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20l8/34 SATIŞ
TAşINMAZIN AçIK ARTı RMA iı-,ıNı

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

TAŞlNMAZlN
Özellikleri : Çanakkale Merkez Kepez Köyü Boğazkent Mevkiinde kain tapuda l48 Ada. l0 (eski

2299) Parsel nosunda kayıtlı 230 m2 yüzölçümünde, Çanakka|e iline 4 Km. mesafede. temel alt yapı hizmet|erinden

faydalanan, imar yoluna cepheli, çevresinde yoğun olarak azkatlı yapılar, dinlenme yerleri, kafeteryalar. piknik yer|eri

bulunan, toplu taşıma araçları ile ulaşım kolay|ığı mevcut, Kepez beldesi sahil yoluna, halkın yürüyüş güzergahına Çok
yakın,içindelladetzeyin,5adetkiraz,3adetincir,2adetarmut.ladetdut,ladetceviz,ladetkaysı,ladet
mandalina ağaçları bulunan arsa vasfında gayrimenkul.

Adresi : İgde Caddesi-Kepe/Çanakkale

İmar Durumu : İl<i tat, TAKS:0,40, KAKS:0,80, saçak seviyesi:6,50, l/l000 ölçekli koruma amaçlı imar

planı imar hükümlerine ve ilke kararı doğrultusundabasit onarım yapılabilir, Ç.K.V.K.B.K'dan görüş alınması zorunlu

olduğu Kepez Belediyesince bildirilen.

Kıymeti : 333.700,00 TL
KDV Oranı : ohl8

Kaydındaki Şerhler : Korunması gerekli kültür ve tabiat varlığıdır (3.derecede). 2565 sayılı kanunun

28.maddesi gereği belirti|en alan içerisinde kalmaktadır,2.derecede korunması gerekli taşınmaz kültür var|ığıdır,

Bakanlar Kurulu kararına istinaden yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılamaz. sınırlı ve ayni hak tesis edilemez.

l. Satış Günü : 16109120|9 günü l l:00 - l l :l0 arası

2. Satış Günü z 1|ll0l2019 günü l l:00 - l l:l0 arası

Satış Yeri : Yeni Adalet Sarayı zemin kat AZ 026 nolu icra daireleri ihale ve satış odası İzmir yolu

üzeriÇANAKKALE
Satış şartları :

l_ ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden

oncekl aun sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif veriIebilecektir. Bu artırmada tahmin

edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve sattş giderlerini geçmek şartı ile ihale

olunur. Birinci aıtırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırınadan sonraki beşinci günden,

ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri|ebilecektir. Bu artırmada da malın

tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en

çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin o/o20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar

banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (l0) günü geçmemek üzere süre

verilebilir. Damga vergisi, KDV,l/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tel16Ilık Harcı, taşınmazın aynından

doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli o|an alacaklıların satış tutart üzerinden rüçhan hakları vardır.

Gümrük resmi veakar vergisi gibi Devlet tek|iflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi.

rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpoteksahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özelIikle faiz ve giderlere

dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi takdirdehakları tapu

sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33 üncü maddesi

gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan

tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bede| ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca

temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faİzİ ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa önce|ikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, iIan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satış iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayı ı, başkaca

isteyenlerin 20l8134 Satış sayılı dosyanumarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olun

NOT:Elektronik ortamda teklif vereceklerin teminatı T.Vakıflar Bankası

TR9l000l 500l 58007300796036 ıban nolu hesabayatırmaları. Satı
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