
S m ın ü a s fü d  k a ıa ı vtrnre?!! ta ş ın ! n a z «?? unr** «» *»«*-»**« f
uzeııiKien: ısıanDüi ııı, ouyuKçeKmece ııçesı, MKçaourgaz ıvın. id / Mua, ı r  arsetue 
kayıtlı 15.443,10 m2 yüzölçümlü “Dokuz Adet Villa Tipi Konut” nitelikli ana taşınmaz

adres ölerek Hadımkûy ycHuüzerinde. Böyûkçekmece gölünün bulunduğu tarafı 
almaktadır. Alkent 2000 site6İber türlü teknik alt yapı İma^nıntarnamiöl0uğu,bek 
ve kamu hizmetlerinin verikliğrbff bölgede yer almakta olupD 100 karai«<unav» 
tt kö bağlantı noklaananispef!|^ınkıx^^ toplu taşıma araç*
da pfeşhfıaianına ulaşım mOntfriih’. Etarjili'nalkide irsp edilen Alkent 20001 
içerisinde Meyal tesisler, ahsM&o^kazteri, pfenme alanları bulunmaktad».A

bulvar
girişine araç girişine de uygtiri ferforje demir kapı tesis edildiği, yolun ve vite önünün 
parketaşilekaplıolduğtı.vilantn bakımlı ve düzenli bir bahçesinin olduğu, bahçede 
yüzme havuzunun bulunduğu (32,00 m2) bilenmiştir. Villanın dış cephesi Vinil 
Sidiırg kaplıdır. Villa zemini» 1 adet normal kattan oluşmaktadır. Zemin katında; 
giriş holü^alon, yemek odası hizmetli odası,banyo,wc,mutfak,mutfak yanında kış 
bahçesi, garaj ve teknik oda,teras alanı bölümlerinin, içten merdiven ite uiaşılan üst - 
katında ise salonu dışarıyı gören çıkmalı galeri, hol, ebeveyn o balkon, soyunma 
odası, banyo, genel banyo, oda ve 2 adet oda, balkon bölümleri bulunmaktadır. Villa 
yaklaşık brOt 316,00 m2, net260,00m2’dir. Villada ıslak zeminler seramik/fayans, kuru 
zeminler parke kaplıdır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları mobHya olan villanın pencereleri 
PVC malzemeden imal çHt carnlıdrr. \fl*ada k» kaloriferi bulunmakta okıpdoğalgaz 
mevcuttur Villa nitelikli malzeme sarfıyta ve öaanli işçilikte yapılmıştır.

Bulvan Üzeri No: 56 BÜYUKÇEKMECB^AN^JL^ Aikent200°  Sİte8i’ VeditePe 
Yüzöl̂ Pİ|Taşınmazın arsa payı karşılığı 15.443,10-m2 x 1212/1 (XX»=1.871,70m2 tür.

İm» Durumu:.Büyükç«kmecebelediye başkanlığı ,imar ve şehircilik müdürlüğünün 
18/12/2012 tarih, 514084 saplı yazısıregöreİBt̂ ıbulilt.Buyükçek (ilçesi, Alkent 
2000 Mh.l67Ada, 1 Parsel sayılı taşınmazın t3.06.2003 onay tarihli 1/1000 Ölçekli 
Böyükçekmece GöiHavzası UygulasTia knar Planı kapsamında olduğu Büyükçekmece 
Göl Havzası Uzak tnc IcSığı, imar plânında ayrık nizam,2
kat, Emsaifl,15, konut alanfolarak ayrıklığı nitrlilmiştir.
Kıymeti: 1.850.000,00 TL (birmilyon sekizyüz elli bin Türk lirası)
KDV Oranı: %18
Kaydındakt Şerhler: Tapu küydı gibidir.
1.SabşGQnü:26A09Q013 günü 14:40' 1420 arası 
2. SAşGttrfli: 25/100013 günü 14:40-1450 ası
Sal̂ ^Pî OiyanieleııeoBİViiı̂ a ek binası I.İCTaMûdüriûğüBUYÛKÇEKMECE/

ortaı ııcla Mpr«eılüLfts©*»#! artwnadalBlfnlj e<tendeğer% %50 sini v#rüçhenk 
alacaklıteryarsa alacaktan toplamını ve satış ̂ Metlerini geçmek şartı He ihale olunur. 
Birinci arttmada istekli bulanmadığı takdirde-otektonik ortamda birinci attırmadan 
sonraki beşinci günden ikiniSİ artırma gÜnâh^Öm»kigQn şortuna kadar elektronik 
ortamda tekNf verilebilecek#. Bu artmada lın tahmin eden değerin %50 sini, 
rüçhanlı alacaklılar varea alacaktan topiamınpve satış giderlerini geçmesi şartıytoen - 
çok artırana ihale olunur. Btyte fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi 
veya bu miktar kadar bankâteminat mektut en lazımdır. Satış peşin para 
iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek ü zie  süre verilebilir.Damga vergisi, KDV,
1/2 tapu harcı ile teslim matgtafları. saçıya aittir. Tellaliye resmi, taşınmazın aynından 
doğan vergiler satış bedeHnöen ödenif. . ’ j l  - *
3- İpot^ sahibi alacaklılarla diğer Hğtlerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını 
özellikle faiz ve giderlere dşirolan ıçl rın 5ı belgeler ile (15) gün içinde 
dairemize büdirmeleri lazırri<ihr; aksi tlrt^d# haikları tapu sicil ile sabit olmadıkça

4- atî.- . . - i'nW. ■- veya verilen mühlet içinde’ödenmezse İcra ve İflas Kanununun

T.C. BÜYÜKÇEKMECE 1. İCRA 
DAİRESİNDEN 

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/2406 TLMT.

|  yatırmamak sureti ÎT§ ifialenin ll^ ftis95 ep^ iir iW m l!ic ıfe ir ve'kefnieri teklif ettikleri 
bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt

hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varta öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.

u u w pumıy ı » ............ .............. ...
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/2406Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur. 03/08/2013
(IİK m. 126) (”) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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