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TAŞINMAZIN ELEKTRONiK SATIŞ ORTAMINDA
na kaİar veriien taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer. kıymeti ve önemli özellikleri:

AÇIK ARTIRMAiLANI

Örnek No:53*

ır yapıya sahi Kofçaz ilçe merkezi ile

satıiması

lNo,LU INzellikleri : kırklarelı ll, Kofçaz İlçe, kocayazı köy,
yapılan
l40 Ada, l Parsel

incelemeler
Tarla Nitelikli Taşınmaz:

Taşınmaza gidilerek yerin de ve daha sonra dosya üzerindeKoQaz İlçesl, Kocayazı Köyü, l4O Ada l parsel numaralı Tarla vasıflı taşınmazın kuru tarım araziSi

olduğunu görüldü Taşınmaz yakla şık o/o 0-2 eğimli b

sonucunda; kırklareli İl
taş ınmazın bulunduğ u Kocayazı köyü 9 km. oiup, ınmaz kuş uçuşu köy merkezine 450 m, köy yerleşik

alan sınırına IO0 m mesafededir. Taşlnmazın batl kuzey. doğu nlerinden kadastral yola cephesi

pt lr.
taş

bul
kumlu bün

unmaktadır

yede to
Taş

prak özellikleri
ınmaz, toprak

nı yansıtmak
yapısl itibarı ile K

tadir.
ahverengi
Toprak deri

an Büyük Grubunda, killi

yö
Orm Toprakdüzeydedir Bu özellikleri nedeniyle venm potansiyeli orta, tarımsal üretimi engelleyici duru

gözlenmemişt Bu nedenle taş ınmazın 2. Sınıf tarım arazisi

nliği ve organik madde içeriği ortalr.
sonucuna varılmı ştır. Taşınmazda borçluya düşen 6/7 lik hisse satıl acaktır.Adresi : Kocayazı Köyü l 40 Ada l Parsei Kofçaz /KiRKLARELİ
Borçlunun Hissesi

Yüzölçümü :21.031

: 6/7

70 m2 (8.027,t7m2 borçluya düşen hisse alanı)

oiarak değerlendi rilm
m

esınin gerektiği

Imar Durum
iftymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Ş

uı Yok
:478.801,67 TL
. Yo8

erhler: Tapu kayındaki gibi olup üzerinde mükeilefiyet yokfur.

I- Birinci ve ikinci aı
satış ıonıınja-öili;iffiı'ii',rilİİl'J"'::llil:ıl,ğ,,:İ?.:l,İu,,Tijffliİlİ"'J:ifl"":,İ
tekliflerin maı'n müamm'en- k'yT ı'ünin yuzoe.iilrİl 

"'r.ıı. güvence altına ui"u;;;';;,ş isteyeninalacağına riiÇhanı o,an alacakların t"pı;;;;";;;ir, i-iİ ,." bu miktarı ve aynca bu miktara ilaveo|arak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şanı ile ihale olunur.2, Artırmaya katılabilmek için. ,;;;;;;;;;#;." kıymetinin yüzde onunu karşı|ayacaktutardaki nakit teminat!n en seÇ artııma süresinin uıtirİrJ."' on".ki gıin saat )3.30,a kadar satışı yapanicra dairesinin banka hesabini.Elektronik a";,;p;;;;;;rinden..yatırılması, gösterilecek teminat|n,teminat mekubu olması hiilind.e, un,-uyu tui,ıu;;;;;;. i|gili banka tarafından, en geç an.ıTnasüresinin bitiminden önceki iş guni; mesai"uİtİm;;; ,uİİu ton, mahcuzun muhammen-kıymetinin

Satış şartları:

A RT I R§{A B ı, (; LI lR

I.Artırma Ta ti

Bi ti

lanBaş rlgİç h ve as a t 6/0 71102J l 2 7 0

Ta hrltiş ve Saa J2 /0 7 /,, 20 3 l 22 0

2.Artırma rih

ti ti

Başlan Taçgl e Saa ti t 5/03/2 023 l2 ,0

B aT r hş e saa J2/03/2 J02 t 22 0

UYAP Bi]işim sistğmjndeki bü doİiinaİ. hnp://vaı.İda§,uy.p.gov.E adrcsinden BHf2UDx - YsXbVAV - 3cqcnt3 - RXU9cM=



