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TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar ver�len taşınmazın c�ns�, n�tel�ğ�, kıymet�, aded�, öneml� özell�kler� :
TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı: İstanbul İl�, Bakırköy İlçes�, Şenl�k Mahalles�, 727 Ada, 36 Parsel, 962,50 m2 Yüzölçümlü,Zem�n- Normal Kat 4 Nolu Bağımsız Bölüm Sayılı, 100/400 Arsa
Paylı, Dubleks Da�re N�tel�kl� Taşınmazın Tamamı 
Özell�kler�: Satışa �l�şk�n dosyada mevcutBakırköy 2. İcra Hukuk Mahkemes� 2020/544 esas sayılı dosyasından hazırlanan 25/12/2020tar�hl� b�l�rk�ş� raporuna göre "Dosyasında
görevl� Fen B�l�rk�ş�s�n�n keş�f günü �t�bar� �le yanında get�rd�ğ� çap örneğ�n�n zem�ne uygulanması net�ces�nde ana taşınmazın zem�ne uygun olduğu saptanmıştır. Satışa konu olan
taşınmaz adres olarak; İstanbul İl�, Bakırköy İlçes�, Şenl�kköy Mahalles�, Budak Sokak, No: 10 dış kapı numarasında yer almaktadır. Satış konusu taşınmaz, bölgen�n ana ulaşım
yollarından olan Yeş�lköy Caddes�ne yaklaşık 250,00 m. mesafede, Esk� haval�manı olan, yen�den çek�m alanı oluşturacak şek�lde projelend�r�lme potans�yel� bulunan Atatürk
Haval�manına yaklaşık 250,00 m. mesafede, Florya sah�l�ne yaklaşık 650,00 m. mesafede, Florya Atatürk Ormanı'na yaklaşık 1,00 km mesafede, Basınköy İstanbul Caddes�ne
yaklaşık 450,00 m. mesafede, Fly�nn Alışver�ş Merkez�ne yaklaşık 300,00 m. mesafeded�r. Özel araçlar ve toplu taşıma araçları �le taşınmaza ulaşım �mkanı mevcuttur.
Taşınmazın her tür sosyal �ht�yaca kolaylıkla ulaşab�lecek konumdadır. Taşınmazın yakın çevres�nde genell�kle 3 katlı yapılaşmalar bulunmaktadır. Taşınmazın yer aldığı bölgede
tekn�k alt yapı �malatları tamamlanmış olup bölgeye şeh�r suyu, şeh�r elektr�ğ�, doğalgaz, telefon, kanal�zasyon ve �let�ş�m h�zmetler� ver�lmekted�r. Bölgede beled�ye ve kamu
h�zmetler� mevcuttur. Konu taşınmazın yer aldığı parsel geometr�k olarak d�kdörtgen şek�ll�d�r. Sınırları düzgün ve bel�rg�nd�r. Budak Sokağı' na konumludur. Parsel çevres�ndek�
yollar asfalt ve yaya kaldırımları k�l�t parke taşıdır. Satışa konu taşınmazın yer aldığı yapı betonarme karkas yapı tarzında ayrık n�zam olarak �nşa ed�lm�şt�r. Parsel sınırları duvar
ve korkuluk �le çevr�lm�şt�r. Bahçes�nde peyzaj çalışmaları yapılmış olup ağaçlar mevcuttur. Taşınmazın 29/11/1984 yılında yapı ruhsatını aldığı Bakırköy İmar ve Şeh�rc�l�k
Müdürlüğü'nün dosyada bulunan yazısından anlaşılmaktadır. Satışa konu bağımsız bölümün bulunduğu b�nada 4 bağımsız bölüm ve parselde ortak kullanılan yaklaşık 500,00 m2
alanlı bahçes� bulunmaktadır. Bağımsız bölüm Bodrum+Zem�n+1 Normal kattan oluşmaktadır. B�nanın dış cephes�n�n ısı yalıtım ve g�yd�rme cephe �le kaplı olduğu bel�rlenm�şt�r.
