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Saıılmasına karar verilen ıaşınmazın cinsi. niıeliği, kıymeti. adedi. önemli özeIlikleri :

l NO,LU TAşiNMAZIN
özellikleri
Adresi
Yüzölçümü
İmar Durumu
Kıymcti
KDV Oranı
ı. satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Kırklareli İl, Merkez İlçe, Kaya|ı Köyü,3343 Parsel. Sulu tarım arazisi
: Kayalı Köyü - Merkez / KIRKLARELİ
: l3.800 m2
: Yok
I l29.720,00TL
'. o/o18

: l6l04f202l günü l0:00 - l0:05 arası
: l8l05l202l günü l0:00 - l0:05 arası

: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mükemesi Duruşma Salonu

2 No,LU TAŞINlvtAzIN
öze ikleri
Adresi
Yüzölçümii
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

: Kırklareli İl, Merkez İtçe, Kayalı Köyü.3344 Parsel. Sulu tarım arazisi

: Kayalı Köyü - Merkez / KIRKLARELİ
: 3l .050 m2
: Yok
: 291.870.00 TL
: o/ol8

ı 161041202l günü l0; l 5 - l 0:20 arası

: l8l05l202| günü l0: l5 - l0:20 aıası
: Kırklare|i Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satlş şartları :

t- İhale açık arttrma sureıiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden.
arıırma tarihinden önceki gün sonuna kadar e§ati§.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu arttrmada tahmin edilen değaİİn "Z5T sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve saıış giderlerini geçmek şarıı ile iha|e olunur, Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde e|ektronik ortamda birinci arıırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ofumda tekIif verilebilecekıir, Bu artırmada da
malın lahmin edilen değerin 7o50 sini. rüçhanlı a}acaklılar varsa alacak]arı loplamını ve satış
giderlerini geçmesi şanıyla en çok arıtr,ına ihale olrınur. Böyle tazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.

2- Anırmaya iştirak edeceklerin. ıahmin edilen değerin Yo 20'si onnında pey akçesi veya
bu miklar kadar banka ıeminat mektubu vermeleri lızımdır. §atış peşin para iledir. alıcı isıeğinde
(l0) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damgı vergisi. KDV, l/2 tapu harcı ile ıeslim
masrafları altctya aittir. Tellillık Harcı, ıaşınmazın aynından doğan veçiler satış bedelinden
ödenir, (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük
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resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen
resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpolek sahibi alacaklı|arla diğer ilgilerin (+) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağt belgeler ile (l5) gün içinde dairemizc
bildirmeleri lazımdır; aksi ıakdirde haklan ıapu sicil ile sabit o|madıkça paylaşmadan hariç
bı rak ı lacaktı r.

4- Saiış bedeli hemen veya verilen mühleı içinde ödenmezse lcra ve lflas Kanununun l33
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye kaıılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep o|an tüm alıcılar ve ket'illeri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farklan ve diğer zararlardan ve a),nca temerrüt laizinden müleselsilen mesul
olacaklardır. ihale farkı ve temerrül faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce ıahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle tğminat bedelinden alınacakıır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkcsin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.

G Saıışa iştirak edenlerin şartıameyi görmüş ve münderecatını kabul elmiş sayılacakları.
başkaca bilgi almak isıeyenled.n 202018 Saıış sayı|: dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.20ll212020

Emıah TEVENT
Satış Memuru

l290l .1

(iiK m.l26)
(t) İlgili|er ıabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek. bu Yönetme|ikten önceli uygulamada kullanılan Ömek 64'e kaşılık gelmekıedir.
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