]*1O_. ""ury karşılayacak ruhrda kesin ve süresiz banka teelden veya 
T:ffijlTiJi:"ıuşturuıduğu ,;k;l;;;;#J;il':ij,ffİJİiili;':j;:#iil#i: dairesine

::l".,,J.,Hffit[.Jü*ii-:İi'Txll,iilliTİ*i,"':,lT#:;tlru*ı,**,*",,;H}1

İii,ü.,f,"f;İİjİnaşnruifu ıtxF1#;",Iil*İii:ş;,ffi Ü#*:*ıll*;;
yatırmaıarı veya teminaı mehubunu ı.. ori..lir.,i.r;; ;,#.T.li;j:ffilrln,ndu icra dairesi lı".aU,İu

g::-:1;#ll'fl,;:Hll:#;T#*T*x[lff1iir}-,,=,,',uj, u.ıiıı payıarıa sat naımak
YaPan icra dairesine müracaat .oir.l ırir.. o.uni;;;r;;; 

LlT neslnden önceki mesai bitimine kadar sat[ı
temsiiciyi biıdirmeıeri se;kmektedir. ;;; .;;;;#,:"jHİi:ffi::,X 

T:ff§lİ'.;".111;İİ;
HT[il,f[Ti:,L'r,l'J';T göre. verdikleri v.la'ı-.*r.ri.,"ra. belgeyi urıriJri-'iirr.darın veya
başvuru anında icra dairesi İj::rj1_1' 

Yeterli olup uu seı<ı]o1 ii,"ı"y.İİuI"."İı.#l.#liu, ,,o,unn,zorunludur. --"--' '1esablna Yatürmaları veya teminat mektubunu İ;;;;;;,;"di etmeleri
5- Satış taleo ederek 2616n6ya katılmak isteyeıgiderilmesinde un,*uru- [,,,rak isteyen pay sahibinin. 

ı 
_alacaklıdan 

ve onaklığın saıış suretiyle
öi":fİ iŞ günü mesai Üitimine kadai ,"i,ş;i;";;'ili"'." '* 

artırma süresinin sona ermesinJen
ortakıık payının teminatı karşııad,ğ. 1.tJ, ffi;;;#ı;;;".j:l',Hffffi,;'#':: *xllji:lT:ffnİİ:il',JöüiTff;'Jllİ:'ffL?:H:,*;tl*,.,*m;;;;;;il ilil'Jfr;]jX'.,gJ,ntuyu,,,ı.u.,

::::.rrlllr'nT-,:Xİffli'1t,'jlll'ffİği,:,,tjlj;j;.'1":l"l- 
üzerindekihakıarını, hususiyıe faiz

ffiH.}jlli*H"i?lhltiil"guur[:#.Ş:*i1;*İ:i,ff .';,'ilii:'ffi H"l','"rHil;
,*,, ,"J;,İTjİ 1ll',]'jlİll;İİl'ı 

bedelinin 
""i",n,?i]İ..i" gerçekıeştiğine iıişkin tuunağın Eıektronikgerekmekıedir. -'' tarihten iıibaren en geÇ Yedi gün içinde icra dairesi ııesa'bına cıaemesi

8- iha,e alıcısının * 
Jü§:,k, teklifi verip de süresi 

li:ge iİıa|e bedelini yatırmaması h6linde,:jffiL[illxl.fl:;İll"''' öncelikIe satış ,,.r[i*rj."'aüşülmek iizere alacaklarına mahsuben hak
9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyJe iha.lenin yapılamamasl veya en yüksek

:"jlffiil}*:l',§i"Xş;;:,*}*;.j,;;[j,;*",".,i,Ti|ğtaıeaiıaigi i"ıi..J.liıi,.ı 
",ihaiık açık

