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KIRKLARELi
icnı, neinnsi
2022110TLiİ{T.

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA iLANI
Satılmaslna karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
l NolLU TAŞINMAZIN
Özellll<lerl - :TırtlarJi İİfrerkez İlçe, Karakaş Mahalle , |47 | Ada,3 parsel, 2.Kat l 1 Nolu Bağımsız
Bölüm Konut Nitelikli Taşınmaz: Satışa konu taşınmazın üzerinde bulunduğu ana taşınmaz Üpuda
0.059,00m2 yüzölçümünde arsa vafsında kayıtlıdır. Parsel üzerinde 4 katlı betonarme karkas bir bina
(Mustafa Kemal Apt.) mevcuttur. Normal 2,kat l l numara|ı konut 2 oda,salon,mutfak,hol,banyo ve
balkon bölümlerinden ibarettir.Salon ve odaların zeminleri laminat parke ile döşelidir.Tavan ve duvarları
alÇı sıva+ boyalıdır.Kartonpiyer mevcuttur.Mutfak,hol,banyo ve balkonun zeminleri seramik ile
döŞelidir.Banyonun duvarları tavana kadar seramik ile kaplıdır.Mutfakta ahşap dolaplar ve tezg6hı
mevcuttur.BanYoda duşakabin,klozet ve lavabo mevcuttur.Giriş kapısı çelik,iç kapılar panel,dış
Pencereler ise plastik doğramadır.Isınma şekli doğalgazlıdır.Elektrik ve suyu mevcuttur.Binada asansör
mevcuttur.Kırklareli Belediyesince gönderilen kat irtifakına esas mimari projeye göre, normal 2.kat l l
no'lu konutun alanı 83,77m2'dir.Şehir merkezine yakın bir mevkiide bulunan l47l Ada 3 parsel tüm
Belediye hizmetlerinden faydalanabilen bir konumda olup, üzerindeki inşai faaliyet tamamlanm!ş,yakın
Çevresi Konutlar,İşyerleri,Okul,Cami,park olarak inkişaf etmiştir.Taşınmazın yapı kullanma izin 6İlgesi
bulunmamaktadır.
Gayrimenkulün değerini etkileyen olumlu faktörler Adresi : İstasyon Mah. lO88.Sokak No:6

Mustafa Kemal Apt. 2,Kat Daire:1 1 Kırklareli
Merkez / KIRKLARELİ

Şehir merkezine yakın bir mevkiide bulunması
Ulaşımın kolay olması
Yeni bir binada ve ara katta yer alması
Isınma şeklinin doğalgazlı olması
Binada asansör bulunması
Yapı ruhsatının olması

üzölçümü ı 83,77 m2
r Durumu: Var , İnşaat tarzı Ayrık nizam 4
konut alanında kalmaktadır.TAKS:0.30,

S: l .20

ayrimenkulün değerini etkileyen olumsuz faktörler
eti : 500.000,00 TL

Yapı kullanma izin belgesinin olmaması
V Oranı : %l

rsa Payı : |l24
ydındaki Şerhler:Tapu kaydında mükellefi yet

oktur

ARTIltMA BİLG l Llı ltI

l.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/01/2023 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati :06102/2023 - |3ı59

2.Artırma
Başlaıgıç Tarih ve Saati ı 23102/2023 - 13:59

Bitiş Tarih ve Saati : 02/0312023 - 13:.59

Satış şartları:
l- Birinci ve ikinci arttırma belirtiten gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik

Satış Portalı'nda (esatis.uyap.gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecek
tekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin
alacağına riiçhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara i|ave
olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- Artırmaya katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak
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tutardaki nakit teminatın en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.3O'a kadar satışı yapan
icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden yatırılması, gösterilecek temİnatın,
teminat mektubu olması hAlinde, 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 ,o.unlrdr..

3- Temsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artlrma
süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat
etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmidairelerin veya yetkili makamların yetkileri dAhilinde ve
usulüne göre verdikleri vekdletnameyi veya belgeyi bulunduran temsi|cinin icra dairesine müracaat1arı
Yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına
yatırmaları veya teminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli satşın mümkün olduğu hAllerde açık artırma konusu mah belirli paylarla satın almak
isteyen müşterek alıcıların, en geç a(ırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı
YaPan icra dairesine müfacaat ederek hisse oranlannı ve artırmada adlarına pey sürecek hissedarı veya
temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamlann
Yetkileri ddhilinde ve usulüne göre verdikleri vekdletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya
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.

5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isteyen alacaklıdan ve ortaklığın satış suretiyle
giderilmesinde art:rmaya 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
o(aklık payının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık
Payının teminata yeterli gelmemesi hdlinde eksik kısmın başruru anında icra dairesi hesabına yatırılması
veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa ipotek sahibi alacakhlar 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
Satış Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün içinde icra dairesi hesabına ödemesi
gerekmektedir.

