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GAZİOSMANPAŞA 6. İCRA DAİRESİ

2020/3521 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar ver�len taşınmazın c�ns�, n�tel�ğ�, kıymet�, aded�, öneml� özell�kler� :
TAŞINMAZINÖzell�kler� İstanbul İl�, Gaz�osmanpaşa İlçes�, SarıgölMah. 1582 ada 6 parsel sayılı 495,00m2 yüzölçümlü arsa ana taşınmaz n�tel�kl� taşınmazda 210/3960 arsa
paylı,A Blok, 3. Normal Kat, 11 Bağımsız Bölüm Nolu, Çatı Arası P�yesl� Da�re. 05/11/2020 tar�hl� b�l�rk�ş� raporuna göre dar� adres� Sarıgöl Mahalles�, Pat�ka Sokak, No:9, 3. Kat, İç
Kapı No:11 Gaz�osmanpaşa / İstanbul adres�nde bulunan taşınmazdır.taşınmazın bulunduğu arsa üzer�nde b�t�ş�k �k� b�na bulunmaktadır.taşınmaz Pat�ka sokaktan zem�n kattan
b�na g�r�şl� 3 bodrum kat + zem�n kat + 3 normal kat + çatı katı olmak üzere toplam 8 katlı b�nadır. B�nanın g�r�ş holü zem�n� ve kat sahanlıkları �le merd�ven basamakları gran�t
merd�ven korkulukları alüm�nyum doğrama, merd�venkovası duvarı sıva üzer� boyalı, dış cephe kaplaması yapılı, doğalgazlı, elektr�k, su sıhh� tes�satı mevcuttur. Bölgede 7-8 katlı
yapılaşma yaygın olup kamu h�zmetler�nden tam olarak �st�fade ed�lmekted�r. B.A.K. tarzda, ayrık n�zamda �nşa ed�lm�ş olan b�na, yaklaşık 5 yıllık ömre sah�pt�r.taşınmaz 3. katta
merd�ven çıkışında sağda bulunan da�re olup her katta �k� da�re bulunmaktadır. Beled�yes�nden gelen m�mar� projes� �le yer�nde yapılan �ncelemede da�ren�n alt katında2 oda +
salon + mutfak + banyo + wc + antre + balkon mahaller� �le çatı p�yes�nde 2 oda + teras + wc + banyo + antrebulunmaktadır. M�mar� projes�nde taşınmazın salon ( 19,02 m²), oda (
10,57 m²), s.oda ( 8,50 m²), mutfak (7,16 m²), banyo (3,52 m²), wc (1,83 m²), balkon (2,35 m²)ve antre(7,17 m²), çatı p�yes�nde �se oda ( 8,00 m²), oda ( 10,44 m²), banyo (6,23
m²), wc (1,83 m²)ve antre(6,23 m²) okunmuş olup da�reye a�t net alan �se yaklaşık 93,00 m²hesaplanmıştır. Taşınmazda; salon ve oda yer döşemeler� lam�nant parke, ıslak hac�m
zem�n döşemeler� seram�k kaplama, mutfak tezgahı ve tezgah altı �le üst dolapları mevcut olup, wc- banyo duvarları seram�k kaplama, da�ren�n �ç duvarlarının boyalı, lavabosu,
sıhh� tes�sat armatürler� mevcut,pencereler� pvc doğrama, �ç kapıları amer�can, dış kapı ahşap görünümlü çel�k kapılı olup, da�rede doğalgaz ısıtmalı, elektr�k, su, kalor�fer tes�satı
mevcut olduğu, doğalgaz saat�n�n takılı olduğu görülmüştür. Taşınmazın alt katı üste bağlayan ahşaptan �ç merd�venler� mevcut olup çatı p�yes�n�n bağımsız g�r�şl� kapısı
bulunmaktadır.
İmar Durumu : Ayrık �k�z n�zam 4 katlı (Aİ-4) konut alanında kalmakta olduğu bel�rt�lm�şt�r.
Kıymet� : 580.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındak� Şerhler : tapu kaydındak� g�b�d�r.
