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İCRA DAİRESİ 
2019/663 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

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

1 NOTU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Merkez İlçe, 858 Ada, 21 Parsel, 100.YIL Mahalle/Köy,
KIRAÇ Mevkii, B BLOK BODRUM 1 Nolu Bağımsız Bölüm Kullanım Alanı, Yapı Sınıfı ve 
Aşınma Payı: 40m2 kullanım alanına sahip 3B Yapı Grubuna dahil tespit konusu taşınmazın eksik 
iş, aşınma ve yıpranma oranı %10 seviyelerindedir. - Mesken,Taşınmazın İnşaat Özellikleri: 
Kıymet takdirine konu taşınmaz her türlü alt yapı ve üst yapı imkanlarından yararlanır, pazaryerine, 
Üniversiteye, Camiye, parka yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu binanın betonarme 
karkas olarak inşaa edildiği, çevre düzenlemesinin, asansör ve mantolamasının yapıldığı 
görülmüştür. 1 Oda + Salon ve Mutfak + WC ve Banyodan ibarettir. 40m2 kullanım alanına 
sahiptir. Daire içi yapılıdır. Zeminlerin laminat parke, duvarların ve tavanların saten alçı üzerine 
boyalı olduğu görülmüştür. İslak mekanların zeminleri seramik, duvarları tavana kadar fayans, 
tavanları asma tavan kaplıdır. Mutfak ve Salon aynı mahalde olup, zemini laminat parke, duvarlar 
ve tavanlar saten üzerine boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, tezgah alnı fayans kaplı, tezgah alt ve üst 
dolapları yeni yapılıdır. Kombi, armatür, vitrifıye vb. hazır ve kullanılır vaziyettedir. Giriş 
kapısının çelik, iç kapılarının panel, pencerelerinin beyaz renk PVC olduğu görülmüştür. 3B Yapı 
grubuna dahil, tespite konu taşınmazın eksik iş, aşınma ve yıpranma oranının %10 seviyelerinde 
olduğu kanaatine varılmıştır.Tapu Kaydındaki Şerhler: Dosyasında bulunan tapu takyidatında, 
Borçlu Turan oğlu Mustafa TORUN adına, Kat İrtifak tapusunda. Tam hisse olarak. Arsa - Mesken 
niteliğinde B Blok 1.Bodrum Kat 1 No?lu Bağımsız Bölüm, 1/79 Arsa Paylı olarak kayıtlı olduğu 
görülmüştür. İşbu tapu üzerinde muhtelif icrai haciz şerhleri ile alacaklı Türkiye Garanti Bankası 
adına işli 89.035,00 TL tutarında ipotek kaydı mevcuttur.Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünce yazılan 03/10/2019 tarih ve 3465 sayılı yazısında, taşınmazın ?Blok nizam 4 Katlı 
Konut Alanında kaldığı, TAKS:0,30 ve KAKS:1,20 yapılaşma koşullarına sahip olduğu 
bildirilmiştir.Dosya içeriğindeki tüm evraklar incelendi, taşınmazın yeri, konumu, kullanımı, imar 
durumu, yapıda kullanılan malzemelerin kalitesi ile diğer objektif unsurlar beraber değerlendirilmiş 
olup, taşınmazın tam hissesine 80.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.AT 3402 sayılı kanunun Ek 
1. maddesi uygulamasına tabidir.
Adresi : 100. Yıl Mah. 1050 Sok. Akademi Evleri B Blok Daire: 1 Karabük
Karabük Merkez / KARABÜK 
Yüzölçümü : 40 m2
Arsa Payı : 1/79
İmar Durumu : Var , İnşaat tarzı Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce
yazılan 03/10/2019 tarih ve 3465 sayılı yazısında, taşınmazın ?Blok nizam 4 Katlı Konut Alanında 
kaldığı, TAKS:0,30 ve KAKS:1,20 yapılaşma koşulların 
Kıymeti : 80.000,00 TL
KDV Oram : % 1
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü

: TAPU KAYDINDAKİ GİBİ 
: 18/05/2021 günü 11:15- II :20 arası 
: 17/06/2021 günü 11:15- 11:20 arası
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Satış Yeri : KARABÜK İCRA DAİRESİ ZONGULDAK CAD. ÇAĞRI İŞ
MERKEZİ A BLOK KAT:3 KARABÜK

Satış şartlan :
1- İhale.açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, 

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif 
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa 
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli 
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma 
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da 
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış 
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış 
talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya 
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde 
(10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim 
masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden 
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan Kakları vardır. Gümrük 
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 üzerindeki haklarını 
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarım dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize 
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç 
bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti 
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve, kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli 
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme 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.

(İİK m. 126)_________
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
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2019/663 TLMT.

