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KULU BELEDİYE BAŞKANLIĞINA
Memurluğumlzca satış işlemleri ytirütülen taşınmaz|ara ait satış ilanı yazımız
ekinde gönderilmiştir. İlanının belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden ewel ilan edilerek
tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış günüden önce memurluğumuza teslim edilmesi ayrıca
satıŞ ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yerind e hazır edilmesi
rica olunur.
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ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın
tahmin edilen değerin Yo50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en
çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin Yo 20'si orarıında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (l0) günü geçmemek üzere
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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 alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihalebedeli arasındaki farktan vediğer zararlardan ve ayrıca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale fark ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın
dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir ömeği gönderilebilir.
6- SatıŞa iŞtirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıIacakları, başkaca bilgi almak
isteyenlerin 2019/'l4 Satış sayılı dosyanumarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan oIunur. l3 /03l2o20
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(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşıhk ge|mektedir.

