~

_. ••..•
&.1

_

S

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
16. İCRA DAİRESİ
2018/18151 ESAS

TAŞlNMAZIN AÇIK ARTıRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşııımazııı cinsi, niteliği. kıymeti. adedi, önemli özellikleri: ( SATIŞ
İLANININ iiK. MAD. 127 GEREGi TAŞıNMAlıN
TAPU SiCiLiNDE
KAYıTLı BULUNAN
HiSSEDARLARıN TAPUDAN BiLDiRiLEN ADRESLERiNE TEBLiGiNE, TEBliGATLARıN BILA İKMAL
iADE GELMESi HAliNDE AYRıCA ADRES TAHKiKi YAPıLMAKSIZIN GAZETEDE YAPILAN SATIŞ
İLAN/NIN TEBliG YERiNE GEÇMESiNE)

TAŞlNMAZIN

TAPU KAYDI: istanbul ili, Pendik İlçesi. Zeytinağılı Mahallesi. 8285 Ada 2
Parselde kain 79054641 zemin nolu, 213 Ci lt 21040 Sayfa No'lu, 17/100 Arsa Paylı. 221,94 m2 Ana
Taşınmaz yüz ölçümlü, Kat 3 Bağımsız Bölüm 5 No'lu ÇATı PİVESU DAiRE Nitelikli Taşmmaz.
TAŞlNMAZIN

ÖZELLİKLERİ
: Satışı yapılacak olan taşmmaz için bilirkişi tarafindan
mahallinde yapılan tetkik ve incelemelere göre dosyası içerisinde bulunan tapu kaydı ve çapı arazide
belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine apıike edildiğinde anılan taşıımıazın alal1l, boyutları,
bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygu(l olduğu tespit edilmiştir. Bodrum kat+ zemin
kiıt+ 3 normal kat + çatı kattan müteşekkil, B.A:k. tarzda, Blok nizamda. ol1a smı!' malzeme vc isçilik
kalitesi ile inşa edilmiş olan, zemin katta ve 3 normal katlarında daire şeklinde. elektrik, sıhhi tesisal,
doğalgaz ve asansor tesisatı mevcuttur. Taşmmazın içerisi gezildi. Taşinmaz net 212 m2 ve alt katta 3
oda, i salon, antre, mutfak, balkon, ebeveyn banyo, \Ve ve üst katta 3 oda, salon, eheveyn banyo, wc.
salon, teras hacimlerinden oluşmaktadır. Taşınmazın mahallinde yapılan tespitte projesine aykırı olarak
dubleks merdiveni iptal edilerek, alan ve hacimselolarak
büyütülüp 2 ayrı bağımsız olarak kullal1lldığl
tespit edilmiştir. Dairenin ıslak hacimleri zeminleri seramik, odalar laminat parke kaplıdır. Duvarlar alçı
sıva üstü saten boya ile boyalıdır. Daire dış kapısı ahşap kaplamalı çelik kapıdır. Taşmmaz alt ve üst
yapısı tamamlanmış, belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konum da. civarın talcp gören konut
alanında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.
Adresi
: Kavnarca
~
.Mah. Adnan Kalweci Cad. No: 13 Kat: 3 Daire: 5 Pendik i istanbul
Kıymeti
: 720.000,00 TL
KDV Oranı

: % 18

Taşınmazın İmar Durumu : Pendik Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denitm Mlidlirlüğli'nün 20/07/2018 tarihli
85453698-1 15.1 15.02.01.E.44908 sayılı cevabı yazısına göre; söz konusu taşınmaz, 1/1000 ölçekli, 16.05.2008
tasdik tarihli, Pendik Merkez Revizyon Uygulama imar Palam'nda: (3/A-413) yapılanma şartlarıııda" Konut
Alam"nda kalmaktadır. Yapı Ruhsat tarihi 0410 i II 994 denilmektedir.
Taşınmazın Kaydındaki Şerhler:
Beyan; 07/03/2011 Tarih 6946 Yevmiye: Otopark bedeline ilişkin
taahhütname bulunmaktadır. Beyan: 16/10/20 ıiTarih 26579 Yevmiye: Yönetim Planı. Beyan: 16/0112013 Tarih
1387 Yevmiye: ...KM ne Çevrilmiştir. Beyan ; ] 6/] 0/2012 Tarih 26579 Yevmiye: AT Yönetim Planı. Beyan :
16/0112013 Tarih 1387 Yevmiye: AT..KM ne Ç.evrilmiştir. Diğer mükel1efıyeller tapu kaydındaki ve dosyasındakı
gibidir.
ı. Satış Günü
: 17/11/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü
: 14/12/2020 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri
: Mezat Salonu 2 - istanbul Anadolu Adalet Saray' [3 Blok -4. Kat
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Satış şartları

:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden.
'lrtırrnCl tarihinden önceki gün
sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu ali1fmada talımin edilen değerin
%50 sin; ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şaı11 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 artırnıada da malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçllanl!
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 oranıııda 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. Tellallık Harcı, taşll1ll1azlIl aynıııdan doğan vergiler satış
bedelinden ödenir.
3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerinde. i Iıa.larını özelli.le faiz ve giderlere dair
olan iddialarını dayanağı belge!er ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımd,r: aksi ta.dirdc Iıa.ları tapu sici! ile sabit
olmadıkça payl~madan
Iıariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanunuııun ı 33 üncü maddesi gereğince
ihale feshedilir, İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve
kefilieri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca teıııerrüı faizinden
müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızııı daireıııizce tahsilolunacak.
bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gider; verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderilebilif.
İş bu satış ilaııı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ imkansızlığı duruıııunda ilanen tebliğ yerine
(iiK. 127 mad.) kaim sayılacaktır.
.'
isteyenlerin

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecatını
kabul etmiş sayılacakları.
başkaca
20 ı8/18151 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilal1 olunur. 18/09/2020

bilgi almak

(iiK m.126)
(') ilgililer tabirine irtifak hakkt sahipleri de dahildir.
, : Bu örnek,
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T.C.
İstanbul Anadolu
ı6. İera Dairesi
Jmıhlıuııu
Adı "c So)'adı:
PENDIK BELEDIYE BAŞKANllGI
"Pendik Belediye Başkanlığı Pendik! Istanbul

No.
TAŞINMAZ

SATIŞ İLANI İHTİv i\ EDER.

***31/01l2019tarilıli.

3577 yevmiye numrıl'rılılwc11. şerhiniz,

Tehliğ isteyen: Vakıfl;;ıf' Bankası T.A.O.
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"STANDART

ABONE TCKIMLIKNO"

~'azıp 406(1'0 gönderip

abonc olabilirsiniz.

Aboneliklcr

hııkkında detaJIı hilg:i için hllp:/Iw\\w.sms.uyap.gO".tr

sitc!iini ziyaı'd

