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TAŞıNMAZıN AÇIK ARTıRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri: ( SATIŞ iLANlNIN
iiK, MAD, 127 GEREdi TAşıNMAZIN TAPU siciliNDE
KAYıTLı BULUNAN HiSSEDARLARıN TAPUDAN
BiLDiRİLEN ADRESLERiNE TEBLİdiNE, TEBLİGATLARIN BiLA İKMAL iADE GELMESi HALİNDE AYRıCA
ADRES TAHKiKi YAPıLMAKsıZıN GAZETEDE YAPILAN SATIŞ İLANlNIN TEBLİd YERiNE GEÇMESiNE)

TAŞlNMAZIN TAPU KA VDI : istanbul İli, Pendik İlçesi, Esenyalı Mahallesi, 7842 Ada 12 Parselde
kain 23526730 zemin nolu, 19 Cilt 1825 Sayfa No'lu, 28/130 Arsa Paylı, 130,51 m2 Ana Taşınmaz yüz
ölçümlü, I, Kat 2 Bağımsız Bölüm No'lu MESKEN Nitelikli Taşınmaz,

TAŞlNMAZIN

ÖZELLİKLERİ:

Satışı yapılacak olan taşınmazın üzerinde bulunatı bina ile ilgili
Pendik Tapu Müdürlüğü TKGM Dijital arşivinde yapılan incelemede, taşınmazın kat irtifakına esas mimari
projesinin 21,032007 tarih ve 2006/18306 sayı ile onaylandığı, Pendik Belediyesi imar arşivinden yapılan
araştırmada binanın Yeni Yapi Ruhsatının 26.032007 tarih ve 232 sayı ile verildiği görülmüştür. Taşınınazın
Yapı Kullanma Izin Belgesi bulunmamaktadır.
Yapı Ruhsatına göre ana gayrimenkul i yol altı ve 4 yol üstü
olmak üzere 5 katlıdır. Ruhsata göre emsal dahili inşaat alanı 4 adet daire ve ortak alan dahil 386,89 m2 olarak
verilmiştir. Yapı sınıfı 3-B'dir. Onaylı mimari projeye göre binanın bodrum katında zemin katta yer alan
daireye ait bölümler, zemin katında i adet ters dubleks daire ve bina girişi; i. ila 2. Normal katlarında her katta
I'er adet daire ve 3. normal katında i adet çatı piyesli daire olmak üzere 4 adet bağımsız bölüm vardır. Keşif
tarihinde yerinde yapılan incelemede ana gayrimenkulün
kat ve konum olarak projesine uygun olduğu
görülmüştür. Ancak çatı katının yükseltilerek ve kat alanı seviyesinde büyütülerek çekme kat haline getirildiği
',espit edilmiştir. Bina ana girişi, Kış sokak üzerinden, doğu cepheden verilmiş olup giriş kapısı demir proiii ve
camdır. Binada asansör bulunmamaktadır.
Bina dış cephesi su bazlı dış cephe boyalıdır. Bina yaklaşık 12
yaşındadır. Taşınmazın bulunduğu bölge yoğun konut amaçlı binaların bulunduğu bir bölgedir. Teknik
altyapıları tamamlanmış ve kamu hizmetlerinden istifadesi mevcuttuL Belediye otobüs ve minibüs gibi toplu
taşıma araçlarıyla ulaşım imkanı vardır. Bölge sosyal açıdan alt ve alt-orta gelir düzeyine sahip insanların
ikamet ettiğ bir yerleşim yeridir. Taşınmazın yakın çevresinde: Orhangazi Merkez Camii, Esenyali Malı. Fatih
Camii ve çavuşoglu ismail Yeşilyurt IHO bulunmaktadır.
Kat. 2 No'lu Bağmıs," Bölüm içerisine keşif
tarihinde kiracı oturmakta olup içeri girilmesine izin" vermediğinden
inceleme dışarıdan yapılmıştiL Söz
konusu daire, mevcutta binanın 1. katmda, bina katta tek daire olarak konumlanmaktadı!'. Onaylı mimari
projesine göre konu taşınmaz; brüt 71 m2 alanlıdır. Projesine göre konu taşmmaz antre-hol, salon, mutfak, 2
oda, banyo ve i adet balkon alanından oluşmaktadır. Dairenin sicak su ve isinma ihtiyacı doğalgaz yakıt lı
kombi sistem ile sağlanmaktadır. Söz konusu; 28/130 arsa paylı, ı. katta bulunan 2 no'lu "Mesken'" nitelikli
bağımsız bölümün hissesine düşen arsa miktarı 28, i i m"dir.
Adresi
: Orhangazi Mah, Kış Sok, No: 21 Kat: i Daire: 2 Pendik/istanbul
Kıymeti
: 260,000,00TL
KDV Oranı
:% i
Taşınmazın imar Durumu : Pendik Belediye Başkanlıiii imar ve Şehireilik Müdürlüğü'nün 13/03/2020 tarihli
99 ı9693 ı -622,03-E. i 2543 sayılı cevabı yazısma göre; söz konusu taşınmaz, i il 000 ölçekli, 17/0312008 tasdik tarihI i,
Pendik 8 Nolu Uygulama İmar Planı'nda; Taks: 0.20-0AO Kaks: 1.25 H: 15-50 m yapılaşma şaı11arında SH rumuzlu
,(onut alanında kalmakta, denilmektedirTaşınmazın Kaydındaki Şerhler:
Beyan; 28/09/2015 Tarih. 30979 Yevmive : Yönetim Planı. Diiler mükellefivetler
tapu kaydındaki ve dosyasmdaki gibia;;::-'.
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ı. Satış

Günü
2. Satış Günü
Satış Yerİ

: 30/11/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
: 25/12/2020 günü 15:20 - 15:25 arası
: Mezat Salonu 2 - istanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat
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Satış şartları :
1- İhale açık artınna suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yinni gün öncesinden. artırmatarihinden önceki gün sonuna
kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklarttoplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artın1ıa gününden önceki gün sonunakadar elektronik
ortamda teklifverilebilecektir.
Bu artınnadada malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılarvarsa alacakları toplaınmı
ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artınnaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında peyakçesi veya bu miktar kadar banka teminat
mektubu vermeleri lazımdiL Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV.
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellal1ık Harcı, taşınmazın aynından doğanvergiler satışbedelinden ödenir.
3- ipotek 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 hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakı lacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale
feshediliL ihaleye 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 temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemiıee tahsilolunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktiL
5- Şartname,.ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir
örneği gönderilebilir. Iş bu satışilanı tapuda adı geçen ilgililere tebliğ imkansızlığı durumunda ilanentebliğyerine (iiK. 127 mad.)
kaim sayılacaktır.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi gönnüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin
2020/5760

Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur. 20/10/2020
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(iİK m.126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu
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örnek, bu Yönetmelikten
UYAP Bılişim Sistemie,deki

önceki uygulamada

1!1

kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektediL

bu dokıımana http://valandas.uyap.go\'.tradresinden
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İstanbul Anadolu
16. İcra Dairesi
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Adı ve Sonıdı:
PENDIK BELEDIYE BAŞKANllGI PENDIK BELEDIYESI PERSONEL
ANONIM ŞIRKETI GENEL MüDüRLüGü
Esenler Mah, Bora Sok .•No:5 Pendik/Istanbul
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