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(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2021/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA iLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliğ, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

r

:

No,LU TAşINMAZIN

özeIlikteri
Adresi
Yüzöıçümiı
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
1. Satış Günü
2. satış Günü
Sıtış Yeri

Kırklareli İl, Merkez İlçe, Tekkeşeyhler Köyü 16Ada 10 Panel, Kuru tarım arazisi
Tekkeşeyhler Köyü Merkez / Krrklareli
:9.046,54 m2
:
:

:

Yok

: 101.683,i0
:

TL

Yol8

ı 28/O4/2O22 gü;lii 14:00 - 14:05 arası

giııij

:26lO5/2O22
:

14:00 - 14:05 arası

Krrklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

NO,LU TAŞINMAZIN
Öze ik]eri
: Kırklareli İl, Merkez İlçe, Tekkeşeyhler Köyü 80 Ada, 3 Parsel,
*Taşınmaz köy yerleşik alanı içinde kalmaktadır. Eleklrik, yol, su, alt yapı vs. hizınetlerinden faydalanma
hususunda avantajh konumdadır. Satışa konu taşmmaz köy merkeine yakın mevkide bulunmakta olup yakn
2

çewesi meskenler olarak teşekktil etmiştir, Taşınmazın çift cepheden kadastro yoluna komşuluğu aynca avantaj

oluşturmaktadır.
*Dava konusu Kırklareli İli, Merkez İlçesi, Tekkeşeyhler Köyü, 80 ada, 3 panel numarah taşınmaz iizerinde 2 adet
eski ev, l adet ahır, l adet samanlık, l adet garaj vel adet kuruluk mevcuttur. Etrafi biriket duvar ve metal kapı ile

çevrilidir.
l. ev briketten yapılmış olup 2 odadan müteşekkildir. Evin kapı ve pencereleri basit aişaptan yapılmıştır.
Zeminleri lopraktlr. Tavanları lambiridir. Çatısı ahşap iizerine Marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Isınrna şekli
sobalıdır. Çok eski bir yapıdır. Toplarn 56 fi2 alanhdır.
2. ev briketten yapılmış olup 2 oda ve I giriş holünden müteşekkildir. Kapr ve pencereleri basit at§aptan
yapılmıştır. Çatısı ahşap üzerine alaturka kiremit ile kaplıdır. Çok eski bir yapıdır. İsınma şekii sobalıdır. Toplam
64 m2 alandır.
Aiıır briketten yapılmış olup 28 m2 alanlıdır, Kapı ve pencereleri basit ahşap olup tavanımevcut değildir. Çatısı
ahşap tizerine marsilya tipi kiremit ile kaphdır.
Samanlık briketten yapılmış olııp 32 m2 alanhdır. Kapı ve pencereleri basit ahşap olup tavanl mevcut değildir.
Çatısı üşap iizerine marsilya tipi kiremit ile kaplıdır.
Garaj briketten yapılmış olup 49 m2 alanh olup önü açıktır. Çatısı ahşap üzerine Marsilya tipi kiremit ile kaplıdır.
Kuruluk toplam 60 m2 alanh olup briketten yapılmıştır. Zemini topraktır. Çatısı üşap i2erine marsilya tipi kiremit
ile kaplıdır. Tavan| mevcut değildir.

Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıyrneti
KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

:

Tekkeşeyhler

:

889,3l m2

:

Yok

: 109.960,60

Köyü Merkez / Kırklareli

TL

:V:o18

:28/04/2022 günü 14:15 - 14:20 arası
:26/05/2022 günü 14:15 - 14:20 arası
:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

3NO,LU TAŞINMAZIN
Özeltikleri
Adresi
Yüzölçümü
UYA? Bilişim

:
:

Krrklareli İl, Merkez İlçe, Tekkeşeyhler Köyü 23 Ad4 63 Parsel, Sulu tanm arazisi
Tekkeşeyhler Köyü Merkez / Kırklareli

ı 29.818,96 m2
sistemindekj bo dokDmana htıpr/vatanda§. uyap.gov,tİ adİesinden
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Imar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
1. sahş Günü
2. saoş Güni

:

:224.834,95

TL

.Yo|8
:28104/2022 glniJ 14:30 _ 14:35 arası
ı 26/O5DO22 g§nlJ 14:30 - 14:35 arası

sıtış Yeri
Satış şartlan

Yok

:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mükemesi Duruşma Salonu

:

l- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esati§.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edil en değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı
ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığ takdirde elektronik ortamda biıinci artırmadan sorııaki
beşinci gtinden, ikinci arUrma giinünden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif veri|ebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rtiçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi diişercklir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si orarında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdlr. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (l0) eiınü geçmemek iizere süre
verilebiIir. Damga vergisi, Y\DV, 1l2 tapu halcı ile teslim masraflan alıcıya aittir. Tell6lhk Harcı, taşınmazın
aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklılann satış tutan İizerinden riiçhan
hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınmasr lazım
gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir,)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri tazımdır; aksi ıakdirde
haklan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanrınunun l33 iincü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep
olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve
aynca temerriit faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkl ve temerriıt faizi aynca hükme hacet
kalmaksızın dairemizce tahsil olunacalq bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiğ takdirde
isteyen alıcıya bir ömeğ gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmtiş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 202ll3 Satış sayıh dosya numarasıy]a müdürlüğilmi.ize başwrmaları ilan olunur.l5/01/2022
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(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan
Ömek 64'e karşılık gelmektedir
UYAP Bilişim sistemindeki bu doklmana hnp;//i"tanda§.uyap.gov ır rdresiDaen
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