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

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

l0- Satışa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
sayılırlar.

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

a|ıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedeIinden ödenir. ıjcra ve İflds Kanununun 206 ncı maddesinin
birinci fıkrosı ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usull Hakkında Kanunun 2] inci mqddesinin
i kinc i fıkras ındaki halciimle ri mahfuzdur.)

l4101./2023
Hikmet ÇAKIER

ıcra Müdür yardımcısı
|74804

e-imzolıdır
(İr m.lll ve m.126)
(*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Örnek No:53*
T.C.

KIRKLARELi
iCRA DAİRESİ
2022ll0TLMT.

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satllmasına karar veril9n taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
l NO,LU TAşINMAztN
özetlikteri Kırklareli İl, Merkez İlçe, Karakaş Mahalle, 1471 Ada, 3 Parsel, l.Kat 6 NoIu Bağımsız
Bölüm Konut Nitelikli Taşınmaz: Satışa konu taşınmazın üzerinde bulunduğu ana taşınmaz tapuda
1.059,00m2 yüzölçümünde arsa vafsında kayıtlıdır.Parsel üzerin de 4 katlı betonarme karkas bir bina(Mustafa Kemal Apt.) mevcuttur.l.kat 6 no'lu konut 2 oda,salon,mutfak, hol, banyo ve balkon
bölümlerinden ibarettir. salon ve odaların zemin leri laminat parke ile döşelidir . Tavan ve duvarları alçı
sıva ve boyaIıdır.Kartonpiyer mevcuttur.Mutfak, hol, banyo ve balkonun zemin leri seramik ile döşelidir.
Banyonun duvarları tavana kadar seram ik ile kaplıdır. Mutfakta ahşap do|ap lar ve tezgAhı mevcuttur
Banyoda duşakabin, klozet ve lavabo mevcuttur, Giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, dış pencereler ise
plastik doğramadır. Isınma şekli doğalgazlıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Binada asansör mevcuttur.
Binanın dış cephesinde mantolama mevcuttur. kırklareli Beledivesince gönderilen kat irtifakına esas
mlmarl proJ eye göre, normal l.kat 6 no?lu konutun a|anı 83,77m2'di r.Şehir merkezine yakın bir mevkiide
bu lunan 147l Ada 3 parsel tüm Belediye hizmetlerinden faydalanabi len bir konumda olup, üzerindeki
lnşal faaliyet tamamlanmış, yakın çevresi Konutlar,İ şyerleri,Okul,Cami,park olarak inkişaf
etm .Taşınmazın ya ı kullanma izin bel i bulunmamaktadır

Şehir merkezine yakın bir mevkiide bu
Ulaşımın koIay olması
Yeni bir binada ve ara katta yer almasü
lsınma şeklinin doğalgazlı oIması
Binada asansör bulunması
Yapı ruhsatının olması

etki faGa menku ul den erl ln l enyrı lo mu ul rktö erl dA reslğ I!J no ahM 0l 88 kakSo oN 6stasy
ul nmas l l 1 tKa lDa 6re erkezMpt

mar Durumu: Var, İnşaat tarzı Ayrık nizam 4 kat
nut alanında kalmaktadır. TAKS:0.30,
KS: l .20

ayrimenkulün değerini etkileyen olumsuz faktörIer
Yapı kullanma izin belgesinin olmaması

ydındaki Şerhler: Tapu kaydında mükellefiyet
oktur.

Mustafa kema
KlRKLARELi
üzölçümü :83,77 m2

eti : 500.000,00 TL
V Oranı : %l

Payı ı I/24

ARTIRMA BILGILE

l.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30l0ll2023 - |3:47

Bitiş Tarih ve Saati ı 0610212023 - 13ı47

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 23/0212023 - 1347

Bitiş Tarih ve Saati :0210312023 - 13:47

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

SatıŞ Portalı'nda (g!§:lyu€9y.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Saış Portalı'nda verilecek
tekliflerin malın mIfİ merıTry-mİİİnin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin
alacağına rüÇhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla isJbu miktarı ve ayrıca bu miktara ilave
olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- ArtlrmaYa katılabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşılayacak
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tutardaki nakit teminatln en geç artırma süresinin bitiminden önceki gün saat 23.30,a kadar satışı yapan
icra dairesinin banka hesabına Elektronik Satış Portalı üzerinden !ut,.,l.ur,, gösterilecek teminatın,
teminat mektubu olması hdlinde, artırmaya katı|acaklar veya ilgilİ banka taraf]ndan, en geç artırma
süresinin bitirninden 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 yaplsı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi ediımesi)orunludur.

