T.C.

KıRKLARELi

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2020/22 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANİ
Satılmasına karar r,erilen taşınmazın cinsi. niıeliği. kıymeti. adedi. önemli özellikleri

:

l No,LU TAŞINMAZIN

Özeltikleri

: Kırklareli İl. Merkez İlçc, Tellakzade Mah. 594 Ada. 13 Parsel.

Kaya Mevkii. Kuru tarım arazisi
Adıesi
: Merkez / K|RKLARELI
Yüzölçümü
ı 3.947 m2
ımır Durumu
ı yok

Kıymeti
KDV Orını
l. Satş Günü
2.SıtışGünü
Satış Yeri
2

z

:

t

jlkcr

33.786,32TL

Voll

ı 30/04/202l günü l0:l5 - l0:20 arası
:28/051202l günü l0:l5_ l0:20 arası
: Kırklareli Adlil,esi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

: Kırklareli İl. Merkez İlçe. Tellakzade Mah. 892 Ada.72 Parsel. Sıl,rıncak
Mevkii. kuru ıanm arazisi
Adresi
: Merkez / K|RKLARELI
Yüzölçümü
:4.683 m2
İmar Durumu
: Yok

Kıymeti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
3

: 40.086.48
: o/ol8

TL

: j0/04/202| günü l0:30 _ |0:35 arası
: 28/051202l günü i0:30 _ 10:35 arası
:

Kırklareli Adliy,esi Sulh l{ukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

:

ÖzelIikleri

Kırklareti İl, Merkez İlçe. 1'ellakzade Mah. 592 Ada,

6--i Paısel.

Çiroz-Miloş Mevkii. Kuru tarım arazisi
Adresi
: Merkez / KIRKLARELİ

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

: 6.200 m2

:

Yok

:

5

3.072.00 Tt-

: o/ol8

:30/04/202l günü i0:45 - lO:50 arası
ı 28/O5l?021 güıü l 0:45 - 10:50 arası
: Kırklare|i Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
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No,LU TAŞINMAZlN

Özellikleri

:

Kırklareli İl, Merkez İlçe, Tellakzade Mah. 420 Ada. 3 Parsel, Karahasan

Kuyusu Mevkii, Kuru tanm arazisi

Adresi
Yüzölçiimü
İmar Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. §atış Günü
2. Sıtış Günü
Satış Yeri
5

: Meıkez /

KIRKLARELİ

ı 7.78l m2
: Yok
: 66.605.36 Tt: o/ol8

: 30lO4/2O2l günü l l:00 - l l:05 arası

:28105/202l günü l l:00 - l l:05 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

: Kırklare|i İl, Merkez İtçe, Teltakzade Mah. 420 Ada, 8 Parsel. Karahasan
Kuyusu Mevkii, Kuru tarım arazisi
: Merkez / K|RKLARELi
Adresi
:9.077 m2
Yüzölçümü

Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l.SatışGünü
2. Satş Günü
Satış Yeri
ımar

6

ı yok
ı 77 .699.12 TL
z o/o|8

günü ll:l5- ll:20arası
:28105/202l günü l l:l5 - l l:20 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
z 30104/202l

No,LU TAŞINMAZIN

ÖzelIik|eri

: Kırklareli İl. Merkez İlçe, Tellakııade Mah. 420 A<ia, 5 Parset. Karahısun
Kuyusu Mevkii. Kuru lartm ar^zisi
Adresi
: Merkez / KIRKLARELİ
Yüzölçümii
: |8.454 m2
İmar Durumu
: Yok
z 157.966,24TL
Krymeti
KDV Orını
ı o/ol8
l. Sıtış Günii
:30/04/702l günü l l:30 - l l:35 arası
2. Satış Günü
: 28l05l202l günü l l :30 - l l:J5 arası
§atış Yeri
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duıuşma Salonu
7

No,LU TAŞINMAZIN

Öze|likleri

:

Kırklareli İl. Merkez İlçe. Tellakzade Mah. 592 Ada.

