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TAşıNMAZIN Açrx anrrnıı.ı tı.ıuı
sıtılmasıDı k8rır verilen tışınmazlın_n ortsk özelllkleri
Bağımsız böliimlerin giıiş kapısı çelik, dış pencereler plastik doğaııadır. Isııma şkilleri doğalgazlıdır.Elektrik ve suyu moycuttuı , Biıada asansör mevcuthıİ. Ana biıanrn üş cçhesinde mantolama mevcuttuıKırklareli Belediye Başkanhğı İmar ve Şehircilik Müdiir lüğiluıe ait 0l.M.2022 tarih 7077 sayılı yazı ekinde,kırklareli lli Merkez İlçe Karakaş mah. 1428 Ada 3 parsele ait kat iıtifakına esas mimari proje ozaliti ilel8.01.20l6 tarih l5 no'lu yap ı ıüsatı gönderilmiştir. Ayııı yazıda taşinmaz ın yapr kullaıma izin belgesininbulunmadığı belirtilmektedir Şehir merkezine yakın bir mevkiide bulunan 1428 Aü 3 parsel tiim beledi yehizıııetlerinden faydatanabi len biı konumda olup, iizerindeki inşai faaliyet tamamlaıunış, yakrn çevresikonutlar| + okul + cami+ olarak inkisaf €Enistir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın ciısi, nite liği, kıymeti, adedi, kendine has öıemli özellikleri :
özetlik|erl Kırklareli İ], Merkez llçe, |428 Ada, 3 Parsel, Karakaş Mahaite, l.Kat 5 NoluBığımsız Böliim Konut Nitelikli Taşınmaz: Kırklareli Belediyesince gönderilen l8.0t.20l6 tasdik tarihli katirtifakına esas mimari proJeye göre, 1428 Ada 3 parsel iizerindeki normal l.kat 5 nolu konut 2 oda ve wc*duşböliimlerinden ibaıettir. odalann zeminleri laminat parke ile döşelidir . Tavan ve duvaılan a[çı sıva+ boyahdır.Kartonpi yer mevcuttur. Odada aynca mutfak do laplan ve tezgahı mevcuttur. Wc+ dşşııtı zemini seramik iledöşelidir. Duvarlan tavana kadar fayans ile kapl ıdır. Duşakabin, kıozet ve lavabo mevcuttuı.
Adresl
Yüzölçümü
1. Sıüş Günü
2. Sahş Günü

ı İstasyon Mü. l l2l.Sokak No:3 D;5
ı 34,13 m2
ı l1/0l12023 gilnü 10:45 - 10;50 arası
ı 08102/2023 giinü l0:45 - l0:50 arası

Merkez / KIRKLARELİ

değerini etkileyen olumlu falrtörler
Şehir merkezine yakın bir mevkiide bulunması
Ulaşımın kolay olması
Yeni biı binada yer alııası
Isınma şeklinin doğalgazlı olması
Binada asansöriin bulunması
Yapı ruhsahnın olıırası
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Yapı hıllanma iziı belgesinin olmaması
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2 NolLU TAŞINMAZIN
özeliikle
Bağımsız
irtifakına
wc+duş b
Adresi
Yüzölçümü ı 40,34 m2
l. Sıtış Günü ı ll/0|/2023 gİinü 1l:00- ll:o5 arasl
2. Satış Günü : 08/02/2023 gilnü l 1:00 - l l:05 arası

r! : Kııklaıeli il, Merkez İlçe, 1428 Ada, 3 Panel, Karakaş Mahalle, l.Kat 6 NoIuBöliim Konut Nitelikli Taşır'ma":Krklaıeli Belediyesince gönderilen 18b1.2oı6 t"raıı. tutnıı İ",
e.sas mimari projeye göre, 1428 Ada 3 panel iizendeki norııal l.kat 6 nolu konut i oaİ noı 

".ölümlerinden ibarettir. Daiıe kapalı olduğundan içi göriiJememiştiı.
: İstasyon Mü. l l2l.Sokak No:3 D:6 Merkez / KIRKLARSLİ

