a

T.C.

KtRKLARELİ

(SULH HUKUK MAH,) SATIŞ MDMURLUĞU
2020/r0 S.{TlŞ

TAŞINMAZIN AÇIK,\RTIRMA ıLANl
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi. niteliği. kıymeti. adedi. önemIi özeilikleri

:

l NO,LU TAşıNMAZIN
özellikleri
Adresi
Yüzölçiimü
İmar Durumu
Klymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
2

Kırklareli il, Merkez ilçe, inece Köyü.5648 Parsel, sulu tanm arazisi
ı İnece Be|desi - Merkez / K|RKLARELİ
ı l74 m2
: Yok
: 1.774.80 TL

:

: o/ol8

09/041202l günü l0:00 - l0:05 arası
: 04105l202l günü l0:00- l0:05 arası
z

:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZıN

özellikleri
Adresi

:

Yüzölçümü
İmar Durumu
Klymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: 380 m2

3

Kırklareli il, Merkez ilçe, inece Köyü,4993 Panel, Sulu tarım arazisi

: İnece Beldesi - Merkez /
:

Yok

: 3.876.00
: o/ol8

ı

KIRKLARELİ

TL

- I0:20 arası
: 04/05/2O2l günü l 0: l 5 - l0:20 arası
ı Kırkiareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
091041202l. günü l0: ! 5

No,LU TAŞINMAZIN

özellikleri
Adresi

: Kırklareti İI. N{erkez İlçe. lnece Köyü.5650 Parset, Sutu tarım arazisi

Yüzölçümü
İmar Durumu
Klymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. sitlş Günİı
Satış Yeri

: 2.388 m2

: lnece Beldesi - Merkez /
:

KIRKLARELİ

Yok

ı 24.357,60 TL
ı o/ol8
:09l04l202l günü l0:30 - l0:35 arası
: 04105l202l günü l0:30- l0:35 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
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4

No,LU TAŞINMAZIN

Kırklareli

ozellikleri
Adresi

:

Yüzölçümü
imar Durumu

ı 2.600 m2
: Yok

K!},meti

: 26.520,00

KDV Oranı
l. Sıtş Günii
2. Sıtış Günü
Satış Yeri

: o/o|8

: inece Beldesi

Merkez

ikleri
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Klymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Sıtış Günü
Satış Yeri

:

KIRKLARELİ

TL

Kırklareli il, Merkez ilçe. inece Köyü, 34E l Parsel. Sulu tanm arazisi
: İnece Beldesi - Merkez / KIRKLARELİ
: 3.000 m2
:

Yok

: 30.600.00
'. o/ol8

TL

09l04l201l günü l l:00 - l l:05 arası
:01/031201l günü l l:00 - l l:05 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
z

No,LU TAşINMAZIN

özeliikleri
Adresi

:

Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeti

: 4.45O m2

l. Satrş Günü
2. Satlş Günü
Sıtış Yeri

: 09/04/202| günü l l :l5

KDV Orını

7

/

- l0:50arası
ı 04/051202| günü l0:45 - I0:50 arası
ı Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

INMAzIN

6

_

Köyü. l l90 Parsel, Sulu taıım arazisi

: 09104/20?| günü l0:45

NO,LU T

5

İl. Merkez İlçe. İnece

Kırklareli ll, Merkez İlçe. İnece Köyü,2326 Parsel. Sulu tarım arazisi

: İnece Beldesi - Merkez /
:

KlRKLARELİ

Yok

: 45,390.00
z o/ol8

TL

- l l :20 arası
: 04l05l202l günü J l:l5 - l l :20 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞlNMAZIN

özeliikleri
Adresi

:

Yüzölçümü
İmar Duıumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. Sahş Günü
2. Sıtış Günü
Satış Yeri

ı

5.1 50

:

Yok

Kırklareli

Il, Merkez İlçe, İnece

: İnece Beldesi - Merkez /

KIRKLARELİ

m2

: 52.530,00
: o/ol8

Köyü,4992 Parsel. Sulu tanm arazisi

TL

:09/041202l eünü l |:30 - l l:35 arası
ı Ml05t202l günü l |:30 - l l:35 arası
: Kırklaıeli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

(llK m.l26)
(*) ilgililer tabirine irıifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetme|iklen önceki uygulamada kullanılan
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No,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

:

Kırklareli

İl, Merkez İlçe, inece

Köyü.4800 Parsel,

* Parsel üzerinde herhangi bir inşai unsur bulumamakıa olup boş arsa niteliğindedir.

