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2020/24 SATIŞ

TAŞINMAzlN AÇIK ARTIRMA iLANl

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

l No,LU TAşINMAZIN
özellikleri
tarım arazisi
Adresi
Yüzölçümü
imar Durumu
Kıym€ti
KDV Oranı
l. Satış Cünü
2. sıtlş Günü
Satış Yeri

: Kırklareli İl. Merkez İlçe. Koyunbaba Köyü 2800 Parsel, Bağlık Mevkii, Kuru

; Koyunbaba Köyü - Merkez / KIRKLARELI
:3.480 m2

: Yok
:3|.668,00TL
: o/ol8

:02/041202| günü |0:30 - l0:35 arası

:04l05l202l günü l0:30 - l0:35 arası

: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2 NO,LtJ TAŞtNMAZIN
ozellikleri
kuru tarım arazisi

Adresi
Yüzöİçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. satış GüDü
2. Saılş Günü
Satış Yeri

: Kırklareli İl. Merkez İlçe, Koyunbaba Köyü, l982 Parsel, Domuzdeıe Mevkii,

: Koyunbaba Köyü - Merkez / KIRKLAREL]
: 6.850 m2

: Yok
: 49.868.00 TL
I Yol8
ı 02/041202| günü l0:45 - l0:50 arası

:04/051202| günü l0:45 - l0:50 arası

: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

J NO,LU TAŞINMAZIN
ÖzeIlik]eri
sulu tarım arazisi

Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıym€ti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Giiıii
Satış Yeri

: Kııklare|i İl, Merkez İlçe, Koyunbaba Köyü, ll95 Parsel, Cürgendere Mevkii.

: Koyunbaba Köyü - Merkez / KlRKLARELİ
: 4.200 m2

: Yok
: 50.904,00 TL
: Yo|8

| 02/04/202l günü ll:00 - ]l:05 arası

: 01105/202l günü l l :00 - l l:05 arası

: Kırklare]i Adliyesi Sulh ilukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

4 No,Lt] TAŞlNMAZıN
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ozellik]eri
kuru tarım arazisi
Adresi
Yüzölçümü
imar Durumu
Kıymeti
KDV Oran:
l. Satış Günü
2. Satlş Günü
Satış Ycri

: Kırklareli İl, Merkez İlçe, Koyunbaba Köyü l980 Parsel, Domuzdere Mevkii

: Koyunbaba Köyü - Merkez / KIRKLARELİ
ı'7 .200 m2

: Yok
:52.4l6,00 TL
ı o/ol8

ı 021041202| günü l l:l5 - l l :20 arası

:04105l?021 günü l1:'l5 - l]:20arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

5 No,LU TAŞıNMAZıN
özellik]eri
kuru tarıın arazisi

Adresi
Yüzölçümü
imar Durumu
Kıymeti
KDV Oran:
l. Satş Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Kırk|areli İI, Merkez İlçe, Koyunbaba Köyü, t98l Parsel, Domuzdere Mevkii,

: Koyunbaba Köl,ü - Merkez / KlRKLARELİ
ı 7 .Z50 m2

: Yok
: 52.780,00 TL
:Vol\
z 02/041202| günü 1l:30 - l l:35 arası

: 04/051202l günü l l;30 - l | :35 arası

: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duıuşma Salonu

6 NO,LU TAşlNMAZIN
ozellikleri
kuru larııı arazisi
Adresi
Yüzölçümü
imar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. Sıtış Günü
2, Satış Günü
Satış Yeri

: Kırklareli İi, Merkez İlçe. Koyunbaba Köyü 1979 Parsel, Domuzdere Mevkii

: Koyunbaba Köl,ü - Merkez / K|RKLARELI
: l0.500 m2

: Yok
: 76.440,00 TL
I o^18

:02l04l202l günü l l:45 - l l;50 arası

z 04/051202| günü l l:45 - l l:50 arası

: Kırk|areli Adliyesi SuIh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

7 No,LU TAŞINMAZIN
özeltikleri
tarım arazisi

Adresi
Yüzölçümü
imar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Kırklareli İl, Merkez İlçe, Koyunbaba Köyü l856 Parsel, Eğıidere Mevkii, Sulu

: Koyunbaba Köyü - Merkez / KIRKLARELI
: 9.000 m2

: Yok
: 87.j00,00 TL
: 9ıol8

:02l04l202l günü l2;00 _ l2:05 arası

:041051202| günü l2:00 - l2:05 aıası
: Kırk|are|i Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Sa|onu

(t) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu önıek, bu Yönelneliklen önceki uygulamada ku]lanılan Ömek 64'e karşıiık gelmektedir
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Satış şartları :

|- lhale açık aıllrma suretiyle yapılacaktır, Birinci anırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esıtis.uyap.gov.tr adresinden elektronik onamda teklifverilebilecektir,
Bu artımıada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alaca klılar varsa alacakları toplamını ve saıış
giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur, Birinci artırmada istekli bulunmadıgı takdirde eleklronik orlamda
birinci artırmadan sonraki beşinci günden. ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değeİin %50 sini, rüçhanlı alacaklllar
varsa alacakları toplamını ve satış giderleıini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. BöyIe fazla
bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecekıir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, ıahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Saıış peşin para iiediı, alıc: isteğinde ( l0) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV. l/2 tapu harcı jle teslim masrafları aIıcıya aittir. Tel16llık
Harcı, taştnmazın aynından doğan vergiler saıış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinIi olan alacaklıların salış
tuıarl üzerinden rüçhan hakları vaıdlr. Cümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet lekliflerinden muayyen
eşya ve akardan alınması lazım ge|en resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi a|acaklılarla diğer ilgiIerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize bildirmeleri |azımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit oImadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaküır.

4- Saıış bedeli hemen veya veriten mühteı içinde ödenmezse İcra re İflas Kanununun l]] (incii

maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yalırnamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif eıtik|eri bedel ile son iha|e bedeli araslndaki farktan ve
diğer zararlardan ve ayrlca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt thizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
aIınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnan,ıeyi göımüş ve müürderecatünı kabul etmiş sayılacakiarı, başkaca
bilgi almak isteyenlerin 2020/24 Satış sayılı dosl,a numarasıvla ınüdürlüğüınüze başvurmaları ilan
olınur.l l l]2/2020

Emrah TEVENT
Satış Memuru

l290l4

(iİK m.l26)
(*) ilgililer tabi rine iıifak hakkı sahipleri de dahildir.*: Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir
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