. .3; Jemsilci 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 makamların yetkileri d6hilinde ve
usulüne göre verdikleri vekAletnameyi veya belgeyi bulunduran temsilcinin icra dairesine müracaatları
Yeterli oIuP bu Şekilde ihaleYe katılacakların teminat miktarını başvuru anında icra dairesi hesabına
yatırmaları veyateminat mektubunu icra dairesine tevdi etmeleri zorunludur.

4- Hisseli saüŞın mümkün olduğu hAllerde açık artırma konusu malı belirli paylarta satın almak
isteYen müŞterek ahcıIarın, en geç artırma süresinin sona ermesinden önceki mesai bitİmine kadar satışı
YaPan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedan veya
temsilciYi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamların
Yetkileri ddhilinde ve usulüne göre verdikleri vekdletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya
temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katıüacakların 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 arttrmaya katıImak isteyen pay sahibinin, en geç artırma süresinin sona ermesinden
önceki iŞ günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesinJ müracaat etmeleri hAlinde alacak veya
ortaklık PaYının teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortakİık
PaYının teminata Yeterli gelmemesi h6linde eksik kısmın başvuru anında icra dairesi hesİabına yatırıIması
veya teminat mektubunun icra dairesine tevdi edilmesi zorunludur.

6-Varsa iPotek sahibi aIacaklılar ile diğer ilgititerin taşınmaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz
ve masrafa dair olan iddialarını evrakı müsbitesiyle on beş gün içinde icra dairesine bitdirmeleri
gerekmektedir. Aksi h6lde hakları tapu siciliyle sabit o|madıkça, saüş bedelinin paylaşmasından hariç
kalacak ve bu hususlar irtifak hakkı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcısının, satış bedelinin tamamını ihalenin gerçekleştiğine İlişkin tutanagın Elektronik
SatıŞ Portalı'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün igindJ icra dairesi hesİbına ödemesi
gerekmektedir.

8- İhale alıcısının en yüksek teklifi verip de süresi içinde ihale bedelini yatırmaması h6linde,
alınan teminat iade edilmeyip öncelikle satış masraflarından düşülmek üzere alacaklanna mahsuben hak
sahiplerine ödenecektir.

9- Asgari ihale bedelinin tektif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek
teklif verenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildigi haİlerde, ikinci artırma iİk açık
artırmadaki şartlar çerçevesinde tekar yapılacaktır.

l0- SatıŞa katılanlar bütün ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
sayılırlar.

l l- Malın tescil ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
l2-SatıŞ bedeli üzerinden %1 KDV, binde 5,69 damga vergisi, l/2 tapu harç ve teslim masrafları

alıcıYa aittir. Birikmiş vergi|er satış bedetinden ödenir. (İcra ve iJlas Kanununun 206 ncı maddesinin
birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsit t]sulı Hakkında Kanunun 2] inci maddesinin
i ki nc i fılvasındaki hükümleri nahfuzdur.)

l4l0l12023
Hikmet ÇAKIER

ıcra Müdür yardımcısı
|74804

e-imzolıdır
(İİK m.l14 ve m.126 )
(*) I lgililer tabirİııe irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Örnek No:53*
T.C.

KIRKLARELi
icnı neinnsi
2022ll0TLn{T.

TAŞINMAZIN ELEKTRONİK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve ön9mli özellikleri:
1NOıLU TA INMAZIN

ikleri Kırklareli il, Merkez İlçe, Karakaş Mahalle, 1471 Ada,3 Parsel. Zemin Kat 3 Nolu
Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taşınmaz: Satışa konu konutun üzerinde bulunduğu ana taşınmaz
tapuda 1.059,00m2 yüzö[çümünde arsa vasd ında kayıtlıdır. Parsel üzerinde 4 katlı betonarme karkas bir
bina (Mustafa Kemal apt.) mevcuttur. Zemin kat 3 no' lu konut 2 oda, salon, mutfak, hol, banyo ve balkon
bölümlerinden ibarettir. salon ve odaların zeminleri laminat parke ile döşelidir. Tavan ve duvarları alçı
sıva+ boyalıdır. Kartonpiyer mevcuttur. Mutfak, hol, banyo ve balkonun zeminleri seramik ile döşelidir
Banyonun duvarları tavana kadar seram ik ile kaplıdır. Mutfakta ahşap dolaplar ve tezgahı mevcuttur
Banyoda duşakabin, klozet ve lavabo mevcuttur. Giriş kapısı çelik, iç kapılar panel, dış pencereler ise
plastik doğramadır. Isınma şekli doğalgazlıdır. Elektrik ve suyu mevcuttur. Binada asansör mevcuttur.
Binanın dış cephesinde mantolama mevcuttur.Kırklareli Beledi yesince gönderiien kat irtifakına esas
mlmarl projeye göre, zemin kat 3 no?lu konutun alanı 85,08m2'dir.Şehi r merkezine yakın bir mevkiide
bulunan l47l Ada 3 parsel tüm Belediye hizmetlerinde n faydalanabilen bir konumda olup, üzerindeki
inşai faaliyet tamamlanmış, yakın çevresi Konutlar + İşyerleri + Okul + Cami + park olarak inkişaf
etm .Taşınmazın apı kullanma izin bel Sl ktur.
Gayrimenkuli eğerini etkileyen oIumlu faktörler
Şehir merkezine yakın bir mevkiide bulunması
Ulaşımın kolay olması
Yeni bir binada yer alması
Isınma şeklinin doğalgazlı oIması
Binada asansör bulunması
Yapı ruhsatının oIması

