
T.C.
SÝMAV

ÝCRA DAÝRESÝ
2019/151 TLMT.

TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
 TAÞINMAZLARIN GENEL ÖZELLÝKLERÝ
Özellikleri :Satýþa sunulan 11 adet taþýnmaz  Kütahya Ýl, Simav Ýlçe, AHLATLIÇEÞME Mahalle/Köy, kelemcikýrý Mevkii 1663 parselde 
bulanmaktadýr. Kütahya Ýl özel idaresinden 29.06.2017 tarihiyle kestirilmiþ inþaat yapý ruhsatý bulunmaktadýr. Bu ruhsattaki imar durum tarihi 29.06.2017 
dir. Projeye göre ruhsat 4 bloktan oluþmaktadýr. A-B-C-D tan oluþmaktadýr. D blok 6.768,35 m² inþaat alanýna sahiptir. Ruhsatýn toplam inþaat alaný 
36.846,34 m² dir. Ancak zeminde ruhsatý kesilen bu bloklardan sadece zeminde D blokta çalýþma yapýlmýþtýr. Bu D bloðun kaba inþaatý tamamlanmýþtýr. D 
blok rayda temelli, çift asansör boþluklu, çift merdiven çekirdekli, tabliyeleri asmolen döþeme olan, 1 dilatasyon dersi ile ayrýlmýþ 2 bölümden oluþan 
betonarme bir binadýr. Bu blokta toplamda 7 kat bulunmaktadýr. Yapýnýn en alt katý olan 2. Bodrum kat otopark, 1. Bodrum kat sosyal alan, hamam, buhar 
odasý, masaj, sahuna, fitnes center gibi bölümlerin bulunduðu kat, zemin ve 4 normal kat ise konut bloðudur. Otopark katý 3 m yüksekliðinde, hamam 
sauna katý 4 m yüksekliðinde, konutlarýn bulunduðu katlar ise 3,30 m yüksekliðindedir. Konutlarýn bulunduðu katlarda her katta 16 baðýmsýz bölüm vardýr. 
D blokta toplamda 80 adet konut özelliðinde baðýmsýz bölüm vardýr. D blokta betonarme karkas kýsým tamamlanmýþtýr. Dýþ duvarlar örülmüþtür. 2 adet 
örnek daire ve 2 adet yalýtým ve duvar kalitesinin görülebildiði daire bulunmaktadýr. Bunun dýþýnda bu blokta dýþ cephe kaplamasý, çatý, pencere, sýva gibi 
imalatlarla ilgili herhangi bir çalýþma yapýlmamýþtýr. Yapýnýn zemin katýnda iç duvar bölüntüleri yoktur. Dýþ duvarlarýn iç kýsmýnda kýsmen kaba sýva 
yapýlmýþtýr. Bunun dýþýnda zemin, 1., 2., 3. ve 4. katlarda dýþ duvarlar örülmüþ, iç duvarlar yoktur. 1. Bodrum katýn ön ve arka cephesinde duvar yoktur. Ön 
cephe zeminden bir kat yukarýda, arka cephe zemin seviyesindedir. 2. Bodrum katýn ön cephesi zemin seviyesinde, arka cephesi zemin altýndadýr. 
Taþýnmazýn arsasý 23.129,91 m² dir. D blok dýþýndaki alanlarda herhangi bir inþaat yapýlmamýþtýr. Parselin tamamýnda herhangi bir çevre düzenlemesi, 
peyzaj g, aðaç dikimi gibi faaliyetler yapýlmamýþ vaziyettedir. Bu parsel Simav Ýlçe merkezi dýþýnda bir parseldir. Ahlatlýçeþme Köyü yerleþim alanýna da 
uzak (3-4 km) mesafede bir taþýnmazdýr. Simav-Eynal kaplýcalarýnýn ve jeotermal kaynaklarýn bulunduðu, ayrýca seralarýnda bulunduðu alanýn kuzey 
batýsýnda ve bu alana yaklaþýk 1 km mesafede bir parseldir. Önünden(güneyinden) Simav-Emet yolu geçmektedir. Bu yola cephesi olan ve ulaþýmý bu yol 
ile saðlanan bir taþýnmazdýr. 
1663 nolu parselin arsasýnýn toplam deðeri; 4.857.281,10 TL dir. D bloktaki baðýmsýz bölümler konut niteliðindedir. Her bir baðýmsýz bölümde 12 m² kat 
bahçesi, 13,75 m² salon, 3,55 m2 yatak niþi, 3,25 m2 mutfak niþi, 3 m2 hol, 3,65 m2 balkon bulunmaktadýr. Her bir baðýmsýz bölüm 68 m2 alanlý olarak 
dizayn edilmiþtir. Projelerine göre D bloktaki her bir baðýmsýz bölümün süpürülen alaný 45,22 m2, net alaný 49,66 m2, brüt alaný ise 61,25 m2 dir. D 
bloktaki ortak alanlarla birlikte toplam inþaat alanýnýn her bir baðýmsýz bölüme düþen alaný 84,60 m2 dir. 
D bloðun toplam inþaat alaný 6768,35 m² dir.  
1 NO'LU TAÞINMAZIN
D blok 3 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok Zemin katýnda bulunmaktadýr. Bu baðýmsýz ön ortada yer almaktadýr.  Konut niteliðindedir. Arsa payý 11/46260 dýr.
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 54.652,50 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 14:25 - 14:30 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 14:25 - 14:30 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

