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ı| ııiMıfcınıiukl ııml'iunlal yu nlaklılk ııml/emıılml ılıı lılıllkle lılı İmli, lıpıInıılyln nı.ık m ilinin  

n Mİıliiı aklıı l ‘.ır.«l Y o r k O y  llçn ınoıka/ltlih h  kın kıı/tıy lıolı kısmımla V I) YnıkOy Allknrn 

mayolunun km m ınılm lıı l'm sal ılnvM  ksınyullıım  ı p | iM  o lııpd il/ Hirt/I durumundadır, 

•mimli Mumlum ılm İ li l  lım l ılı’ ıııı lalıılkası va mü|tauılİAİı bulunmaktadır, I'.liselin

ı*>Qıı ı ......... in »nılmı lııılııııııitikluılıı ,'0,61( 20,0 410,0 ın2 alana sahiptir. Iııftla
ılın İD.I..I. i.. .,initi yminı ılıı/ İmlim kaplamalıdır Çatısı çelik M'.lrm makası ve (ı/orl 

. i .. . m.i., unu .d,ık vn/lynlln<tlr. İç yüksekliği 6 metredir. Amb.ıta bitişik vaziyette ve 
ı.4i>minin ı tjn/iıı ılupo bulunmaktadır HntoımrfTU yapı olup duvarları tuğla örülü ve 
dinili I., y*ı ılıdım inleri İMitoıı kaplıdır. On tarafları açık vaziyettedir. Kapısı ve çatı örtüsü

• imi itiı içlinin M ,()»4,!> 63,0 mi1 alana sahip olup toplamda 190,0 m2 dir. Parselin
......ı* im Iniııikmti İmi,m, doğusunda sılıı kısmı ve batısında deposu bulunmaktadır.
mı ıı ı ı . ıı ıı ı,-l mi’ alana sahip olup, 2 katlı olarak yapılmıştır. Betonarme yapıdır.
• hnfltlrty ını'..111111.ı ynrl olup, üst katı depo seklinde kullanılmaktadır. Tuğla duvarlı ve 
ıvüinlıı (..ılı sistemi olmayıp düz beton tabllyelldlr.Fabrika kısmı (11x7,5) + (6x8) +

ıı.ıı,1,ıı m.' .ıi.ın ıı/erlne yapılmıştır. Betonarme yapıdır. Toplam 4 katlıdır. Fabrikanın 
yiıkupkliBi 1 'ı.'ıd ııırlrcdir. Duvarlar tuğla örülü ve düz beton sıvalı ve plastik badanalıdır.
....ipin iH'imiıır Fabrikanın batı kısmında deposu bulunmaktadır. 3 bölmeli olarak
in ı İmliıııılın çalı kısmı betonarme kafes sistem üzerine ahşap kaplama ve üzerine sac 

,ı ,ı illimin yapılmış olup, yerler mozaik kaplamalıdır. 2.bölümün çatı kısmı betonarme 
••innı n/mine ahşap kaplama ve üzerine kiremit kaplama şeklinde yapılmış olup, yerler 
kaplamalıdır I. kısım basit profil makas sistemi üzerine ahşap kaplama ve üzerine 
i'.ıııi.ıın.ı vnKlinde yapılmıştır. Yerler düz beton kaplamalıdır. 1. depo 23,0 x 6 = 138 
dtpo 23,0 x 6 -  138 m2 , 3. depo 26,0 x 6 = 156 m2 , TOPLAM = 432,0 m2 dir. 
ı kıı. i'v b.ıtı kısmımla ve deponun bitişiğinde yükleme yapan araçların iklim şartlarından 
tısı için r.nllk sistemle yapılmış, üzeri sac kaplamalı, yanları açık, yerler toprak olan basit 
yapılmıştır 1 7 x 8,50 145 m2 alan üzerine yapılmıştır. 5 metre yüksekliğindedir. 

