
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAÞINMAZIN
Özellikleri :  Taþýnmaz; Kütahya Ýli, Simav Ýlçesi, Hisarardý Mahallesinde bulunan 245 ada 54 
nolu parsel üzerindeki 1. kat 2 baðýmsýz bölüm nolu taþýnmazdýr. Taþýnmazýn bulunduðu bina 
tapuda ` beþ katlý betonarme konut ve arsasý? vasfýyla kayýtlýdýr. Taþýnmazda borçlunun hissesi 
tamdýr. 
Baðýmsýz bölümün bulunduðu bina Simav Belediyesi uygulama imar plan sýnýrlarý içerisindedir. Ýkiz 
nizam 4 kat imarlýdýr. Yola cephesi mevcut olup ulaþýmý kolay bir parseldir. Simav Akbaldýr 
stadyumuna yakýn bir taþýnmazdýr. Her türlü belediye altyapý ve imkanlarýndan yararlanabilen 
konumdadýr. 
Baðýmsýz bölümün bulunduðu parsel üzerinde doðu, batý ve güney cepheli, bodrum + 4 katlý, 
betonarme bir bina mevcuttur. Binanýn 3 tarafý bahçelidir. Bina yaklaþýk 3 yýllýktýr. Baðýmsýz bölümün 
bulunduðu bina asansörlü bir binadýr. Merdivenleri mermer kaplý, korkuluklarý kromdur. Baðýmsýz 
bölüm net 123, 00 m², brüt 141,00 m² dir. Daire giriþ kapýsý çelik kapýdýr. 3 oda, 1 salon, mutfak, 
banyo, wc ve 2 adet balkon bulunmaktadýr. Dairenin duvarlarý ve tavaný alçý sýva üzeri boyalýdýr. Oda 
kapýlarý lamine kapý, pencereleri pvc dir.  
Koridorun tabanlarý seramik kaplýdýr ve portmanto bulunmaktadýr. Mutfaðýn tabaný seramik kaplýdýr. 
Tezgah alt ve üstünde mutfak dolabý mevcut olup mutfak tezgahý granittir. Mutfakta bir balkon 
bulunmakta olup tabaný seramik kaplýdýr, korkuluklarý kromdur ve cam balkon ile kapatýlmýþtýr. 
Salonun ve odalarýn tabaný laminat parkedir. Oturma odasýnda bir balkon bulunmakta olup tabaný 
seramik kaplýdýr, korkuluklarý kromdur. Wc ve lavabonun bulunduðu kýsmýn taban ve duvarlarý 
seramik kaplýdýr. Lavabo ve wc arasýndaki kapý pvc dir. Alaturka tuvalet taþý ve Hilton lavabo 
bulunmaktadýr.  Banyonun taban ve duvarlarý seramik kaplýdýr. Duþa kabin, klozet ve hilton lavabo 
bulunmaktadýr. 
Daire jeotermal enerjiyle ýsýtýlmaktadýr. Elektrik, su ve kanalizasyon baðlantýsý mevcuttur. Halen 
oturulan bir dairedir. Binanýn 3 tarafý bahçe olarak kullanýlmaktadýr. Bahçede domates, biber v.b. 
sebzeler yetiþtirildiði gibi yer yer de gül v.b. süs bitkileri mevcuttur. Binanýn bodrum katýnda baðýmsýz 
bölümün eklentisi (depo,odunluk v.b.) bulunmaktadýr.
Yüzölçümü : 141 m2  
Kýymeti : 380.000,00 TL
KDV Oraný : %1
Kaydýndaki Þerhler : Dosyasýndan görülebilir
1. Satýþ Günü : 06/04/2021 günü 14:50 - 14:55 arasý
2. Satýþ Günü : 06/05/2021 günü 14:50 - 14:55 arasý
Satýþ Yeri : simav icra dairesi önü
*************************************************************************************************************

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 2020/140 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze 
baþvurmalarý ilan olunur.05/02/2021
(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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