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Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınmaz satış İlanı yaz|mız ekİnde

gönderilmiştir. İlanın belediyeniz ilan vasıtaları ile lll07l2O20 tarihinden ewel ilan
edııerel< tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze teslİm

edilmesi, ayrrca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında beledİyenİz tellalının satıŞ

yerinde hazır edilmesi rica olunur.

Eki:
1-1 adet (Satış İlanı)

EVRAK KAY|T DEFTERi

yaıı İs|eri Müdiirlüğii I kayıt saaıi

HAVALE EDitEt! YERLEP
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TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA ir,ı.xr

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1NO,LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Konya İl, Kulu İlçe, 1393 Ada, l Parsel, Cumhuriyet / Bahadırlı Yolu
Mahalle/I(öy, Taşınmaz a$a yerleşim bölgesi içerisinde olup Bahadırlı Mahallesİ yolu tizerinde

olup, merkez camisine 1000 metre mesafededir. Düz bir topografik yapıya sahip, geometrik olarak

yamuk şekline benzeyen, arsa üzerinde 300,37 m2 alanlı tek katlı betonerme depo bulunmaktadır.

Taşınmaz imar planı içerisindedir.

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu

Krymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler

1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Cumhuriyet Mah. Hac ı Musa Yılmazcd no : 34

7.269,02m2
Tam
Kulu Belediyesi li 1000 ölçekli imar planında Taks : 0.40, Yençok : 9.50,

E : 0.60 Konut Alanı sahısına isabet ettiği belirtilmektedir.

365.000,00 TL
Yo|8

Satışa konu ipotek ile takibi ve2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu 7.

Maddesine göre Elektrik Dağıtım Şirketi ( Tedaş )
||10812020 günü 10:00 - l0:05 arası

15109/2020 günü l0:00 - 10:05 arası

Camikebir Mah. Kutbettin Gündiiz cd Kulu Kütüphane Salonu

Satış şartları :

ı- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden,

artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüÇhanlı alacaklılar varsa

alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli

bulunmadığılakdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma

gününden tınceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verİlebİlecektİr. Bu artırmada da

malın tahmin edilen değerin o/o50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satıŞ

giderlerini geçmesi şarhyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satıŞ

talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin Yo 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, |l2 tapu harcı ile teslim

n1ur.uflu., 
-alıcıya 

aittir. Tellillık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden

ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan haklan vardır. Gümrük

resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen

resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul iizerindeki haklarını

özellikle faiİ ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (l5) gün iÇinde dairemize

adresinden UXNQqfO EyjJBSA - QOf3İQ= ile erişebilirsiniz



bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç

bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33

üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti

ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli

arasındaki farktan ve diğer zarar|ardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil

olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri

verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016125 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze

başvurmaları ilan olunur. 1 7/0 612020

Mehmet Özçnrİ«
İcra Müdürü

l0l895

* e-imzalıdıt

(iiK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir,

UYAP Bilişim sistemindeki bu dokümana http://vatandö uyap gov,tr adıesinden - Sorr3FM - qof3iQ= ileerişebilirsiniz


