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T.C.
KULU

icnı, nainnsi
2017lll2 EsAs

TAşINMAZIN AçIK ARTIRMA ir,lNr

meti, adedi, önemli özellikleri :

Adresi :140625 sk Ömeranlı/Kulu
Yüzölçümü :873,75 m2
Arsa Payı : TAM

ölçekli Kuzey Konya Plan|ama Alt Bölgesi Nazım
Kıymeti z 22,000.00 TL
KDV Oranı ıYo18

Imar Durumu : Kulu Belediyesi 1/25000
Imar Planı ve Plan notları kapsamında kalmal<tadır.

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir
l. Satış Günü : fi/|1/2020günü lO:00 - 10:05 arası

satış yeri 
: camikebir Mahallesi kutbettin Gündüz cad l(ulu kütüphanesi salonunda

u

2. Satış Günü : $/l2/2020günü 10:00 - 10:05 arası

Yüzölçümü : 620,40 m2
Arsa Payı : TAM

,'#J,P#Tf,lun rotüu.,'ffH,*İffilff::0 ölçekli Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi Nazım
Kıymeti : 10.000,00 TL
KDVOranı :%ol8
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
l. Satış Günü : fi/1|/2020günü l0:l0 - l0:l5 arası
2. Satış Günü ı $/l2l2020günü I0:l0 - lO:l5 arası
sauş yeri 

: camikebir Mahallesi kutbettin Gündüz cad kulu kütüphanesi salonunda

lu

ArsaPayı :TAM ], " ,,ı
i,

,ffi



İmar Durumu : Kulu Belediyesi l/25000 ölçekli Kuzey Konya planlama Alt Bölgesi Nazım
İmar Planı ve Plan notları kapsamında kalmaktadır.

4 NO,LU TAŞINMAZIN
Ozellikleri : Konya İl, Kulu ilçe, 753 Ada, 3 Parsel, Ömeranlı-Camikebir Maha1le4(öy, de yer
alan, düz bir toPografik YaPıYa sahip, geometrik olarak diktoıtgen şekline benzeyen, caddeye ,ruı.ı,g, İoo
metre olan, " Orta Yofunlukta Konut Alanı " vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı -hrutr, yapı kullanma izin
belgesi ve onaYlı mimari Projesi olmayan, kadastral açıdan yerine uygun arsa vasfinda taşlnmaz

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındakigibidir
: |7/ll/2020 günü 10:20 - l0:25 arası
: l5112/2020 günü l0:20 - l0:25 arası
: camikebir Mahallesi kutbettin Gündüz cad kulu kütüphanesi salonunda

1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Uzunkuyu Cad Ömeranh/Kulu
593,78 m2

TAM
Kulu Belediyesi l/25000 ölçekli Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi Nazm
kapsamında kalmaktadır.
l0.000,00 TL
%l8
Tapu kaydındaki gibidir
17/ll/2020 günü 10:30 - l0:35 arası
l5l|2l2020 günü 10:30 - 10:35 arası
camikebir Mahallesi kutbettin Gündi,iz cad I(ulu kütüphanesi salonunda

Kıymeti
KDVOranı

1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Imar planı ve plan notları
Kıymeti
KDVOranı
Kaydındaki Şerhler

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
ımar planı ve plan notları
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı

1iir m.ızo1
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek

: l0.000,00 TL
: %ol8

: Uzunkuyu Cd Ömeranlı/I(ulu
:600,29 m2

TAM
Kulu Belediyesi l/25000 ölçekli Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi Nazım
kapsamında kalmaktadır.

l0.000,00 TL
%l8
Tapu kaydındaki gibidir
17l1ll2020 giinü 10:40 - 10:45 arası
I5ll2l2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

: Uzunkuyu CaddesiÖmeranlı Mah. /Kulu
: 594,46 m2

: TAM

64'e karşıl ık gelmektedir.

5 NO,LU TAŞINMAZIN
Ozellikleri : Konya İl, Kulu İlçe,753 Ada, l0 Parsel, de yer alan, dlız birtopografik yapıya
sahiP, geometrik olarak dikdörtgen şekline benzeyen, caddeye uzaklığı 700 metre olan, " Orta Vogunluı<İa
Konut Alanı " vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve onaylı mimaİi projesi
olmayan, kadastral açıdan yerine uygun arsa vasfında taşınmaz

6 NO,LU TAŞINMAZIN
Özeilikteri : Konya İl, Kulu llçe, 573 Ada, l1 Parsel, Ömeranlı-camikebir Mahalle/Köy de yer
alan, düz bir topografik yapıya sahip, geometrik olarak diktortgen şekline benzeyen, caddeye uzaklığı 700
metre olan, ",Orta Yoğunlukta Konut Alanı " vasıflı, üzerinde herhangi bir yapı ruhsatı, yapı kullanma izin
belgesi ve onaylı mimari projesi olmayan, kadastral açıdan yerine uygun arsa vasfında taşıffnaz

UYAP Bilişim Sisıemindeki bu dokttrnana http://vatandas.uyap gov tr adresinden XZZPY6H - t/DgeHq - AOOVROE - nKGqZQ= ile erişebilirsiniz



İmar Durumu
Imar planı ve plan notları
Kıymeti
KDVOranı
Kaydındaki Şerhler
l. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Satış şartları :

: Kulu Belediyesi 1125000 ölçekli Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi Nazım
kapsamında kalmaktadır.
10.000,00 TL
%l8
Tapu kaydındaki gibidir
17/lll2020 günü l0:50 - 10:55 arası
l5/l2l2020 günü l0:50 - lO:55 arası
camikebir Mahallesi kutbettin Gündüz cad kulu kütüphanesi salonunda

Mehmet Özçıri«
Icra Müdürü

10ı895

ft e-,imzalıdır

l- Ihale açık artı öncesinden, artırma
tarihinden önceki gün son a teklifverilebilecektir.Bu artırmada tahmin edil ları toplamını ve satışgiderlerini geçmek şaıtı ile ihale olunur. Birinci artı rde elektronik ortamdabirinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci aıtırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronikoıtamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin oz]'sO sini, rüçhanlı alacaklılarvarsa alacakları toPlamınl ve satıŞ giderlerini geçmesi şartıyla .n çoİ artırana ihale olunur , Böy|e fazlabedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edil
kadar banka teminat r
üzere süre verilebili l
Harcı, taşınmazın ay
tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resm
eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, r

3- IPotek sahibi .alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faizve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belğler iıe (ısl g-tin içino. dairemize bildirmeleri lazımdır; aksitakdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan-hiriç bırakılacaktır.
4- SatıŞ bedeli hemen veYa verilen mühlet içinde ödenmezse icra ve iflas Kanununun l33 üncümaddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamaı< sureti iIe iha1eninfeshine sebep olan tüm alıcılar ve kefi|leri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan vediğer zarar|ardan ve ayrlca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. ihale farkı ve temerrüt faiziaYrrca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelindenalınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesi
takdirde isteyen alı A
İİK'nun |27 madde
tebligatların tebliğ İ-":
yapı|mıştır" ibaresiyle tebliğ yerine geçmesine,

6- SatıŞa iŞtirak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkacabilgi almak isteYenlerin 2ol7lll2 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilanolunur.|6l06l2020

di« m.ızoı
1*1 iıgiıiı"@leri de dahildir.
* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64,e karşıIık gelmektedir.
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