
Bodrum 1. İcra Müdürlüğ'nden
DOSYA NO: 2012/49 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
özellikleri, İmar Durumu ve Kaydındaki Şerhleri:
Muğla ili, Bodrum ilçesi, Turgutreis Beldesi, Akyarlar köyü, Kemer mevkii, 4 pafta, 62 parsel, 7360,00 m2 yüzölçümlü, kargir ev ve tarla, Aydın Doğmaz'a ait 1053/7359, Mümtaz Doğmaz'a ait 650/7359, Gülendam Özkan'a ait 750/7359 hisseli taşınmaz. Taşınmaz TAKS%15, KAKS%45, inşaat emsaline sahip turizm tesis alanında kalmaktadır. Taşınmaz Akyarlar köyü, Fener mevkiinde Rüya Kent Devremülkleri ve Armonia otele gelmeden Tanse Otelin arkasındaki Kaktüs Marketin karşısında bulunan boş arazidir. Turgutresi Akyarlar yolu üzerinde düz bir arazidir. Yoldan yaklaşık 1-1,5 metre düşük kotta olduğundan büyük bir kısmı toprakla doldurulmuş, tesviye edilmeden bırakılmıştır, içerisinde 35,00 m2 oturumlu eski bodrum evlerinden bulunmakta olup çatısı ve ara döşemeleri sökülmüş sadece dış duvarları (taş duvar) kalmıştır. Kıymetli bir arazidir, denize 300 metre mesafededir. Tapu kaydındaki beyanlar: Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgeleri içerisinde bulunmaktadır. 2- Sivil mimarlık yapı örneği 21/08/2006 tarih 12340 yevmiye no ile, 3- Korunması gerekli sivil mimarlık örneği yapı 28/09/2006 tarih 14187 yevmiye no ile, 4- 3402 sayılı kanunun 22. maddesinin 2. fıkrasının (a) bendi uygulamasına tabidir. 13/03/2012 tarih 4606 yevmiye no ile,
Kıymeti: 1.833.334,00 TL
KDV Oranı: %18
1, Satış Günü: 29/03/2013 günü 10:00 -10:05 arası
2. Satış Günü: 29/04/2013 günü 10:00 -10:05 arası
Satış Yeri: Bodrum Adliyesi 1. İcra Müdürlüğü önü Koridor
Satış Şartları:
1-     İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar 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 artırnaa gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağını 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 Türk Lirası 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. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3-    ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-    Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye 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, ihale 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
6-   Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca I bilgi almak isteyenlerin 2012/49Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
7- iş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur. 26/01/2013 takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
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