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Mevkii, 733 ada, 740 parsel sayılı 461,00 n f yüzölçümüne sahip arsa vasıflı taşırmaz 
üzerinde bulunan 200/700 arsa paylı,bodrum + zemin kat 1 nolu bağımsız bölüm (depolu 
asma katlı işyeri) bir kısmı bitişik nizam 5 kat ticari alanda, bir kısmı bitişik nizam 6 kat ticari 
alanda bulunmaktadır. Dükkanın bulunduğu Coşkun Apartmanı, Yunus Emre Caddesi’ne 
cepheli, Atatürk Bulvan ve Bülent Ecevit Bulvan'na yakın, ulaşım, ulaşım, altyapı, elektrik, su 
ve temizlik hizmetlerinden taydalanan, çevresinde konut ve işyeri yoğunluğunun olduğu bir 
konumda bulunmaktadır, Coşkun apartmanı bodrum kat + zemin kat (asma katlı) + 5 nor
mal kattan oluşmakta, dış cephesi akillik dış cephe boyası ile boyalı ve pencere doğramalan 
çift cam pvc’dir Apartman içerisinde doğalgaz montajı tamamlanmış olup binada asansör 
bulunmaktadır. Kıymet takdiri istenen dükkanın kapı ve pencere doğramalan alüminyumdur. 
Dükkan bodrum kat + zemin kat + asma kattan oluşmaktadır. Dükkanın dış cephesi 
seramik kaplıdır. Tüm katlann zemin kaplaması beton olup zemin ve asma katın duvar ve 
tavanı kireç badanalıdır. Zemin katta iki adet tuvalet bulunmaktadır. Tuvaletlerin zemin ve 1/2 
duvar kaplaması seramik, diğer kısınılan kara sıvalıdır. Bir tuvalette alaturka tuvalet taşı ve 
lavabo bulunmaktadır. Dükkanın merdivenleri beton olup üzerlerinde kaplama bulunmamak
tadır. Aynca asma katta ve merdivenlerde korkuluk yapılmamıştır. Bodrum kat brüt 123,50 
m2, zemin kat 346,45 m2 ve asma kat 315,90 m2 olup dükkan toplam 785,85 m2 dir. işyerinin 
yapısal özellikleri imar durumu ve serbest emlak piyasası fiyatlan dikkate alındığında mevcut 
hali ile 1 m2 fiyat değerinin 1.500 TL alınması uygun görülmüştür. Buna göre işyerinin fiyat 
değeri (yıpranma+ arsa payı dahil) 785,85 m2x1.500 TL=1.178.775 TL (bir milyonyüzyet- 
mişsekizbinyediyüzyetmişbeş TL) olacağı kanaat ve sonucuna vanlmıştır.
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: Reşadiye Mah Yunus Emre Cad Coşkun Apt No: 29 Çorlu/ 
TEKİRDAĞ

: 785,85 m2 (asma katlı dükkan alanı)
: 461 m2 alanlı arsada 200/700 
: Çorla Belediyesi uygulama imar planında bir kısım bitişik 
nizam 6 kat ticari diğer kısım bitişik nizam 5 kat ticari alanda 
yer almaktadır.
1.178.775,00 TL 
%18
Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 06/01/2014 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 31/01/2014 günü 14:00 -14:10 arası
Satış Yeri : Çorlu 1, icra Müdürlüğü
Satış şartları:
1- ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, 

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esa lis.u yap .g o v.tr adresinden elektronik 
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 50’sini ve rüçhanlı 
alacaklılar varsa alacaktan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci 
artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan somaki 
beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda tek
lif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin % 50'sini, rüçhanlı ala
caklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyia en çok artırana ihale 
olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin adiler, değerin % 20'si oranmda pey akçesi veya 
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır Satıp peşin para iledir. Alıcı 
isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile 
teslim masraflan alıcıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış 
bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı 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 iflas Kanununun 
133’üncü maddesi gereğince ihale feshedilir, ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini 
yatılmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel 
ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müte- 
selsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın 
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden ibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri 
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacak
ları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/538 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdür
lüğümüze başvurmalan ilan olunur. BASIN: 70565 (www.bik.gov.tr)
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