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KIRKLARELi

(sULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLı.;ĞU
2019/61 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇlK ARTtRN1A ll-Aı-l
Satılmasına kaıar verilen ıaşınmazın cinsi. niteliği. kıymeti. adedi. önemli özellikleri

:

TAŞINMAZIN

t NO,LU

Özellikleri

: Kırklareli İl. Merkez İlçe. Karakaş Mah.38 Ada.8 Parsel.
t Tescilli Parsel Niteliğindedir.
* Yapı|acak her türlii işlem için Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müd. Kurul Kararı

gerekmekıedir.

t

Parsel üzerinde tek katlı kargir bir bina bulunmaktadır.

* Eskiden un t'abrikası olarak kullanılmıştır.
+

Tavanı bulunınal,an binanın çaısı ahşap üzeri kirenıit ile kap|ıdır.

* Binanın kapı ve pencere doğramaları ahşaplır.

* Eski ve tescil|i oian binanın ekonomik değerinden
çok tarihi ve külıürel değeri mevcuftur. Alanı
l60 mr dir.

* Şehir

merkezine yakın

bir mevkiide

bulunınakta olup tüm Belediye hizmetlerindcn
- Benzin İstasyonları + Okul +

l'aı,datanabilen bir konumdadır. Yakın çevresi Konuılar + İşyerleri
cami + park olarak inkişaf etmiştir.

Adre§i
Yüzölçümü
İmar Durumu

: Merkez /
: 386 m2

:

Var

kalmaktadır.

Kıl,meti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler

l.SatışGünü
2. Sıhş Günü
Sıtış Yeri
2

KIRK l.AREt-İ
İnşcaı ıarzı Parsel şehir imar planı içinde koruma alanı içinde

: 405.500.00

ı o/ol8

TL

Korunması Gerekli Taşınmaz Kültür Var|tğıdür
:02/04/202l günü 1.1:00- I.1:05 arası
: 0.1/05/202l günü 1.1:00 - 14:05 arası
: (Bey,an) _

; Kırklareli

Adlilcsi

SuIh 1-1ukuk lv'lahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞıNMAZIN

Özellikleri

:

Kırklareli İl. Merkez İlçe, Karakaş Mah. 265 Ada.4 Parsel.

* Parsel üzerinde herhangi bir inşai unsur bulunmamakıa olup boş arsa konumundadır.

* İmar durumunda parselin ıescilti parsel olduğu bildirildiğinden yapılacak her türlü işlem için
I]dime Kühür VarIıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü Kurul Kararı gerekınekıedir.
r '[aşınınaz şehir merkezine yakın bir mevkiide bıılunmakta olup ıünı Belediye hizmeılerinden
t'aydalanabilen bir konumdadır.
* İmar planına göre iki yola (Çukur Sokak ve Gazhaı,ıe Sokak) cephelidir.

Yakın çevresi Konutlar + İşü,erleri. Okul - Canıi + Park olarak inkişal etmiştir.
Adresi
: Merke.ı / KlRKl.n RELİ
+

Yüzölçümü

:39j

m2
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Durumu

Var

Kaı savısı 5. inşaat tarzı Biıişik Nizaın,
İmar durumunda (A) ile gösterilen 1,erlerin yola terk edilmesi gerckmekıedir,
: 786.000.00 TL
Kıymeti
: Vol8
KDV Oranı

İmır

Kıydındıki Şerhler

l.SatışGünü
2. Satış Günü
Satış Yeri
3

:

.

:-

| 021041202| günü

l4:l5-

14:20arası

04t05/202l günü | 4: | 5 - l'l:20 arası
: Kırklareli Adlil,esi Suih l{ukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

z

No,LU TAŞINMAZIN

Özellltlerl

ı Kırklare|i İl. Merkez İlçe, Karakaş Mah.265 Ada.3 Parsel,

* parsel üzerinde herhangi bir inşai unsur bulunmamakta olup boş arsa konumundadır.

* imar durumunda parselin tescilli parsel oiduğu hildirildiğinden yapılacak her lürlü işlem için
Edime Külıür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğii Kurul Kararı gerekmektedir.
* 'faşınmaz
şehir nıerkezine 1akın bir nıevkiide bulunnıakta ölup tüm Belediy,e hizmellerınden
len bir konumdadır.
İmar planına göre iki yo|a (Çukur Sokak ve Gazhane Sokak) cephclidir.
* Yakın
çevresi Konutlar + İşyerleri. Okul + Cami + Park olarak inkişaf etmişıir.
t'a1,,dalanabi
+

Adresi
Yüzölçümi
İmar Durımu

: Merkez /

K|RKLARELİ

: 435 m2

Var

ıazı Biıişik

Nizam
İmar durumunda (A) ile gösıerilen yerlerin 1,ola ıerk edilmesi gerekmekıedir.
Kıyıneti
: 870.000.00 TL
z Vol9
KDV Oranı

Kaydındaki Şerhler

1,SatışGünü
2.SatışGünü
Sıtış Yeri
4

:

. Kat sayısı 5. İnşaat

:-

:02101/202l günü 14:30- |4:35 arası
:011051202l,günü 1.1:30-14:35arası
: Kırklareli Adliyesi Su|h Hukuk Mahkemesi Duruşma Salonu

No,LU TAŞlNMAZIN

Özellikleri

:

Kırklareii

İl. Mcrkç,z İlçe. Karakaş

Mah.72 Ada. l0 Parsel.

