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TAŞINMAZIN AÇlK ARTIRMA iLANI

Satılmasına kaıar veriIen ıaşınmazın cinsi. niteliği. kıymeli. adedi. önemli ijzellikleri :

l No,LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ; Kırklareli İl. Merkez İlçe. Karacaibrahim Mah.574 Ada. 4 Parsel. Kahya
Mevkii. kuru ıarım arazisi
Adresi : Merkez / K IRKLARELİ
Yüz6lçümü : 5.575 m2

İmır Durumu : Yok
Krymeti : 100.350,00 TL
KDV Oranı : Vol8
Kıydındıki ŞerhIer ; İnitbk t{akkı : TEK Genel Müdürlüğü lehine 850 m'lik daimi inithk hakkı

l. Sıtış Günü : 3ol01/202l günü l 0:00 - l 0:05 arası

2.SatışGünll ı 28105/202| günü 10:00- 10:05 arası

Satış Yeri : Kırklare|i Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Satış şartları :

l- İhale açık arıırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesindcn.
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatls.uyıp.gov.tr adresinden elektronik ortamda tcklil'
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsı
alacakları toplamtnı ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada isıckli
bulunmadığı ıakdirde elekıronik orıamda birinci artlrmadan sonraki beşinci günden, ikinci aııırına
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklil verilebilecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınt ve satış
giderlerini geçmesi şrtıyla en çok artırana ihale olunuı. Böyle tazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecekıir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin. tahmin edilen değerin 7o 20'si oranında pe1, akçesi vela
bu miktar kadar banka ıeminaı mektubu vermeleri lazımdır. Saış peşin para iledir. alıcı isteğinde
(l0) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. |/2 tapu harcı ile tesliın
masrat'ları alıcıya aittir. Tellillık Harcı. taşınmazın al,nından doğan vergiler saıış bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tuıarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Cüınrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet ıekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım ge|en
resim ve vergi. rehinli alacaktardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (1) bu gayrirnenkul üzerindeki haklarıııı
özellik|e fhiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize
bildirmeleri lazımdır; aksi ıakdirde haklan tapu sicil ilc sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
bırakılacaktır.

4- Salış bedeli hemen veva verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ı,e İtlas Kanununun l,]]]
üncü ınaddesi gereğince ihale l'cshedilir. İhalel,e kaıı|ıp daha sonrı ihale bedelini vatırmamak surcti
ile ihalenin t'eshine sebep olan ıüm alıcılar ve kefilleri reklil'enikleri bedel ile son ihale bcdcli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrtca lemerrüı l'aizinden müteselsiIen nıesul
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olacaklardır. İhale faıkı ye ıemerrüı faizi ayııca hükme hacet kalmaksızın dairemizce ıahsil
olunacak. bu iirrk. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şanname. ilan ıarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gidcri
verildiği ıakdirde isteyen alıcıya bir önıeği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şanııame1 i gömıüş r,e mündc,recaııııı kabııl etmiş sayılacakları.
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020lIl Saıış sayılı dosya numarasıvla müdürlüğünıii/c
başvurmaları ilan olunur.3 l/l2l202O

Emrah TEVENT
Satış Memuru

l 290l4

(İİK nı. l261
(*) i lgili|er ıabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek. bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e kaşılık gelmektedir.
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