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KU LtJ BELEDİYE BAŞKANLIĞI,NA

satış ilanı yaz|mv
Müdürlüğtiınlizce satüşına karar verilen Taşınmaz
24l||l2o;19 tarihinden evvel ilan edilerek
gona"rİın,.,iİİir. lu,-.,,-' ı,,cleclil,eniz i[an vasıtalarıile
gününden önce. müdürlüğümüze teslim edilmesi,
ıanzim edilecek cılaıı ilaı-ı tutanağının satış
belediyeniz teIlalınln satış yerinde hazır
ayrlca satış ilaırıııcla beliıtileıı güıı ve saatler"arasıııda
edilmesi rica olunur.
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adedi. önemliözellikleri
satllmasına karar verilen taşın|nazln cinsi. niteliği. kıymeti.

l No,LU TAŞlNMAZlN

Alll1.1."l

: Konla

Yüzölçüm
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Ada,

l

: l 705.29 m2
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Taııı

Arsa Payı

:

İmar Durumu

:

ve P|an Notları
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AltBölgesi Nazım lmar Planı
Ktılu BelediYesinden alınan l/25000 ölçekli Kuzey Konya Planlama
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KDV Oranı
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: tapu kal,dındaki gibidir

Kaydındaki Şerhler
l. Satış Günü
2. Satış

Kulu ilçe,

Yaraşlı Mah l4]929 Skno:8 Kulu/ KONYA

:

Ad resi

İü.

:

ı 24ll2l20l9 günü l l:00, l l :05 arası
ı

Günü

2l l0112020günü l l :00,

l l :05 arası

:CamikebirMahallesiKutbettinGündüzCadKuluKütüphanesiSalonunda

Satış Yeri

Satış şartları
gün öncesinden. artlrma tarihinden önceki gün
l_ ihale açık arlırrııa sııreti1,1e 1,apılacakıır Birinci artırmanın virn-ıi
Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini
verilebilecektir,
<lilcsinclcı,ı elektroıı
:

kları«.ıplan-ııııı8eçmekşartıileiha|eolunur.Biri
inci günden, ikinci artırma gününden
arı
tahmin edilen değerin %50 sini, rtlçh
Bu
ihale olunur, Böyle fazla bedelle alıcı
a
en
geçmesi
giderlerini
çt)k
Ve Satlş
şartı1,1a
aında birinci
|ebilecektir.

a|acakları toplamInl
düşecektir.

mektubu
ll2 tapu
(Alacakl
teklifleri

lerin. tahmin edilen değerin % 2
n para iled ir. a lıc ı isıeğinde ( l 0)

alıcıva aittir, lellAllık llarcı,

sat|ş tu(arı iizerinden rüçhan
ıı alınnııisı ltrz_ım gelen resiıı ve vergi. rehinli alacaklardan sonra gelir.)
haktarını ozeIlikle faiz ve giderlere dair olan
3_ ipotek sahibi alacaklılarla diger ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerındeki
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça
aksi
lazımdır;
iddialarını dayanağı belgeIer ile (|5) gıln çindedairemize bildiimeleri

paylaşmadan hariç bırakı |acaktır.
4_ Satış bedelihcınen

gereğince ihale
vcla verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun l33 üncü maddesi
teklif
bedelini yaİırmamak sureti ile ihalenin feshine sebeP olan tüm alıcılar ve kefilleri

teshedilir, ihaleye katılıp daha sonİa ihale
ve ayrlca temerrüt laizinden müteselsilen mesul
ettikleri hedel ile stın ihale beıleli arasındaki tiırktan ve diğt r zararlarclan
tahsil olunacak. bu lark, varsa öncelikle
olacaklardır. ihale tarkl \c lcüllcrı.til lııiui aırıca hükıııe haccl kalınaksızın dairemizce
teminat bedel inden alıı,ıaciıktı r

görebilmcsi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteYen alıcıYa
şa,1name. ılan tarihindcn itibareıı herkesin
bir örneği gönderiIebi lir.
_5_

ve adli tebligatı iade olan diğer ilgliler
6_ iiK ı2u.maddesi gereğince iş bu satış ilanının tapuda adresi bulunamayan
edilmesine.
ilana
hususun
bu
olmasına_
yerine
kaim
şerh
hakkında da tebligat

baŞkaca bilgi almak
7_Satı9 iştirak edenlerin şafinanleyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları,

ilan olunur. l7ll0/20l9
istevenlerin 20|9l34,1,1ınt, sal,ılı iltısl,a numartisıı,la müdürlüğün-ıüze başvurmaları
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