,uy,ü,.ıur.l0- 
SatıŞa katılanlar uıı'un 

'ti"''ıYı""İirıikte şurtnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
l l - Malın tescil ve teslim işIemleri ihalenin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

_ l2-Sahş bedeli üzerinden ZS «Or, nİ"]" İ.?Ü'jjmasrafları ,,.;ır*,;i,";;;,uitti..,oi.i*-[,öH;i;.İ:,ili:,'ilil:+. 
İ';;^:"" İl::;;":;;Xil206 ncı moddesinin birinci fllcrası,iı.' 9ı9ı iry,,İ))r""}ı}İr*ıo",n,n Tahsil lJsulü ıı"nt,ri) Kanunun2I inci noddesinin ikinci fıİrasında*' nrİrt,İ'İİİrrİ|l "

(İİK m.ı1l ve m.ız 6
() liler tabi rlne rtifak hakkı sahipleri de dahildir.

23/0l/2023

. Hikmet ÇAKIER
Icra Müdür Yardımcısı

174804
e-imzıılıdır

UYAPBilişim sistemindcli bü dok ümoa hnp]rvalandaş.uyaP.gov.tı adİ.sindo BH f2uDX - YsxbVAV - 3cqcnt3 - Rxu9cM= il. e.iş.bılirsiniz



Örnek No:53*T.C.
KIRKLARELi
icna »ainrsi
2022/3787 ESAS

TAŞINMAzIN ELEKTRoNiK .ATIş ,RTAMINDA AçIK ARTIRMA ,LANI
satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özellikleri:
1NO,LU TA INMAZIN

zellikleri : Kırklareii İ! Kofçaz İlçe, Kocayazı Köy, 14l Ad4 3 Parsel Tarla Nitelikli Taşınmaz:
Taşınmaza dilerek yerinde ve daha sonra dosya üzerinde yapılan incelemeler sonucunda; Kırklareli İli
Kofçaz İlçesı, Kocayazı Köyü, l4l Ada 3 parsel numaraiı Tarla vasıflı taş ınmazın kuru tanm olduğunu
görü ldü. Taşınmaz yaklaş ık Vo0-2 eğiml ır yapıya sahipti r. Kofçaz ilçe merkezi ile taşınmazınbulunduğu Kocayazı köyü 9 km. olup, taşınmaz kuş uçuşu köy merkezine 600 m, köy yerleşik alan
sınırına l50 m mesafededir . Taşınmazın do ğu yönünden kadastral yola cephesi buiu nmaktadır. Taşınmtoprak yapısı itibarı ile Kahveren gl Orman Büyük Toprak Grubunda, killi ku

az,
özelIiklerini mlu bünyede toprakyansıtmaktadır. Toprak derinliği ve organik madde içeriği orta düzeydedir. Bu özelliklerinedeniyle verım potansiyeli ort4 tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Bu nedenle
taş ınmazın 2. Sınıf tarım arazisi olarak değerlendirilm esınin gerektiği sonucuna varülmıştır. Taşınmazdaborçluya düşen 6/7 lik hisse satılacaktır.
Adresi ı Kocayazı Köyü |4l Ada3 Parsel Ko&az /KIRKLARELİYüzöIçümü : 15.174,44 m2 (l3.006,66m2 borçluya düşen hisse alanı)Borçlunun Hissesi: 6/7
İmar Durumu: Yok
Kıymeti ı 345.456,97 TL
KDV Oranı : %8
Kaydındaki Şerhlerı Tapu kayındaki gibi oIup üzerinde mükellefiyet yoktur.

b

ttA T IRMA ll t.I IG l, lı

l.Arürma
Başlangıç Tarih ve Saati ı 16/0212023 - |2ı0l

lBitiş Tarih ve Saati :23/02/2023 - l2.0

2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : |5103/2023 - |2ı0|

Bitiş Tarih ve Saati ı 22/03/2023 - l2,:0l

1- Birinci ve ikinci arttlrma.belirtilen gün ve saatler aralığında açık artırma suretiyle ElektronikSatıŞ Portalı'nda (e§atis,uvan,gov.tr) 
.yup,ıu.uL,r. İ;;;;" Elektronik Satış portaIı.nda verilecektekliflerin malın muham-men-?Şrnetinin yüzde 

