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Müdürlüğümiizce satıŞına karar verilen Taşınmaz satış ilanı yaAmv ekinde
gönderilmiŞtir. İlanın belediyeniz ilan vasıtalan ile 2210812020 tarihinden ewel ilan
edilerek tanzim edilecek olan ilan futanağının satış gününden önce müdiirlüğiimüze teslim
edilmesi, a).nca satıŞ ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış
yerinde hazır edilmesi rica olunur.

Mehmet Özçsrir
ıcra Müdtirü
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fi e-imzalıdır

Eki:
1-1 adet (Satış İhnı)

*Fiziki gön derilm eyecektir.
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TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA ir,axr
Satılmasına karar verilen taşınmazın ciıısi, niteliği, kymeti, adedi, önemli özelliklerj :

INO'LU_ T$ŞryYt?P! Özettikleri : Konya İl, Kulu i|çe, 62 Ada, 26 Parsel, Yeni Mahalle/Köy,
BüYüdere Mah. Mevkii, B blok 3. kat bağınısız no:lO, taınamı borçlu Nedim Başaran adına kayıtlı, aynk nizam,
betoırerme karkas yapı, dairenio bulunduğu B blok ; bodrum kat, zemin kat ve 6 normal kat olmak iizere A ve B
bloktan oluŞan, üŞ cePhesi akrilik esash üş cephe boyası, girişi gıiney cephesinden sağlanan, giriş kapısı aliminyum
doğama Profil, daire bina girişi karşıda olmak üzere sol arka tarafta kalan, net kull2nım alaru, 116, 63 m,, balkon
20,07 m2 olan, mimari projeye göre 3 oda. l salon, l mutfak, 1 banyo, l ebeyn banyo ve 2 adet balkondan oluşan,
tesPit tarihinde boş, elektrik,su ve haberleşme tesisatlan olan, 7 katlı binada bulunan üire
Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu

Kıymeti
Kaydındaki Şerhler
1. Sahş Günü
Satış Yeri

Yeni Mah. l3869l Sk no : 2 Kulu
3.3 82,35 m2 ( arsa ) l 37 ,60 m2 ( Daire )
l5/520
Dosya içinde bulunan KuluBelediyesi l/l000 ölçekli iınar planında;
E:1.40, Taks: 0.25, 7 kat Konut Alanı Süasına isabet etnektedir.
275.000,00 TL
Tapu kaydındaki gibidir
22109/2020 giiııü l 0:00 - l 0:05 arası 2. Satrş Günü : 20l 10/2020 giinü l 0:00 _ l 0:05 arası
camikebir Mahallesi kutbettin Gündüz cad l(ulu kütiiphanesi salonunda

KDV Oranı : %l

SatıŞ Şartlarr : 1- İhale açık artrma suretiyle yapılacaktır. Birinci artrrmanrn yirmi gün öncesinden, utırma
tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinderı elektronik ortamda İeklif verilebilecekiir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin %50 sinJle rtlçhanlı alacaklılar varsa alacaklan toplamını ve saiş giderlerini geçmek
Şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulıınmaüğı takdirde elektronik ortaında birinci artırmadan sonraki
beŞinci gtinden, ikinci artırma giinünden önceki giin sonuna kadar elektronik ortamda ieklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %5O sini, rüçhanlı alacaklılaı varsa alacak]an toplamını \,e satrş giderlerini
geÇmesi Şaıtıyla en Çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çrlcnazsa satış talebi di§ecektir.

2- AıtırmaYa iŞtirak edeceklerin, tahmin edilen değerin o/o 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, 1/2 tapı harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellillık Harcr, taşınmazın
aYnından doğan vergiler satıŞ bedelİnden ödenİr. (Alacakları rehinli olan alacakhlann satış tutan üzerinden rüçhan
haklan varür. Giimriik resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden mua)ryen eşya ve akardan alınması lazm gelen
resim ve vergi, rehinli alacaklatdan sonra gelir.)

3- İPotek sahibi alacaklılarla diğer ilgiledn (*) bu gayrimenkul iizerindeki haklannı özellikle fa|z vegiderlere
dair olan iddialannı dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemizebildirmeleri lazımdır; aksi takdirdehaklan tapu
sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- SatıŞ bedeli hemen veya verilen miihlet içinde ödenmezse İcra ve iflas Kanununun l33 iincü maddesi
gereğince ihale t'eshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatrrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan
tiirn alıcılar ve kefılleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlaıdan ve ayTrca
tememit faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temetrüt faizi aynca hükme hacet ka|maksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminatbedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilaıı tarihiırden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verilüği ıakdirde
isteYeıl alıcıYabir ömeğigönderilebilir. Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğdönen ilgililerin v.İKn* l27 maddesine
göre SATIŞ ilanınrn tebliğ adresleri tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı
halinde, elekuonik ortamda yapılan iş bu ilanın "elektronik ortamda ilan yapılmıştır]' ibaresiyle tebliğ yerine
geçmeslne,

6- SatıŞa iŞtirak edenlerin şartnarneyi görmüş ve miirıderecatınrkabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteYenlerin 20181275 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur24 /07/2020
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