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TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA iı-ı,xı

Satılınasına karar verilen taşıı-ıınazın cinsi, niteliği, kıyıneti. adedi. öncınli özclliklcri

t NO,LU TAŞINMAZIN
özeilikleri : Zonguldak il. Merkez İlçe, 381 Ada, 6 Parsel. TERAKKI MahalleiKöy. ilitcik ınevki

Mevkii, 6 Nolu Bağıırısız Bölünı Satışa konu olan taşınmaz Yol kotunun bir üst katıırda kuzey batı tarafında yer

almaktadır. Kısmen çevreye hakim manzara yaplsı vardır. Mesken niteligindedir. Söz konusu daiı,enin keşif tarihi

itibariyle kiracı tarafından ikamet edilmekte olduğu görtilmüştiir. Miınari olarak; saloıı-ıı-ıtıtf-ak-3 oda-2 balkon-giriş
holü-banyo_wc,_ara hol şeklinde dizayn edilıniştir. Faydalı inşaat alaııı l21.00ın2. briit inşaat alanı l40.00m2']dir.
Dairenin; kapıları vernikli-cilalı ahşap doğraııa. odaların zeı-ırini verııikli cilalı ahşap parke, hol-ara
hol-mutfak-banyo-wc.-balkon zemini seramik, banyo-wc. duvarları tavana kadar seraınik, kalorifer petekleri kısmen
panel radyatör kısmense dökıne dilimli radyatör, pencereleri vernikli-cilalı ahşap doğraııra, mutt'ak tezgahı merTner,

ınutfak tezgah altı ve üstü ıneşe kaplaınalı mutfak dolabı şeklinde, ınutt'ak tezgah alırında üç sıra seraınik örülü,
duvarlar saten boyalı, banyo içersinde; klozet+ayakIı lavabo+kuvet mevcuttur.

Yukarıda özelliklerini beliıtnıiş olduğunrtız dairenin: yeri, ıı-ıcvkii, konumu, çevre
özellikleri, büyüklüğü. arsa payı oranı, betonarme kargir yapı- kalorif-erli oltışu, inşaatta kullanılan ınalzeıne ve işçilik
kalitesi, yıpranmışlığı, şehir ınerkezine yakınlığı, fi|anzara dtıruınu, ulaşını kolaylığı, niteliği. belediyenin alt yapı
hizııetlerinden yararlanmaktadır.

Adresi : Zonguldak İl. Merkez İlçe.38l Ada.6 Parsel. TERAKKİ MahallcıKöy. i|itcik ıncvki
Mevkii. 6 Nolu Bağııısız Bölüınlü taşınınaz.

Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

|2l ıı2
60017250

Aynk nizam 4 kat konut alanıdır.

l20.000.00 TL
%l

Tapu kaydındaki gibidir.

2|ll1l20l'7 günü l0:00 - 10:05 arası

|9ll2l2017 günü l0:00 - l0:05 arası

l. İcra Müdürlüğü - Adalet Sarayı MERKEZ l ZONGULDAK

2 No,LU TAŞINMAZIN
özellikleri Zonguldak İl, Merkez İlçe,38l Ada.6 Parsel, TERAKı<İ MahallcıKöy. ilitcik Mevkii,9
Noltı Bağımsız Bölüm Satışa konu olan taşınmaz :Binanın l.kat kuzey batı taraflnda yer almaktadır, Çevreye hakiın
lnanzara yapısı vardır ve kısmen deniz manzaralıdır. Mesken niteliğindedir. Söz konı,ısu dairenin keşif tarihi itibariyle
kiracı tarafından ikamet edilmekte olduğu görülmüştiir. Minıari olarak; salon-mutfak-3 oda-2 balkon-giriş
holü-banYo-wc.-ara hol şeklinde dizayn edilmiştir. Faydalı inşaat alanı l21.00n-ı2. brüt inşaat alanı l40.00m2?dir.
Dairenin; kapıları vernikli-cilalı ahşap doğranıa, odaların zeınini vernikli cilalı ahşap parke, hol-ara
hol-ınutfak-banYo-wc.-balkon zeınini seraınik, banyo-wc. duvarları tavana kadar seranıik, kalorif-er petekleri kısınen
Panel radYatör kısmense dökıne diliınli radyatör, pencereleri vernikli-cilalı a|1şap doğranra, mutfak tezgahı mertner,
nıutfak tezgah altı ve üstü nıeşe kaplamalı ınutfak dolabı şeklinde. ıırutfak tezgah alnın<la üç sıra scramik örülü,
duvarlar saten boYalı. banyo iÇersinde; klozet+ayaklı lavabo+kuvet nlevcuttur. Kuzey tarafia (yo1 tarafında) n-ıevcut L
balkonun ön kısmı katlamalı camla, yan kısını plastik doğrama ile kapatılnıış vaziyettcdir. Söz konusu bu katta iki
daire bulunınakta oluP, keŞif yaptığımız dairenin ilgili belediyesinde ınevcı.ıt tastikli ıııimari projesinde l0 bağıınsız
bölüın nolu daire olarak görülmektedir. Ancak. borçlu vekili keşif yaptığınıız daircnin keııdi daireleri oldugunu diger
dairenin ise kendi daireleri olmadığını iddia etmektedir.

