca Mahallesi, Şadırvan Cami Aralığı Sokak. No: l9-]l-] j t}cıganıı' llNlİR

Yüzölçümü : 405,66 m2

Hisse Oranı : 3/8

İmar Durumu : inşaat tarzı l/l000 Ölçekli Bergama |.lygulama İmar Planında Kenısel+ lll. [)eıece Arkeolojik Sit

;;,;; K;;." nmaçlı imar planı kapsamında Taks: 0,50 yapılaşma özellıklerine sahip Gelenekscl Konut Alaııındadır,

Avrıca tasınmaz üzerindeki binaların biİisi izmirl. Nolu Koruma Kurulunca l 5.0'1.199] ]-arih vc'139l Yevmive nosu i|e tesci|

".İiİaiei.]İg", 
bi"anın ise izmir ll. Nolu Koruma Kurulunca07.1 1,2O0l Tarihve l02l] ır,vnıire nıısu ilctescil cdilıniŞtir,

Kıymeti : 393-750.00 TL
KDVOranı : %l8
Kaydındıki Şerhler : 1_2t63 Sayllı Yısanın 7. Maddesinc göre Korunması Gerekli Kültür ve Tabiat vırlığıdır,2-

Muvakkal İnşaat Şerhi Vırdır
t. sat§ Günü z l3l09l2022 günü l l :00 - l l :05 arası

2. SaOş Günü : l|ll0l2022 günü l l:00 - l l:05 arası

Satış Yeri : BERGAMA ESKi iLÇE EMNiYET MÜDÜRL[]ĞÜ KARŞlSl ÖZt,,ı_ lt)ARt, |ŞHANl KAT: 3 NO

:303 BERcAMA/iZMiR

TAŞlNMAZIN AÇlK ART!RMA iLANl

Satılmasına karar verilen taşınmaz ın cinsi. niteliği, kıymeti. adedi. önen,ıli özellikleri

l NO,LU TAŞINMAZIN
özellikleri : İzmir İl. Bergama İlçe, ATMACA Mahalle/Köy,. 32() Ada. i l)arsel. Bcrgaına şehir ınerkcziııde

izmir il. Bergama ilçe, tl5 Ada. l5 ParsOl. GAYLAN Mahı|lciK(lt. Sıı,ıırdere Meı kii. Taşınmaz

Bergaına Şehir Merkezinın l0 kırı. kadar güneyinde Bergaın a- Yuntdağ karayolu üzeriııdc 1eı, alan Caı lan N{ahu llcsi y-erleşiın

yerinin kuşuç usu 1,6 km. kadar güneyinde, Bergama- Yuntda ğ karayolunun kuşuçusu 850 nı. kadar baıısında konunılıı olaı,ı

taşınmazınulaşımı, Bergama- Yuntdağ karayolunun Gaylan Mahallesi 1"e rleşin,ı 1eı,iııtlen itibaIen ].j knı gitlilir ve batıva

doğru aynlan arazi yoluna dönülüp, bu yoldan da l000 m. kadar gidilip kıızey e doğrı.ı oı,ınan içinden geçiletek 250 ın, kadar

sonra konu taşlnmazl ulaşılmaktadır. Çevresinde kuru tarla ve zeytinlik araziler i ile ornıan arazileri bı.ılunmaktadır,Taşınınazın

kuzey doğu ve güney slnlrl ağaç çitle çevrili olup baiı sınırının açık tıld ada l8 ntıIı.ı parscl ile birliktc

kullanıldığından aralarındaki sınırın belirgin olmadığı, güne}- slnürll,ıı dere Yatağı nIn oluşturdı.ığu. killi- kuınlu aztaşlı engebeli

meyilli bir yapıya sahip kuru tarım arazisi o|an taşınmazın üzerinde uzun siireden beı,i tt,ıprak işleıneli hcrhangi biı, tarımsal

laaliyet yapılmadığı. hayvan ot|atm ak amacıyla kulIanıldığı kuzey- güney istikanıetintle 1 aklaşık %8-t) nıer ilc sahip o|duğu.

lere yatağı na yakın kısımlarında birkaç adet sarıçam ağaç larının bulunduğu. diğer kısınrlırında hcı,hangi biı, ağaç bulunmadığı,

aşınmazın herhangi bi r kadastral yola cephesinin de bulunmadığı bel irlenıneştir

uğu vc l |5

: Gay|an Mahallesi l l5 Ada l 5 Parsel Bergama/Izınir Bergan,ıa i lZM lR\dresi
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özellikleri



