
KULU BELEDİYE BAŞKAİİLIĞI

Memurluğumuzca satıŞ iŞlemleri yürütiilen hşrnmaza ait satış ilanı yazımız ekindegönderilmiŞtir. İlanının belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden ewel ilan edilerek ianz.imedilecek olan ilan futanağnın sahş günüden önce -.rrrİlrgu-uza teslim edilmesi a).nca satışilanında belirtilen gün ve saatler arasmda belediyerıiz tellalıİın satış yerind e hazır edilmesi rica
olunur.
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T.C.
KULU

(SULH HUKUKMAII.) sATrŞ MEMURLUĞU
202014 SATIş

TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA irarrır

satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliğ, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :l NO,LU TAŞINMAZIN

-L

İ;ili" 
: Konya İü, Kuıu İlçe, 1687 Ad,a,20Parsel, BAHADIRLI Mahalle/Köy,: Kulu / KONYAYüzölçümü ı 49.02|,15 m2

Arsa Palr : tam
İmar Durumu : Yok
Kıymeti :294,127.00TL
KDV Oranı :%ol8
Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki Gibidir
1. Sahş Günü : 06l0l/2021gtinü J 0:00 - l0:05 arası
2. Sahş Günü : Bl}2l2021günü 10:00 - lO:05 arasıSatış Yeri : KULU BELEDİyESİ NİKAH Joro - EMNiyET ıı,ıÜoÜnrÜĞÜKARŞISI KAPALI PAZARYE j BİTrŞ-İci

Satış şaıtları :

artırma,Ln',Xlİrl'j5"trffiİfftille vanıtacakhr, Birinci aTtrnıaTn yirmi gtin öncesinden,
verilebilecekti.. B; aftırmada tahmin adresinden elekkonik ortamda teklif

;3i,Hru:iff:;"ş"#:l-ıĞ;;; ,:iü"".HlH:,**lff,ffi11
gününden 6n""tİzu sonuna artırmadan soraki beŞinci gtinden,ikinci arnrma
mahn tahmi, 

"oı3n değerin % ;TTjffifi r. Bu artırm ada da

a',1t,ill,u]:*ll,ilesi 
şartıyla en çok artırana ihaıe oıunur. ntıyı. f:lffi-::;1l;

, 2- Artırmaya iştirak edt
bu miktar kadar ba,nka teminat 6 20'si oranında pey akçesi veya
(10) günü geçmemek üzere s iPeŞinPara iledir, alıcı isteğinde
masrafları -alıcıya 

aittir. Tellil ]Vl 1/2 taPu harcı ile tİslim
ödenir. (Alacaklan rehinli olan doğa_n vergiler satış bedelinden

;::il .)."#il, ;ffi§i :*-'*n T#ft,jl,:;n 
muayyen *,",'"Tİff İ*iil J#*,ş?ff

ibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannılere dair olan iddialano,1ry*uğ,'b;ü"İ* ile (l5) gıin içinde dairemizeaksi takdirde haklan tapu sicii iıe ğait olmadıkçi paylaşmadan hariç
4- satış bedeli hemen veya verilcn mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas kanununun l33üncü maddesi gereğince ihale feshedıi..-iLı"y" katıiıp d"i;;;; ihale bedelini yatırmamak suretiile ihalenin feshine sebeP olan 

'ü- 
;İ;",ır. ve kefilieri t"ı.ıiİ.ttitı.ri bedel ile son ihale bedeli



a,'

arasrndaki tarktan
olacaklardır. İhaıe 

ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul

oıunacak, bu fark, v ;İJjhİİH:#:et 
kalmaksızın dairemizce tahsiı

5- Şarhıame, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideriverildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- SatıŞa iŞtirak.edenlerin Şartnameyi görmı§ ve miinderecatmı kabul etniş sayılacaklan,baŞkaca bilgi almak isteYenlerin 2020/4 İatış sayılı ;"rya numarasıyla müdürlüğümtizebaşvurmalan ilan olunur. l 2l l l /2020
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ir.
lanı]an Örnek 64'e kaşılık gelmektedir.


