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BU ZARFTA TELLAL İSTEME YAZISI VE SATIŞ İLANI VARDIR.

Mühür ve İmza

BU ZARFTA sahş llanı @iğer) Sıtış İtını VARDIR.

sebebiyle imtina ettiğinden

(Teblİğ tarihi)

Tebliğ memurunun imzası:

Tebligat yapllanln
(imza veya parmak izi) (imza)

Muhatap ıdresini değiştiımişs€ tebliğ memuru tırafindın tespit edilen yeni adresi:

T.C.
ERBAA

ıcra Dairesi

Dosya No: 20211464 Talimat Örnek No: 25

DöNüŞLü E-TEBLiGAT
Adı ve Soyadı:
ERBAA BELEDIYE BAŞKANLlĞl
[35329-39235-57354] Uets Hesap Sahibi: Erbaa Belediye Başkanlığı

Taahhütlü

No:
* 5ooo1 336051 53*

BU ZARFTA TELLAL YAZISI VE SATIŞ iLANl VARDIR.

KEP kulıanrcısl i!eniz, KEP Adre§i: aılalethrkınligi(ıi',hsol.kep.tr Ye ileti de'İy
atınını 3952{,i35? DETSr§ No bltgi§i ilğ ceı,ap yazıbilirsiniz, Ayrıca "vukarıda
yıZıtl Bıİkod No bilgİ§i iı€ KEP üZerinden cevırp Yerebiıir§iniz.

Mühür ve İmza
BU ZARFTA Sıtış İıını (Diğor) Sıtrş İhnı VARDIR.

_ Haklunızdı bulunan dava/takip dosyalarına https://vatandas.uyap.gov.tr sitesine Edevlet şifrenizle giriş yıparık bilgi sahibi olabilirsiniz,
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T.C.
ERBAA

icnı, »a.inrcsi
20211464 TLMT.

TAşINMAzIN AçIK ARTIRMA iıaNr

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

1NO,LU TAŞINMAZIN
Özeilikleri : Bilirkişi raporuna göre; Satışa konu Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Çayağzı
mevkii 4I7 ada 99 parsel 5. 1 52,00 m2 tapu karışık meyve bahçesi niteliklİ taşınmaz borçlu adına tam

hisse ile kayıtlıdır. İlçe merkezine (belediye meydanına) kuş uçuşu yaklaşık 2600 m uzaklıkta bulunduğu

tespit edilmiştir. Üzerinde bulunan iki katlı betonarme yapmm pencereler pvc doğrama, dış kapası demir

doğrama, dış duvarı boyalı, çah kaplaması kiremit cinsi malzeme ile kapatılmıştır. binaya giriŞ kapısı

demir doğramadan imal edilmiştir. Yapının lslnma sistemi soba ile sağlanmaktadır. Elektrik ve su-Pissu

tesisatlan mevcut ve çalışır durumdadır. Mesken olarak kullanılan yapmm yapı sınfi III. sınıf A grubu

yapıdır. Yapı yıpranma ve denetimsizlik payı o/o2,l'dir. Bilirkişi raporuna göre krokide B harfi ile
gort.ril"r, yapİ yaklaşık 95M'dir. Krokide C harfi ile gösterilen dinlenme yeri olarak kullanılan yaPı, tek

katlı olup, yaklaşk 64M2, tek katlı olup, pencereler pvc doğrama dış kapısı pvc doğrama, dış duvarı

boyalı, çatı kaplaması kiremit cinsi malzeme ile kapatılmıştır. Yapı sınıfı I.sınıf A grubudur. YaPı
yrprur1nu ve denetimsizlik payı o/o2l'dir. Şekilde A harfi ile gösterilen ve depo olarak kullanılan YaPı tek

kutı, oıup, pencereler pvc doğrama drş kapısı demir doğrama, dış duvarı sıvalı boyasız, Çatı kaPlaması

metal paneİ saç malzemesi ile kapatılmıştır. Bilirkişi faporuna göre yapı yaklaŞlk |2|Mzdir, YaPı sınlfi B

grubu II. sınıf yapıdır. Yapı yıpranma ve denetimsizlik payı %18'dir. Taşınmaz üzerinde karıŞık halde
-arazininçeşitli 

yerlerine ,u.tg.l. dağıtılmış gelişim ve bakrm durumları farklı olan ağaÇ|ar bulunmaktadır.

