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TAşlNMAzlN AÇlK ARTlRMA iLANl

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

1 No,LU TAŞlNuAzıN
: Kırklareli ll, Merkez llçe, Karahıdır Mah.603 Ada,22 Parse|, Kuruozeliikleri

tarlm arazısi
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
1. Sahş Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Merkez / K|RKLARELI
:3.650 m2
: Yok
: 36.500,00 TL
ı o/o18

:16lM!2021 günü 14:00 - 14:05 arası
:1710512021 günü 14:00 - 14:05 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

2 No,tU TAşlNMAzıN
ozellikleri
tarlm arazisa

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

: Klrklareli il, Merkez ilçe, Karahıdır Mah. 647 Ada, 17 Parsel, Su|u

: Merkez / K|RKLAREL|
:8.164 m2
: Yok
ı84.74232rL
: o/o18

:16lo412021 günü 14:15 - 14:20 arası
ı 1710512021 günü 14:15 - 14,.20 arası
: Kı*lareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

3 No,LU TAşlNMAzlN
özellikleri
tarlm arazisi
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Klymeti
KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Kırklareli İl, Merkez İlçe, Karahıdır Mah.659 Ada, 127 Parsel, Kuru

: Merkez / K|RKLAREL|
: 't0.880,03 m2
: Yok
: 108.800,00 TL
: c/o18

: 16lMl2021 günü 14:30 - 14:35 arası
: 17l05l2o21 günü '14:30 - 14:35 arasl
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

('\ 
^P 

Biliim s^icnind.tl btrdoıünt.n! hnp alındı§ urıP !o\ ti,dldtodo cHpdtültn - PyIrss4 - oxuBoOT - ZI1A6E= 11.orüıtrnn

Eğ-il-o
İ*§
E(r*ğ4



4 No,Lu TAşlNMAzlN
özellikleri
tarlm arazisi
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeli
KDV Oranı
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Kırk|areli ll, Merkez llçe, Karahıdır Mah. 652 Ada, 120 Parsel, Sulu

: Merkez / KIRKLARELi
: 14.028 m2
: Yok
: 145.610,64 TL
: o/o18

:16lMl2O21 günü 'l4:45 - 14:50 arası
:1710512021 günü 14:45 - '14:50 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

: Kırklareli ll, Merkez llçe, Karahıdlr Mah.682 Ada, 12 Parsel, Kuru

: Merkez l K|RKLAREL|
: 16.075 m2
: Yok
: 160.750,00 TL
: o/o18

: 1610412021 günü 15:00 - 15:05 arası
:, 17t05l2021 günü 15:00 - 15:05 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

5 No,Lu TAşlNMAzlN
özellikleri
tarlm arazisi
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KOV Oranı
,l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Satış şartları :

1- lhale açlk artırma suretiyle yapllacaktlr. Birinci artırmanın yirmi gün
öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esati§.uya p.gov.tr adresinden
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale
olunur. Birinca artlrmada istekli bulunmadığl takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci arttrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik
oiamda teklif verilebilecektir. Bu arlırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,
rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış gidederini geçmesi şartıyla en çok
artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle allcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin o/o 20'si oranında pey
akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. satlş peşin para
iledir, alıcı |steğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 112
tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellillık Harcı, taş,nmazın aynından doğan
vergile. satış bedeiinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden
rüçhan hakları Vardlr. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen
eşya ve akardan alınması İazım gelen resim ve Vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- |potek sahibi alacaklılar|a diğer ilgilerin (') bu gayrimenkul üzer:ndeki haklarını
özellikle faiz ve gider|ere dair olan iddiaiannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde
dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

(lİK m. |26)
(ı) İlgililer ıabirine irtifak hakkı sahipteri de dahildir.
* : Bu ömek. bu Yöneımeliklen önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e kaşılık gelmekıedir
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4- Satlş bgdeti hemen Veya Verilen mühıet içinde ödenmezse lcra ve lfıas
Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. lha|eye kattlıp daha sonra ihale
bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm allcılar ve kefilleri teklif
ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilon mesul olacaklardır. lhale farkı ve temerrüt İaizi aynca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alınacaktır.

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

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş Ve münderecat|nl kabul etmiş
sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 20'l 1/7 Saış sayllı dosya numaraslyla
müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunuı.23l 1212020

Emrah TEVENT
satlş Memuru

129014
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(iiK m. l 26)
(t) Ilgililer ıabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e kaşı|ık gelmekıedir.
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