B�nada elektr�k, sıhh� tes�sat ve ısıtma s�stem� mevcuttur. B�na yaklaşık 35 yaşındadır. Satış konusu taşınmaz tr�pleks da�re b�ç�m�nde, of�s olarak kullanılmakta, kat mülk�yetl� olup,
toplam net alanı 230,00 m2, brüt alanı 270,00 m2' d�r. Isınma doğalgaz komb� s�stem�yle sağlanmaktadır. Da�rede yeter� kadar kalor�fer peteğ� vardır. Da�ren�n �ç�nde asansör ve
ahşap merd�ven bulunmaktadır. Bodrum katta bulunan bağımsız bölüm g�r�ş kapısı çel�k kapıdır. Bodrum kat: Bodrum kat bahçe katı n�tel�ğ�nded�r. Bodrum kat hol, salon, mutfak,
banyo-wc hac�mler�nden oluşmakta olup net 55,00 m2 alanlıdır. G�r�ş holü yer döşemes� seram�k, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı alçıpan asma tavandır. Salonda yer
döşemes� lam�nat parke, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı ve boyalı tavandır. Mutfakta yer döşemes� seram�k, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı alçıpan
asma tavan olup, ankastre mutfak set�, gran�t mutfak tezgahı, ev�ye, tezgah altı ve üstü mutfak dolabı mevcuttur. Banyoda yer döşemes� seram�k, duvarlar seram�k, tavan boyalıdır.
Banyoda v�tr�f�ye malzemes� olarak, duş mahall�, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Pencereler ahşap görünümlü PVC doğrama ve ç�ft camlıdır. İç kapılar ahşap panel kapıdır.
Zem�n kata ahşap merd�ven �le ulaşılmaktadır. Zem�n kat: Zem�n kat, antre, salon, mutfak, banyo-wc hac�mler�nden oluşmakta olup, net 90,00 m2 alanlıdır. Antre yer döşemes�
seram�k, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı alçıpan asma tavandır. Salonda yer döşemes� lam�nat parke, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı ve boyalı
tavandır. Mutfakta yer döşemes� seram�k, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı alçıpan asma tavan olup, ankastre mutfak set�, gran�t mutfak tezgahı, ev�ye, tezgah altı ve
üstü mutfak dolabı mevcuttur. Banyoda yer döşemes� seram�k, duvarlar seram�k, tavan boyalıdır. Banyoda v�tr�f�ye malzemes� olarak, duş mahall�, dolaplı lavabo ve klozet
mevcuttur. Pencereler ahşap görünümlü PVC doğrama ve ç�ft camlıdır. İç kapılar ahşap panel kapıdır. 1. kata ahşap merd�ven �le ulaşılmaktadır. 1.normal kat: 1. Kat antre, 3 oda,
banyo-wc ve balkon olup, net 85,00 m2 alanlıdır Antre yer döşemes� seram�k, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı alçıpan asma tavandır. Odalarda yer döşemes� lam�nat
parke, duvarlar saten boya, tavan spot aydınlatmalı ve boyalı tavandır. Banyoda yer döşemes� seram�k, duvarlar seram�k, tavan boyalıdır. Banyoda v�tr�f�ye malzemes� olarak, duş
mahall�, dolaplı lavabo ve klozet mevcuttur. Pencereler ahşap görünümlü PVC doğrama ve ç�ft camlıdır. İç kapılar ahşap panel kapıdır. Dosyasında ve keş�f mahall�nde yapılan
�ncelemeler net�ces�nde, ş�kayet konusu taşınmazın değer�ne etk� edecek olan olumlu / olumsuz etkenler�n aşağıda özetlend�ğ� şek�lde olacağı değerlend�r�lm�şt�r. Olumlu Faktörler:
Atatürk Haval�manına, sah�le ve anayollara yakınlığı, Ulaşım kolaylığı, Da�ren�n masrafsız ve bakımlı olması, �ç�nde asansör bulunması, Dört bağımsız bölümün ortak olarak
kullandığı gen�ş b�r bahçes�n�n bulunması, Bulunduğu mevk�de arsa m2 b�r�m f�yatlarının yüksek oluşu Olumsuz Faktörler: Depremden önce, yapı denet�ms�z olarak �nşa ed�lm�ş ve
çok yaşlı olması, Bölgedek� emsaller� �le karşılaştırıldığında kapalı otoparkının, yüzme havuzunun, güvenl�ğ�n�n olmaması"den�lmekted�r.
