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İSTANBUL ANADOLU
4. İCRA DAİRESİ
2020/3 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZIN TAPU KAYDI VE ÖZELLİKLERİ
İstanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı mahallesi, Karataş mevkii, 10272 Ada, 1 Parsel, Betonarme 12 şer katlı
D Blok, B2 nitelikli, 14.171,49 m2 yüzölçümlü ana taşınmaz üzerinde 588480/226743840 arsa paylı, A 1
blok 1. normal kat, 15. B.bölüm Nolu taşınmazın tam hissesi satışa çıkartılmıştır. Taşınmaz "Norm İstanbul
Sitesi" İçerisinde bulunmaktadır. Site içerisinde güvenlik, açık ve kapalı otopark, açık ve kapalı yüzme
havuzu, yeşil alan, spor salonu, cafe, basketbol sahası bulunmaktadır. Taşınmazın bulunduğu ana bina
bodrum+zemin+9-10 normal katlı olarak inşaa edilmiştir. Bina yaşı; yönetim planına göre 2017 tarihlidir.
Taşınmaz bölgenin ana arterlerinden olan İmami Azam Caddesine yakın mesafededir. Yakın çevresinde
genellikle konut amaçlı yapılaşmalar mevcuttur. Yapılaşmanın yoğun olduğu bölgede, alışveriş, sağlık
ocağı, okul, market v.b. ihtiyaçlar kısa mesafede karşılanabilmektedir. Taşınmaz projesi ve ölçümlere göre
68,74 m2 yüzölçüme sahiptir. Taşınmaz (2+1) salon, oda, kat bahçesi, mutfak, banyo, antre hol bölümlü
olup, kat bahçesinin oda kullanımında olduğu tespit edilmiştir. Zeminler; salon ve odalarda laminant parke,
ıslak hacim, hol ve antrede seramik kaplamadır. Banyoda duşa kabin bulunmaktadır. İç bölümlere açılan
kapılar panel ahşap, pencereler PVC doğrama, mutfakta dolaplar lake ve tezgâh granittir. Kombi ve
radratörler monte edilmiş olup, ısınma ihtiyacı kombi ile sağlanacak şekilde doğalgaz tesisatı bulunmaktadır.
İmar Durumu
:İnşaat tarzı Kaks:1,65, H:30.50 m(10 kat) yapılaşma şartlarında K 2 rumuzlu
konut alanında kalmaktadır.
Kıymeti
: 275.000,00 TL
KDV Oranı
: %18(m2 değeri ikibin TL üzerinde olduğundan)
Kaydındaki Şerhler
: Tedaş Gen. Müd. leh. 99 yıllığı 1 krş, bedelle kira şerhi(47,74m2 trafo merkezi
ve kablo geçiş yeri), ve Cins değişikliği için 13/a ilişik kesme yazısı dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü
: 05/11/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü
: 30/11/2020 günü 14:50 - 14:55 arası
Satış Yeri
: Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL /
İSTANBUL
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Satış şartları :
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 hakları 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
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ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları 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.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/3 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan
olunur.04/09/2020

Ramazan ZAĞLI
İcra Müdür Yardımcısı
39340

(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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