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TAŞINMAZİN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına kaıar verilen taşınmazın

ciısi, nitelğ, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

:

INMAZIN

ı No,LU

stanbul İl, Küçiikçeliınece llçğ, 658 Parsel, ALTNŞEHİR Mahılle/Köy,
özellik!eri
ORTAMAHALLE Mevkii, Satışa konu lsunbul ili Küçiikçeknece ilçesi.Alüşehir Mab_ Ortaııuhalle
Mevkii, 558 Parsel, 607 yuzölçümtü aşa nitelikli taşınmaz, Yanmburgaz Mahallesi Yanmburgız
Caddesi ile Menekşeter Sokakın kesiştiğ köşedeki boş bir arsadır. Taş,nmazın §okak içeıisindo ,
çevresinde 3 kaü ,4 katlı,S katlı yapılann mevcut olduğu ma}ıallinde yapılan incelemelerle tgspit
edilıniştiı. Değer tespitine koıu olan arsa bıılunduğg bölge itibari ile alt ve üst yapı§ı .rmrmlİnmiş
Belediyenin ulaşm ve tüm imkanlardan faydalanmaktadır. İmar dıınımuna göre Sağlü Tesis atanrıda ve
biı kısnun,,, da yolda alanında kalmakta olduğu anlaşılınışnr. Bulunduğu mevkii, iman, yrzölç,im'il,
civanndaki emsal emlak alım ve satım rayiçleri, ulaşrmr, ılışveıiş merkezlerine yahnLğ, değerine tesir
eden tüm etkenler ile giinün ekonomik koşullan da göz önüne alınarak mezkur taşınmaan bu gilnhl
kıymet lakdiri; 3. l56.400,00 TL'diı
: Altrnşehir Mü. Ortamahalle Mevkii, 658 Parse l, Küçukçekmecc İstanbul
Adresi
Küçfüçekmece / İSTANBUL

Yüz6lçfnü
Arsa Pıyı
İmar Durumu

: 607,00 m2
:

-

: /1000 - ölçekli Yanmbuıgaz Uygulama İmar Planında Sğü Tesis Alaınd4bir
yolda
kalmakta
olduğu Uygulama aşamasında Sığl* Tesis Alaııında kalan diğer pa§eUerle
lqsmJ da
tevhid edileceği İmar durumundan anlaşılııuşhı.

I(ymetl
KDV Orını

: 3.156.400,00

ı

Kaydındıid Şerhler
l. Sıtış Güni

2.SıhşGünü
Sıtış yeri

TL

o/o18

Tıpu kıydındılid gibidir.
| 3|ll0l2022 giinü l l:00 , l l:05 aıası
| 30l|lDO22 ginü l1:00- 1l:05 arası
: Küçiikçekmece Adalet Saıay l. Kat Miizayede
:

Sa|onu Kaıaltepe Mahallesi t.

Malazgirt Caddesi No:2/4 Küçükçeknece İsanbut Satış

şrtlan

:

t- İhale açık aııırma suretiyle yapılacaktır. Biriıci aıtfıııııoıD yirmi cün öncesindeo, _ aıüımı
tcklif
tarihindeı:ı önceü gün ,on*" kud1r- esatls.uyıp.gov.tr adıesinden elektonik oi8mda
alacaklan
varsa
verilebilecel*tir. Bu a-rtırmada tahmin edileİ-değEİf,%SÖTİni ve rüçhanlı alacaklılar
takıtiıde
toplamıru ve satış giderterini gçmek şartı ile ihale olunur. BiIinJi artırmada istekti bulunnıılığ
giın
günıiıden
arhrma
ikinci
giinden,
beşinci
eıekronik ortamd; birinci artrrmadan sonraki
lnceki
değedn
edilen
tahmin
da
malın
aıtırma&
sonuna kadar elektronik oümda teklif verilebilecektt. bu
geçmesi şartylı en çok
%50 sini, riiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamıru ve satış ğderterini
J** iİ"l. ol*rr. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsı satış talebi düşecektiı,
pey akçcsi veya bu
2_ Artumaya iştirak edecekleıiı1 tahmin edilen değerin % 20,si oranrndı
ist€inde (l0) günü
para
alıcı
iledİ,
nıiktar kadar banka- teıninat mektubu vermeleri lazundıı. Satış peşin
KD_ v, l2 tapu haıcı ile teslim masraflan alıcıyaaittir,
çç..."t ar"." ,t . verilebilir. Damga vergisi,vergiler
§aüş bidelinden ödenir. (Alacaklan reiinli olan
Tellallık Harcı, taşırrmıızın aynından-dogan'
gibi Devlet
.ı;;.kı,i-, *uş t tur, üeıinden oçııiı nauin vardu. Gtınrtk resmi ve al<ar vogisi
sonra
aıacakıardan
rehinli
ve vergi,
tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması tazım gelen resim
gelir.)

3- İpotek

wrı ııt

sı"aı.t

sahibialacaklılarladiğerilgilerin(t)bugayrimenkuliizerindekihaklarınıözclüklefaiz
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'

ve gİderlere dair olan iddialannı dayanağ belgeler ile (l5) giln içinde daiıemize bildinneleri lazımdır;
aksi akdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşrrıadan hariç bııakılacaktıı.
' 4- Sahş bedeli hemen veya verilen mühlet içinde
6denmEzs€ İcrı ve İflas Kanununun 133 üncü
maddesi gereğince üale feshediliı. haleye katılıp da}ıa sonıa ihale bedelini yatıınamak suıeti ile
ihaleııin feshine sebep olan tiim alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki
farktan ve diğer zaıaılardan ve a)mca temerrilt faizinden miiteselsilen mesul olacaklardr. hale faıb ve
temerrüt faizi aynca hükne hacet kalmaksızm daiıemizce raısil olunacalÇ bu fıık, vaısa öncelikle
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şarkıame, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiğ
akdirde isteyen ücıya bir ömeği gönderilebilir.
6 Satış iştirak cdeılerin şartııameyi görmfş ve miinderecatıoı kabul etniş saylacaklan,
baŞkaca bilgi alınak isteyenlerin 202U2l29 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla mü<iürlüğümüze brşr,".uı-
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ilan olunur. l210812022
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tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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