İmar Durumu : Dosyasında mevcut Bakırköy Beled�ye Başkanlığı İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğünden, 26.11.2019 tar�hl� �mar durum belges�ne göre Bakırköy İlçes�, Şenl�kköy
Mahalles�, 727 ada, 36 parsel sayılı taşınmaz, 17.07.2006, 28/11/2012, 17/10/2018 onaylı 1/1000 ölçekl� Florya Uygulamalı İmar Planı Tad�latında; TAKS 0.25, Ayrık N�zam, Hmax:
(7.50 mt) 2 Kat �rt�falı "Konut Alanında" kalmaktadır.

Kıymet� : 4.150.000,00 TL



KDV Oranı : %18
Kaydındak� Şerhler : Beyan YÖNETİM PLANI: 04/04/1980
Beyan 2981 SAYILI KANUNA TABİDİR.
Beyan Özel Güvenl�k Bölges� �ç�nde kalmaktadır.

1. Satış Günü : 03/06/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
2. Satış Günü : 28/06/2021 günü 11:30 - 11:40 arası
Satış Yer� : BAKIRKÖY ADALET SARAYI SATIŞ MEZAT SALONU
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SATIŞ ŞARTLARI : 
1- İhale açık artırma suret�yle yapılacaktır. B�r�nc� artırmanın y�rm� gün önces�nden, artırma tar�h�nden öncek� gün sonuna kadar esat�s.uyap.gov.tradres�nden elektron�k ortamda
tekl�f ver�leb�lecekt�r. Bu artırmada tahm�n ed�len değer�n %50 s�n� ve satış �steyen�n alacağına rüçhanlı alacaklarının 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�,satış �steyen�n alacağına rüçhanlı alacaklarının toplamını ve satış g�derler�n� geçmes� şartıyla en çok
artırana �hale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış taleb� düşecekt�r.
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. İhaleye f�z�ken �şt�rak edecek
veya tekl�fte bulunacak gerçek veya tüzel k�ş�ler Tem�nat bedel�n� �haleye katılımdan önce T.Vakıflar Bankası T.O.A. nezd�ndek� TR 51 0001 5001 5800 7300 5897 58 �ban numaralı
hesaba katılımcı tarafından TC K�ml�k veya Verg� numaraları yazılı vaz�yette yatırılmış olması ve banka dekontunun aslının �braz ed�lm�ş olması gerekmekted�r. Banka hesabına
yatırılan tem�nat bedeller�n�n �ades� y�ne banka hesabı üzer�nden yatıran k�ş�n�n hesabına yapılacaktır. Ayrıca Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 12/03/2013 tar�hl�
10594 sayılı yazısı uyarınca; �haleye nak�t olarak tem�natını sunarak da katılab�lecekt�r. Bu gayr�menkul üzer�nde hakkı olan alacaklının �şt�rak� hal�nde alacağı mezkur n�spet
raddes�nde �se İ.İ.K.nun 124/4. Madde gereğ�nce ayrıca pey akçes� veya tem�nat aranmaz. Satış peş�n para �led�r, alıcı �steğ�nde (10) günü geçmemek üzere süre ver�leb�l�r.
Damga verg�s�, KDV, tapu alım harcı ve tapu da�res�nce alınacak başkaca masraflar�le tesl�m ve tahl�ye masrafları alıcıya a�tt�r.
