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TAşINMAzIN AçIK ARTIRMA iı,ı,xı
Satılmasınakarar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

iı, Kuıu İlçe, l37 Ada, 40 Parsel, Tuzyaka/Cumhuriyet Mahalle/Köy, Kumluk
Özellikleri : Konya ll, Kulu llçe, lJ l AOa,4U rarsel, luzYltJ(ir./\-ullılrurrJ9l lYı4ııqıı,'ı\vJ,

mevkiisinde yer alan toprakyapısı killi tınlı, orta kireçli, orta taşh, orta derin profilli, YaklaŞık Y"1-2 eğim|\ toPografik
_| ^l^_ ı^-l^ .,^^f._l-

;;il;::;,;ll;ö,"il;;'iL; ;;;ı;;i. y".inaen-rzak, ortaderece verilmi, batısında ara yol olan tarla vasflnda

taşınmaz

Yüzölçümü
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

: 6.278,73 m2

: l 5.697,00 TL
: Vol8

ı 20110/2020 günü l l:30 - l l:35 arası

: l'7l1.l/2020 günü ll:30 - 1l:35 aıası
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış yeri : Camikebir MüallesiKutbettin Gündüz Cad Kulu Kütiiphanesi Salonunda

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

tarihinden önceki gün ,orrnu kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir, Bu

artırmadatahmin edilen değeri no/o51slni v-i ve rtıçnanl, alacaklılar varsaalacakları toplamını ve satıŞ giderlerinigeÇmek

şartı ile ihale olunur. Biriİci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki

ileşinci günden, ikinci artırma gününden önçeki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu

artırmada da malın tahmin edilen değerin 7o50 sini, hçhanlı alacaklılaı varsa alacakları toplamını ve Sat!Ş giderlerini

geçmesi şaıtıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazlabedelle alıcı çıkmazsasatlŞ talebi düŞecektir.

2- Arttmaya 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, 1l2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellallık Harcı, taŞınmazın

aynından doğan vergil". ,ut,ş bede|inden 
-tıdenir. 

(Alacakları rehinli olan alacaklıların SatıŞ tutarı üzerinden rüÇhan

hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen

resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- ipoteksüibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkulüzerindeki haklarını özellikle faizye giderlere

dair olaniddülarını dayanağı belgeler ıĞ(ıs) gün içinde dairemizebildirmeleri lazımdır; aksi takdirdehakları 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, ihaleye 
-katılıp 

daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebeP olan

iüm alıcllar ve kefilleri tektif ittikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zanrlardan ve ayrlca

temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmakslzın

dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacakiır.

5- şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde

isteyen ahcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Adına tebligat çıkartılıp bila tebliğ dönen ilgililerin ve İİK'nun l27 maddesine göre SATIŞ ilanının tebliğ

adresleri tapuda kayıtlı olmayan aİakadarlara gönderilen tebligatlann tebliğ imkansızllğı halinde, elektronik ortamda

yapılan iş bu ilanın "elektronik ortamda ilan yapılmıştır" ibaresiyle tebliğ yerine geÇmesine,

6_ Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecafinı kabul etmiş sayılacakları, baŞkaca bilgi almak

isteyenlerin 2O12/g Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başwrmaları ilan Olunur21 10812020
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