ı (Jiıııny batı kısmında 2 katlı idari bina ve yemekhane bulunmaktadır. Alt kat 2 kısım 
apılınıştır. Doğuy.ı bakan kısım idari bölüm olup, 64 m2 alan üzerinedir. 2 oda, 1 hol ve 
mı bulunmaktadır, batıya bakan kısım mutfak ve soyunma bölümü şeklinde yapılmış olup, 
(il.tıı.ı sahiptir Ali kat komple 104 m2 alana sahiptir.ldari binanın üst katı ise dinlenme 
ııııılıır odası vn teras bulunmaktadır. Dinlenme bölümü şuanda bekçi lojmanı şeklinde 
ıvıirlar dü/ sıvalı ve plastik boyalıdır. İçerisinde banyo-WC bulunmaktadır. Müdür odası 
ırlar komple lambiri kaplamalıdır. Toplam 8,5 x 7,5 =  64 m2 alana sahip olup önünde 
terası bulunmaktadır. Parselin güney batı köşesinde ve idari binanın batı kısmında 15 
'IH m2 profil sistemle yapılmış kamelya şeklinde kullanılan sundurma bulunmaktadır, 

urak profil ile ü/eri kapatılmış olup yanları açık vaziyettedir. Parsel elektrik, su, telefon 
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Ulaşım problemi yoktur. İlçe dolmuşları ile ulaşım 
lakladır. Kargir Un I abrikası, Ambar ve Tarlasının toplam yapı değeri 870.000,00 TL'dir. 
İkası içerisinde mevcut makineler: 4 adet Paçal makinesi (buğday götürücü) 40.000 TL, 1 
ııılk marka buğday yıkama makinesi 85.000 TL, 1 adet elevatör 5.000 TL, 16 adet 
ılı) elektrik dinamosu 40.000 TL, Teknik marka 3 adet irmik fanı 30.000 TL, 2 adet 
(işüın ünitesi b.OOOTL, 1 adet Proter Marka, Kırma Topu Ünitesi (10 adet top) 35.000 
M Ayılın Iralo marka Hava Kompresörü 3.000 TL, 2 adet, 500 kg kapasiteli taralsa 
anl.ır 1.000 TL, 2 adet paketleme ünitesi (gubur) 10.000 TL, 1 adet eleksan marka 
alan) fi 000 TL, 1 adet eleme makinesi 5.000 TL, 2 adet canmak marka 1400 hp 
uyma makinesi 10.000 TL; 24 adet Kırk Develi Marka Hava Kilidi 24.000 TL, 2 adet 
uı.ırka (havalı 120'lik) Vals 50.000 TL, 6 adet Yaşar Apak marka (100’lük) mekanik
I.000 11,2 adet kepek fırçası 5.000 TL, 1 adet teknik marka taş ayırıcısı (aspratörü

000 11,2 adet eleksan marka elek 50.000 TL; 1 adet famas marka 60 hp pinomatik
I I ,1 adet filtre 25.000 TL, 4 adet buğday götürücüsü 20.000 TL, 1 tonluk vinç 1.500 

M, HO tonluk Taralsa marka kantar 40.000 TL, 1 aılnl dilsizler marka yükleme bandı

2013/195 TLMT.
YO/GAF 

ı •> 4H<»,86 m2

; Belediye İmar Sınırı ve Mücavir Alanı Dışındadır.
: 1.580.400,00 TL
: %18
: 1 Farım Reformu Yozgat Bölge Müd. 13/04/2010 tarih ve 225-598 sayılı

1 alıılkası) Ycııl'

VOaMçUmü 
Arta Payı 
llliar Durumu
Kıymeti 
KDV Oranı 
Kaydındakl Şerhler
yazıları.

Ölçü krokisinde gösterilen kargir ev ve iki adet kargir depo 2010 yılında tapu kayıt maliki 
Mandıracı Un ve Gıda Pet. Ürün. Nak. Tarım. Ve Hay. Ltd. Şti tarafından inşaa edilmiştir.
3-0lçü krokisinde A harfi ile gösterilen kargir deponun C harfi ile gösterilen 1,57 m2'lik kısmının 
aynı anda 160 nolu parsele ve ölçü krokisinde D harfi ile gösterilen 338,86 m’lik kısım tapu 
kayıt maliki tarafından duvar çekmek suretiyle dereye tecavüzlüdür.
1. Satış Günü : 13/12/2013 günü 14:00 -14:10 arası
2. Satış Günü : 13/01/2014 günü 14:00 -14:10 arası
Satış Yeri : YERKÖY ADLIYESİ 2.KAT İZALE-I ŞÜYUU SATIŞ ODASI

