
Örnek No:53*
T.C,

KIRIOARELİ
icnı pdnnsi
2020/3704 ESAs

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA iLANI

Satılmasına karar verilen taşünmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:

1No,LU T INMAZIN
zellikleri Kırklareli İl, Merkez İlçe, Kavaklı Köy,3970 Parsel, Tarla Nitelikli Taşınmaz:

Taşınmaza gidilerek yerinde ve daha sonra dosya üzerinde yapılan incelemeler sonucunda Kırklareli İli,

Merkez İlçesi, Kavaklı Köyü Ceviz Altı mevki i 3970 parsel numaralı Tarla vasıflı taşınmazın su lu tarım

araz isi olduğunu görüldü, Taşınmaz yaklaşık %6 2-4 eğimli bir yapıya sahiptir. İl merkezi ile taşınmazın

bulunduğu Kavakh Beldesi l0 km. olup, taşınmaz kuş uçuşu köy merkezine 1,5 km. imar sınırına 700 m

mesafedidir. Taşlnmazın kadastral yola cephesi yoktur. Taşırımaz, toprak yapısl itibarı ile Kahverengi

orman Büyük İoprak Crubunda, killi kumlu bUnyede toprak özetliklerini yansıtmaktadır. ToPrak

derinliği vİ organİk madde içeriği orta düzeydedir. Bu özellikleri nedeniyle verim potansiYeli orta,

tarımsa-l üretimİ engelteyici durum gözlenmemiştir. Bu nedenle taşınmazın l. Sınıf tarım arazisi olarak

değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.Taşınmazdaki borçluya ait 3/20 likhİssesi sahlacaktır.

Adresi : Kavaklı Köyü 3970 Sayılı Parsel Kırklareli Merkez/ KIRKLARELİ
Yüzölçümü : 3.700,00 m2

Borçlunun Hissesi: 3/20

İmar Durumu: Yok
Kıymeti ı 41;708,25 TL
KDV Oranı : 7o8

kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup taşınmaz üzerinde mükeIlefiyet yoktur.

Satış şartları:
l_ Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik

Satış Portalı,nda (e9!§*J3Lc9].t.) yapılacaitır. Brı arttrmada Elektronik Satış Portalı,nda verilecek

tekliflerin malın muhammen ı.,y?"tinin yuzde ellisi ile o malla güvence altlna alınan ve satış isteyenin

"ı"."e; 
oçn""ı olan alacakljrın toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıta bu miktara ilave

olu.u[ puruyu ç.uirme ve paylaştırma masraflarrnı geçmesi şartı ile ihale olunur,-'- ' i_'n*,-aya taiııauiımeı< için, mahcuztin 
-muhammen 

kıymetinin yüzde onunu kaşılayacak

tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23,30'a kadar.satışı yapan

icra dairesinin banka hesabına Bı.ttroniı. Satış Portalı iizerinden yatırılması, gösterilecek teminatın,

teminat mektubu olması hilinde, artırmaya katılacaklar veya ilgili banka taraflndan, en geç artırma

süresinin bitiminden önceki iş gu"t, ."r"iol,i.ine kadar saiışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin

yüzde onunu karşılayacak tuturiu t"rin u" süresiz banka teminat mektubunun, satlşı yapan icra dairesine

ART!R},lA B LGlLl]

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/03/2023 - l1:50

Bitiş Tarih ve Saati : 08/03/2023 - 11:50
l.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 2410312023 , ll:.50

Bitiş Tarih ve Saati : 31/03/2023 - l1:50
2.Artırma
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elden veya SiStem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik o]arak tevdi edilmesi zorunludur.
3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma

süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat
etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamlann yetkileri dahilinde ve
usulüne göre verdikleri vekdletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları
Yeterli oluP bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına
yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satışın mümkün olduğu h6l1erde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak
isteYen müŞterek alıcıların, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı
YaPan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya
temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamlann
Yetkileri dihilinde ve usulüne göre verdikleri veköletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya
temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını
başvuru anında icra dairesi hesabına yatıımalan veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri
zorunludur.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve o(aklığın satış suretiyle
giderilmesinde artrmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden
önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hdlinde alacak veya
ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat a|ınmaz, alacağın veya ortaklık
Payının teminata yeterli gelmemesi h6linde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması
veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşlnmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz
ve masrala dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri
gerekmektedir. Aksi h6lde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç
kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcıslnın, satış bedelinin tamamını ihaIenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik
Satış Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi
gerekmektedir.

