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SİNCAN 3. İCRA DAİRESİ TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

i  cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

Bmelli Alagöz Mahallesinde bulunan taşınmaz arsa imarın ve tapunun 100422 ada 5 par- 
ı Eskişehir yolunun sol tarafında yer almaktadır. Su deposuna yaklaşık 600 mt doğusun- 
yaklaşık 100 mt mesafede yapılaşma bulunmaktadır, imar yolları açılmamıştır. Eğimli bir 
açlarla sağlamaktadır.

ailesi 100422 ada 5 parsel onaylı İmar Planında E=0,75 , Hmax=Serbest yapılaşma ko

li; 00 -10:05 arası 
);;00- 10:05 arası 

EZAT SALONU

îmelli Alagöz Mahallesinde bulunan taşınmaz arsa imarın ve tapunun 100422 ada 1 par- 
; ; Eskişehir yolunun sol tarafında yer almaktadır. Su deposuna yaklaşık 600 mt doğusun- 

yaklaşık 100 mt mesafede yapılaşma bulunmaktadır, imar yolları açılmamıştır. Eğimli bir 
açlarla sağlamaktadır.

: ailesi 100422 ada 1 parsel onaylı imar Planında E=0,75 , Hmax= Serbest yapılaşma ko-

): 0- 10:15arası 
):10-10:15 arası 
MEZAT SALONU

amelli Alagöz Mahallesinde bulunan taşınmaz arsa imarın ve tapunun 100422 ada 4 par- 
: Eskişehir yolunun sol tarafında yer almaktadır.Su deposuna yaklaşık 600 mt doğusunda 

aHaşık 100 mt mesafede yapılaşma bulunmaktadır. İmar yolları açılmamıştır.Eğimli bir ara
çlarla sağlamaktadır.

ailesi 100422 ada 4 parsel onaylı İmar Planında E=0,75 , Hmax=Serbest yapılaşma ko-

0:20- 10:25 arası 
3:20- 10:25 arası 

i /I EZAT SALONU

amelli Alagöz Mahallesinde bulunan taşınmaz arsa imarın ve tapunun 100422 ada 2 par- 
Eskişehir yolunun sol tarafında yer almaktadır. Su deposuna yaklaşık 600 mt doğusun- 
yaklaşık 100 mt mesafede yapılaşma bulunmaktadır.lmar yolları açılmamıştır.Eğimli bir 

: açlarla sağlamaktadır.

Hrrıax=Seı best yapılaşDurumu : Temelli - Alagöz mahallesi 100422 ada 2 parsel onaylı İmar ,Dla ıın |a  E=0,p 
nut parseli imarlıdır.
Kıymeti : 250.240,00 TL 
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 24/09/2013 günü 10:30-10:35 arası
2. Satış Günü : 24/10/2013 günü 10:30- 10:35 arası 
Satış Yeri : SİNCAN ADLİYESİ MEZAT SALONU 
5 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri: Ankara ili Sincan ilçesi Temelli Alagöz Mahallesine buluna* talınmaz arsa imarın ve 
selinde bulunmaktadır.Taşunmaz arsa Eskişehir yolunun sol tarafın da /er m aktadıt. Su deposuna! Yaklaşık 60 
da bulunmaktadır. Taşınmaz arsalara yaklaşık 100 mt mesafede fapılîşrçja tfılunmaptadıri İmar yo I 
arazi yapısına sahiptir. Ulaşım Özel araçlarla sağlamaktadır. ^
Yüzölçümü : 3.068,00 m2

apunun100

ları açılmam

İmar Durumu : Temelli - Alagöz mahallesi 100422 ada 3 parsel 
şullu konut parseli imarlıdır.
Kıymeti : 245.440,00 TL 
KDV Oranı :%18
1. Satış Günü : 24/09/2013 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 24/10/2013 günü 10:40- 10:45 arası 
Satış Yeri : SİNCAN ADLİYESİ MEZAT SALONU 
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi 
esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif ver'leb ilec ı^^.
Iı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ilahı 
dirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikiıci 
nik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin e lilen değeri
lamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olı
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si o 
tubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10’
1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi, ti
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzeı 
dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazım 
madan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve 
hedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile 
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zarı 
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalı 
teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dai 
ği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatın| 
2013/756 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvuı 
(İİK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örı

lanınfa E=0,75, Hn(ıâx=Se.rbest
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