2 NO'LU TAŞINMAZIN
özellikleri : Yozgat ili, Yerköy İlçesi Sağlık Mahallesi, 113 ada, 20 nolu parselde
4045,51 m2 alana sahip arsa olarak kayıtlı taşınmaz mütemmim cüz/teferruat niteliğindeki 
makineler ile birlikte bir borç nedeniyle açık artırma suretiyle satılacaktır. Tapu kaydında her 
ne kadar arsa yazılı olsada parsel üzerinde ardiye ve müştemilatı bulunmaktadır.Parsel Sekili 
Beldesinin içerisinde Yerköy- Ankara devlet karayolu üzerindedir ve karayoluna cephelidir. Yaklaşık 
düz eğimli arazi durumundadır. Parsel üzerinde ardiye ve 1 adet tek katlı dükkan bulunmaktadır. 
Dükkanın doğu kısmı büro ve mutfak bölümü olup, batı kısmı komple depo şeklindedir.Dükkanın 
dış cepheleri alüminyum doğramalıdır, iç kısımda 1 adet büro köşebaşı dükkan, 1 adet içeride 
büro, 1 oda, mutfak, banyo ve WC ile batı kısımda büyük bir depo mevcuttur. Dükkan dıştan dışa 
16,50 x 20,0 =  330 m2 alana sahiptir. Duvarlar düz beton sıvalı ve plastik badanalıdır. Yerler 
komple karo seramik döşemelidir. Mutfak bölümünde mutfak tezgahı ve dolabı bulunmaktadır. 
Banyo WC kısmı fayans döşemelidir. Bina kiremit çatılı olup, herhangi bir ısıtma sistemi yoktur. 
Parselin kuzey batı kısmında 2 bölmeli açık garaj şeklinde yapı bulunmaktadır.Betonarme 
olarak inşa edilmiş olup önü açık depo olarak kullanılmaktadır. Duvarlar tuğla örülü ve beton 
sıvalıdır. Kiremit çatılıdır. Tahliyesi olmayıp basit ahşap makas ile matı yapılmış olup üzeri 
kiremit kaplamlıdır. Tabanı düz beton kaplamalıdır. Toplam 160 m2 alana sahip olup yapının 
yüksekliği 4 metredir. Parsel in kuzeyinde 160 m2 kapalı depo bulunmaktadır. Tahliyesi olmayıp 
çelik makas sistemli olup üzeri sac kaplamalıdır. Duvarlar tuğla örülü ve beton sıvalıdır. Demir 
kapılıdır. Yerler beton döşemelidir. Kapalı depo şeklinde inşa edilmiştir. İç yüksekliği 4 metredir. 
Parsel etrafında yüksekliği 2,50 metre olan bahçe duvarı ile çevrilidir. Parsel içi komple saha 
betonu olarak kaplanmıştır. Parsel elektrik, su, telefon altyapı hizmetlerinden faydalanmaktadır. 
Ulaşım problemi yoktur. İlçe dolmuşları ile ulaşım sağlanmaktadır.Zahire Deposu olarak toplam 
değeri 388.235,00 TL’dir. Söz konusu yapıda ayrıca 1 adet yükleme bandı 2.500,00TL, 1 
adet eski değirmen düzeneği 4.000,00 TL, 1 adet arpa kırma makinesi ve helezon 4.000,00 
TL, 1 adet Taralsa marka 80 tonluk hassas kantar 30.000 TL, 2 adet dilsizler marka 12 m’lik 
helezon 6.000 TL, 2 adet dilsizler marka 10 m’lik helezon 4.000 TL, 1 adet 8 m’lik helezon
1.000 TL olmak üzere 51.500 TL değerinde makine mevcut olup, böylelikle toplam kıymeti
439.735.00 TL’dir
Adresi : Sekili Beldesi Yerköy-Ankara Devlet Karayolu Üzeri Mandıracı Zahire

