
İmar Durumu    : Var , İnşaat tarzı K1 Konut alanı ve �mar yolu

1- İhale açık artırma suret�yle yapılacaktır. B�r�nc� artırmanıny�rm� gün önces�nden, artırma tar�h�nden 
öncek� gün sonuna kadar esat�s.uyap.gov.tr adres�nden elektron�k ortamda tekl�f ver�leb�lecekt�r. Bu 
artırmada tahm�n ed�len değer�n %50 s�n� ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
g�derler�n� geçmek şartı �le �hale olunur. B�r�nc� artırmada �stekl� bulunmadığı takd�rde elektron�k 
ortamda b�r�nc� artırmadan sonrak� beş�nc�günden, �k�nc� artırma gününden öncek� gün sonuna kadar 
elektron�k ortamda tekl�f ver�leb�lecekt�r. Bu artırmada da malın tahm�n ed�len değer�n %50 
s�n�,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış g�derler�n� geçmes� şartıyla en çok artırana 
�hale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış taleb� düşecekt�r.

Satış Yer�    :Osman�ye Adl�yes� Av.Müm�n Acar Baro toplantı salonu Merkez/ Osman�ye 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kıymet�    : 212.000,00 TL

2. Satış Günü    : 18/02/2021 günü 15:00 - 15:05 arası
1. Satış Günü   : 18/01/2021 günü 15:00 - 15:05 arası

2- Artırmaya �şt�rak edecekler�n, tahm�n ed�len değer�n % 20's� oranında pey akçes� veya bu m�ktar 
kadar banka tem�nat mektubu vermeler� lazımdır. Satış peş�n para �led�r, alıcı �steğ�nde (10) günü 
geçmemek üzere süre ver�leb�l�r. Damga verg�s�, KDV,1/2 tapu harcı �letesl�m masraflarıalıcıya a�tt�r. 
Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan verg�ler satış bedel�nden öden�r. (Alacakları reh�nl� olan 
alacaklıların satış tutarı üzer�nden rüçhan hakları vardır. Gümrük resm� ve akar verg�s� g�b� Devlet 
tekl�fler�nden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen res�m ve verg�, reh�nl� alacaklardan 
sonra gel�r.)
3- İpotek sah�b� alacaklılarla d�ğer �lg�ler�n (*) bu gayr�menkul üzer�ndek� haklarını özell�kle fa�z ve 
g�derlere da�r olan �dd�alarını dayanağı belgeler �le (15) gün �ç�nde da�rem�ze b�ld�rmeler� lazımdır; aks� 
takd�rde hakları tapu s�c�l �le sab�t olmadıkça paylaşmadan har�ç bırakılacaktır.
4- Satış bedel� hemen veya ver�len mühlet �ç�nde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü 
maddes� gereğ�nce �hale feshed�l�r. İhaleye katılıp daha sonra �hale bedel�n� yatırmamak suret� �le 
�halen�n fesh�ne sebep olan tüm alıcılar ve kefiller� tekl�f ett�kler� bedel �le son �hale bedel� arasındak� 
farktan ve d�ğer zararlardan ve ayrıca temerrüt fa�z�nden mütesels�len mesul olacaklardır. İhale farkı 
ve temerrüt fa�z� ayrıca hükme hacet kalmaksızın da�rem�zce tahs�l olunacak, bu fark, varsa öncel�kle 
tem�nat bedel�nden alınacaktır.
5- Şartname, �lan tar�h�nden �t�baren herkes�n göreb�lmes� �ç�n da�rede açık olup g�der� ver�ld�ğ� 
takd�rde �steyen alıcıya b�r örneğ� gönder�leb�l�r.

(İİK m.126)

 6- Satışa �şt�rak edenler�n şartnamey� görmüş ve münderecatını kabul etm�ş sayılacakları, başkaca 
b�lg� almak �steyenler�n 2020/1988 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları �lan 
olunur.

(*) İlg�l�ler tab�r�ne �rt�fak hakkı sah�pler� de dah�ld�r.

Kaydındak� Şerhler  : Tapu kaydındak� g�b�d�r.
KDV Oranı   : %18

Satış şartları :