"ııirİiİ "'r"jı, güvence altına ul,nun r" saiış isteyenlnalacağına rilÇhanı olan alacakların toplamından ı,""g"i İjİ"'ir" bu miktarı ve ayrıca bu miktara ilaveolarak paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şanı i|e ihale olunur.2- Antmaya katılabilmek için. mahcuztiı-';;;;., kıymetinin yüzde onunu karşılayacaktutardaki nakit tem inatın en se. artIrma süresinin bitiminden tınceki gun ,*t ii.i6'u liju.'r*,ş yupunicra dairesinin banka hesabina.glektronik s"dp;;İ;]ı;;rİnden..yatırılması, gösterilecek teminatın,teminat mektubu olması hdlinde, un,*uyu-ru,',ıu.iuil;; ;;;; ilgili banka tarafından, en geç artırmasüresinin bitiminden önceki iŞ gtinti mesai"bitimi;;-k; ,u,]* u"n, mahcuzun muhammen-kıymetinin

Satış şartları:

UYAP Biıişim sisteİıindeki bu doıOD!ı; http://vatadas,lyaP.gov tİ adresindo KnnAose - QnqPLj Q - tmcjd oV-GE urqc= ile mşebili.si.iz,



yiizde onunu karşılayacak rubrda kesin ve siiresiz banka t(elden veY_a 
'irt.. "ıiy"p,., oluşfurulduğu takdirde elektronT':l]_T:I"?y":n, 

satışl yapan icra dairesine
3 _ Temsiıc j visı tas,y ıa ..,;;;- ;; ;;;tT ;:i§;Tİ§t1.",$lffi ilT'J,r'J;, 

"., 
*"

iff.,:,}!:!:'#:i:J,::i"i.İ":r**İ*rjİiİJ[Tİl: 
-". 

.,",,ş, v"i", i"."'o''ii.l.ı* müracaat
usuiüne göre verdikleri*ıYl1i"i,.1,i',9;;"#,;Ş..;1il-,l#i:§i,,T,xTl.Tjil,lii.§,f:'*11*:ffi;
Yeterli oluP bu Şekilde ihaleYe kaııiacakL." 

'J#i*,- 
riktarını başvuru un,nau i..u juir.si 

hesabınayatırmaları veya teminat ."T];?t,ı:, l"* aJr.rl""',.rİl jrın.'*' 
zorunludur.- 4, Hisseli satışın ,::}r^. 

"]ordffiü. "iHrrma.konusu malı belirli paylarla satına|mak

İillj#üii,ll. ",U;;l :;Xf*:;nhİJ"l"l-*,"r"" önceki mesai jiti,,,:n. 
kuau. ,u,,ş,

remsilciyi bildirmeleri s.r"k 
"lt.ai.. Ail ;;il;Jrtlrmada 

adlarlna pey sürecek hissedan ve|'a

l1llffi,f[Ti:,:H:l*r go* ,.jıi.i".il;Ğ]H;;,iİ,,U"tİ}";lı,l}Tli.lxil;lxİİ
başvuru anında icra dairesi 

iiiacaaılan Yeterli oluP bu şekilde ii,"ı.y."Üuı.".İ','J.l;"l,.#;.", mik*rınızorunludur. "-"--' nesablna Yatlrmaları Veya teminat mektubunu ı"." alı"rl"" ,""di etmeleri

.. .. 5- Satış talep ederek artırmaya katılmak isıeveı

iiŞi:i!;ff il,#*Jtr:T#t?trH":1İ;:üfrt* j,:,,*ı-i."_*lt,L*T".il§ijr"';
ortakıık payının teminaı ka|ııad,g 

1,1nJ,:'ı."i". rc"a#.',',tl",Hffffi;ffi'::,*1tlj",:lT:ffff
İ:i^,:r;iiiT:ff;.Jllİ:'ffH;;l,i:.,,1;;,Tf*,.,J#tr,*, ;;;;;; ;;;'ff;;İİ".lİnuyu,,,,ı,u,,