Adresi : Kelkit Mah. Kırkpınar Caddesi Erbaa / TOKAT

Yüzölçümü z 5.|52 m2

Arsa Payr : TAM
İmar Durumu : Keşif tarihi itibariyle Belediye İmar Durumu dışındadır. BelediYe

hizmetlerinden yararlandığı ve uluşam kolay şekilde yapılmaktadır.

Kıymeti z |.064.846,78 TL
KDV Oranı :Yo|8

Kaydındaki Şerhler : Diğer: Takdiyattaki gibidir.

1. Satış Günü : ||l0ll2023 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü z 0910212023 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış yeri : Erbaa İcra Dairesi 1. Kat Mezatsalonu Erbaa AdliYe ERBAA/TOKAT

2 NO,LU TAŞINMAZIN
özeilikleri Bilirkişi raporuna göre satış konu Tokat ili erbaa ilçesi kurtuluş mahallesi

hamzacık mevkii 186 ada 2 parsel ahşap parke ve kereste atölyesi ve bahçesi nitelikli taşrnmazrn P* Ç*

S* adına kayıtlı 37512032 hissesi, D* S* adınakayıtlı 37512032 hissesi, N* S* S* adına kayıtlı 37512032

hissesi, N* S*adına kayıtlı 37512032 hissesi olmak üzere 4(dört) borçluya ait hisseler satılacaktır

Taşınmaz belediye mücavir alan smr kalmaktadır. beleüye hizmetlerinin tamammından

yararlandıağı ve ulaşrm kolay bir şekilde yapılmaktadır. Taşrnmaz iizerinde ofis olarak kullanılan yapı,

kargir tek katlı olup , pencereleri ahşap doğrama, dış kapısı ahşap doğama ve çatr kaplaması kiremit cinsi

malzeme ile kapatılmıştır. Yapının lsmma sistemi soba ile sağlanmakiadır Elektrik ve su-pissu tesisatlan

mevcut ve çahşır durumdadır. Yapı II. sınıf B grubu yapıdır Yaklaşık 432d|r. Yapr yıpranma ve

denetimsizlik payı Yo60' dır. Kereste atölyesi olarak kullanılan yapı kargii tek kath olup, çatı kaplaması

kiremit malzeme ile kaplanmıştır. Yapı srnıfı II. sınıf B grubu yapı olup, yapı yaklaşık 600m'dir. Yapı

ylpranma ve denetimsiz payı o/o60'dıt. Lokanta olarak kullanılan yapı iki katlı betonarme olup,çatı

kaplaması kiremit cinsi malzeme ile kaplanmıştır Aynca yanındaki lokanta betonarme tek katlı olup,

1suıma sistemi doğa|gazdıt Dış kapısı demir doğrama pvcler demir doğamadan imal edilmiştir. Lokanta

olarak kullanılan yapmm yapl sınıfı III. sınıf A grubu yapı olup, yaklaşık220iv{2+7 5M2dir. Taşınmazda

tarımsal faaliyet olarak üzeride kanşık ha|de arazııin çeşitli yerlerine rastgele dağıtılmış gelişim ve

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokiimana http://vatandas,uyap,gov,tr adresinden -IL - A2uV 4= ile erişebilirsiniz.



bakım durumları dikkate alınarak ekonomik değere sahip ağaçlar mevcuttur.

Adresi zYavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Erbaa / TOKAT
Yüzölçümü z 2.032 m2

Arsa Payı : 4 kişiye ait : 37 512032-37 5-2032-37 512032-37 5-2032 hisseler

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında içerisinde Park Alanı olarak
planlanmıştır. 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı ve l/l000 ölçekli Uygulama imar Planı içerisnde kalmakta

olup, kadastro parselidir.

Kıymeti z 4.405.415,84 TL
KDV Oranı :o/o|8

Kaydındaki Şerhler : Diğer: 8800TLbedel karşılığında kira sözleşmesi vardrr. (2|.06.2021, tarihinden

itibaren 11(onbiryıl) süreyle yıllık 4.000TL ve toplam 44.000Tl(kırkdörtbin))

1. Satış Günü z IIl01l2023 günü 14:20 - |4:25 arası

2. Satış Günü :0910212023 günü 14:20 - 14:25 arası

Sahş Yeri : Erbaa İcra Dairesi 1. Kat Mezat salonu Erbaa Adliye ERBAA/TOKAT

satış şartlan :

ı- İhale açık artrrma suretiyle yapılacaktır. Birinci artrrmanın yirmi gün öncesinden, artrrma tarihinden

önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir, Bu artırmada

tahmin .oiı"n değerin %506Tffifu;-ıı aıacakhlar varsa alacaklantoplamınr ve satlş giderlerini geÇmek Şartı

ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki

beşinci günden, ikinci aıtırma güni.inden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu

artrrmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toPlamınr ve satıŞ

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle ahcı çıkmazsa satıŞ talebi düŞecektir.