* Dosyada mevcuı imar planına göre Ağaçlandırılacalı Alan içinde kalmakta olup, iskan dışı
sahadadır.
+ İnece

Belde merkezine yakın bir mevkiide olup 1akın çevresinde konuılar + taılalar + arsalar

+

İnece Beldesi Düğün Salonu mevcuttur.

Adresi
Yiizdlçümü
İmır Durumu

: İnece Be|desi - Merkez /

K|RKLARELİ

:1.150m2

: Dosyada mevcui imar planına göre Ağaçlandırılacak Alan içinde kalmakta
olup, iskan dışı sahıdadır.

Krymetı
KDV Orını
l. Sahş 6ün§
2. Sıtış Günü
Sıtış Yeri
9

: 57.500,00
z o/ol8

TL

O9/04l202l günü t l :45 - | l :50 aıası
ı 04/05/20?| günü l l:45 - l l:50 arası
: Kırklareli Adliyesi Su|h Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
:

No,LU TAŞINMAZiN

özellikleri

:

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

: İnece Beldesi - Merkez i

Kırklareli

İl, Merkez ilçe. inece

Köyü, l7l4 Parsel, Sulu tarım arazisi

KIRKLARELİ

: 6.900 m2

ı Yok
: 70.380.00
:

TL

%l8

- l2:05 ansı
ı 04l05f202l günü l2:00 - l2:05 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
: 09l04f202| günü |2:00

Saıış şartları

:

|- lhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden.
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esıtis.uyıp.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecekıir. Bu anırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacaklan toplamını ve saıış giderlerini geçmek şarıı ile ihale olunur. Birinci artırmada isıekli
bulunmadığı ıakdirde elekıronik onamda birinci arıırmadan sonraki beşinci günden. ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecekıir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve saıış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi d(§ecekıir.
2- A*ırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin 7o 20'si oranında pey akçe§i veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
( l0) günü geçmemek üzere süre veıilebilir. Damga vergisi, KDV. 12 tapu harcı ile ıeslim
masrafları alıcıya aittir. Telli|lık Harcı, taşınmaztn aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların saıış tutan i2erinden rüçhan hakları vardır. Gümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet ıekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen

(iiK m.ı26)
(i) İlgililer tabirine irtifak hakkı
* : Bu ömek, bu

sahipleri de dahildir.
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Yöneımelikıen önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e kaşılık gelmektedir
,ı.

-ş.ı,,r^.

resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpoıek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (l) bu gayrimenkul tizerindeki haklarını
öze|likle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sıbit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacakıır.
4- Satış bede|i hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhalere katılıp daha sonre ihale bedelini vatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve ke,tiIleri teklif enikleri bedel iie son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zarar|ardan ve ayrtca temerrüt faizinden müleselsilen mesul
olacaklardlr. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme haceı kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakıır,
5_ Şartname, ilan tarihinden iıibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderiIebilir.
6_ Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatınt kabul etmiş sayılacaklan.
başkaca bilgi almak isıeyenlerin 2020ll0 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ılan olunur.lL/ l2l2020
Emrah TEVENT

?

(iiK

m.

Satş Memuru
l290l4

ı26)

(*) İlgiIiler ıabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
ı : Bu ömelq bu Yönetmelil«en önceki uy-gulamada kullanılan
Ömek 64'e kaşılık gelmekıedir.
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