Yukarıda özelliklerini belirtmiş olduğuıı-ıuz dairenin; yeri. nıcvkii. konuınu, çevreözellikleri, büYüklüğü, arsa payı oranı, betonarıne kargir yapı- kaloriferli olıışu, inşaatta kullaı-ıılan malzeıne ve işçilik
kalitesi, YıPranınıŞlığı, Şehir merkezine yakınlığı. manzara durun-ıu. ıılaşım kolaylığı, niteliği. belediyenin alİ 

-yapı

hizn-ıetlerinden yararlırnnıaktadır.

UYAPl}ilişinSisteıııindckilıudoküınaııal](1P:./\iltın(ias.uvaP.[o!,ıra(.ltc§iİdcnArJmKB2-A/sNs



Adresi : Zonguldak iı, ırı".ı.", İlçe, 38l Ada,6 Parsel, TERAKKi Mahalle/Köy, ilitcik mevki

Mevkii, 9 Nolu Bağmsız Bölümlü taşınmaz

Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

|2l m2

600l7250

Ayrık nizaın 4 kat konut alanıdır.

130.000,00 TL
%I

Tapu kaydındaki gibidir.

2llll.l20|7 günü l0:20 - l0:25 arası

|9l12120|7 günü l0:20 - 10;25 arası

l. İcra Müdürlüğü - Adalet Sarayı MERKEZ lZONGULDAK

Satış şartları :

l_ İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artınıanın yiınıi gün öncesindeır. aılırına tarihindcn

önceki gün sonuna kudu. g31!!gy3p€9ğ adresinden elektronik ortanıda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin

edilen değerin Yo50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alaçakları toplanıını ve sattş giderlerini geçınek şartı ile ihale

olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortaında birinçi artırınadan sonraki beşinci günden,

ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortaında teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin %o50 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 u/o 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazıındır. Satış peşin para iledir. alıcı isteğinde (l0) günü geçmeınek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, l12 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Telldllık Harcı, taşınmazrn
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrin,ıenkul üzerindeki lıaklarını özellikle faiz ve giderlere
dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize bildirıneleri lazıındır; aksi takdirde hakları tapu
siçil ile sabit olmadıkça paylaşınadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli heınen veya vörilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununuır l33 üncü ınaddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katı|ıp daha sonra ihale be«ielini yatınnamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temernit faizinden ııüteselsilen ınesul olacaklardır. İha|e farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükıne hacet kalınaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebi|mesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- SatıŞa iŞtirak edenlerin şartnameyi göımüş ve münderecatını kabul etı-ıriş sayılacakları. başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2017l|28| Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğüımüze başvı,ırınaları ilaıı olunur.05 l|012017

(iir m.ızo)
(*) Ilgililer tabiriııe irtilak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu öıııek. brı Yönetıııelikten önceki uygulaıırada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelnıektedir.
UYAP Bilişiın Sistemindeki bu dokünıana http:,,/\,atandas.uyap.go\.tr arlresinden Ad A/sNgPn ile erişcbiliısiniz.