2- Artırmayaiştirak edeceklerin, tahmin edilen değerino/o 2}'sioranında pey akçesi veYa bu miktar kadar

banka teminat mektubuvermeleri lazımdır(Teminat yabancı para kurlarındaki değişimlerden dolaYı hak kaYbma

sebebiyet vermemek için Tiirk Lirası olarak kabul edilecektir. Emsal Karar: YargıtaY 12. HD. 200016722 Esas

2000lİ54l Karar) . satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir, Damga

vergisi, KDV, |l2 tapu'ıru.", lİ" teslim masrafları alıcıya aittir. Tell6llık Harcı, taŞınmazrn aYnndan doğan

,"rğiı.İ satış bedelinden ödenir. (Alacaklan rehinli olan alacaklılann satış tutan üzerinden rüÇhan haklan vardır,

Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve

vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3_ ipotek sahibi alacaklılarla diğer itgilerin (*) b, gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve

giderlere daii olan iddialannı dayanağı uJıgeıeİ ile (15) giin iÇinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde

haktarı tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakİır.

4_ Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi

gereğince ihale feshedilir. ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebeP

olan ttim alıcılar ve kefilleri teklif ettikıeri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardaıve

ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardr. İhale farkı ve temerrüt faizi aYrıca hiikme 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_ İiK l27 maddesi gereğince, iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan

diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olacaktır,

7_ Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, baŞkaca bilgi

almak isteye n|erin2027l464 Tlmt. sayılı dosyu ,r'r-rrurryıu müdürlügümüze baŞvurmalan ilan o|ıınur,|7ll1l2022

Mustafa TIINÇERDEM
ıcra Müdüryardımcısı

277664

?,ı/n4/ea/

(iiK m.l26)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir,

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokiimana htQy'/vatandas,uyap,gov,f adresinden ERxO - ZO7pQf4 - ILuJO2w - A2UV / 4= ile erişebiliısiniz.



T.C.
ERBAA

icne na.inBsi
20211464 TLMT.

17llll2022

ERBAA nnrn»iyn BAşKANLıĞı,Nn
ToKAT

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşmır/Taşınmaz satış İlanı yazım:z ekinde

gönderilmiştir. İlanın belediyeniz ilan vasıtalan ile satış tarihinden ewel ilan edilerek tanzim edilecek

olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze teslim edilmesi, aynca satıŞ ilanında belirtilen

gün ve saatler arasrnda belediyeniz tellalının satış yerinde hazır edilmesi rica olunur.

Eki:
1-1 adet (Satış İlanı)

IJYAP Bilişim Sistemindeki bu dokiinma http://vatandas,uyap,gov,tr adıesinden PqnlgEC - = ile eıişebilininiz.

Mustafa TI_INÇERDEM
ıcra Müdüryardımcısı

277664

?- Üyn6.a,,



bakım durumları dikkate alınarak ekonomik değere sahip ağaçlar mevcuffur.

Adresi zYavuz Selim Mah. Recep Tayyip Erdoğan Bulvan Erbaa / TOKAT
Yüzölçümü :2.032 m2

Arsa Payı : 4 kişiye ait : 37 512032-37 5-2032-37 512032-37 5-2032 hisseler

İmar l)urumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında içerisinde Park Alanı olarak
planlanmıştır. 1/500 ölçekliNazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı içerisnde kalmakta
olup, kadastro parselidir.