3 No,LU TAŞINMAZIN
ÖzeIik]eri kırklaıeli İl Merkez İlçe, l42E Ada, 3 Panel, Karakş Mahalle, t.Kat 8 Nolu
Bağımsız Bölüm Konut Nitelikli Taş ınmaz:Kııklareli Belediyesince gönderiten 1 8.01.201 6 tasdik tarihli kat
irtifaküıa esas mimari pğeye göre, 1 428 Ada3 parsel iizerindeki normal l.kıt 8 ıolu konut 2 oda ve wc+duş
bölümlerinden ibarettir. odalann zcminleri laminat pırke ile döşetidir. Tavan ve duvaılan alçı sıva+ boyalıdır.
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Kartonpiyer mevcutfur. Odada aynca mutrak dolaplan ve tezgahı mevcuttuı. WcF duşun zemini seramik iledöşelidir. Duvarlan avana kadar }ayans iıe taplıdıi Dıiş.tuiı-rlior., ,. lavabo mevcutfuı.
1g":| ı İstasyon Mah. ll2l.Sokak No:İ D:8 Merkez /KIRKLARELİYüzölçümü ı 37,40 m2
l. Sghş Günü ı ltl01/2023 giinü 1l:l5- 1l:20 aıası
2, Sıhş Günü :08/02/2023 giinü tl:r5_ l1:20 arası

4NolLUTA INMAzIN
klerl lftrklareli İl, Merkez İlçe, 1428 Ad4 3 Parscl, Kıra}aş Mahalle, 2.Kat 12 NoluBağmsu Bölüm Konut Nitelikli Taşınmaz : Kıtklaıeli Belediyesince gönderilen 18.01.2016 tasdik tarihli katirtifakına esas mimari projeye göre, 1428 Ada 3 paısel üerindeki nonnal 2.kat 12 nolu konut 2 oda ve wc+duŞböltimlerinden ibarettir. Daire kapaıı olduğundan içi görülememiştir

Adresl : İstasyon Mah. l12l.Sokak No:3 D:12 Merkez / KIRKLARELİYüzölçümü ı 37,40 m2
l. Sıhş Günü ı l1l}l/2023 gtinü 1l:30_ ll:35 arası
2. SaOş GOnü ı 08102/2023 gıinü 1 l:3O - l l:35 arası

5 NolLU TAşINMAzrN

Bağımsız Böliim
irtifakrna esas mımari proJeye
böliimlerinden ibaıettiı. Daire
Adresl
Yilzölçümü ı 34,13 rrı2
l. §ıhş Günü : lll0|/2023 giinü l l;45 - l l:50 arası
2. Sıtış Günü ı 08/02/2023 giinü l l |45 _ l l :50 aıası

Kuklaıeli İ1, Merkez İlçe, 1428 Adı, 3 Panel, Ifuıakaş Müalle, 3.Kat 13 NoluKonut Nitelikli Taşınmaz:Kırklareli BeIediyesinc e göndeıilen 18.01.2016 tesdik tarihli katgöre, 1428 Ada 3 parsel iizerindeki normal 3.kat 13 notu konut 2 oda ve
kapalı olduğundan içi göriilemeıniştir

İstasyon Mü. 1 l2l.Sokak No:3 D:13 Meıkez / KIRKLARELİ

wc+duş

6 No,LU TAŞINMAZIN
Özelikteri Kuklareli İl, Merkez hçe, 1428 Ada, 3 Parsel Karakaş Müalle, 3.Kat 14 NoluBağımsız Bölüm Konu t Nitelikli Taşmmaz: K.ırklareli Belediyesince gönderilen l8.01.20l6 tasdik tarihli katirtifakına esas mimari proJeye göre, t428 Ada 3 paısel iizerindeki normal 3, kat 14 nolu konut 2 oda, hol vewc+duş bölilmlerinden ibarettir. Odalann zeminlİri laminat paıke ile döşelidir. Tavan ve duvrlan alçı sıva+boyalıdır. Kartonpiyer mevcuttuı. Odada aynca mutfak do laplaı ve tezgaİı mevcuttuİ. wc+ duşun zeminiseramik ile döşelidi r, Duvarları tavana kadar fayans ile kaplıdır. Duşakabin" klozet ve lavabo mevcuttur.
Adresi
Yüzölçümü
l. Sahş Günü
2. sıhş GünÜ

