T.C.

KIRKLARELi

(SULH HUKUK MAH.) SATIş MEMURLUĞU
2020/28 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRJI{A ILANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği. kıvmeti, adedi, önemli özellikleri

No,LU TAŞINMAZIN
Özetlikteri
: Kırklare|i ll, Merkez
t

İlçe. Çayırlı

Mevkii, Kuru tarım arazisi

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

:

Çayırlı Köyü - Merkez

/

Köyü l34 Ada, 65 Parsel, Bağlar

KIRKLARELİ

: 613.52 m2
:

Yok

: 4.625,94

TL

: Vo|8

:09104/202l günü 14:00 _ 14:05 arası
:04/05/202l günü 14:00 _ 14:05 arası
: Kırklareli Adliyesi Su|h Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

NO,LU TAŞINMAZIN
Özellikleri
: Kırklareli İl. Merkez
2

Mevkii.

İtçe.

Çayırlı Köyü l45 Ada, 46 Parsel, Köy içi

* Parsel iizerinde herhangi bir inşai unsur bulunmamaktadır.

*Taşınmazın imar planı bulunmayıp köy aısası niıeliğindedir.
+Satışa konu taşınmaz köy merkezine nispeten yakın sayılabilecek bir mevkiidedir. Elektrik ve su
hizmetlerinden fbydalanabilmekted ir.Taşınmaz tapu kaydında her ne kadar tarla olarak kayıtlı ise
de köy yerleşim yeri içinde bulunmakta olup arsa nileliğindedir.

Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
1.SatışGüıü
2. Satış Ginü
Satış Yeri
3

Çal,ırlı Köyü - Merkez
:1.189.09m2
: Yok
:

: 35.672,70

Mevkii,

KIRKLARELİ

TL

Vol8
:09/041202' günü t4:l5- 14:20 arası
:04/051202l günü 14: l5 - 14:20 arası
: Kırklareli Adiiyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
:

No,LU TAşINMAZIN

Özellikleri

/

: Kırklareli İl. Merkez

İtçe. Çayırlı Köyü l45

Ad4 l 7

Parsel. Kö1 içi

* Parsel tjzerinde ekonomik değeri olmayan 3 adeı yıkıntı halinde kerpiç yapı bulunmaktadır.

*Taşınmazın imar planı bulunmayıp köy arsası niteliğindedir.
+Salışa konu taştnmaz köy merkezine nispeten yaktn sayılabilecek bir mevkiidedir. Elektrik
hizmellerinden faydalanabi lmektedir.
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Adresi
Yüzölçümü
ımar l)urumu
Kİymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Sıtış Günü
Satış Yeri
4

:

Çayırlı Köyü - Merkez / KIRKLARELİ

: l .952,29 m2
:

Yok

: 75.330,15

TL

:7ol8
- l4:35 arası
ı 04105l202l günü l4:30 - l4:35 arası
ı Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
z 09104/202l günü l4:30

No,LU TAşINMAZIN

likleri
: Kırklareli İl, Merkez İlçe. Çayırlı Köyü l37 Ada,3 Parsel. Kokarca Dere
Mevkii. kuru tarım arazisi
Adresi
: Çayır|ı Kö1.,ü - Merkez / KIRKLARELİ

Yüzölçümü
İmar Dırumu
Krymeti
KDV Oranı
l. Sııış Günü
2. Sıtış Günü
Satış Yeri

: 27.279.99 m2

:

Yok

: 205.69l

,l2 TL

ı Yol8
:09104/202| günü 14:45 - 14:50 arası
: 04l05l202l günü 14:45 - l 4:50 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN
Özellikieri
: Kırklareli İl,
5

Mevkii, kuru tarım arazisi

Adresi
Yüz6lçümü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. §ıtış Günü
2.SatışGünü
Satış Yeri
6

Merkez İlçe, Çayırlı Köyü l45 Ada,

l

Parsel, Yurtluk

Çal,ırlı Köy,ü - Merkez / KIRKLAREI-İ
: |5.214.76 m2
: Yok
:214.984.55 TL
:

z

o/ol8

ı

09/041202| günü

l5:00- l5:05arası

2 04105/202| günü l5:00_ l5;05 arası

:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

Özellikteri

: Kırklareli İl. Merkez İlçe. Çayırlı Köyü l33 Ada,5 Parsel, Meşeli Dere
Mevkii, kuru tarım arazisi
Adre§i
: Çayırlı Köyü - Merkez / KIRKLARELİ

Yüzölçimü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l.SatışGünü
2.SatışGünü
(iiK

: 33.786,33 m2
:

Yok

ı 251.748.92 TI-

%l8
:09/04/202lgünü l5:|5-l5:20arası
: 04/05/202l günü l5:l5 - l5:20arası
:

m. ı 26)

(*) ilgililer ıabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

oHiio

* : Bu ömek, bu Yönetmelikıen önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e

l \'\Pailişlm sisımln&t!

bu

doİOfirİı hnp:i^ltandrs ü!!p $o!.r.&6ind.n

kaşılık gelmekıedir
pJMPlvj - ucDm/pA - 14x97hj - 3NKsVo=

. cnr.öiliNn

6ns

Satış Yeri
Saıış şartları

l-

:

Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Saionu

:

İhale açık artırma sureıiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden.
artırma iarihinden önceki gün sonuna kadaı e§atis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanh alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini gçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada isıekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci anırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik orıamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
ınalın ıahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacakhlar varsa alacakları toplamını ve saiış
giderlerini geçmesi şarııyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu mikrar kadar banka ieminat mekıubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(l0) günü geçmemek iizere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. l/2 tapu harcı ile teslim
masrat]arı alıcıya aittir. Tellillık Harcı, taşınmazln aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir. (Alacak|arı rehinli olan alacaklılar:n satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım ge|en
resim ve vergi. rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu galrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları ıapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakı Iacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefil|eri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındakİ farktan ve diğer zararlardan ve aynca lemerrüt iaizinden müteselsilen mesul
olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt ibizi aynca hükme haceı kalmaksızın dairemizce tahsil
o]unacak. bu fark. varsa öncelikle teminaı bedelinden alınacakıır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isıeycn alıcıva bir ömeği gönderilebilir.
6- Sat:ş iştirak edenlerin şarınameyi görmüş ve münderecaıını kabul etmiş sayılacakları.
başkaca bilgi almak isteyenleıin 20?0/28 satış sayılı dosya numaıasıyla müdürlüğümiize
başvurma|arı ilan olunur.20/l2l2020
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(*) i lgililer tabirine irtifak hakkı süipleri de dahildir
* : Bu ömek,
bu Yönetme|ikıen önceki uygulamada kul]anılan Ömek 64'e ka rşılık gelmekıedir.
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