İhale damga verg�s�, KDV, tapu alım harcı ve tapu da�res�nce alınacak başkaca masraflar ve taşınmazın tahl�ye �le tesl�m g�derler� alıcıya a�t olacaktır. Alıcıya yapılacak �htarda
ver�len süre �çer�s�n de �haleden kaynaklanan damga verg�s� ve KDV yatırılmadığı takt�rde resen İİK nun 133. Maddes� uyarınca �halen�n �ptal�ne karar ver�lecekt�r. İhaleden
kaynaklanan tellal�ye ücret� yönünden; beled�ye tarafından tellalgörevlend�r�lm�ş �se Yargıtay 12 HD. 2014/33352 Esas, 2015/406 Karar, 20464 Sayılı Beled�ye Gel�rler� Kanunun
67. Maddes� gereğ�nce sorumlu k�ş�den tahs�l ed�l�r. Tellal�ye ücret� satıcıya a�tt�r ancak �hale alıcısının �hale ek bedel�n� yatırmaması ve �hale kararının kaldırılmasına sebeb�yet
vermes� hal�nde tellal�ye ücret�nden �hale kararının kaldırılmasına neden olan �hale alıcısı sorumludur. Yatırdığı tem�nattan kes�lerek tellal�ye ücret� �halen�n kes�nleşmes�
beklenmeden beled�ye’yeödenecekt�r. Tapu satımharcısatış bedel�nden öden�r. Taşınmazın aynından doğan verg� borcu yönünden �se tak�b�n �poteğ�n paraya çevr�lmes� yolu �le
başlatılan tak�p olması hal�nde�hale bedel�n�n dosya alacağını karşılamaması durumunda 7101 sayılı kanunla değ�ş�kl�ğe g�d�len İ.İ.K 206. Madde ve 6183 sayılı AATUHK'nun 21/2
maddes� d�kkate alınacaktır.Ayrıca �halen�n kes�nleşmes� �le tesc�l�n ver�lmes�nden sonra dosyada vukubulacak KDV ve Damga verg�s� �le �lg�l� olarak oran açlısından (Yargıtay 12.
HD. 2015/23334 E. 2015//27771 K. GİB' nın 21.08.2013 Tar�h 937670041-1330 (28/2012-86) sayılı yazıları gereğ�) �ler�de eks�k alındığı tesp�t ed�len b�r bedel olması hal�nde;
doğacak KDV fark, ceza ve fa�zler�nden sorumluluk �hale alıcısına a�t olup, �hale alıcısı tarafından karşılanacaktır.
3- Tahl�ye �şlemler� �ç�n "taşınmaz alıcıya �hale ed�l�p bedel� alındıktan sonra alıcı namına tesc�l ed�lmes� �ç�n (134) üncü maddede yazılı müddete r�ayet ed�lerek tapuya müzekkere
yazılır. Taşınmaz borçlu tarafından veya hac�zden evvelk� b�r tar�hte yapıldığı resm� b�r belge �lebelgelenm�ş b�r akte dayanmayarak başkaları tarafından �şgal ed�lmekte�se onbeş
gün �ç�nde tahl�yes� �ç�n borçluya veya �şgal edene b�r tahl�ye emr� tebl�ğ ed�l�r. Bu müddet �ç�nde tahl�ye ed�lmezse zorla çıkarılıp taşınmaz alıcıya tesl�m olunur." hükmünü �çeren
İ.İ.K 135.Maddes�uygulanır.
4- 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.
5- 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.
6- İİK 'nun 127. maddes� uyarınca, �lanın b�rer suret� borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu s�c�l�ne kayıtlı bulunan �lg�l�ler�n�n tapuda kayıtlı adresler� varsa bu adresler�ne tebl�ğ
olunur. Adres�n tapuda kayıtlı olmaması hal�nde, varsa adres kayıt s�stem�ndek� adresler� tebl�gat adresler� olarak kabul ed�l�r. Bunların dışında ayrıca adres tahk�k� yapılmaz,
gazetede veya elektron�k ortamda yapılan satış �lanı tebl�gat yer�ne geçer.
7 - 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.
8- Satışa �şt�rak edenler�n şartnamey� görmüş ve şartnamen�n �çer�ğ�n� kabul etm�ş sayılacakları, başkaca b�lg� almak �steyenler�n 2019/1027 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla
müdürlüğümüze başvurmaları �lan olunur.22/03/2021



(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.