stasyon Mah. l088.Sokak No:6

yrimenkulün değerini etkileyen olumsuz faktörler
Yapı kullanma izin belgesinin olmaması

Adresi

konut alanında kalmaktadır.TAKS:0.30,
S:1.20

oktur.
ındaki Şerhler: Tapu kaydında mükellefiyetrsa Payı ı l/24

Mustafa Kemal Apt. Zemin Kat Daire:3 Merkez l
KIRKLARELi
üzölçümü ı 85,08 m2

marDurumu: Var , İnşaat tarzı Ayrık nizmn 4

meti : 500.000,00 TL
V Oranı : %l

ARTIRMA B G LERI

l,Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : 30/0l/2023 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 06/02/2023 - 13:35

2.Artırına
Başlangıç Tarih ve Saati ı 2310212023 - 13ı35

Bitiş Tarih ve Saati ı 02103/2023 - 13:35

Satış şartları:
l- Birinci ve ikinci a(tırma belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle Elektronik

SatıŞ_Portalı'nda teElE jyı1p€gy tr) yapılacaktır. Bu artırmada bl.tt.onik Satış Portalı'nda verilecek
tekllilertn malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyenin
alacağına rüÇhanı olan alacakların toplamından hangisi fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu miktara iIave
olarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi şartı ile ihale olunur.

2- ArtırmaYa kaülabilmek için, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşıIayacak
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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, gösterilecek teminatın,
teminat mektubu olması hAlinde, 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, satlşı yapan icra dairesine
elden veya sistem alt yapısı oluşturulduğu takdirde elektronik olarak tevdi edilmesi zorunludur.

3- Temsilci vasıtastyla artırmaya katılacak kişilerin, temsilcileriyle birlikte en geç artlrma
süresinin bitiminden önceki iş günü mesai saati bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat
etmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamların 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 h6llerde açık artırma konusu malı belirli paylarla satın almak
isteyen müşterek alıcıların, en geç artlrrna süresinin sona ermesinden önceki mesai bitimine kadar satışı
yapan icra dairesine müracaat ederek hisse oranlarını ve artırmada adlarına pey sürecek hissedan veya
temsilciyi bildirmeleri gerekmektedir. Ancak noterlerin, resmi dairelerin veya yetkili makamların
yetkileri dAhilinde ve usulüne göre verdikleri vekAletnameyi veya belgeyi bulunduran hissedarın veya
temsilcinin icra dairesine müracaatları yeterli olup bu şekilde ihaleye katılacakların teminat miktarını
başvuru anında icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu İcra dairesine tevdi etmeleri

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

gideritmesinde artırmaya katılmak isteyen pay sahibinin, en geç artırrna süresinin sona ermesinden

önceki iş günü mesai bitimine kadar satışı yapan icra dairesine müracaat etmeleri hAlinde alacak veya
ortaklık paymın teminatı karşıladığı miktar kadar kendilerinden teminat alınmaz, alacağın veya ortaklık
payının teminata yeterli gelmemesi hdlinde eksik kısmın başwru 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 hAlde haklan 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 tutanağtn Elektronik
Satış Portah'nda ilan edildiği tarihten itibaren en geç yedi gün i9inde icra dairesi hesabına ödemesi

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

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

sahiplerine ödenecektir,
9_ Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle ihalenin yapılamaması veya en yüksek

teklifverenin ihale bedelini yatırmaması sebebiyle ihalenin iptal edildiği hallerde, ikinci artırma ilk açık
artırmadaki şartlar çerçevesinde tekıar yapılacaktır.

10_ Satışa katılanlar bütiin ekleriyle birlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş

sayılırlar.
1l- Malın tesciI ve teslim işlemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.
l2-Satış bedeli üzerinden %1 KDV, binde 5,69 damga vergisi, |l2 tapuharç ve teslim masraflart

alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. (İcra ve lflds Kanununun 206 ncı maddesinin

birinci fıkrası ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 2] inci maddesinin
ikinci fıkrasındaki hükümleri mahfuzdur.)

|4l0ll2023
Hikmet ÇAKIER

ıcra Müdür yardımcısı
174804

e-imzolıdır

dİK m.l14 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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