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K!RKLARELİ

(sULH HUKUK MAH.) SATıŞ MEMURLUĞU
2020/t8 SATıŞ
TAŞINMAZIN AÇlK ARTIRMA ILAN!
Salılmasına kaıar verilen taşınmazın cinsi. niteliği. kıymeıi, adedi. önemli özellikleri

l NO,LU TAŞINMAZIN

özellikleri

:

Ad re§i

:

Yüzölçümü

ı 3.550 m2

imar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satş Günü
Satış Yeri

:

2

Kırklareli İl, Merkez İlçe, Kayalı Köyü l556 Parsel. Kuru tanm arazisi
Kayalı Köyü - Merkez / KIRKLARELİ
Yok

:20.605,50

TL

:Yo18
: l6/04l202l günü l0:30 - |0:35 arası
: l 8/05/202l günü l 0:30 - l0:35 arası
:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞıNMAZIN

özellik|eri
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumı
Ktymeti
KDV Oranı
ı. Satış Günü
2. satış Günü
Saı|ş Yeri

:

Kırk|areli İl. Merkez İlçe, Kayalı Köyü, l554 Parsel, Kuru tanm arazisi

:

Kaıalı Kölü - Merkezi KIRKLARELİ

:4.500 m2
: Yok
:

26.145.00

TL

: o/o|8

z l6/041202l

giinü l0:45 - l0:50 arası

: l8i05/202l günü l0:45 - 10:50 arası
:

Kırk|areli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞlNM.AZıN
özellikle ri
: Kırklareli

3

Adr€si
Yüzölçümü
imar Durumu
Kl),m€ıi
KDV oranl
l. Satlş Günü
2. satış G ünü
Satış Yeri

: Kaya|ı
:

İl, Merkez İlçe, Kayalı Köyü 383l Parsel, Kuru tanm arazisi
Köyü - Merkez / KIRKLARELİ

5.350 m2

Yok
:3|.083.50TL
:
:

o/"l8

: 16/041202| günü l l :00 _ l l:05 arasl
: |8l05l202l günü l l:00 - l l :05 arası
:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞlNMAzlN
özellikleri
: Kırklareli
,ı

Adresi
Yüzölçümü
imar Durumu

Kayalı Köyü, 3594 Parsel, Kuru tanm arazisi
: Kayalı Kö}ü - Merkez / KIRKLARELİ
:

6.500 m2

:

Yok

İl, Merkez İ|çe,

E:rl;E
l \'\P
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Kıymeti
KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Saılş Günü
Satış Yeri
5

TL

: 37.765,00
':

Yo18

: 16/04?02l günü

|

l:l5

_ l

l:20 arası

: 18/051202'| günü l t: 15 - l l :20 arası
:

Kırklareli Adliyesi Su|h Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No'l-U TAŞlNNlAZlı..
Klrklareli il, Merkez llçe, Kayalt Köyü, İ557 Panel. Kuru ıanm arazisi
: Kayalı Köyü - Merkez / KlRKLARELİ

özelIikleri
Adresi
Yüzölçümü
imar Durumu
Ktymeıi
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satüş Günü
Sanş Yeri

:

: l2.200 m2
:

Yok

:

70.882.00

TL

%ı8
ı l6l04D02l günü l l:30 :

|l

:35 arası

: 18/05/202l günü l l:30 - l l :35 arası
:

Kırklarcli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşına Salonu

No,LU TAŞINI\1AzlN
: Kıiklareli
özeltikleri

6

Adresi
YüZölçiımü
İmar I)u rumu
Klymeti
KDV Oranı
l. Satış Gainü
2. Satış Günü
Saılş Yeri
7

:

İi, Merkez İlçe, Kayalı Köyü l904 Parsel, Kuru ıanm aıazisi

Kayalı Köyü - Merkez

/

KlRKLARELİ

: l2-900 m2
:

Yok

:

74.949.00

:

Yol8

TL

: 16/04/202| günü l l :45 - l l:50 arası
: 18/051202| günü l l :45 - l l:5O arası
:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

: Kııklareli İl, Merkez llçe, Kayalı Köyü 2086 Parsel,
Taşınmaz boş ana niteliğinde o!up üzerinde herhangi bir inşai unsur bulunmamkıadır.
*Taşınmaz köy nıerkezine yakın sayılabilecek bir mevkiide olupyakın
çevresi meskenler olaıak teşekkiil

etmiştir.

Adr€si
Yüzölçğmğ
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
ı. Saı§ Günü
2. SatışGün{l
Sattş Yeri
Saıış şarlları

:

Kayah Köyü - Merkez / KIRKLARELİ

: |.755 m2
:

Yok

: 140.400,00
:

TL

o/o18

: 16/04/202l günü 12:00 - 12:05 arası
: l8l05/202l günü t2:O0 - 12:05 arası
:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

:

l_ ihale açık anlrma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,
anırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esıtis.u p.goY.tr adresinden
elektronik ortamda ıeklif verilebilecekıir
Bu anırmada ıahmin editen değeri n yo5 sini ve rüç haniı alacaklılar varsa
a|acakları toplamlnı ve saıl )
giderleri ni geçmek şartı ile ihale olunur, Birinci anı rmada i stekli
bulunmadığı ıakdirde elektronik ortamda

(llK

l26)
(*) i lgililer abirine inifak hakkı sahipleri de dahildir
ın.

* : Bu ömek,
bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
k aşılık ge|mekıedir.
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birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci antrma gününden önceki gün sonuna kadar eleklronik
onamda teklif verilebilecektir. Bu anırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar
varsa alacakları toplamlnı ve saış giderlerini geçmesi şantyla en çok anırana ihale olunur. Böyle l'azla
bedel|e aIıcı çıkmazsa satış ta|ebi diişecekıir.

2_ Arllrmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu mikıar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Saış peşin para iledir, ahcı isıeğinde ( l0) günü geçmemek
üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, l/2 tapu harcı ile teslim masraflan alıcıya aitlir. Tel|6llık
Harcı, taşınmazın aynından doğan vergileı salış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış
ıutan üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resıni ve akar vergisi gibi Devleı ıekliflerinden muay}en
eşla ve akardan alınırıası lazını gelen resinı ve vergi. rehiııli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi a]acaklılarIa diğer ilgilerin(*) bu ga."-rimenkul üzer|ndeki haklarını özclliklc fıiz
iddialarını dayanağı belgeler ile ( l 5) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır: aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça pa1,laşmadan hariç bırakılacaktır.
.|- Satış bedeli hemen veya verilcn mühlct içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l]J iincti
maddesi gereğince ihale feshedilir. İhalelc kaıılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
leshine sebep olan tüm alıcı|ar ve kefilleri teklifetiikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve
r.e giderlere dair olan

diğer zararlardan Ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüı faizi
ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacakıır.
5- Şanname, ilan ıarihinden iıibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği
ıakdirde isıeyen alıcıl,a bir ömeği gönderilebilir.

bilgi

6- Satış iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecattnı kabul eımiş sayılacakları. başkaca
almak isteyenlerin 2020/I8 Salış sayılı dosl,a numarasıyla müdürIüğlimiize başvurmaları ilan

oIunur.20/l 2/2020
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ilgilil er tabirine inifak hakkı sahipleri

de dahildir
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Bu ömek. bu Yönetmelikıen önceki uygulamada kullanılan
Ö mek 64'e karşılık gelmekıedir
ılcoıstılı,n

