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KULU BELEDiYE BAŞKANLIĞI,NA

Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınmaz satış ilanı yazlm:lz ekinde

ıönderilmiştir. ilanın belediyeniz ilan vasıtaları i|e 2510712020 tarihinden ewel ilan

ldiıereı< taıuimedilecek olan ilan ,",uruj*r" lutrş gtı.tinden önce müdürlüğümüze teslim

edilmesi, ayrrcasatış ilanında belirtile";"ai; ,. ,uutı-.. arasında belediYeniz tellalının satıŞ

yerinde hazır edilmesi rica olunur,
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TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA iı,ıır
satılmasınakarar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1NO,LU TASINMAZIN
Özelliklerİ:Konyaİı,«uluilçe,160Ada,l0Parsel,Yazıçayır/KöyiçiMatıalle/Köy,Mevkii,tapu
tayOrnOa kerpiç ev ve ahır r" aı.ru olan, kerpiç ev yıkılmış ve kargir ev yapılmış, yerleşim bölgesi içersinde olup, arsa

tızerinde yapi mevcut, 107m2 alanlı tek katll kargir ev ve üır bulunmaktadır.

Adresi zYazıçayır Mahallesi 144008 skno :5 Kulu

Yüzölçümü : |.774,36m2

ımarDurumu : İmarplanı dışındadır,

Kıymeti z l40;756,25TL

KDV Oranı zVo|8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

l. Satış Günü :2510812020 günü 10:15 - 10:20 arası

2. Satış Günü z22/0912020 günü l0:15 - 10:20 arası

Satış yeri : Camikebir MahallesiKutbettin Gündüz Cad Kulu Kütiİphanesi Salonunda

iı,ıehmetözçrıir
;'fcra"Mtı-diıru

l,,, ı0ı895
\' |İ e-imzalıdır

Satış şartları : l_ İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma

tarihinden önceki gün ,onrru kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecekİir, Bu

artırmadatahmin edilen değeri nyo11sin-i ve.üçhanı, alucaklılar varsaalaçakları toplamını ve satıŞ giderleriniCeÇm:!

şartı ile ihale olunur. Biriici artırmada istekli bulunmadığı takdirde elekİronik ortamda birinci artırmadan sonraki

beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün ,orrnu kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir, Bu

artırmada da malın tahmin edilen değerin %o50 sini, 
-rüçhanlı 

alacaklılar varsa alacakları toPlamını ve satıŞ giderlerini

geçmesi şartıylaen çok artırana ihale olunur. Böyle faztabedelle alıcı çıkmazsasatış talebidüşecektir,

2_ Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin Vo20'sioranında pey akÇesi veYa bu miktar kadar

banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin pu. il"dir, alıcı isteğinde (l0) günü geÇmemek üzere süre

verilebilir. Damga vergisi, KDV, l/2 tapu harcı ttir, Tell6llık Harcı, taşınmazın

aynından doğan vergil", ,urş bedelinden Oaenir, ( ın satış tutarı üzerinden rüçhan

hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi D ve akardan alınması lazım gelen

resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir,)

3_ ipoteksahibi alacaklllarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faizve giderlere

dair olan iddialarını dayanağı belgeler iĞ tısj gtın İçİna" auiremizebildirmeleri lazlmdır; aksi takdirdehakları tapu

sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır,

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet

gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha.sonra

tii.1l,",la. ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son

temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır,

dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat

ibaresiyle tebliğ yerine geçmesine,

6_ Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiŞ saYılacakları, baŞkaca bilgi almak

isteyenlerin 20l5l256Tlmt. sayılı dosya numariıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olıınur,22/0612020
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