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Sayı
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KULU BELEDiYE BAŞKANLIĞINA

Memurluğumuzca satış işlemleri yürüttilen taşınmaza ait satış ilanı yazımız ekinde
gönderilmiŞtir. İlanının belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden evvel ilan edilerek
tanzim
edilecek olan ilan tutanağının satış günüden önce memurluğumuza teslim edilmesi rica olunur.
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KULU BELEo!YEsi
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Adres : KULU (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU Ayrıntülı Bilgi:
ABDULLAH
UYAPBilişimSisıemındekibudok0manahtfp://vatatrdasuyapgovtradıesindenvH3nUvr-R

Koç

Satış Memuru

T.C.

KULU
(SULH HUKUKMAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
20l9l4 VESAYET SATIş
TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA ir,ı,xr
Satllmaslna karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

1NO,LU TAŞINMAZIN
ozellikleri
: Konya İı, Kuıu İlçe,
KARAKUYU Mçvkii,
Adresi
: Kulu /KONYA
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Kıymeti

TAM
: Yok

KDV Oranı
Kaydındaki ŞerhIer
l. Satış Günü

: Tapu

ll7 Ada

3 Parsel, ZINCİRLİKUYU/TORUNLAR Mahalle/Köy,

: |5.645,26m2
:

: 39. l
z

l5,00 TL

Vol8
kaydındaki gibidir.

2. Satış Günü

2|lll/20l9 günü 12:00 - 12:05 arası
: günü 12:00 - 12:05 arası

Satış Yeri

:

Satış şartları

l-

:

ı

KULUİcneı,ıÜoÜRLÜĞÜ

:

Ihale aÇık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artrrmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir.
Bu artırmada tümin
edilen değerin %100 sini ve rtlÇhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek
şartı ile ihale
oIunur, Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde satış talebi düşecektir.
2- ArtırmaYa 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'(lO) günu geçmemek
üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, Tapu harcı, emlak vergisi ile teslim masrafları alıc,ya İittlr.leıacaı<ları
rehinli olan
alacaklıların Sat|Ş tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar ,..gırı gibi Devlet
tektiflerinden
muaYYen eŞYa Ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.1
3- Ipoteksahibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkulüzerindeki haklarını özellikle faizvegiderlere
dair o|an iddialarını daYanağı belgeler ile (l5) gün içinde dairemizebildirmeleri lazımdır; aksi takdirdehakiarı
tapu
sicil i[e sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- SatıŞ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33 üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin
feshine sebep olan
tüm alıcıIar ve kefiIleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan
ve ayrıca
temenüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca ıruı.." haçet
kalmaksızın
dairemizce tahsiI olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şaıtname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- SatlŞa iŞtirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve mündereçatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca
bilgi almak
isteYenlerin 2019l4 Vesayet Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze uaşwrmaıarİ ilan
oluıurJ'6 ııoıznıij
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ile erişebilirsiniz,