1. Satış Günü : 23/06/2021 günü 11:55 - 12:00 arası
2. Satış Günü : 28/07/2021 günü 11:55 - 12:00 arası
Satış Yer� : Yen� Mah. 542. sok. No:1 Gaz�osmanpaşa Adl�yes� Ek H�zmet B�nası Mezat Salonu, Küçükköy Gaz�osmanpaşa/İSTANBUL
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suret�yle yapılacaktır. B�r�nc� artırmanıny�rm� gün önces�nden, artırma tar�h�nden öncek� gün sonuna kadar esat�s.uyap.gov.tradres�nden elektron�k ortamda
tekl�f ver�leb�lecekt�r. Bu artırmada tahm�n ed�len değer�n %50 s�n� ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış g�derler�n� geçmek şartı �le �hale olunur. B�r�nc�
artırmada �stekl� bulunmadığı takd�rde elektron�k ortamda b�r�nc� artırmadan sonrak� beş�nc�günden, �k�nc� artırma gününden öncek� gün sonuna kadar elektron�k ortamda tekl�f
ver�leb�lecekt�r. Bu artırmada da malın tahm�n ed�len değer�n %50 s�n�,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış g�derler�n� geçmes� şartıyla en çok artırana �hale
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış taleb� düşecekt�r.
2- Artırmaya �şt�rak edecekler�n, tahm�n ed�len değer�n % 20's� oranında pey akçes� veya bu m�ktar kadar banka tem�nat mektubu vermeler� lazımdır. Satış peş�n para �led�r, alıcı
�steğ�nde (10) günü geçmemek üzere süre ver�leb�l�r. Damga verg�s�, KDV,1/2 tapu harcı �letesl�m masraflarıalıcıya a�tt�r. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan verg�ler satış
bedel�nden öden�r. (Alacakları reh�nl� olan alacaklıların satış tutarı üzer�nden rüçhan hakları vardır. Gümrük resm� ve akar verg�s� g�b� Devlet tekl�fler�nden muayyen eşya ve
akardan alınması lazım gelen res�m ve verg�, reh�nl� alacaklardan sonra gel�r.)
3- İpotek sah�b� alacaklılarla d�ğer �lg�ler�n (*) bu gayr�menkul üzer�ndek� haklarını özell�kle fa�z ve g�derlere da�r olan �dd�alarını dayanağı belgeler �le (15) gün �ç�nde da�rem�ze
b�ld�rmeler� lazımdır; aks� takd�rde hakları tapu s�c�l �le sab�t olmadıkça paylaşmadan har�ç bırakılacaktır.4- Satış bedel� hemen veya ver�len mühlet �ç�nde ödenmezse İcra ve İflas
Kanununun 133 üncü maddes� gereğ�nce �hale feshed�l�r. İhaleye katılıp daha sonra �hale bedel�n� yatırmamak suret� �le �halen�n fesh�ne sebep olan tüm alıcılar ve kef�ller� tekl�f
ett�kler� bedel �le son �hale bedel� arasındak� farktan ve d�ğer zararlardan ve ayrıca temerrüt fa�z�nden mütesels�len mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fa�z� ayrıca hükme
hacet kalmaksızın da�rem�zce tahs�l olunacak, bu fark, varsa öncel�kle tem�nat bedel�nden alınacaktır. 5- Şartname, �lan tar�h�nden �t�baren herkes�n göreb�lmes� �ç�n da�rede açık
olup g�der� ver�ld�ğ� takd�rde �steyen alıcıya b�r örneğ� gönder�leb�l�r. 6- Satışa �şt�rak edenler�n şartnamey� görmüş ve münderecatını kabul etm�ş sayılacakları, başkaca b�lg� almak
�steyenler�n 2020/3521 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları �lan olunur.20/04/2021
(İİK m.126)
(*) İlg�l�ler tab�r�ne �rt�fak hakkı sah�pler� de dah�ld�r.
* : Bu örnek, bu Yönetmel�kten öncek� uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekted�r.