8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması hölinde,
alınan teminat iade edilmeyip öncelikle sahş masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak
sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek
teklilverenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık
aıtırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktır.

I0- Sahşa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
sayılırlar.

l1- Malın tesciI ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
l2-Satış bedeli üzerinden %8 KDV, binde 5,69 damga vergisi, l/2 tapu harç ve teslim masrafları

alıcıya aittir, Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve İJlds Kanununun 206 ncı maddesinin
birinci fılcrası ile 618j sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2] inci maddesinin
ikinci fılrrasındaki hıkiimler i mahfuzdur.)

06/02/2023
Hikmet ÇAKIER

ıcra Müdür yardımcısı
|74804

e-inızolıılır

1İİX ın.rll ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahlpleri de dahiIdir.
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Örnek No:53*
T.c.

KIRI(LAR-ELİ
icrunninnsi
2020/3704 ESAS

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA iLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, ktymeti ve önemli özellikleri

1NO,LU TAŞINMAZIN
Özeltikleri : Kırklareli İl, Merkez İlçe, Kavaklı Köy, 3760 Parsel, Tarla Nitelikli Taşınmaz:
Taşınmaza gidilerek yerinde ve daha sonra dosya üzerinde yapılan incelemeler sonucunda;Kırklareli İli,
Merkez İlçesi, Kavaklı Köyü Tülücedere mevkii 3760 parsel numaralı Tarla vasıflı taşınmazın sulu tarım
arazisi olduğunu görüldü. Taşınmaz yaklaşık % 2-4 eğimli bir yapıya sahiptir. İl merkezi ile taşınmazın
bulunduğu Kavaklı Beldesi l0 km. olup, taşınmaz kuş uçuşu köy merkezine 4.8 km, imar sınınna 4 km
mesafededir. Taşınmazın kuzeyinde kadastral yola cephesi bulunmaktadır. Taşınmaz toprak yapısı itibarı
ile Kahverengi Orman Büyük Toprak Grubunda, killi kumlu bünyede toprak özellikleri yansıtmaktadır.
Toprak derinliği ve organik madde içeriği orta düzeydedir. Bu özellikleri nedeniyle verim potansiyeli
orta, tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Bu nedenle taşınmaz tn l. Sınıf tarım arazisi
olarak değerlendirilmesinin gerektiği sonucuna varılmıştır. Taşınmazdaki borçluya ait 3/20 lik hissesi
satılacaktır.

Adresi : Kavaklı Köyü 3760 Sayılı Parsel Kırklareli Merkez / KIRKLARELİ
Yüzölçümü : l4.100,00 m2

Borçlunun Hissesi: 3/20

İmar Durumu: Yok
Kıymeti : l05.961,50 TL
KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup üzerinde mükellefiyet yoktur.

Satış şartları:
l- Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün ve saatter aralığında açık artırma suretiyle Elektronik

Satış Portalı'nda (şg!§."y9p€9y.t") yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecek

tekliflerin malın mİhamm6İ-Tıyrne.tinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin

alacağına rüçhanı olan alacakların toplamından hangisi faz|a ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave

olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karŞılayacak

tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satıŞı YaPan

icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek teminatın,

teminat mektubu olması h6linde, artlrmaya katılacaklar veya ilgili banka taraflndan, en geÇ artırma

süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin

yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine

"üd.n 
,.y, sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcİleriyle birlikte en geÇ artlrma

