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TAŞİNMAZIN AÇIK ARTIRMA iLANI
Salı|masına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti. adedi, önenıli özellikleri

:

l No,LU TAşINMAZIN
ozellikleri
Ad resi

Yüzölçümü
İmar Durumu
Kryme ti
KDV Oranı
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
2

NO,LU T

Kırklareli

Merkez İlçe, Koyunbaba Köyü, l303 Parsel,Sulu tarım arazisi
: Koyunbaba Köyti - Merkez / KlRKLARELI
:

: 4.400 m2
:

Yok

: 45.320,00 Tt-

1Yol8
: 09/041202l günü l2: l 5 - l2:20 arası

ı 04105l2o2l günü 12: l5 - l2:20arası
: Kırklareli AdIiyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

INMAZIN

özellikleri
Adrcsi

:

Yüzölçümü
İmar Durunu
Kıymeti

: 4.400 m2

KDV Orını

l. Satış Günü
2. Satlş Günü
Satış Yeri
3

İl,

Kırklareli

İ|.

Merkez İlçe, Koyunbaba Köyü, 852 Parsel, Sulu tarım arazisi

: Kol,unbaba Köyü - Merkez /
:

KIRKLARELİ

Yok

: 45.320,00

TL

Yol8
:09104/2021 tün(i l]:]0 - t2:jı arası
: 04i05/202 ] günLi l2:J0- l2:_15arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
:

No,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

: Kırklareli İl. Merkez İ|çe, Koyunbaba Köyü.2963 Parsel. K
*T'aşınmaz köy merkezine yakın sal,ılabilecek bir mevkiide bulunmakta olup yakın
çevresi
meskenler olarak teşekkül etmiştir. Taşınmazda elektrik ve su mevcuttur.
*Satış konu taşınmaz üzerinde iki adet ev, bir adet kiler, iki ader depo ile bahçede bir adet rvc

meVcuttur.
*1. ev yola cepheli olup toplamda I22m2 alanlı kargir bir yapıdır, 3 oda,

l ho[, l mutfak, l banyo
ve l WC den müteşekkildir. Iivde ıslak mahallerin zeminleri seramik ile hol zemini laminant parke
ve odalar ile mutfak zeminleri ise marlcy ile kaplıdır. Mutfakla mermer tezgahlı ahşap dolaplar
ıı]evcuttur, Banyo ile WC arasında lavabo mahalIi bulunmakladır. Banyo. WC ve lavabo
mahallinin duvarları tavana kadar seraııik ile kaplıdır. Ban1,oda gömme küvet, elekırikli şovben
bulunmaktadır. WC de ise seramik alaturka hela taşı ile klozet mevcuttur. Evin kapıIarı ahşap
pencereleri ise pvc dir. Çatısı ahşap üzerine marsilya tipi kiremit ile kaplı olan evde ısınma şekli
obalııjır. 30-40 y ıllı k bir yapıdır.
E]i.\$E
t YAP Bll,§lln Slnğnlndelibıl doltnlaı, hıDj,lrlat
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3 l m' alanlıdır, Kargir bir yapı olan ev l oda, I
mutl'ak. I banyo, l wc den müleşekkildir. Oda zemini tahta i|e diğer mahallerin zeminleri ise
seramik ile kaplıdır. Mutt'akta granit tezgahlı ahşap dolaplar mevcutur. Banyo ve wc duvarları
tavana kadar seramik ile kaplıdır. Banyoda ani ısıtıcı|ı şofben bulunmaktadır. WC de seramik
alaturka hela taşı ve klozet mevcuttur. Mutiak banyo ve wc tavanı ahşap olup lambri ile kaplıdır.
Kapı ve pencereleri pvc olan evin çatısü ahşap üzeıine marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Isınma
şekli soba|ı olan ev 30-40 yıllık bir yapıdır.
*1. depo kerpiçten yapılmış olup zemini betondur. Toplam alanı l4 m'dir. Kapı ve pencere kasa
ve kanatları mevcut değildir. ÇAtısı ahşap üzerine marsilya tipi kiremit ile kaplı olan yapı 30-40
yıllık bir yapıdır.
*2. depo kilerin bitişiğinde bulunmakta ve briketten yapılmış olup toplamda 58 m'alanlıdır. 3
gözlü olarak yapılmıştır. Zemini beton tavanı ise kamıştan yapılınıştır. Kapı ve pencereleri
ahşaptır.Çatısı ahşap üzerine marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. 30-40 yıllık bir yapıdır.
*Kiler briketten yapılmış olup top]amda 38 m' alan'lıdır. Zemini beton tavanı ise kamıştan
yapılmıştır. Kapı ve pencereleri ahşaptır. Çahsı ahşap üerine marsilya tipi kiremiı ile kaplıdır.
30-40 yılIık bir yapıdır.
*Bahçede bulunan wc briketten yapılmış olup 3 m'alanlıdır. Tavanı mevut olmayıp çaıısı ahşap
üzeıine marsilya tipi kiremit ile kaplıdır. Seramik alaturka hela laşı mevcutturç
: Koyunbaba Köyü - Merkez / KIRKLARELİ
Adresi
ı 1.290 m2
Yüzölçümü

*2. ev birinci eve bitişik inşa edilmiş olup toplam

Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
l. Sıtış Günü
2. Sıtış Günü
Satış Yeri
İmar

Saıış şartları

l-

:

Yok

: 246.555,00
: o/ol8

TL

ı 09/0412021 giinü l2:45 - 12:50 arası
:04105/202l günü 12:45 - 12:50 arası
: Kırklareli Adliyesi Sulh Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu
:

İhale açık artırma suretiyle yapılacaklır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden.
artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilece ktir. Bu art|rmada tahınin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci arırma
gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebi|ecektir. Bu artırmada da
malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanh alacaklılar varsa alacakları toplamını ve salış
giderlerini geçmesi şartıyla en çok arttrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(l0) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, |/2 tapu harcı
teslim
masraf'ları aiıcıya aittir. TellölIık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacak]ıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Cümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen
resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

ile

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (t) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı
özellikle 1'aiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize
biidirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç
(iiK
(+)

m. t26)

İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada ku]]anılan
( YAP l]lİ|im si(.nlndeki bu doküüılna lrıF://vaımdas uyap
loY ı. adresind.n

Ömek 64'e karşılık gelmektedir
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bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve lflas Kanununun |33
üncü maddesi gereğince ihale !'eshedilir, İhaleye kaıılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak surcıi
ile ihalenin feshine sebep olan tüm aIıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt t'aizinden mütese|silen mesrıl
olacaklardır. İhale farkı ve temerrül f'aizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce lahsil
olunacak, bu tbrk, varsa öncelikle ıeminat bedelinden alünacakllr.
5- Şartname, iIan tarihinden iıibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri
verildiği ıakdirde isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları.
başkaca bilgi almak isteyenlerin 2020/20 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları i Ian olunur.20i l 2/2020

Emrah

TEVENT

Satış Memuru

?

(lIK

ın.

l29014

l26)

(*) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek. bu Yönelınelikten
önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
!
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