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KULU nnr,rniyE BAşKANLıĞI,NA.
Müdürlüğümi.izce satışına karar verilen Taşınmaz satış ilanı yazımız ekinde
gönderilmiştir. İlanın belediyeniz ilan vasıtaları ile 05/0412020 tarihinden ewel ilan edilerek
tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdürlüğümiize teslim edilmesi,
ayrlca satıŞ ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyeniz tellalının satış yerind e hazır
edilmesi rica olunur.
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TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA ir,aur
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli
özellikleri

:

: Konya İı, Kuıu ilçe, 1606 Ada, l0 Parsel, Dinek

Mahalle/I(öy,toprak
orta kireçli, az.taşlı, ort derin profilli, doğuya doğru % 2-3 vğırrıır
eğimli bir
vrr
|:]:l}],}',.li]1
topografik yapıda,"|iİ:
sulu olmayan, kıraç ( kuru ) arazi, yerıeşim yerinı uzak rnesafede orta
derecede
verimli, Ankara-KonYa karaYolunun bitişiğinde y.. uİ*,
İevresinde mera, sulama amaçlı devlete
ait göl, gölet, sulama kanalları ve bentleri uuıanmayan tarıa vasıflı
taşınmaz
Yüzölçümü
13.1l8,95 m2
Kıymeti
l31.190,00 TL
KDV Oranı
Yol8
Kaydındaki Şerhler
Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü
05/05/2020 günü l 1:00 - l l:05 arası
2. Satış Günü
0210612020 günü l 1:00 - l l:05 arası
Satış Yeri
camikebir Mahallesi kutbettin Gündı2 cad kulu kütüphanesi salonunda
2

NO,LU TAŞINMAZIN

Yüzölçümü
Kıymetİ
KDV Oranı

ı

: 535.097,00

Satış şartları

.. ı|

utIt)r|ı|.,r,.rffi

TL

: Yol8
Tapu kaydındaki gibidir
05/05/2020günü l l :l0 - l l:l5 arası
02/06/2020 günü l1:l0- 11:l5arası
camikebir Mahallesi kutbettin Giindüz
cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

-

152.884,9| m2

:

kümana

hftp://vatandur.rrup!İffi.l*
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taİebi düşecektir.

2- Artırmava iŞtirak edeceklerin, tahmin edilen değerin Vo 20'si oranında pey
akçesi veya
bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdİr.
Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde
(l0) günü geÇmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi,
KbV,' İ/2 tapu harcı ile teslim
masrafları alıcıYa aittir. Telldllık Harcı, taşınmazın aynından doğan
,".gıİ.. satış bedelinden
ödenir, (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı
üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük
resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen
eşya ve akardan alınması lazım gelen
resim ve ve
3lgilerin (*) bu gayrimenkul iizerindeki haklarını
özellikle fa

İ,§tH:ff,.l-,-o,.,

aksi takdirde hakıarı ,'oo."',Tfiui,:"İ1?,T

j,ljj:lrİT";İllİ""*"ilil

4- SatıŞ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse
icra ve iflas Kanununun l33
üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaıeye
katıİıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti
ile ihalenin feshine sebep olan ttim alıcılar ve kefilıeri
teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli
arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrrca
temerrüt faizinden müteselsilen mesul
olacaklardır, İhale farkı ve temerrüt faizi aynca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil
olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedeiinden
alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren he

6- SatıŞa iŞtirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve
münderecatrnr kabul etmiş sayılacakları,
baŞkaca bilgi almak isteyenlerin 2}lg/ljs -rı,nt,'
sayıh dosya numarasıyla müdürlüğümüze
başvurmaları ilan olunur.03/O 3 /2020
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