2 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri :  D blok 6 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok Zemin katýnda bulunmaktadýr. Bu baðýmsýz bölüm ön cepheye bakmakta, bloðun orta kýsýmlarýnda yer almaktadýr.  
Konut niteliðindedir. Arsa payý 11/46260 dýr.
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 54.652,50 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 14:33 - 14:38 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 14:33 - 14:38 arasý
Satýþ Yeri : simav icra dairesi önü 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

3 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : D blok 9 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok Zemin katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz arka kýsýmda orta bölümlerde bulunmaktadýr.  Arsa 
payý 11/46260 dýr.
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 60.306,20 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 14:41 - 14:46 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 14:41 - 14:46 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

4 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : D blok 12 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok Zemin katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm arka cepheye bakmakta, orta kýsýmlarda yer 
almaktadýr. Arsa payý 11/46260 dýr.
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 60.306,20 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 14:49 - 14:54 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 14:49 - 14:54 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

5 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : D blok 15 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok Zemin katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm arka cepheye bakmakta, orta kýsýmlarda yer 
almaktadýr.  Arsa payý 11/46260 dýr. Bu baðýmsýz bölümün arsa payý 1154,99 TL dir. Bu dairenin taban tesviyeleri atýlnýþ vaziyettedir. Kutu profil iskeletli 
duvar imalatlarý alçýpan ile yapýlmýþtýr. Tavanda alçýpan uygulamasý için ýzgara sistemi yapýlmýþtýr. Elektrik, su, telefon tesisatýnýn kablolarý çekilmiþtir. Dýþ 
pencereler renkli pvc ve ýsýcamlý olarak yapýlmýþtýr.  Ýnþaat halinde iç oda bölüntüleri belli olmuþ vaziyette bir dairedir. 
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 61.154,99 TL *Devamý sayfa 4’te
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KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 14:57 - 15:02 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 14:57 - 15:02 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

6 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : D blok 23 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok 1. katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm ön cepheye bakmakta, sað köþede yer 
almaktadýr. Arsa payý 11/46260 dýr.
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 66.902,19 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 15:12 - 15:17 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 15:12 - 15:17 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

7 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : 19 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok 1. katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm ön cephede orta bölümlerde bulunmaktadýr. 
Arsa payý 11/46260 dýr.
Adresi : 
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 60.777,34 TL
KDV Oraný : %1
Kaydýndaki Þerhler: 
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 15:20 - 15:25 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 15:20 - 15:25 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

8 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : Kütahya Ýl, Simav Ýlçe, 1663 Parsel, kalemcikýrý Mevkii, 26 Nolu Baðýmsýz Bölüm D blok 26 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok 1. katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm arka cephede orta kýsýmlarda yer almaktadýr. 
Arsa payý 11/46260 dýr.
Adresi : 
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 66.902,19 TL
KDV Oraný : %1
Kaydýndaki Þerhler: 
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 15:28 - 15:33 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 15:28 - 15:33 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

9 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri : D blok 32 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok 1. katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm arka cephede sol köþede yer almaktadýr. Arsa 
payý 11/46260 dýr.
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 65.488,77 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 15:36 - 15:41 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 15:36 - 15:41 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

10 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri :  D blok 29 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok 1. katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm arka cephede orta bölümlerde yer almaktadýr.  
Arsa payý 11/46260 dýr.  Bu baðýmsýz bölümün arsa payý 1154,99 TL dir
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 11/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 66.902,19 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 15:44 - 15:49 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 15:44 - 15:49 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü 
****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

11 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri :D blok 80 nolu baðýmsýz bölüm : 
Bu baðýmsýz bölüm yapýnýn D blok 4. katýnda bulunmaktadýr. Konut niteliðindedir. Bu baðýmsýz bölüm arka cephede sol köþede yer almaktadýr.  Arsa 
payý 30/46260 dýr.
Yüzölçümü : 84,60 m2  
Arsa Payý : 30/46260
Ýmar Durumu : Yok   
Kýymeti : 65.488,77 TL
KDV Oraný : %1
1. Satýþ Günü : 16/12/2020 günü 15:52 - 15:57 arasý
2. Satýþ Günü : 13/01/2021 günü 15:52 - 15:57 arasý
Satýþ Yeri : Simav Ýcra Dairesi Önü 
*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Devamý sayfa 5’de

*Sayfa 3’den devam
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Satýþ þartlarý : 
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn  yirmi gün öncesinden,   artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar 

esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa 
alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci 
artýrmadan sonraki beþinci  günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.  Bu artýrmada da 
malýn tahmin edilen deðerin %50 sini,  rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.

2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri 
lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,  1/2 tapu harcý ile  teslim masraflarý 
alýcýya aittir. Tellâllýk Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. (Alacaklarý rehinli olan alacaklýlarýn satýþ tutarý üzerinden 
rüçhan haklarý vardýr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eþya ve akardan alýnmasý lazým gelen resim ve vergi, rehinli 
alacaklardan sonra gelir.)

3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý 
belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.

4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye 
katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasýndaki farktan ve diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet 
kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.

5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði 
gönderilebilir. 

6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/151 Tlmt. 
sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur.23/09/2020
(ÝÝK m.126)                         
(*) Ýlgililer tabirine irtifak hakký sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 64'e karþýlýk gelmektedir.

.
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