
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.)

Özell�kler� : Osman�ye İl, Merkez İlçe, 60 Ada, 14 Parsel, ALİBEYLİ Mahalle/Köy, Taşınmaz üzer�nde 
''Osman�ye Kadastro Müdürlüğünün 12/10/2020 tar�h 23658 yevm�ye �le ''3402 sayılı Kadastro 
Kanununun 22/a maddes�ne göre güncellemeye tab�d�r'' şerh� bulunmakta olup, bu şerh� �le b�rl�kte 
satılacaktır. Güncelleme sonunda yüzölçümü ve sınırında değ�ş�kl�ğ�n olma �ht�mal� olup, satıcı ve 
alıcının, Kadastro çalışmalarının sonunda yen� yüzölçüm ve sınırlarını kabul etm�ş sayılacağı, 
Taşınmaz arsa vasfında olup, taşınmaz üzer�nde b�r adet ev ve b�r adet dükkan bulunduğu, Ev tek 
katlı olup, 125 m² alanlı yaklaşık 45-50 yıllık taş duvarla �nşa ed�lm�ş yığma b�r yapıdır. 3+1 odalı olan 
b�nanın yer döşemeler� şap kaplama olup, sadece salon karo kaplamadır. Pencere ve kapılar ahşap 
doğrama, WC ve banyo döşemeler� seram�k kaplama olduğu, b�nanın halen kullanıldığı ancak 
yıpranmış ve bakımsız b�r durumda olduğu, tavanlarında su sızıntı lekeler�n�n mevcut olduğu, 
taşınmaz üzer�nde bulunan dükkanın mob�lya dükkanı olup, karkas b�r yapı olduğu, yaklaşık 4-5 ay 
önce yapılmış çel�k çatılı yen� b�r b�na olduğu,taşınmazın K1 Konut alanı ve �mar yolu olarak 
görüldüğü, taşınmazın 40,12m²'l�k yol terk�n�n�n olduğu, taşınmazın şeh�r merkez�ne yakın olduğu ve 
tüm beled�ye h�zmetler�nden yararlandığı, taşınmazın Musa Şah�n Bulvarına 390 metre, Özel Park 
Hastanes�ne 230 metre, Devlet Bahçel� Bulvarına 200 metre ve Al�beyl� Cam��s�ne �se 160 metre 
mesafede olduğu, taşınmazın yapı ruhsatı veya yapı kullanma �z�n belges�ne rastlanmadığı, 
taşınmazda, yapıların dışında alanda muhtel�f c�nste ve yaşlarda ağaçlar bulunduğu,

6- Satışa �şt�rak edenler�n şartnamey� görmüş ve münderecatını kabul etm�ş sayılacakları, başkaca 
b�lg� almak �steyenler�n 2020/1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları �lan 
olunur.

Adres�      : Osman�ye Merkez / OSMANİYE

Kaydındak� Şerhler    : Kadastro Müdürlüğünün 22/a şerh� olup, şerh� �le b�rl�kte
      satılacaktır.

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Satış Yer�     : OSMANİYE 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ DURUŞMA

KDV Oranı     : %18

                                            SALONU - null null / null
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Satış Günü     : 20/01/2021 günü 09:30 - 09:40 arası

Arsa Payı     : -
Yüzölçümü     : 799,00 m2

Kıymet�     : 994.350,00 TL

2. Satış Günü     : 17/02/2021 günü 09:30 - 09:40 arası

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

İmar Durumu     : Kaydındak� g�b�d�r

Satış şartları :
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.

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 kef�ller� 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)
(*) İlg�l�ler tab�r�ne �rt�fak hakkı sah�pler� de dah�ld�r.
* : Bu örnek, bu Yönetmel�kten öncek� uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekted�r.
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