ARTlRNtA I]lL(;lLERI

l.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 0ll03l2023 - l2:.ll

Bitiş Tarih ve Saati :0810312023 - l2ı||

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 2410312023 - l2:ll

Bitiş Tarih ve Saati : 3ll03l2023 - |2:ll
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süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat
etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri d6hilinde ve

usulüne göre verdikleri vekdletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları
yeter|i olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına
yattrmaIarı veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4_ Hisseli satışın mümkün olduğu h6l|erde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak
isteyen miişterek alıcılarrn, en geç arttrma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı
yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya
temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamların
yetkileri dihilinde ve usulüne göre verdikleri veköletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya

temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye kallacakların teminat miktarını
başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri

zorunludur.
5_ Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle

giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden

önceki iş günü mesai bitimine kadar satışt yapan icra dairesine müracaat etmeleri hdlinde alacak veya
ortaklık payının teminatı ka§ıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık
payının teminata yeterli gelmemesi hdlinde eksik kısmın başvuru anında İcra daİresİ hesabına yatınlması
veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz
ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bitdirmeleri
gerekmektedir. Aksi hölde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç

kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahip|eri için de geçerli olacaktır.
7- ihale alıcısının, satış bedelinin tamamtnı ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik

Sahş Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi

gerekmektedir.
8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması h6[inde,

alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak

sahiplerine ödenecelcir.
9_ Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılam{ımasl veya en yüksek

teklifverenin ihale bedelini yatlrmaması sebebiyle ihatenin iptal editdiği hallerde, ikinci artırma ilk aÇık

artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapılacaktIr.
l0- Satışa katılanlar bütün ekleriyle bir|ikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiŞ

sayılırlar.
l l- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

l2-Satış bedeli üzerinden %8 KDV, binde 5,69 damga vergisi, l/2 tapu harç ve teslim masrafları

alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 11cra ve İJIds Kanununun 206 ncı maddesinin

birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hokkında Kanunun 2l inci maddesİnin

ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.) 
06rcu2023

Hikmet ÇAKIER
ıcra Müdür yardımcısı

174804
c,imzalııIır

İİK m.l14 ve m.12
(*) Iıgı liler tabirine irtifak hakkı sah ipleri de dahildir.
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Örnek Noı53*

Satı|ması
l NO,LU
Ozellikleri Kırklareli İl, Merkez İIçe, Kavaklı Köy, 6896 Parsel Bahçeli Kerpiç Ev ve Ahır NitelikliTaş ınmaz: Kırklareli İIi, Merkez llçeSl, Kavaklı Köy, KOy içi mevkii İ8 l numaralı taşınmaz 450,00 m296 parseüz ölçümünde Bahçeli Kerpiç Ev ve Ahır vasfında tapuda kayıthdıı. Kavaklı Belediye Başkanhğına ait

TAşINMA,INEr,Kr"oni"'sl'l1'J3n*'r'o1İrNDAAçIKARTIRMA,LAM

l'llThEiii'aşlnmazln cinsi, nlteıigi]uu,;;;;;;il;ti ve önemli özeIlikleri:

y
05.12.2022 tarih l4483 sayı lı yazı ekinde gönderilen imaı durumuna göre; Kavaklı Beldes i Çarşı mü. 6896 parsellmal planı içinde kalmaktad ır. Yapı nizam (Bahçeli nizam), Kat adedi ;3 (uç) , lnşaat cephesi ; Parsel cephesi yanbahçe mesafesi top]am kad ar Bina derinliği
uygul anacakır. kavakh Beledi yesine ait 05

: L-(k+h/2), Ön bahçe: 5
12.2022 tarih l4483 sayı

.00 m, Yan bahçe
lı yazıda, Kırklareli İli

: ].00
Merkez İIçe Kavak
m, 0.30/0.90 oranı

Beldesi 6896 parsele ait mımari proie, yapı ruhsatl ve yapü kul]anma izin belgeslnln bulunmadığıbelini lmekediI.Keşif mahali nde yapılan incel emede, kırklareli İli kavakh Beldesi Çarşı mah. Kanarya Sokak6896 parsel üzerinde 2 adet eVin mevcut olduğu tespit edilmiştir.
A) Yol Cephesindeki Ev: Tek katlı kargit bir yapıdıı. Çatısı ahşap ol up üzeıi kirem it ile örtülüdür. Dış cephesisıvalı ve badanahdır. 3 oda, mutfak ve banyo+tuvalet böIümlerinden ibarettir. Dış pencereler plastik doğramadırIsınma şekli doğatgazlıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Alanı l00,00 m2'dirB) Aıka çephesindeki Ev: Tek katlı kargir bir yapıdıı. Çatısı ahşap oIup üzeri kiremit ile örtuIudtır. Dış cephesisıvalı ve badanalıdır. 3 oda, salon, mutfak ve banyo+tuvaleı bölümIerinden ibarenir. Giriş kapısı ve dış pencerelerplastik doğramadır. Isınma şekli doğalgazlıdır E|ektrik ve suyu mevcuttur. Alanl g0,00 m2'dir. Kavakiı Beldesiçarşı merkezine yak ın bir mevkii de bulunan 6896 parsel tüm Belediye Hizmetlerinden faydalanabilen birkonumda olup, yakın çevresi konut+ işyeri+ BeIediye Binası+ park+ camii olarak inkişaf etmiştir. lmar durumunagöre, 6896 parsel bahçeli nizam 3 kat inşaat yapllmasına mtısaittir. Taş ınmazda borçlunun 3/20 lik hissesisatılacaktır.

