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KULU gnLBoiyE BAşKANıIĞı,Na
Müdürlüğümüzce satışıııa karar verileı-ı Taşınmaz satış ilanı yazımz ekinde
gönderilmiştir. İlanın belediyeniz ilan vasıtaları ile 08/09l20l9 tarihinden evvel ilan edilerek
tanzİm edİlecek olan İ|an tutanağının satış gününden önce ınüdürlüğümüze teslim edilmesi,
aYrıca satlŞ ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellahnın satış yerinde hazır
edilmesi rica olunıır.
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TAştNMAztN AçIK ARTIRMA iı,nNı
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri

:

l No,LU TAŞINMAZIN

Özellikleri

: Konya İü, «ulu İlçe, 239 Ada, 5 Parsel. YAZIÇAYIR Mahalle/Köy, Dava konusu
taşınmaz tapuda Tarla niteliğindedir. Toprak yapısı tınlı olup, oıta kireçli, orta taşlıdır. Tarla kuzeyedoğru %2_3 eğime
sahipdir. Yerleşim yerinden uzakta yer alınaktadır. Tarla vasfında taşınmaz. Orta derecedeverime sahiptir. Şu an anız
durumundadır. Ankara Konya karayoluna yaklaşık 700 metre civarındadır.
Ad resi

Yaıçıyar Mah. Ku|u / KONYA

Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti

I12

KDV Oranı

9/ol 8

l04.530,89 m2
l

Kaydındaki Şerhler
l. Satış Günü
2. Satış Günü

56.796.00

TL

Tapu kaydındaki gibidir

08/l0i20l9 giinü l0:00 - l0:05

05llll20l9

arası

günü l0:00 - l0:05 arası

Satış Yeri

camikebir Mahallesi kutbettin Gündüz cad kulu kütüphanesi salonunda
SatıŞ Şartları : l- İhale aÇık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün Sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada tahmin edilen değerin ZSO sinİEffiZİİGİİİaklılar varsa alacakları toplamını ve satüş giderlerinigeçmek
şaıtı ile ihale olunur. Birinci artırınada istekli bulıınnıadığı takdirde elektronik oıtamda birinci aılırmadan sonraki
beŞinci günden, ikinci aftırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alaçaklılar varsa alaçakları toplamını ve
satış giderterini
geÇmesi ŞaılıYlaen Çok artırana ihale olunur. Böyle fazlabedelle alıcı
çıkmazsasatış talebi dtışecektir.

2- ArtırmaYa iŞtirakedeceklerin, tahmin edilen

değeri

nYo2}'sioranında pey akçesi veya bu miktarkadar

banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir,

alıcı isteğinde'(İo) gtinu geçmemek üzere süre
verilebilir. Damga vergisi, KDV, I12 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tel16İık Harcı,
taşınmazın
aYnından doğan vergiler SatlŞ bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan
hakları vardır. Günırük resıni ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden nıuayyen eşya ve akardan
alınması lazım
ğelen

resim ve vergi, rehinli alacaklaı.dan sonra gelir.)
3- lPoteksa|ıibi alacaklılarla diğer ilgilerin(*) bıı eayriıııenkulüzerindeki haklarını özelIikle
faizvegiderlere
dair olan iddialarını daYanağı belgeler ile (l5) gün içinde daireınize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde
hakIarı 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 ihatenin feshine sebep oIan
tüm allcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan
ve diğer zararlardan r. uyr,.u
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihaIe farkı r,e temerrüt
laizi ay,rrca ntltme haçet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak. bu f'ark. varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır^

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

isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-1IK |27 maddesi gereğince, iŞ bu satış iIanının tapuda adresi bulunamayan
ve adli tebligatı iadeolan diğer

ilgililer hakkında da tebligat yerine kaim olmasına,

7- SatıŞa iŞtirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak
isteYenlerin 20l51256 Tlmt. SaYIll dosya nuınarasıyla nıüdürIüğümüze
başvurmaları ilan olunur.07/08/20l9
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