Çiroz-Miloş Mevkii. Kuru tarım arazisi
Adresi
: Merkez / K|RKLARLjLİ
Yüzölçümü
ı 22.547,06 m2
İmar l)urumu
: Yok

l4

Parscl

(llK m.l26)
(*) İlgililer tabirine irtilak hakkı sahipleri de dahiidir.
+
(\

: Bu örnek, bu Yönetnıetikten önceki ulgulaınada kullanı]an
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Ömek 64'e kaşılık gelmekıedir.
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: l93.002,83 TL

Kıt,meti
KDV Oranı
l. Sıtış Günü
2. Sıtış Günü
sAtış Yeri
8

z o/o|8

:30lM/202l günü l l:45 - l l:50 arası
,28105/202| günü l l:45 - ll:50arası
: Kırklare|i Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LtJ TAŞINMAZIN

Özellikteri

:

Mevkii.

Kırklareli İl, Merkez İlçe, Tellakzade Mah, l39 Ada, 45 Parsel, Namazgah

*Taşınmaz üzerinde herhangi bir inşai unsur bulunmamakta olup boş arsa niteliğindedir.

Adresi
Yüz6lçümü
İmır Durumu
Kıymeti
KDV Orını
1.SıtışGünü
2. Sıtış Günil
Sıtış Yeri
9

:

Merkezi KIRKLARILİ

: 264 m2
:

Var

. Kat sayısı 4, İnşaal tarzı

: 422.400,00

Bilişik nizam

TL

: Vo18

:30/04l20Zl günü 12:00 - 12:05arası
: 28l05l202l günü l2:00 - I2:05 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

: Kırk}areli İl, Merkez İlçe, Karacaibrahim Mah. 1833 Ada- l Parsel.
*Taşınmaz üzerinde herhangi bir inşai unsur bulunmamakta olup k,ış arsa ıiteliğindedir.

Adresi
Yüzölçümü
İmır Durumu

: Merkez /

KIRKLARELİ

: l.]J4.87 m2
:

Var

. Kat sa1

ısı 4. lnşaaı tarzı Al rık nizam

7o40 inşaat alanı

Kıymeti
KDV Oranı
l.SıtışGünü
2.SatışGünü
Satış Yeri
Saıış şartları

l-

: 1.334.870.00 Tl:,

o/o|8

ı 30/04/202l günü l2:l5- |2:20arası
:28iO5DO2l günü l2:l5- l2:20arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
:

ihale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden.
ıeklif
verilebilecektir. Bu anırmada lahmin edilen değerin %50 sini ve ıüçhanlı alacaklılar varsı
alaçaklan toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunuı. Birinci afiırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden. ikinci artırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok arlırana ihale rılunur. Böyle lazla bedeiIe alıcı çıkmazsa saıış

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin. ıahmin edilen değeıin 7o 20'si oranında pey akçesi vcla
bu miklar kadar banka ıeminal mekıubu verme|eri lazımdır. Satış peşin para iiedir. alıcı isteğintlc

(iiK

ı26)
(t) İlgililer ıabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

'
(

m.

: Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e
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l0) günü geçmemek üzerc süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, l/2 tapu harcı
masrafları alıcıya aitlir. TelIillık Harcı. laşınmazın aynından doğan vergiler salış

(

ilc

tcslinı

bede|indcn

ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların salış tutarı i2erinden rüçhan hakları vardır. Günırtik
resmi ve akar vergisi gibi Devlet teklif'lerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelcn
resim ve vergi. rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpoıek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını
özellikle faiz vc giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde tlairemizc
bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları ıapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakı|acakür.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve lflas Kanununun l3_]
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak surııi
ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcı|ar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedcli
arasındaki faıkıan ve diğer zararlardan ve avrtca temerrüt faizinden ınüteselsilen mesul
olacaktardır. ihalc farkı Ve temerrüİ lhizi ayrlca hükme haceı kalmaksızın dairemizcc ıahsil
olunacak. bu fark. varsa öncelikle ıeminaı bedelinden alınacaktır.
5- Şartname. iIan tarihinden iıibaren herkcsin görebilmesi için dairede açık oIup gidcri
verildiği takdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderiIebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şa(nameyi görmüş ve münderecatınt kabul elmiş sayılacakları.
başkaca bilgi almak isteyenierin 202O/22 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüzc
başvurmaları ilan oIunur.3 l/ l212020

Emrah

TEVENT

Satış Memuru

b

l290

l4

(IIK m.l26)
(+) İl8iIiler tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

r ; Bu ömek, bu Yöneımelikten
önceki uygulamada ku|lanılan Ömek 64'e kaşılık gelmektedir.
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