::_ T::.:'p'Ö ':i*-,:XllHlİ'*'jlXl ";İ:ii,:H,r:lİ',ş,*= üzerindeki hakıarını, hususiyıe faiz

ff [İl.}jlli *İ:i"i?#iİffi gfl şir[,ffi ---']iT:d*İ:İ,f 
';:;,ffi ii,ffi }.""1m;;

7- ihale alıcısının, satıŞ bedelin'in *,rİ".,", Tİ]İ." ı, gerçekleştiğine iIişkin tutanağın E|ektronik
İ:.:'J:ffil;l'" 

ilan edildiğiL'iı"," iiii,,^..';;;Ş:lil gün içinde icra dairesi hesa,bına cıoemesi
8- İhale alıcısının en yükselt teklifi verip de süresi 

].!ilge ilıaüe bedelini yatırmaması h6,inde,
:jilil..;ilHl.r.t;uqll"''o öncelikIe satış ,"r,lıiu.,.j-'oüşülmek üzere alacaklarına mahsuben hak

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle. iha.lenin yapılamamast veya en yüksek
;İ'*;il?l'H:l'rnXli}#:,ffi*j;.rır;ıh"İ.,,,','jo, .o,ıoıgi ı,.iı.,j., ii,.ı u?,;uııı. uç,ı.

.uy,ı,.ıur.l0- 
SatıŞa katılanlar bııttın ekleriyle iirlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş

l I- MaIın tescil ve teslim işlemleri ihaienin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.l2_Satış bedeli üzerinden Zl «nn, nİ"].'jİÖ',mas.rafları al,c,ya aıttı.. ai.ik-ış ,Ü,.. *İ,r"r.o.];:; ##İ.: iİi.İ'i;',fi,T,I:;:";"r,;;r,#,maddesinin birinci fıkrası iıe oıas say7ı ,ımi'i;;;;;;;,; Tahsil (Jsulü Hakkında Kanunun 2] ıncimaddesinin ikinc i fıkras ındaki hükürİ" ri ro İfrrju|J

(İx m.lıc ve m.126
e) Ilgilile r tabirine irtifak hakkı sahip|eri de dahildir.

23/0|/2023

. Hikmet ÇAKiER
Icra Müdür Yardımcısı

174804
e-imzalıdır

UYAP Bil§im sisıcniıdeıibu doıonrs http:/^si&ds lyaP.gov.t adl.si.a- KnnAoS e-QnqPLJQ-tm cjdov - GEU ! 9!- . frr.Dlİİslnli.



Örnek No:53*T.C.
KIRKLARELi
İCRA DAiRESİ
2022l3787 EsAS

TAŞINMAZIN ELEKTRONiK SATIŞ ORTAMINDA AÇIK ARTIRMA iLANI
satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli özel]ikleri:
l NO,LU TA INMAzIN

likleri : Kırklareli İl, Kofçaz İlçe, Kocayazı Köy, l 0l Ada, 667 Parsel, Tarla Nitelikli Taşınmaz:Taşımaza gidilerek yerinde ve sonra dosya iizerinde pılan inceIemeler sonucun da; Kırklareli İli,
daha vaKofçaz İIçesl, Kocayazı Köyü, l0l Ada 667 Parsel num ı Tarla vasıflı taşünmazın kuru tarım arazisi

aralolduğunu görüldü. Taşınmaz yaklaş ık Yo6 4-6 eğimli bır yapıya sahiptir. Kofçaz ilçe merkezi iletaş ınmazın bulundu ğu Kocayazı köyü 9 km, olup, taşınmaz kuş uçuşu köy m erkezine 2.9 km, köyyerleşik alan sını rına 2.5 km mesa fededir. Taşınmazı n kadastral yola cephesi yoktur. Taşınmaz, toprakyapısı itibarı ile Kahverengi Orman Büyük Toprak Grubunda, killi kumIu bünyede toprak özellikl erlnlyansıtmaktadır. Toprak derinliği Ve organ ik madde içeriği orta düzeydedir. Bu özeIlikleri nedeniylevenm potansiye li orta, tarımsal üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Bu nedenle taşınmazın 3sınıftarım araz Is i olarak değerlendi rilmesinin gerektiği sonucuna varılm ıştır. Taşınmazdaki borçluya ait6/7 lik hisse satı lacaktır,
Adresi : Kocayazı *Orr. 