Krymeti z 4.405.415,84 TL
KDV Oranı ıYo|8
Kaydındaki Şerhler : Diğer: 8800TLbedel karşıhğında kira sözleşmesi vardır. (2|.06.202| tarihinden
itibaren l1(onbiryıl) süreyle yıllık 4.000TL ve toplam 44.000Tl(kırkdörtbin))

1. Satış Günü | I|l0iıl2023 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü z 0910212023 günü |4:20 - |4:25 arası

Sahş Yeri : Erbaa İcra Dairesi 1. Kat Mezat salonu ErbaaAdliye ERBAA/TOKr\T

Satış şartlan :

l- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artrmanm yirmi giin öncesinden, artrma tarihinden

önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda tektif verilebilecektir. Bu artırmada

tahmin edilen değerin %50 sİnİ@fi;n-h alacaklılar varsa alacaklantoplamını ve satrş giderlerini geçmek şartı
ile ihale olunur. Birinci artrrmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artrrmadan sonraki

beşinci gttıden, ikinci artırma güniinden önceki gtin sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu

artrrmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamrnı ve satıŞ

giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düŞecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, talımin edilen değerin Yo 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar

banka teminat mektubuvermeleri lazımdır(Teminat yabancı para kurlanndaki değişimlerden dolaYı hak kaYbına

sebebiyet vermemek için Tiirk Lirası olarak kabul edilecektir. Emsal Karar: Yargıtay 12. HD. 200016722 Esas

20001754I Karar) . Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek iizere siire verilebilir. Damga

vergisi, KDV, 1l2 tapu harcı ile teslim masraflan alrcıya aittir. Telldllık Harcı, taşınmazın aynından doğan
.1,,"rğiı". satış bedelinden ödenir. (Alacaklan rehinli olan alacaklılann satış tutarıüzerinden rüÇhan haklan vardır.

Gümrfü 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 iizerindeki haklarınr özellikle faiz ve

giderlere daiİ olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri |azımdır; aksi takdirde

hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacakİır.

4- Satışbedeli hemenveya verilen miihlet içinde ödenmezse İcrave İflas Kanununrrn 133 iincü maddesi

gereğince ihale feshedilir. İhaleyİ katıhp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebeP

olan-ttım alıcılar ve kefilleri teklifeuikıeri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarar|ardanve

aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aYnca hiil«rıe hacet

kalmaksızın dairemizce tahsilolunacak, bu fark, varsa öncelikle teminatbedelinden alrnacaktrr.

5_ şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İiK 127 maddesi gereğince, iş bu satış ilanrnın tapuda adresi bulunamayan ve adli tebligatı iade olan

diğer ilgililer hakkında da tebligatyerine kaim olacakirr.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve miinderecatını kabul etmiş saYılacakları, baŞkaca bilgi

almak isteyenlerin 20211464 Tfuıt. sayılı dosya numarasıyla müdiirlüğümüze başvurrnalan ilan olunur.l 7 l1,Ll2022

Mustafa TUNÇERDEM
ıcra Müdüryardımcısı

277664

?,rrn/ra/

dir m.ız0)
g; İlgilile, tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokiimana http://vatandö,uyap,gov,tr adresinden Lu]O2w - /4= ile erişebilirsiniz.



T.c.
ERBAA

icnı »ı,inpsi
202|1464 TLMT.

TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA ir,aNr

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

1NO,LU TAŞINMAZIN
Özeilikleri : Bilirkişi raporuna göre; Satışa konu Tokat ili Erbaa ilçesi Erek Mah. Çayağzı
mevkii 4|7 ada 99 parsel 5.|52,00 m2 tapu karışık meyve bahçesi nitelikli taşınmaz borçlu adma tam
hisse ile kayıtlıdır. İlçe merkezine (belediye meydanına) kuş uçuşu yaklaşık 2600 muzaklıkta bulunduğu
tespit edilmiştir. Üzerinde bulunan iki katlı betonarme yapmm pencereler pvc doğrama, dış kapası demir
doğrama, dış duvan boyalı, çatı kaplaması kiremit cinsi malzeme ile kapatılmıştır. binaya giriş kapısı
demir doğramadan imal edilmiştir. Yapının rsrnma sistemi soba ile sağlanmaktadır. Elektrik ve su-pissu
tesisatlan mevcut ve çalışır durumdadır. Mesken olarak kullanılan yapmm yapı sınfi III. sınıf A grubu

yapıdır, Yapı yıpranma ve denetimsizlik payı o/o}S'dr. Bilirkişi raporuna göre krokide B harfi ile
gösterilen yapı yaklaşık 95M'dir. Krokide C harfi ile gösterilen dinlenme yeri olarak kullanılan yapı, tek

