
T.C.
KIJLU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMIJRLUĞU

Sayı :2Ol,9/|4 On. Gid. Satış 2210712020

KONIYA KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞİ, NE

Abdullah KOÇ
Satış Memuru

127368
* e-iınzalıdır

EKI : Satış fuanı

2_Z^->\^ |ofc

:=3.12ü}}

ttçi \2{u"-,

Adıes : KULU (SIJLH H[JKUK

ile erişcbilireiniz.



T.C.
KULU

(SULH HUKUK MAH.) sATrŞ MEMIJRLUĞU
20l9ll4 SATIŞ

TAşINMAzIN AçIK ARTIRMA fı.ıNr

eti, adedi, önemli özellikleri :

87 Ada, 7 Parsel, ziwcİnri«UYU/ToRUNLAR
Adresi : Kulu/KoNyA
Yüzölçümü :1.499,82 m2
Arsa Payı : TAM
Imar Durumu : Yok
Kıymeti :75.000,00 TL
KDVOranı :Yol8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
l. Satış Günü : 08/09/2020 sünü ] ı :3o - | l:35 arası
2. Sahş Günü :06/lO/202O l l:35 arasıSatış Yerİ : Kulu İlçe H esi Camikebir Mah. Kutbettin Gündü Cad.

2 NO,LU TASINMAzIN
Konya İl, Kulu İlçe, 588 Ada, 2 P el, ZİNcİRLİrım-ızroRUNLAR

Adresi KuIu / KO}.IYAYüzötçümü z 575,36m2
Arsa Payı : TAM
İmar Durumu : Yok
Kıymeti :60.000.00 TL
KDV Oranı : o/o18

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü
ı §^r_ n_ .. :08/09/2020 günü 11:40 - ll:45 arası2. Sahş Günü

::_::_r." __ ;l'Jl{#ffiJ,1.1l;:.ii'#,T:ri 
Mah Kutbettin Gıindiiz cad

Satış şartlan :

tiyle yapılacaktır. Birinci artrrman

varsa alacaklan toplamını ve s
bcdelle aIıcı çıkrnazsa sailş hlebi

2- Aıtırmaya iştirak edece
kadar banka teminat mekfubu verm
iizere siire verilebilir. Ou-gu ,..gi
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Harcı. taŞınmazrn aYnrndarr doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacaklan rehinli olan alacak_hların satış
futan üzerinden rüÇhan haklan vardır. Gümrük resmi ye akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden mua)ryen
eŞYa vt akardan alınrnası lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sorıra gelir.)

3- IPotek sahibi alacaklılaıla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul tizerindeki haklarını özellikle faiz
ve giderlere dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gtin içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadaır hariç bırakrlacaktır.

4- SatıŞ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve İflas Kanununun l33 iincü
maddesi gereğnce ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan tiim alıcılar ve kefilleri teklif ettiklsri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farkıan ve
diğer zararlardan ve aYnca temerrüt faizindeır müteselsilen mesul olacak]ardır. ihale farlo ve tsrnerrüt faizi
ayr-lca htikme lracet 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 edenleriıı Şartnameyi görmüş ve mtindereçatıııı kabul etmiş sayılacaklan, başkacabilgi almak isteYenlerin 20l9ll4 Satış sayıh dosya numarasıyla müdtirlügümüze- başvurmalan ilan
o|ınw.22l07l202O

Abdullah KOÇ
Sahş Memuru

127368

fr e-imzalıdır

* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygu|amada kullanılan örnek 64,e karşılık gelmektedir.
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