lO^'^l|i 9U7 
Parsel Sayılı Taşınmaz Kofçaz / KIRKLARELİYüzötçümü : l1.457.84.İ 

1 e.SZ l ,OO0.2 borçluya düşen hisse alanı)Borçlunun Hissesi: 6/7
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 133.860,3I TL
KDV Oranı : %8
kaydındaki Şerh,er: Tapu kayındaki gibi olup üzerinde mükelle fiyet yoktur.

RA TlRMA B L 1,G li

l.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati : |6/02/2023 - |l:48

ı 2310212023 - |l:48Bitiş Tarih ve Saati

Başlangıç Tarih ve Saati : 15103/2023 - ll:48

Bitiş Tarih ve Saati :22103/2023 - ll:48

Satış şartları:
l - Birinci ve ikinci arttırma belirtilen gün Ve saatler aral|ğında açık artırma sureti yle ElektronikSaiş Portalı'nda esatis. uva gov.tr) yapılacaktır. Bu artırmada Elektronik Satış Portalı'nda verilecektekliflerin malın muhammen kıymetinin yüzde ellisi ile o malla güvence altına alınan ve satış isteyeninalacağına rİiçh anı olan alacakların toplamından hangis i fazla ise bu miktarı ve ayrıca bu mikiara ilaveolarak paraya çevırme ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur.Artırmaya kahlabilmek içln, mahcuzun muhammen kıymetinin yüzde onunu karşı|ayacaktutardaki nakit teminatı n en geç artırma süresinin bitimin den önceki gün saat 23.30' a kadar satışı yapanicra dairesinin banka hesabına Elektronik Saış Portalı i,izerinden yatırıiması, gösterilecek teminatın,teminat mektubu olm ası h6linde, artırmaya kaİılacakl ar veya ilgili banka tarafından, en geç artlrmasüresinin bitiminden önceki iş günü mesai bitimine kadar satışa konu mahcuzun muhammen kıymetinin

1

UYAP ailişim sislenind.ki bu dotiEıIa hap://vaıodıs.uyap,gov.ıı adıesindo lllEuztPu - gszlD7 J - zND7w60-MV uVHo= iıe ğişebiliEiniz.

2.Artırma



Yüzde onunu karŞı|avacak tutarda kesin ve süresiz banka teminat mektubunun. sattşı yapan icra dairesineelden veYa sistem ali YaPısı oluşturuldugu taii].o. 
"i.'ı.}l"'İ,ı. "larak 

tevdi eailmesi zorunüuour.3- Temsilci vasıtastyl;.:,id;y;-'k;;*}'!i'".'r, r"-ril"iiffi'İil'#"J, geç artırma

İt,.,:ri."'hTH:f,},::i'}J"İ":r,l*1*şTjİf:[TT" 
t"o*.,i,ş, y"i." ,.."'"ji,,l..ı," müracaat

usulüne göre verdikleri,"taı.*u,"yi,.il;;;;i;iffiJ,-:J::Hi,,T,xliTjl'i;:ff: 
*l}J::*l:Yeter|i oluP bu Şekilde ihaleYe katıiacaki".'" ;;;;;;ik 

"rını 
başvuru un,ndu ic.a duiresi hesabınayatırmaIarı veya teminat ,"|];?y:, l"* aai*llr.',.rİ] .lr.'*' zorunludur.