Arsa Payı    : 5477969/95215200

       Zem�n Kat 15/B Osman�ye Merkez / OSMANİYE

Özell�kler� : Osman�ye İl, Merkez İlçe, 182 Ada, 33 Parsel, HACI OSMANLI Mahalle/Köy, Zem�n kat 17 
Nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz,�çer�s�nde konumlu olduğu Hacı 
Osmanlı Mahalles�, �l�n gel�şmekte olan bölgeler�nden olup orta ve üst düzey gel�r gruplarına h�tap 
etmekted�r. Taşınmazın yakın çevres�nde; Derv�ş Paşa L�ses�, Osman�ye Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L�ses� g�b� çok sayıda sosyal donatı mevcuttur. Taşınmazı şeh�r merkez�ne ~10 dk yürüme 
mesafes�nde konumlu olup ulaşım �le �lg�l� herhang� b�r sıkıntısı bulunmamaktadır. Bölgede alt yapı 
tamdır ve beled�ye h�zmetler� faal durumdadır.Satışa konu taşınmazın �ç�nde bulunduğu ana 
gayr�menkul 793,46 m2 arsa �çer�s�nde tek blok olarak projelend�r�lm�ş ve �nşa ed�lm�şt�r. Taşınmazın 
�çer�s�nde konumlu olduğu B�na; Bodrum kat, Zem�n Kat, 4 Normal kat olmak üzere toplam 6 katlı 
betonarme b�nadan oluşmaktadır. Bodrum katta; 13,14,15,16,17 nolu b.b. nolu 5 adet �şyer� ek�, Zem�n 
katta; 13,14,15,16,17 bb nolu 5 adet �ş yer�, normal katlarda 3?er adet mesken olmak üzere 15 adet 
mesken ve 5 adet �şyer� bulunmaktadır. B�na g�r�ş�nde; Zem�nler seram�k, merd�ven basamakları 
mermer, duvarlar seram�k kaplamalı, tavanlar plast�k boyalı, b�na g�r�ş� kapısı ferforje dem�r 
doğramadır. Dava konusu 17 bağımsız bölüm numaralı �ş yer� n�tel�kl� taşınmaz ana yapının zem�n + 
bodrum katında, konumludur. Onaylı m�mar� projes�ne göre; zem�n katı 53 m2 , bodrum katı 53 m2 
olmak üzere toplam brüt 80 m2 alanlıdır. Taşınmaz dışarıdan görülmüş olup �ç alanları ölçülemem�ş ve 
projeye aykırı �malatların olup olmadığı tesp�t ed�lemem�şt�r. Bu nedenle taşınmazın alanı proje 
üzer�ndek� alan olarak kabul ed�lm�şt�r.

Arsa Payı     : 5477969/95215200

Kıymet�    : 212.000,00 TL

Kaydındak� Şerhler    : Tapu kaydındak� g�b�d�r.

İmar Durumu     : Var , İnşaat tarzı K1 Konut Alanı ve �mar yolu

1. Satış Günü      : 18/01/2021 günü 14:45 - 14:50 arası

Adres�      : Hacı Osmanlı Mah. 4009 Sk. Mehmet Yahş� Apt.

KDV Oranı     : %18

   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Satış Yer�      :Osman�ye Adl�yes� Av.Müm�n Acar Baro toplantı salonu Merkez/ Osman�ye 

Adres�     : Hacı Osmanlı Mah. 4009 Sk. Mehmet Yahş� Apt. Zem�n Kat

2. Satış Günü     : 18/02/2021 günü 14:45 - 14:50 arası

Yüzölçümü    : 739,46 m2

Özell�kler� : Osman�ye İl, Merkez İlçe, 182 Ada, 39 Parsel, HACI OSMANLI Mahalle/Köy, Zem�n kat 16 
Nolu bağımssız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konu taşınmaz, �çer�s�nde konumlu olduğu Hacı 
Osmanlı Mahalles�, �l�n gel�şmekte olan bölgeler�nden olup orta ve üst düzey gel�r gruplarına h�tap 
etmekted�r.Taşınmazın yakın çevres�nde; Derv�ş Paşa L�ses�, Osman�ye Meslek� ve Tekn�k Anadolu 
L�ses� g�b� çok sayıda sosyal donatı mevcuttur. Taşınmazı şeh�r merkez�ne ~10 dk yürüme 
mesafes�nde konumlu olup ulaşım �le �lg�l� herhang� b�r sıkıntısı bulunmamaktadır. Bölgede alt yapı 
tamdır ve beled�ye h�zmetler� faal durumdadır.Dava konu taşınmazın �ç�nde bulunduğu ana 
gayr�menkul 793,46 m2 arsa �çer�s�nde tek blok olarak projelend�r�lm�ş ve �nşa ed�lm�şt�r. Taşınmazın 
�çer�s�nde konumlu olduğu B�na; Bodrum kat, Zem�n Kat, 4 Normal kat olmak üzere toplam 6 katlı 
betonarme b�nadan oluşmaktadır. Bodrum katta; 13,14,15,16,17 nolu b.b. nolu 5 adet �şyer� ek�, Zem�n 
katta; 13,14,15,16,17 bb nolu 5 adet �ş yer�, normal katlarda 3 er adet mesken olmak üzere 15 adet 
mesken ve 5 adet �şyer� bulunmaktadır. B�na g�r�ş�nde; Zem�nler seram�k, merd�ven basamakları 
mermer, duvarlar seram�k kaplamalı, tavanlar plast�k boyalı, b�na g�r�ş� kapısı ferforje dem�r 
doğramadır. Satışa konu �ş yer� n�tel�kl� taşınmaz ana yapının zem�n + bodrum katında, konumludur. 
Onaylı m�mar� projes�ne göre; zem�n katı 53 m2 , bodrum katı 53 m2 olmak üzere toplam brüt 80 m2 
alanlıdır. Taşınmaz dışarıdan görülmüş olup �ç alanları ölçülemem�ş ve projeye aykırı �malatların olup 
olmadığı tesp�t ed�lemem�şt�r. Bu nedenle taşınmazın alanı proje üzer�ndek� alan olarak kabul 
ed�lm�şt�r.