katlı olup, yaklaşık 64M2, tek katlı olup, pencereler pvc doğrama dış kapısı pvc doğrama, dış duvan
boyalı, çatı kaplaması kiremit cinsi malzeme ile kapatılmıştır. Yapı sınrfi l.sınıf A grubudur. Yapı
ylpranma ve denetimsiz|lkpayıYo25'dir. Şekilde A harfi ile gösterilen ve depo olarak kullanılan yapı tek

kath olup, pencereler pvc doğrama dış kapısı demir doğama, dış duvan sıvalı boyasız, ça1: kaplaması

metal panel saç malzemesi ile kapatılmıştır. Bilirkişi raporuna göre yapı yaklaşık l2lMzdir.Yapı sınıfi B
grubu II. sınıf yapıdır. Yapı ylpranma ve denetimsiz|ik payı Yo|8'dir. Taşınmaz üzerinde karıŞık halde

arazinin çeşitli yerlerine rastgele dağıtılmış gelişim ve bakım durumlan farklı olan ağaÇlar bulunmaktadır.

Adresi : Kelkit Mah. Kırkpınar Caddesi Erbaa / TOKAT
Yüzölçümü ı 5.|52m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Keşif tarihi itibariyle Belediye İmar Durumu dışındadır. Belediye

hizmetlerinden yararlandığı ve uluşam kolay şekilde yapılmaktadır.

Kıymeti : I.064.846,78 TL
KDV Oranı zYo|8

Kaydındaki Şerhler : Diğer : Takdiyattaki gibidir.

1. Sahş Günü z ||l0Il2023 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü :0910212023 günü 14:00 - 14:05 arası

Sahş Yeri : Erbaa İcra Dairesi 1. Kat Mezat salonu Erbaa Adliye ERBAA/TOKAT

2 NO,LU TAŞINMAZIN
şiraporunagöresatışkonuTokatilierbaailçesikurtu1uşmahallesi

hamzacık mevkii 186 ada 2 parsel aİşap parke ve kereste atölyesi ve bahçesi nitelikli taŞınmazın P* Ç*
S* adına kayıtlı 375/2032 hiİsesi, D* Si adına kayıtlı37512032 hissesi, N* S* S* adına kaYıtlı 37512032

hissesi, N* S*adrna kayıtlı 37512032 hissesi olmak i2ere 4(dört) borç§a ait hisseler satrlacaktır.

Taşınmaz belediye mücavir alan srnrr içinde kalmaktadu. belediye hizmetlerinin tamammından

yaİarlandıağı ve ulaşım kolay bir şekilde yapılmaktadıı. Taşınmaz iizerinde ofis olarak kullarulan YaPı,

largir tek katlı olup, pencer.İoi uhşup doğrama, dış kapısı ahşap doğama ve ÇatıkaPlamasr kiremit cinsi

*uL.-" ile kapatılmıştır. yaprnın sınma sistemi soba ile sağlanmaktadır. Elektrik ve su-Pissu tesisatlan

mevcut ve çalİşır durumdadır. Yapı II. sınıf B grubu yapıdır. Yaklaşık 432dir. YaPı yıPranma ve

denetimsizlik payı yo60,dır. Kereste atölyesi olarak kullanılan yapı kargir tek katlı oluP, Çatı kaPlaması

kiremit malzeme ile kaplanmıştır. Yapı sınıfı II. sınıf B grubu yapı olup, yapı yaklaŞık 600m'dir. YaPı

ylpranma ve denetimrİ, puy, o/o60'dır. Lokanta olarak kullanılan yapı iki katlı betonarme oluP,Çatı

lrpıu*uş kiremit cinsi malzeme ile kaplanmıştır. Aynca yanındaki lokanta betonarme tek katlı oluP,

,rr^o,nu sistemi doğa|gazdır. Dış kapısı dernir doğrama pvcler demir doğamadan imal edilmiŞtir. Lokanta

olarak kullanılan yuğr"- yrp, ,rrrr, [I. sınıf Agrubu yapı olup, yaklaşık 220IvI2+75M2dir. TaŞınmazda

tarrmsal fa41ıyet olarak i2eride kanşık halde arazinin çeşitli yerlerine rastgele dağtılmıŞ geliŞim ve

IJYAP Bilişim Sistemintleki bu dokiimana http://Vatandas.uyap,gov,tr adresinden 7fWERxO - - ILU]O2W - A2UV/4= ileerişebilininiz.