Adresi : Kavaklı Beldesi Çaçı Mah. Kanarya Sk. No:30 Merkez / KIRKLARELİYüzölçümü : 450,00 m2
Arsa Payı z 3/20

uı Vaı , lnşaat tarzı Bahçeli nizam 3 kat imar planında kalmaktadır.
: |87.776,00 TL
: o/ol

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibi olup üzerinde mükellefiyet yokfur

lmar Durum
Kıymeti
KDV Oranı

ItA IT AR}l B (;L LI E

l.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 0l/0312023 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati :08/03/2023 - 13:32

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 24/03/2023 - 13:32

Bitiş Tarih ve Saati :3l/0312023 - 13:32

Satış şartları:
l- Birinci ve ikinci arttırma beliıtilen gün ve saatler aralığında açık artırma sureti yle ElektronikSatış Portalı'nda (esa tis.uya gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada EIektronik Satış Portalı'nda verilecektekIiflerin malın ,]l u ammen kıymetinin yüzde el|isi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyeninalacağına riiçhanı oIan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu m iktara ilaveolarak paraya çevi rme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartI ile ihale olunur.2- Artfinaya katıIabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak
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tutardaki nakit teminatın en geç arttrma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30'a kadar satışı yapan

icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösteriıecek teminatın,
teminat meldubu olması hilinde. artırmaya katılacaklar veya ilgili banka tarafından, en geç artırma
süresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin
yüzde onunu karşılayacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun, satışı yapan icra dairesine
elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artırma

süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satlşı yapan icra dairesine müracaat

etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamların yetkileri d6hilinde ve

usulüne göre verdikleri vekiletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları
yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına

yatırmaIarı veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4_ Hisseli satışın mümkün olduğu hAllerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak

isteyen müşterek alıcılann, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satıŞı

yapan icra dairesine muracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya

temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelçrin veya yetkili makamların

yetkileri döhilinde ve usulüne göre verdikleri vekAletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya

temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat mİktannı

başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri

zorunludur.
5_ Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle

giderilmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden

önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hilinde alacak veYa

ortaklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortakltk

payının İeminata yeterli gelmemesi hAlinde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesabına yatırılması

veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz

ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bildirmeleri

gerekmektedir. Aksi h6lde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça, satış bedelinin paylaşmasından hariç

kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.
7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik

Sattş Portalı'nda ilan edildiği iarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi

gerekmektedir.
8- ihale alıcısının en yüksek tektilı verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması h6linde,

alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşütmek üzere alacaklarına mahsuben hak

sahiplerine ödenecektir.
9_ Asgari ihate bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamamast veya en Yüksek

teklifverenin ihale bedelini yatırTnamasl sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikincİ artırma i[k aÇık

artırmadaki şartlar çerçevesinde tekrar yapıIacaktır.

l0--Saıİ katılanlar bütün ekİeriyle birlikte şartnameyi görmi.iş ve içeriğini kabul etmiŞ

sayılırlar.
l l_ Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

12.Satışbedeliüzerinden%lKDV,binde5,69damgavergisi,'ll2tapuharçveteslim
masrafları ahcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (ıcra ve i/lds kanununun 206 ncı

maddesinin birinci fılırası ile dıiıı siyılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2l inci

madde s inin ikinc i fılrıas ındaki hükümleri mahfuzdur.)
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(*) Iıgı liler tabirine irti fak hakkı sahipleri de dahildir.
(
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