Büyükçekmece 1. İcra Dairesi

2010 / 5458 TLMT.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
özellikleri: İSTANBUL ili, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ, GÜRPINAR MAHALLESİ,1458 Ada No, 16 Parsel No, (eski 5 parsel) gürpınar Mahallesi; taşınmaz adres olaral, gürpınar -dere ağzı mahallesinde yer almaktadır,taşınmaz tapuca arsa nitelikte isede,üzerinde bodrum,zemin,2 adet normal ve çatı katından oluşan bina bulunmaktadır.bina zemine 209,00 m2 miktarında oturmaktadır.binadaki toplam yapı alanı balkon ve teraslar dahil olmak üzere bürüt:919,00-m2 dir.yerinde yapılan incelemede parsel çevresinin duvarla çevrili olduğu bahçe bir miktar fidan dikilmiş olduğu.parsel girişinin sürgülü demir kapı tesis edildiği belirlenmiştir, binanın dış cephesi cam mozaik kaplıdır, Balkon kapı ve pencerelerinde eksiklikler bulunmakla beraber binanın pvc doğrama ve çift camları mermer denizlikler dahil takılıdır, binanın demirden imal dış kapısı bulunmakla beraber iç kapılar mevcut değildir.ahşap kör kasalar takılı durumdadır, içmekanlarda bodrum kat hariç kısmi eksiklikllerle beraber iç sıva imalatları yapılmıştır.Elketrik boru ilmalatları mevcuttur,zeminlere şap atılmamıştır.Islak ve kuru zemin kaplamaları mevcut değildir; merdi- venlere kaplama yapılmamış olup,korkuluk ve küpeşteleri tesis edilmemiştir.binadaki imalat oranı tüme göre %80 mertebesindedir. Taşınmazın ulaşımı kolay bir bölgede yer almakla beraber toplu taşıma araçları yönünden kısıtlı imkana sahiptir,çarşıo ,pazar,alışveriş yerlerins ve gürpınar merkezine uzak konumdadır. Yakın çevrisende konut tipi yapılaşxma bulunmaktadır.bölgeye kamu ve belediye hizmetleri verilmektedir. Bölgeda alt yapı imalatları büyük oranda tamamlanmıştır.
Adresi                                                                    : İSTANBUL il, BEYLİKDÜZÜ İLÇESİ ilçe, GÜRPINAR MAHALLESİ, 1458
Ada No, 16 Parsel No, (eski 5 parsel) gürpınar Mahallesi;
Yüzölçümü                                                    : 1,828,45m2
imar Durumu : Beylikdüzü belediye başkanlığı imar ve şehircilik müdürlüğünün 31 /08/2010 tarih li yazısında beylikdüzü ilçesi dereağzı mahallesi 1458 ac®, 16 parsel numaralı taşınmazın konut alanında kaldığı maks taks: 0,20 maks h: 2 kat olarak imarının bulunduğu anlaşılmaktadır.
Kıymeti                                                                 :1.007.557,50 TL
KDV Oranı                                                        :%18
1.   Satış Günü : 13/03/2013 günü 13:30 - 13:40 arası
2,       Satış Günü : 08/04/2013 günü 13:30 - 13:40 arası Satış Yeri       : büyükçekmece 1 .icra Müdürlüğü
Satış şartlan: 1- ihale 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 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, Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. 3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz 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. A- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale beffelini 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 takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/5458 Tlmt, sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvur- malan ilan olunur. 04/02/2013 IİİK m.126) (*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
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