Salış şanlaı,ı :

|_ lhale açık anını,ıa stıı,eti\ le 1,apılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden. artııma larihinden önceki gün

sonuna kadar esatis. uyap.gov.tr adı,csiııdeır elektronik onamda teklif verilebilecektir. Bu artıımada lahnıin edilen değerin %50

sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şarlı iIe ihale oluntır, Birinci artürmada istekli

bu|unmadığı ıakdirdc elcktı,onik cırtaında birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artlrına gününden önceki gün

sonuna kadar elektrıınik ortanıda ıeklil verilebilecekrir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değeıin %50 sini, rüçhanlı
alacaklılaı, ratsa alacakIarı topliımıııı ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunıır. Böyle fazla bedelle alıcı
çıkınazsa siltı) lalebi düşecektiı,,

2- Artırnıaya iştirak edeceklerin. tahınin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka
ıcInil]ut lı]c[ıtıhu rerıncleı,i la,ı ıııldıı ü NAKiT TEMiNAT ELDEN KABUL EDiLMEYECtK'tiR TEMiNATLAR]N
M(IDüRL(jĞ[]Mi'lz ı,,rxıpsaıK EMANET HESAB ı ıl(lL]ül AS tL, DREKNI EKTED R. (IBAN NO:t

TRJ8000l 5(X) | 5ıl(X)72 90{c578{ ) siıII} |c)il] paıı ileJir. alıcı iittlinde {l01giini1 geçınemek ü/crc \üre verile-biİr. Dılis
vergisi, KDV. l/2 tapu harcı ile ıeslinı ınasratlaı,ı alıcıya aittir, Te|l6llık Harcı, taşınmazın al,nından doğan verg iler salş
bedelinden ödenir. (Alacakları re,|ıinli olan alacaklıların sattş tutan üzerinden rüçhan hakları vardıı,. Gümrük resmi ve akar
veıgisi gibi Devlet teklitlerınden nıua\},en eşl,a ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi. rehinli alacaklardan sonra

gelir. )

3- ipoıek sahibi aIacaklılaı,lı ı.liğer ilgiterin(+) bu gayrimenku| üzerindeki haklarıııı özellikle faiz ve giderlere dairolan
iddialaı,ını tla_ıanağı belgclcı, ilc (lj) giin içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit
olınadıkça pa1 Iaşnradan haı,iç bıı,akı lacaktıı,,

4- Satış bedeli heınen ,,clı rerilen n,ıühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l]] üncü maddesi gereğince
ihale t'eshedilir, ihalel,e katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve

ketilleri teklif ettikleri bedel ile stın ihale bedeli arasındaki f'arktan ve diğer zararlardan \e aynca temerrüt faizinden
nıüteselsilen ınesul olacaklaı,dır. lha|e l'arkı ve temerrğt taizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil oIunacak, bu
fhrk. varsa ijırcclikle teıninat bedelindc,n alınacaktır.

5_ Şannaıne. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen

alıc ıya bir örneği göndcrilchilir,

6- Satışt iştirak edenIerin şaıınanıel i g(lnnüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almal

isteyenlerin ]020/395-1'lmı. sayılı dosla ı,ıuınarası},Ia ınüdüdüğümüze başvurmaları ilan olunur.0l/08/2022
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Yüzölçümü : tl.()58.22 ııı]
AfsıPıyı : Yok
imar Durumu : inşaaı taı,zı l/25000 Ölçekli İzmir Kuzey Bölgesi Nazım İmar Planında " Kuru Tanm" Alanındadır.

Kıymeti :96.700.00 'IL

KDVOranı : %8

Kaydındaki Şerhler : 
'fapu kaı,dında belirtildiği gibidir

l. Satış Günü : l.i/09/20]2 günü l l:20 - l l:25 arası

2. SatışGünü : l l/l0/20]] günü ll:20 - ll:25 arası

Sıtış Yeri : BERGAMA ESK| iLÇE EMNiYET MÜDÜRLÜĞÜ KARŞıSı ÖZEL iDARE iŞHANı KAT:3 No
:]03 BERGAMA/iZMiR

(*) İlgiIiler tabirinc irtiihk hakkı ııhipleri de dahildir.
* : l}u (jrnek. bıı Yiilıctn]elikıcn iiııccki ıılgulıınada kultanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir.
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