: İstasyon Mah. 1l2l,Sokak No:3 D:l
ı 40,34 rn2
z lll0ll2023 gilnü l2:00 - 12:05 arası
ı 0810212023 giinü 12:00 _ 12:05 arası

4 Merkez /KIRKLARELİ

7NO,LU TAŞINMAzıN
ÖzetlikJe rl : Kırklareli İl, Merkez lçe, 1428 Ada,3 Parsel, Karakaş Mahalle, 3.Kat l5 Nolu Konut
Nitelikli Taşınmaz: Kırklareli Belediyesince gönderilen l8.01.20l6 tasdik tarihli kat irtifakına esas mimari
projeye göre, 1428 Ada 3 parset üerindeki normal 3,kat 15 nolu konut 2 oda, hol ve wc+duş bölümleriıden
ibarettü. Daire kapalı oldu§ndan içi görülememiştir.
Adresi ı İstasyon Mah. l l2l.Sokak No:3 D:15 Mertez / KIRKLARELİ
Yüzölçümü ı 42,|8 m2
ı. satş Giınü : I|l01l2023 günü 12:15 - l2:2O arası

1İfrat§, ağü ı 08102/2023 giinü 12:15 - t2;20 arası
(*) İlgililer tabirine iüifak hakkı sahipleri de dahildir.
| : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamaü kullanılan Ömek 64'e kaşıl* gelınektedir
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8No,LU TAşINMAzIN
Öze[ikleri Kııklareti İl, Merkez İlçe, 1428 Ada, 3 Parsel, Karakaş Müalle, 3.Kat 16 NoluBağımsz Bölüm Konut Nitelikli Taşınmaz; Kııklaıc li Bclediyesince gönderi|en 18 .01.2016 ta§dik tarihli katirtifakına esas mimari projeye göre, 1428 Ada 3 parsel İizeriıdeki nonnal 3.kat 16 noıukonut 2 odavcböliimlerinden ibarettir. Daire kapalı olduğundan içi görülememi ştir.

wc+duş

Adresl
Yüzölçümü
l. §atış Günü
2, §ıüş Giinü
Sıhş Yerl

ı İsasyon Mü. l12l.SokakNo:3 D:l
ı37,40m2
ı 1110|12023 günü l2:30 - 12:35 arası
ı 0810212023 $inü !2:30 - 12:35 aıası

6 Merkez / KIRKLARELl

ı İstanbul Yolu l.kın Kırklaeli Ticaret Borşası Sıtış s.ıonu MERKEZ / KIRKLARELİ

Satlş şartlan :

._ . _ 
l- fuale aÇık artırma suretiyle yapılaca,ktır. Birinci arormanın yirmi giin öncesinden, anınna

ff m#Tff ]f iİİH".EH"ffi ffi ,ltİ,T*:lj]iff }f""trffi 
"::İ[ffi,;,,|Tt*;gİa3l9rini geÇmek Şanı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığ, 1xkİ" .İJtooolt o*.a"birinci. artıımadan sonraki beşinci giindcn, ikinci artırma giiniinden oncekİgtn ;;;;; k; elektronikortamda teklif verilebilecekir- Bu artıırıada da ma!ın tahmĞ edlen aegerı "7"so ,l"ı, ,uİİİ*ı, alacaklılarvana alacaklan toplamını ve satış.giderlerini geçmesi şaıtıyla en çot art tina ıÜe oiunur. 

