
TC. İZMİR 7. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞUNDAN 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

2012/15 SATIŞ
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği kıymeti, adedi, önemli özellikleri: 
özellikleri: İzm ir il, Bayraklı ilçe, 25995 Ada No, 6 Parsel No, Onur Mah. Taşınmaz Mal. 
Taşınmaz üzerinde herhangi b ir yapı olm ayıp, çevresinde benzer pa rse lle rde yüksek j 

katlı mesken n ite lik li konut inşaatların ın yapılm akta o lduğu, yen i ink işa f eden a landa 
kaldığı, M e y illi b ir arazide  bu lunm akta  olup, çevresinde a lt kotta bu lunan d iğe r 
parse lle rde ise tek katlı gecekondu tü rü b ina ların o lduğu, d iğe r çevredeki o luşum larda da 
8 katlı mesken n ite lik li kooperatif b ina ları ve EGE KOOP Binaları bulunduğu, yol ve alt 
yapı h izm etle rin in  de yeni yeni inkişa f etm eye başlamıştır.

Adresi: İzm ir ili Bayraklı ilçesi Onur Mah. 7384 Sk. Üzerinde bulunan, sokakta yazılı sokak 
tabelasına göre 7384/5 Sokağın kuzeyinde bulunan Ege Koop. No: 2, No: 4 ve No: 6 sayılı 
konut olarak ku llanılan isim  verilm erffis  blokların kuzeyinde yer almaktadır.

Yüzölçüm ü: 2.476.51 m2
imar Durumu: Taşınmaz 1/1000 ölçekli uygu lam a im ar p lanına göre ayrık nizam, max: 8 

kat. Hmax: 24,80 m. G abarili, her cephesinden m inim um  5.00'en m. Bahçe m esafeli konut 
adasına isabet etm ekte olup, Bayraklı B eled iye Encüm eninin 11/12/2012 ta rih  10/1059 

| sayılı kararına göre 4664 m2 toplam  inşaat a lan ına sah ip tir Küçük Yam anlar 1. Kısım  im ar 
plan notlarına uyulacaktır.

Kıymeti: 2.800.000,00 TL 
KDV Oranı: %18  
Kaydındaki Şerhler:
1. Satış Günü: 10/01/2014 günü 14:00-14.10 arası
2. Satış Günü: 05 /02 /2014 günü 14:00 -14:10 arası 
Satış Yeri: İzm ir 7. Sulh Hukuk Mahkem esi kalem inde 
Satış Şartları:
1- İhale açık artırm a suretiyle yapılacaktır. Birinc i artırm anın  y irm i gün öncesinden,

| a rtırm a  ta rih inde n  önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adres inden e lek tron ik  
j o rtam da tek lif verilebilecektir. Bu artırm ada tahm in ed ilen  değerin % 50’s in i ve rüçhanlı 
j a lacak lıla r va rsa  alacak ları top lam ın ı ve satış g ide rle rin i geçm ek şartı ile  ih a le  olunur.

B irinc i a rtırm a da  istek li bu lunm adığ ı ta kd irde  e lek tron ik  o rtam da b irinc i a rtırm adan 
î sonraki beşinc i günden, ik inci a rtırm a  gününden önceki gün sonuna kadar e lek tron ik  

o rtam da te k lif verileb ilecektir. Bu artırm ada  da m a lın  tahm in  ed ilen  değerin  % 50’sini, 
i rüçhanlı a lacak lıla r varsa  alacakları toplam ını ve  satış g iderlerin i geçm esi şartıy la  en çok 

artırana ihale olunur. Böyle faz la  bede ile  alıcı çıkm azsa satış ta leb i düşecektir, 
j 2- A rtırm aya iş tirak edeceklerin, "M em urluğum uzdan alınacak yazı ile  İzm ir Vakıfbank 
j A d liye  Şubesine te m ina t ya tırm ala rı ge rekm ekted ir" tahm in  ed ile n  değerin  %20'si 

oranında pey akçesi veya bu m iktar kadar banka tem inat mektubu verm eleri lazımdır. Satış 
| peşin para ile d ir alıcı is teğinde (10) günü geçm em ek üzere süre v e rile b ilir  Dam ga vergisi,
: KDV, 1 /2  tapu harcı ile  teslim  m asrafları alıcıya aittir. Te lla liye resmi, taşınm azın aynından 
; doğan verg ile r satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sah ib i a lacak lıla rla  d iğ e r ilg ile rin  (*) bu gayrim enku l üzerindeki haklarını 
ı öze llik le  fa iz  ve  g ide rle re  d a ir o lan  idd ia la rın ı dayanağı be lg e le r ile  (15) gün iç inde 
| da irem ize  b ild irm e le ri lazım dır; aksi ta kd irde  hakları tapu s ic il ile  sab it o lm adıkça 
| paylaşm adan hariç bırakılacaktır.
I 4- Satış bedeli hemen veya verilen  m ühlet iç inde ödenm ezse icra ve  İflas Kanununun 

133’üncü m addesi ge reğ ince iha le  feshediliV. İha leye katılıp daha sonra  iha le  bede lin i 
i yatırm am ak sureti ile  iha len in  fesh ine  sebep o lan  tüm  a lıc ıla r ve  ke fille ri te k lif e ttik le ri 
; bedel ile  son iha le  bede li arasındaki fa rktan ve  d iğe r za ra rla rdan  ve ayrıca te m e rrü t 

fa izinden m üteselsilen mesul olacaklardır, iha le  farkı ve tem errü t fa iz i ayrıca hükm e hacet 
\ ka lm aksızın  da irem izce  tahs il o lunacak, bu fa rk, va rsa  önce lik le  te m in a t bede linden 

alınacaktır.
5- Şartnam e, ilan tarih inden itibaren herkesin  göreb ilm esi iç in da irede açık o lup  gideri 

ve rild iğ i takd irde  isteyen alıcıya b ir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iş tirak  eden lerin  şa rtnam eyi gö rm üş ve  m ünderecatın ı kabul e tm iş  

j sayılacak ları, başkaca bilg i a lm ak is teyen le rin  2012/15 Satış sayılı dosya num arasıyla  
i m üdürlüğüm üze başvurm aları, teb liga t yapılam ayan ilg ilile re  teb liğ  yerine  ka im  o lm ak

üzere ilan olunur. 18/11/2013 
(İİK m .126) (*) ilg ilile r tab irine  irtifak hakkı sahip le ri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Y önetm elikten önceki uygu lam ada ku llan ılan  Ö rnek 64'e karşılık  

i gelmektedir.
(Basın: 73569-www.bik.gov.tr) 

Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.

http://www.bik.gov.tr

