T.C. KARASU ÝCRA DAÝRESÝ 2016/337 TLMT.
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli
özellikleri:
1.NO’LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
:Sakarya Ýli, Karasu Ýlçesi, Aþaðý Ýncilli Mah,
Keçiturluðu Mev. 405 ada, 659 parsel, D blok, Zemin kat 6 no Bað. Bölüm
Mesken: Karasu Sahil Bölgesinde, Batý Karadeniz Cad.nin 300 m güneyinde,
Küçük Sanayi Sitesinin 200m kuzeydoðusunda, Yalý Mah - Sahil Cad - no:94 /
B 1 adresinde, 7.644 m2 arsa ve binalardýr. Üzerinde, Karasu Belediyesinden
alýnan 30.12.2011/531 say Yapý Ruhsatýna göre yapýlmýþ , Bod+3 katlý, III A
grubu yapýlý, Siding cepheli, sývalý, boyalý, çatýlý, pvc pencere-balkon barbekülü
, mermer merdivenli, çatýlý , 8 blok binadan oluþan, Yüzme Havuzlu Yeþilvadi-2
Sitesi mevcuttur. *Dört tarafý yol olan Ada/parseldir. Bahçe duvarlarý ve
düzenlemesi yapýlmýþtýr. *Kot uygulamasýndan, ilk katý bodrum kat olarak
ruhsatlandýrýlmýþtýr. *Limanýn güneydoðusundadýr. Belediye/Terminal/Çarþý
merkezine 2km mesafededir. *Kanalizasyon, elektrik, ptt, su, yol, doðalgaz
þebeke altyapýsý mevcuttur. *Tapuda 10 601 AGM no dosyada iþlem görmüþtür.
D blok Bina ; Parselin kuzeydoðu köþesinde, güneyden giriþli ve iki yola
cephelidir. Her katý 5 Meskenlidir. Binanýn doðalgaz kolon hattý çekilmiþtir. D
blok, Zemin kat 6 no MESKEN: Güneyden giriþin üzerinde, binanýn görünen
ikinci katýnda, ortada -merdiven boyuncadýr. Ýç bahçeye ve Havuza cephelidir. 1
Salon/mutfak +1 Oda +1 Bny/wc + Blk.lu , çelikdýþ-ahþap iç kapýlý, pvc
pencereli, seramik ve laminat zeminli, balkon barbekülü, 52 m2 dairedir. Daire
içine doðalgaz besleme hattý çekilmemiþtir. Kapalý olduðundan girilememiþ,
görünen hali, projesi ve site görevlisi beyanýyla deðerlendirilmiþtir.
Deðeri:Bina= 52m2 x 620.-TL/m2 =>32.240,00 TL; Arsa =7 644 m2x600.
-TL/m2 x 52/16452=>14.500,00 TL; Þerefiye= 23.260,00 TL. Toplam=
70.000,00 TL’dýr.
Yüzölçümü
:7.644,12 m2
Arsa Payý
:52/16452
Ýmar Durumu
:Ýmar planý içindedir
Kýymeti
:70.000,00 TL
Kaydýndaki Þerhler
:Dosyamýz alacaklýsý Garanti Bankasýnýn 1.derce, 0
sýra 15,03,2013 gün ve 2311 yevmiye nolu ipoteði
1.Satýþ Günü
:21/11/2016 günü 10:20 - 10:25 arasý
2.Satýþ Günü
:19/12/2016 günü 10:20 - 10:25 arasý
Satýþ Yeri
: KARASU BELEDÝYESÝ MEZAT SALONU
KARASU/SAKARYA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Satýþ þartlarý:
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün
öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen
deðerin %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý
takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci
artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artýrmada da malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý
alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en
çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi
düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin %20’si oranýnda pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ
peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.
Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellallýk
Harcý, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki
haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile
(15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklarý tapu sicil ile
sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas
Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha
sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm
alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve
diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr.
Ýhale farký ve temerrüt faizi ayrýca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr.
5-Þartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup
gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir; Ayrýca adresleri
tespit edilemeyen ve tapu kaydýnda da bulunmayan ilgililer ve tebligat
yapýlamayan ilgililere; taþýnmazýn gazetede yayýmlanacak açýk
arttýrma ilanýnýn teblið yerine geçeceði
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ
sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/337 Tlmt. sayýlý dosya
numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 10/10/2016
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
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