*,.r", ,orul]1.1',iH::i:ll":P|y "|a'j, haiıÜŞk"#,-u.konu., malı belirli paylarla satınalmak
yapa1 i9ra;"i;;;;;*l::H['İH.'Hi::":T: ermesinden önceki mesai 6i,i,]n. ı.uo,,,u,,ş,
temsilciyi bildirmeleri s;i.ı.r"ı.t.oi..";il";#;r:rt!rmada adlarına pey sürecek hissedarı veya

t.,ilfll,fillTi:,ff:,;lr go* ,".oiii".i,;i,ffi;,; ıTJl!j[i"Ji:,#i:",l,,\[,}x}:iİ}:
başvuru anında icra dairesi 

üfacaaılan Yeterli olup bu şekilde i'n"ı.v."kjrr"."İ#;1;lr., mikkrınızorunludur. --"--' nesabına Yatürmaları veya teminat mektubunu i.İ" ali.".l"" İ.rdi etmeleri
Satış ta|ep ederek anırmaya katılmak isteveıgiderilmesinde *,.,Jru t",,ı,at isteyen *l''.,İ,ii;iii".""f:r#,HJ.Jllİilİ':,"#''J,-.H:j}J:önceki iş günü mesai bitimine. kadar *i,riıi.p"" j".r'aui..rin. .u**ui .,r.ı..i'i aı#ii a.acak veyaortaklık PaYının teminatı karŞılad,Şr 

Tjkq; 
,,k;:;;k",rd,ii1',İo." 

teminat altnmaz, uıu"u!,,i u.yu o.tutı,tPaYının teminata Yeterli gelmemesiı,aıi"o" .lriıit,r;İ;rr., .r,"o" i.r"'ji-ir.riilllilnu yu,,r,ıru,veya teminat mektubunun icra daıresıne tevdi edilmesi zorunludur.6-Varsa iPotek sahibialacaklılar ıı. o,ğ*İl*lİlİ;lTrl1, üzerindeki haklarını, hususiyle faizve masrafa dair olan iddialarını evrakı mıisğitesŞ;;;' ;"ş gün içinde icra dairesine bildirme,erifffH'}:TJi*H"i?,lhiilil ıtıl*iij;;,_:,"#§;§#:,,J'*i,,# lX',lij]l'..,"o., n..,,
7- lhale alıcısının, satıŞ bedelinin 

'"r"rr, İİİİ."iİ gerçekleştigine ilişkin futanağın Elektronik
İ:;'J:ffil;::' 

ilan edildiği il,iı,'."'iili...,"*';;';Hi gün içinde icra jairesi hesiiına tıdemesi
8- İhale a,ıcısının 

"n Jü§:.k teklifi verip de süresi j.!i:ge i.hale bedelini yatırmaması h6Iinde,
:jililt;ilHrr.';edilmeyip önceIikle,",,ş ,.r'iun*,rju;'atişiiln,.ı, üzere alacaklarına mahsuben hak

9- Asgari ihale bedelinin teklif edilmemesi nedeniyle. ihalenin yapı,amamast veya en yüksek
;'*ffiil'i*:l",ffi.j;:l#:,ffi*j;öT.'i;"H:l1'j,u,.oi,aigii"ıi..j.]il,.ıiihaiık açık

,uy,ı,.lur.l0- 
SatıŞa katıIanlar uıi'un 

"ı'i".Çı"'-İİrlikte şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş
l l- Malın tescil ve teslim işlemleri iha|enin kesinleşmesi üzerine yapılacaktır.

_ I2_Satış bedeıi üzerinde, z"ı «oÜ, uj";es;;'':mas,rafları 
"l,.,y. .inii. ;j;;k lş *,gjı". *i,,"u.a.]#; jö.f,: 

iİiİ'i;',fr,'^İ:,I:;:,;"rrff'J",maddesinin birinci fılcrası iı, oı.91 ,r.ıiı; ,ı.İ)'İ;;;ü;;,; Tahsil t]sulü Hakkında Kanunun 2 ] incimadde s inin ikinc i fıkras ındaki hükürİ, l *"İİrİ*İuL'q' 
ı 
" 

ıl ı

( )

m.l14 ve m.l 26\
gililer tabiri ne irtifak hakkı sahipIeri de dahildir.
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