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TAŞINMAZİN AÇIK ARTİRMA İLANİ
satılmaslna karai verilen taştnmazın cinsi, niteliği. kılT neti, adedi, önemli özelliklerj

:

ı No,LU TAşiNMAZIN

: Taşıımaz Llpu kayıtlannda Kırklareli ili, Merkez ilçe, Deı,eçatağı Köyt, Yukaı Adalık Mevkii, l4ğ
Parsei, Bahçe niaelikli, 3.300,00m2 yiizdlçüm|ü tarn hisseli ıaştnma"iı.. Tapu kaydına gö.9 ıaşlnmaz üz:rinde özçl güvenlik biilgesi
-i:L'bedel karşllıgında kira sözleşmesi yardr.(99 yıihk tarlaun
şerh edildi beyaıı bulunmaktadır. Yine ıapu kayıtlanıda 4.23J.87
455,96m2'lık kısmı) l484 parsel numaİalt ıaşınmaz imarPlanl dtşlndadlr. 1.184 numaralı ıaIla rzsıfll taştnmaz yakınlarlndaki derğdğı
dolayı sulu tanm aıazisidir. Taşıımaz yaklaş* %1-3 eğimli bir yapılt sahipliı. İl merkezi ile t§ınmaan bulımduğu DevÇOğı
Köyü 19 kın. oluP, ıallnmaz köy merkezine yaklaşık kuş uçuşu 2.5 km. mesafededir. Taşınmazıı doğu smınnın kdsstİal y§la
cephesi bulunmakıadır. Taşınmaz, toprak yapısü idbari ile Alüviral Büyğk Toprak gıubund4 kumlu nnlı bünyede toprak özelliklcrini
yansıİmaktadir. Topra}i derinliği ve orgaııik madde içeriği ona düzeydedir. Bu öz€llikleri nedeniyle Yerim potansiyeli ona bnmsal

Özellikleri

üretimi engelleyici durum gözlenmemiştir. Bu nedıııle t§tnmaz|n

sonucuna

vanlmŞır.

Y6zölçümü
Kıymeli
Kıydıodıki Srttcr

:3.300,0Om2 Ars.
: 35.904,00

TL

l.

sınıf taıım arazisi olaıak değerlendiıilme

Pıla : l/l imırDunımn

ı Taşınmaz imaı planı dışındadır.

iıiı

gaelCiği

l§)Vorını :%lE

Tapu kaydında 29.05.2006lesis tarih, 3273 yevmiye nümarası ile öztl güvenlik belgcsi şüi ile Türtiye
Petrolleri Anonim onakltğl adlna (99 yıl|ık bir süre ve 455,96 m2' lik kısmı için) 4.235,87 bedel kışılığında kira sözleşmesi ş€rni
bu

:

lunmakıad ıı.

Güıü
2. §ahşGOoü
sıhş Yeri

23/02D02l günü 14:30 - 14:35 aı:sı
:24ı03/2021 giiı6 14:30 - 14:35 arası
: istaıbul Yol!ı l ,km Kırklareli Ticaret Borsası satış Salonu - MF-RKğZKİRKLARELı

t. Sat§

Satış

şniarı

z

:

l- ihale açık aıtırma surcüyle yapılacaİıır. Birinci anırmanın yirmi giin öncesinden, anırmatarihindğı önc€ki gün sonı$a
kadaı esalis.uyıp.8ov.tr adıesinden elekronik onarnda teklif verilebilecehiı. Bu artırmada uhmin edilen dcğerin 7o50 sini ve
rüçhanlı alacaklllar vaİsa a|acaklan toPlamlıl ve §attş giderlerini geçmek şanı ile ihale oluıur. Birinci afiırmada istekli bulunrnıdğı
ıaJidirde eleknonik ortamda birinci anlrmad8n sonraıi beşinci günden, ikinci aftırma günğnden önceki gün sonuna kadaI elektronik
onamda Eklifverilebileçellir. Bu aıtırmadada mslln tahmin edi|cn değerin %50 sini, r0çhanlı ılac*lıl*rı:ı dutlcı optımmı
ve satış giderlerini gçınesi şanıyla en çok anırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sat|ş ıalebi düşecektir.
2- Atırmaya işıirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey aliçesi veya bu miktar kıdaı banka teminaı
mekıubu vermeleri lazımdır. Saıış pşin paıa iled ir, aİıcı isıeğinde ( l0) günü geçmemek üzere stlrs verilebilir. Darnga vergisi, KDV,
t/'2 ıapu haıcı ile teslim masraflan alıcıya aittiı. Teltdllık Harcı, taşınmazın ayıından doğan vergiler saıış bcdelinden ödcnir.
(AlaÇaklan rehinli olan alacaklılann satiş nıt8n tizerinden İiiçhan haklan vaıdır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Dğ9let
ıekliflerinden muayyen eşra ve akaıdan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklaıdaıı sonra gelir.)
3- lpotek sahibi alacakltlarla diğer ilgilerin (ı) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı özellikle faiz ve giderlere daiı olan
iddiaiarını dayanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemize bildirmeleri'lazımdr; aksi takdirde hakla..| tapu sicil ile sabh olmadüça
payi§madan ha.iç bınkı lacakır.
.1- Saıış bedeli hemen reya rerilen mühleı içinde ödenmeAe icra vc jffas Kanıjntınun lJJ üncü maddesi gereğince ihsle
tbshedilir. ihaiey€ kaıılıp daha sonra ihale bedetini 1,aıımramalı sureti ile ihalenin feshine sebep olaı tiım atlcıla, Ve kefilleri teklif
cnikleri bedel ile son ihale bed€li arasında}ii faıktan \e diğer zaıallaıdan ve a}Tıçı temerriit faizindeı müteselsilen mesul
olacaklardlr. İhale faIkı ve temerdt laizi awıca hükme hac€t kalrnaksızın dairemizce uhsil olunacak, bu fark, vaısa ğnc€likle teminaı
bedelindeıı a|ınacaktır,
5- ŞaJ,lname, iian ıaıihinJen itiba.ren herkesin görebilmesi için cairede açık olup gideriverildiği ukdirde isteyen alıcılıa bir

ömeği gönderilebilir.

6- Sattşa iştirak edenlerid şannameyi görmüş ve münderecaıın] kabul etmiş sayılıuakları, bEkaca bilgi almak isteycnleırin

2020141 Esas saytlt dosya numaİaslyla müdürlüğümiize başrurmaları ilan olunur.

7- iş bu saıış ilanı İİK. ı 2? maddesi gereğınce İebliğ yapııamayan ilgililere ıebtiğ hükmündedir.25ll212020
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