Deposu Yerköy / YOZGAT 
: 4.045,51 m2Yüzölçümü 

Arsa Payı 
İmar Durumu 
Kıymeti 
KDV Oranı 
Kaydındaki Şerhler

: Var
: 439.735,00 TL
: %18
: 1 -ölçü krokisinde gösterilen kargir dükkan ve kargir ambar ve kantar tapu 

maliki Mehmet oğlu Mustafa Mandıracı tarafından 2005 yılında inşaa edilmiştir.
J  KİM I S .Y 'ılı ıı IİVLN ilam a YOruıtm alıûıııın 2A  uı.iılılı-.ıııı>  w ur l.n ıııl.ı-.lın ı ı.ı a lın ın *  alm m ıatu

durumundadır. Parsel üzerinde TERMO isimli benzinlik bulunmaktadır. Parsel üzerinde 
idari bina ve 1 adet yıkama bölümü bulunmaktadır. Ancak yıkama bölümünün büyük 
batıda bulunan başka parsel üzerindedir. Ayrıca kanopi ve akaryakıt pompaları bulunma! 
İdari bina 2 katlı olup, üst katta idari kısım ve market kısmı bulunmaktadır. Toplam 75 m2 
sahiptir. Camekanlar alüminyum doğramalıdır. Yerler karo seramik kaplamalıdır. Duvarl 
sıva ve saten boyalıdır. Binanın güney doğu kısmında WC ler bulunmaktadır. Kat yüksekli 
metredir. Binanın alt katında ise 4 bölmeli depo ve motorların bulunduğu bölgeler vardır. AH 
duvarları tuğla örülü düz beton sıvalı ve boyasız durumdadır. İç kapılar yoktur. Dış kapısı 
doğramalıdır. Kat yüksekliği 3,50 metredir. Saha içerisinde bulunan yıkama bölümünün 2/3 
başka parsel üzerindedir. Basit profil sistem ile yapılmış olup üzeri polikarbon kaplamalıdır 
içerisinde bulunan lastik tamir bölümünün ise tamamı başka parsel üzerindedir. İstasyon ı 
komple beton parke döşelidir.Parsel elektrik, su, telefon altyapı hizmetlerinden faydalanmal 
Ulaşım problemi yoktur. İlçe dolmuşları ile ulaşım sağlanmakta olup bina ve yapı
374.114.00 TL'dir. Yapı üzerinde mevcut makineler: 1 adet kanopi (25m-10m h=4,i
45.000 TL, 2 adet petrosan marka 6 tabancalı akaryakıt pompası 24.000 TL, 1 adet 31 
litre kapasiteli yer altı tankı 7.000,00 TL, 1 adet 10.000 litre kapasiteli yer altı akaryakı,
4.500.00 TL, 1 adet 8.000 litre kapasiteli yer altı akaryakıt tankı 3.000,00 TL, 1 adet' 
litre kapasiteli yer altı akaryakıt tankı 2.750,00 TL, 1 adet yangın dolabı 300,00 TL 
üzere 86.550,00 TL makine değeri vardır. Benzin istasyonunda elektrik malzemeleri ol; 
adet 5 mlik, bahçe aydınlatma direği 500,00 TL, 1 adet 50 KVA dahili tip pano 600,C
1 adet paratoner tesisatı 1.000,00 TL olmak üzere toplam 2.100 TL değeri vardır. Böy 
söz konusu yapı değeri 374.114,00 TL, makine değeri 86.550 TL ve elektrik malzeme
2.100.00 TL olmak üzere toplam 462.764,00 TL değeri vardır.
Adresi : Ankara-Yerköy Devlet Karayolu Üzeri (Sekili) Yerköy / YOZGAT

(Termo Petrol istasyonu)
Yüzölçümü : 3.804,46 m2
Arsa Payı
İmar Durumu : Var 
Kıymeti : 462.764,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler :
1. Satış Günü : 13/12/2013 günü 14:30 -14:40 arası
2. Satış Günü : 13/01/2014 günü 14:30 - 14:40 arası
Satış Yeri : YERKÖY ADLIYESİ 2.KAT İZALE-İ ŞÜYUU SATIŞ ODASI

Satış şartları
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, a 

tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ort 
teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alac 
varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artıı 
istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigü 
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebile 
Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alac 
toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla b 
alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi ve 
miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı iste 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile 
masraflarıalıcıya aittir. Teli resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden c

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellik 
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildiri 
lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılaı

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 132 
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırm 
sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile sor