+

Parsel üzerinde herhangi bir inşai unsur bu lunınamaktadır.
Yan parselde ıescilIi 1,apı bulunduğundan 1,apılacak her tüılü iş|em için Edirne Kütür Varlıklarınl
Koruma Bölge Müd. Kurul kararı gerekmektedir.
+ Taşınmaz
şehir merkezinde bulunmakta olup 1üm Belediye hizmetlerinden fayda|anabilen bir
konumdadır.Yakın çevresi konutlar + işverleri + okul + cami +park + çarşı meydanı olarak inkişal'
etmişıir.
Adresi
: Merkez / KIRKLARELİ
Yüzölçümü
: j86 m2
İmar Durumu
: Var . Kaı sa1 ısı 5. İnşaat tarzı Bitişik n*izaııı
Şehir imar planı içinde konut + ticarel bölgesinde kalmakıadır.
Koruma alanı içerisindedir.
K]ymeti
: 1.544.000.00 l'l*

KDV

Orını

: o/o!8

(lIK ıı.l26)
(+)

İlgililer labirine irtithk hakkı sahipleri de dahildir,

* : Bu ömek^ bu Yöneımelikten önceki ul,gulanıada kullanılan
Ömek 64'e
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: (Beyan) - Koruma AIanı Belirtmesi

Ka"vdındaki Şerhler
l. Satış Günü
2. Sahş Günü

ı 02la4/202| günü l4:45 - l4:50arası
: 0-1i05/202 l günü 1-1:45 - l .l:50 arası
: Kırk|areli Adlil,esi SuIh llııkuk Mahkemesi Duruşma Salonu

Sıtış Yeri
Satış şanları

l-

Vardır

:

İhale açık anırma sureiiyle yapılacaktır. Birinci a(ırmanın yirmi gün öncesinden.
teklif
verilebilecek:ir. Bu arlırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhan|ı alacakl:lar varsa
alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli
bulunmadığı ıakdirde elekıronik ortamda birinci a(ırmadan sonraki beşinci günden. ikinci arıırma
gününden önceki gün sonuna kadar elekıronik onamda teklif veriiebilecekıir. Bu artırmada da
malın ıahmin edilen değerin %50 sini. rüçhanlı alacaklılar vana alacakları toplamını ve saıış
giderlerini geçmesi şarııyla en çok artürana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış
artırnra ıarihinden önceki gü n sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik onamda

ta|ebi düşecektir.

2- Artırmaya işıirak edeceklerin. ıahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi vela
bu miktar kadar banka teminat mekıubu vermeleri lazımdır. Saıış peşin para iledir. alıcı isıeğindc
(l0) günü geçmemek üzeıe süre verilebilir. Damga vergisi. KDV. l/2 tapu harcı
ıeslinı
masrafları a!ıcıya aittir. Tellıillık Haıc:. taşınmaz]n avnından doğan vergiler snıış bedelindcn
ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış lutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. (jümriik
resmi ve akar vergisi gibi Devlet ıekliflerinden muavyen eşya ve akardan alınması lazım gclen
resim ve vergi. rehinlialacaklardan sonra gelir.)

ile

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkut üzerindeki haklarını
özelliklc faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde daircnıizc
bildirmeleri lazımdır: aksi takdirde hakları ıapu siçil ile sabit oImadıkça pavlaşmadan hariç

bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen müh|et içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak surcıi
ile ihalenin feshine sebep olan ıüm alıcılar ve kefiIleri tek|if etıikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki Ürklan ve diğer zararlardan ve avr]ca temerrüt faizinden müteselsi|en mcsul
olacak|ardır. İhale f'arkı ve temer.üı faizi al,rıca hükme haceı kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak. bu fark. varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakıır.
5- Şarlname. ilan tarihinden iıibaren hcrkesin görebilmesi için dairede açık olup gidcri
verildiği takdirde istel,eıı alıcıva bir örncği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şannamel i görmüş ve münderecaıını kabul eımiş sayıtacakları.
başkaca bilgi almak isıeyenlerin 20l9i6l satış say,ılı dosya numarası1,1a müdürlüğüınüzc
başvurmaları ilan olunur- l0/ i 2/2020
Emrah

TEVENT

Satış Memuru

?

(llK

290

!4

m. |26)

(*) i lgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek.
bu Yöneınelikıen önceki ul,gulamada kullanılan Ömek
l
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