10/03/2021

k DÜZELTME İLANI
10/03/2021 tarihinde tanzim edilen Satış ilanında KDV oranı %1 olarak girilmiş ise 

de, satışı yapılan taşınmaz borcunun kaynağı Konut Finansman Kredisi olması nedeniyle KDV 
kanunu 17/4-r maddesi gereğince muaf olduğundan iş bu düzeltme ilanı tanzimle ilanen tebliğ 
olunur.

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

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Karabük İl, Merkez İlçe, 858 Ada, 21 Parsel, 100.YIL Mahalle/Köy,
KIRAÇ Mevkii, B BLOK BODRUM 1 Nolu Bağımsız Bölüm Kullanım Alanı, Yapı Sınıfı ve 
Aşınma Payı: 40m2 kullanım alanına sahip 3B Yapı Grubuna dahil tespit konusu taşınmazın eksik 
iş, aşınma ve yıpranma oranı %10 seviyelerindedir. - Mesken.TaşınmaAn İnşaat Özellikleri: 
Kıymet takdirine .konu taşınmaz her türlü alt yapı ve üstyapı imkanlarından yararlanır, pazaryerine. 
Üniversiteye, Camiye, parka yürüme mesafesindedir. Taşınmazın bulunduğu binanın betonarme 
karkas olarak inşaa edildiği, çevre düzenlemesinin, asansör ve mantolamasının yapıldığı 
görülmüştür. 1 Oda + Salon ve Mutfak + WC ve Banyodan ibarettir. 40m2 kullanım alanına 
sahiptir. Daire içi yapılıdır. Zeminlerin laminat parke, duvarların ve tavanların saten alçı üzerine 
boyalı olduğu görülmüştür. İslak mekanların zeminleri seramik, duvarları tavana kadar fayans, 
tavanları asma tavan kaplıdır. Mutfak ve Salon aynı mahalde olup, zemini laminat parke, duvarlar 
ve tavanlar saten üzerine boyalıdır. Mutfak tezgahı granit, tezgah alın fayans kaplı, tezgah alt ve üst 
dolapları yeni yapılıdır. Kombi, armatür, vitrifiye vb. hazır ve kullanılır vaziyettedir. Giriş 
kapısının çelik, iç kapılarının panel, pencerelerinin beyaz renk PVC olduğu görülmüştür. 3B Yapı 
grubuna dahil, tespite konu taşınmazın eksik iş, aşınma ve yıpranma oranının %10 seviyelerinde 
olduğu kanaatine varı İm ıştır. Tapu Kaydındaki Şerhler: Dosyasında bulunan tapu takyidatında. 
Borçlu Turan oğlu Mustafa TORUN adına. Kat İrtifak tapusunda. Tam hisse olarak. Arsa - Mesken 
niteliğinde B Blok 1.Bodrum Kat 1 No?lu Bağımsız Bölüm, 1/79 Arsa Paylı olarak kayıtlı olduğu 
görülmüştür. İşbu tapu üzerinde muhtelif icrai haciz şerhleri ile alacaklı Türkiye Garanti Bankası 
adına işli 89.035,00 TL tutarında ipotek kaydı mevcuttur.Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik 
Müdürlüğünce yazılan 03/10/2019 tarih ve 3465 sayılı yazısında, taşınmazın ?Blok nizam 4 Katlı 
Konut Alanında kaldığı, TAKS:0,30 ve KAKS:1,20 yapılaşma koşullarına sahip olduğu 
bildirilmiştir.Dosya içeriğindeki tüm evraklar incelendi, taşınmazın yeri, konumu, kullanımı, imar 
durumu, yapıda kullanılan malzemelerin kalitesi ile diğer objektif unsurlar beraber değerlendirilmiş 
olup, taşınmazın tam hissesine 80.000,00 TL kıymet takdir edilmiştir.AT 3402 sayılı kanunun Ek 
1. maddesi uygulamasına tabidir.
Adresi : 100. Yıl Mah. 1050 Sok. Akademi Evleri B Blok Daire: I Karabük
Karabük Merkez / KARABÜK 
Yüzölçümü : 40 m2
Arsa Payı : 1/79
İmar Durumu : Var . İnşaat tarzı Karabük Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce
yazılan 03/10/2019 tarih ve 3465 sayılı yazısında, taşınmazın ?Blok nizam 4 Katlı Konut Alanında 
kaldığı, TAKS:0,30 ve KAKS: 1,20 yapılaşma koşulların

V
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Kıymeti 
KDV Oranı 
Kaydındaki Şerhler 
1. Satış Günü

80.000,00 TL
KDV KANUNU 17/4-R maddesi KDV'DEN MUAFTIR.
TAPU KAYDINDAKİ GİBİ 
18/05/2021 günü 11:15- 11:20 arası

2. Satış Günü * : 17/06/2021 günü 11:15- 11:20 arası
Satış Yeri : KARABÜK İCRA DAİRESİ ZONGULDAK GAD. ÇAĞRI İŞ MERKEZİ
A BLOK KAT:3 KARABÜK

.
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