Yüzölçümü    : 739,46 m2
    15/B Osman�ye Merkez / OSMANİYE

3 NO'LU TAŞINMAZIN

* : Bu örnek, bu Yönetmel�kten öncek� uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekted�r.

Satılmasına karar ver�len taşınmazın c�ns�,n�tel�ğ�, kıymet�,aded�, öneml� özell�kler� : 

      Zem�n Kat 15/A Osman�ye Merkez / OSMANİYE
Adres�     : Hacı Osmanlı Mah. 4009 Sk. Mehmet Yahş� Apt.

Yüzölçümü    : 793,46 m2

Özell�kler� : Osman�ye İl, Merkez İlçe, 182 Ada, 39 Parsel, HACI OSMANLI Mahalle/Köy, ZEMİN KAT, 
15 NOLU BAĞ.BÖLÜM Nolu Bağımsız Bölüm Satışa konusu taşınmaz, Osman�ye �l�, Merkez İlçes�, 
Hacı Osmanlı Mahalles�, 182 ada, 39 parselde, Zem�n kat, B.B. No:15adres�nde konumludur. 
Taşınmazın �çer�s�nde konumlu olduğu Hacı Osmanlı Mahalles�, �l�n gel�şmekte olan bölgeler�nden 
olup orta ve üst düzey gel�r gruplarına h�tap etmekted�r. Taşınmaza ulaşım; İl�n ana arterler�nden olan 
Akyar Caddes�nden M. Fevz� Çakmak Caddes�ne dönülür, cadde üzer�nden güney doğu �st�kamette 
1,40 km �lerlen�ld�ğ�nde taşınmazın �çer�s�nde yer aldığı b�naya ulaşılır. Taşınmazın yakın çevres�nde; 
Derv�ş Paşa L�ses�, Osman�ye Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� g�b� çok sayıda sosyal donatı 
mevcuttur. Taşınmazı şeh�r merkez�ne ~10 dk yürüme mesafes�nde konumlu olup ulaşım �le �lg�l� 
herhang� b�r sıkıntısı bulunmamaktadır. Bölgede alt yapı tamdır ve beled�ye h�zmetler� faal 
durumdadır.Taşınmazın �ç�nde bulunduğu ana gayr�menkul 793,46 m2 arsa �çer�s�nde tek blok olarak 
projelend�r�lm�ş ve �nşa ed�lm�şt�r. Taşınmazın �çer�s�nde konumlu olduğu B�na; Bodrum kat, Zem�n 
Kat, 4 Normal kat olmak üzere toplam 6 katlı betonarme b�nadan oluşmaktadır. Bodrum katta; 
13,14,15,16,17 nolu b.b. nolu 5 adet �şyer� ek�, Zem�n katta; 13,14,15,16,17 bb nolu 5 adet �ş yer�, 
normal katlarda 3?er adet mesken olmak üzere 15 adet mesken ve 5 adet �şyer� bulunmaktadır. B�na 
g�r�ş�nde; Zem�nler seram�k, merd�ven basamakları mermer, duvarlar seram�k kaplamalı, tavanlar 
plast�k boyalı, b�na g�r�ş� kapısı ferforje dem�r doğramadır. Satışa konu�ş yer� n�tel�kl� taşınmaz ana 
yapının zem�n + bodrum katında, konumludur. Onaylı m�mar� projes�ne göre; zem�n katı 40 m2 , 
bodrum katı 40 m2 olmak üzere toplam brüt 80 m2 alanlıdır. Taşınmaz dışarıdan görülmüş olup �ç 
alanları ölçülemem�ş ve projeye aykırı �malatların olup olmadığı tesp�t ed�lemem�şt�r. Bu nedenle 
taşınmazın alanı proje üzer�ndek� alan olarak kabul ed�lm�şt�r.

Arsa Payı    : 5477969/95215200

1 NO'LU TAŞINMAZIN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Satış Günü    : 18/02/2021 günü 14:30 - 14:35 arası
Satış Yer�    :Osman�ye Adl�yes� Av.Müm�n Acar Baro toplantı salonu Merkez/ Osman�ye 

İmar Durumu    : Var , İnşaat tarzı K1 Konut alanı ve �mar yolu

KDV Oranı    : %18
Kaydındak� Şerhler   : Tapu kaydındak� g�b�d�r.

Kıymet�   :  150.000,00 TL

1. Satış Günü    : 18/01/2021 günü 14:30 - 14:35 arası

T.C.
OSMANİYE 2. İCRA DAİRESİ

2020/1988 ESAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
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