-ıiyıe 
razıa rcaeııealıcı çıkmazsa satış talebi düşecektiı

. . 2- Artırmaya iştirak edecekleriq tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktarkada. banka teminat mektubu venıeleri lazımdıı. ihaleyc fiİiken iştirrk 
"d.;;k 6;1kıiİİ;İu1rİ*u* g*ç.n

veYa tiizel kiŞiler teminat bedelini ihaleye katılmadaı önce T. Vakıhar Bankası T.ı.o. n.raina"ı.ı n"rhangi bir
şubesinden veya internet bankacılığından TR:l8 0001 5ooı 58oo 73oo 5766 75 iban numaıatı hesaba
katılımcının T9 kin lik veya vcrgi kimlik numarası ile mü<iiirlüğümiiziin do.y6 or-r..;;u-h olaıak
Yahrmalan ve banka dckontunun aslının ibraz etnıeteri gerekmektedir. Kaolımcılar aynca rİakit terı,inat
sunarak da katılabileceklerdir. Satış peşin para ilediı, alıcı istğntle (lO) giınü gçro...ı, Ü* rn . verilebilir.
Şag! !!ddi üzerinden binde 5,69 Damga vergisi, KDV, liİ upu narcİ ıe -tesıım 

masraıan alıcıya aittir.Tellallık Harcı, taŞtnmazın ayırndan doğan vergiler satış Üelinden öd-ir. (Aı.;"kı; ..hinıi oı*alacaklılann satıŞ tutan iizerinden riiçhan haklan vardrr. Gümrük resmi ve akar vergisi liui Devıet
tekliflerinden muaYYen eŞYa ve akardan alınması lazım geIen resim ve vergi, rehinli alacaklarjan sonra gelir.)

3, İpotek süibi alacakldaıla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul iizerindeki haklannı özellikle faiz ve
giderleıe dair olan iddialarını dayanğ 

_ 
belgeler ile (l5) gdn lçtae daiıemize bildirmelcri lazımdıı; aksi

takdiıde hailan tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan'hariç bırakılacaknr.ıt Satış bedeli hemen veya verilen mtihlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33 iincü
maddesi gereğince ihale feshediliı. haleye katılıp daha sonıa ihale bedelini veya KDV ve Damga Vergıslıu
yatırmaınak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılaı ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale
arasındaki farktan, sahşın b tellılr vgsıtası olmısı hılinde harcından ve
diğer zararlaıdan ve aynca temerriİt fai mütese mesul o ve t€merriıt Ve
diğer masraflar ile tellaliye haıcı aynca hiilane hacet kalınaksızın dairemizce tahsil olunacah bu fıılq varsa
öncelikle teminat bedelinden alınacaltır.

5- Şaıtıame, ilan tarihjnden itibaren hErkesin görebilmesi için tlaiıede aç* olup ğderi veritdiği
takdirde isteyen alıcıya bir ömeği göıderilebiliı.

6- SatıŞa iŞtirak eden|erin şartsıameyi görmi§ ve münderecatını kabul etniş saylacaklan, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2022/209 Tlmt. sayıIı dorya numarasıyla müdürlüğümltze başvurmİlan gerelcnektediı.

7JŞ bu gaaete.Ve E- s8tış portalm.l,n yapılan ilan kcndilerine tebligat yapılımayan tiim ilgililere tebtiğ
yerine kaim olduğu ilan olunur.28/l 1/2022

HilınetÇAIggP

(İİK m.l26)
(ı) İlgitiler tabirine irtifak hakkı süipleri de dahildir.
* : Bu ömck, bu Yönetmelitien önceki uygutamada kullanılan Örnek 64'e karşıtık gelmektedir
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ıcra Müdüı yuümcısı

l74804
e-inızahdır

tabirine irtifak hakkı süipleri de dahildir.
i : Bu ömek, bu Yönctmeliktcn önçeki uygulamada kullanılan Örnek 64'e

tJY^l Bilişis si.ıdıild.İi bu doİİr)s.

karşılık gelınektedir.


