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Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınmaz satış İlanı yazl-ımlz ekİnde

gönderilmiştir. ilanın belediyeniz ilan vasıtaları i|e 2510712020 tarihinden ewel ilan

İoııereı< tanzim edilecek olan ilan tutanağının satış gününden önce müdiirlüğiimiİze teslim

edilmesi, ayrıca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediYeniz tellalının satıŞ

yerinde hazır edilmesi rica olunur.

Mehmet Özçpri«
İcra.Müdürü

10l895
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1-1 adet (Satış İlanı)
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TAşINMAzIN AçIK ARTIRMA iı.ı,Nr

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1NO,LU TAŞINMAZIN
ffiKonyaİı,Kuıuİlçe,l02Ada,3Parsel,Tuzyaka/KışlaMahalle/Köy,Kışla
yaylası Mevkii,killi tınlı toprak yapısına sahip, orta kireçli, orta taşlı, orta derin profillİ, yak|Eık %o2,3

doğuya doğru eğimli bir topoğrafik yapıda, kuru, yerleşim yerinden uzak, tespittarihinde ekili durumda, orta

deredece verimli, tarla vasfında taşınmaz

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti
KDV Oranı

Tuzyaka Mah. Kulu / KONYA
|09.657,77 m2

Tam

328.973,00 TL

özellikleri : Konya il, Kulu İlçe, l20 Ada,76 Parsel, Turyaka/Cumhuriyet Mahalle/Köy,

çataltepe Mevkii, kumlui tınlı toprak yapısınasahip, az kireçli, aztaşlı, orta derİn profillİ, yaklaŞıkYo2-3

kuzeye doğru eğimli bir topoğrafik yapıda, kuru, yerleşim yerinden uzak, tespİt tarihİnde nadas durumda,

oıta deredece verimli, tarla vasfinda taşınmaz

:%ol8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti
KDVOranı
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri
3 NO,LU TAŞINMAZIN
özeilikleri :

Çataltepe Mevkii, kumlu
doğuya doğru eğimli bir
orta deredece verimli, tarla vasfinda taşınmaz

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

:25108/2020 günü 10:30 - lO:35 arası

:2210912020 günü 10:30 - l0:35 arası

: Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

Tuzyaka Mah. Kulu / KONYA
54.975,5| m2

Tam

l23.695,00 TL
%l8
Tapu kaydındaki gibidir

2510812020 günü 10:40 - 10:45 arası

22109/2020 günü 10:40 - 10:45 arası

Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

Konya İ1, Kuıu ilçe, 120 Ada, 10O parsel, Turyaka/Cumhuriyet Mahalle/Köy,

tınlı toprak yapısına sahip, az kireçli, aztaş|ı, orta derin profilli, yak|aşko/o2-3

topoğrafik yapıda, kuru, yerleşim yerinden uzak, tespit tarihinde nadas durumda,

Tuzyaka Mah. Kulu / KONYA
34.263,0| m2

Tam
77,092,00 TL
%|8
Tapu kaydındaki gibidir

2510812020 günü 10:50 - 10:55 arası 
_.,. ,ı.:i.:i,n_r_.,

22l09l2O2O günü 10:50 - 10:55 arası ı;.' ,,

Camikebir Müallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

e-[mzalıüf,

2 NO,LU TAŞINMAZIN

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas uyap.gov tr adresinden OXbYZK - - DPXuzej - QTpbm4= iıeerişebiıirsiniz

,ffi



4 NO,LU TAŞINMAZIN
ffiKonyaiı,Kuıuİlçe,lI,7Ada,l2Parse1,BozanMahalle/Köy,KillikMevkii,killi
tınlı toprak yapısına sahip, kİreçli, taşlı, orta derin profilli, yaklaşık % |-2 doğuya doğru eğimli bir

topoğrafik yuprd", güneyinden yol geçen, kuru, yerleşim yerinden uzak, tespit tarihinde ekili durumda, orta

deredece verimli, tarla vasfında taşınmaz

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti
KDV Oranı

: Bozan Mah. Kulu/ KONYA
:65.985,57 m2

: Tam

|97.957,00 TL
%|8
Tapu kaydındaki gibidir.

2510812020 günü 11:00 - l l:05 arası

2210912020 günü l l:00 - l 1:05 arası

Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

: Bozan Kulu / KONYA
: |4.249,|2 m2

: Tam

:28.498,00 TL
z%o|8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

5 NO,LU TAŞINMAZIN
ffiKonyaiı,Kuıuİlçe,1O2Ada,47Parsel,BozanMahalle/Köy,Abaz|ıMevkii,
killi tınlı toprakyapısına sahip, ortakireçli, ortataşlı, ortaderin profilli, YaklaŞık %o2-3 batıYa do$u eğimli

bir topoğrafik yapıda, doğusundan ara yol geçen, kuru, yerleşim yerinden uzak, tespit tarihinde ekili

durumda, orta deredece verimli, tarla vasfında taşınmaz

:2510812020 günü l1:10 - 1l:l5 aras

z2210912020 günü 1l:l0 - 1l:l5 arası

: Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

: Konya il, Kulu
Mevkii,killi tınlı toprak yapısına sahip, orta

topoğrafik yapıda, batısından ara yol geçen,

orta deredece verimli, tarla vasfında taşınmaz

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

İlçe, 106 Ada, 6 Parsel, BOZAN Mahalle/Köy, l<İllİl<
kireçli, orta taşh, orta derin profilli, yaklaşık Yo|,2 eğimli bir
kuru, yerleşim yerinden uzak, tespit tarihinde ekili durumda,

: Bozan Mah. Kulu /KONYA
z 51.465,64 m2

: Tam
128.664,00 TL
%l8
Tapu kaydındaki gibidir

25108l}020 günü 1|:20 - |l:25 arası

2210912020 günü 1 1:20 - l 1:25 arası

Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

: Bozan Mah. Kulu/ KONYA
:29.3|5,3l m2

7 NO,LU TAŞINMAZIN
ffiKonyaiı,Kuıuilçe,104Ada,46Parsel,BoZANMahalle/Köy,rİııiı<Mevkii,
killi tınlı toprak yapısına sahip, orta kireçli, orta taşlı, orta derin profilli, yaklaŞık Yo|-Z eğimli bir toPoğrafik

yapıda, güneyinden ve batısından ara yol geçen, kuru, yerleşim yerinden uzak, tespit tarihinde nadas

OrİumOu, oıta deredece verimli, tarla vasfinda taşınmaz :,

Adresi
Yüzölçümü

(ii« m.ızo)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu ömek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek 64'e karşılık gelmektedir.

6 NO,LU TAŞINMAZIN

UYAP Bilişiın Sistemindeki bu dokümma http://vatandas uyap gov tr adresinden OxbYZkt - BfDuwcH - DPXuzej - QTpbm4= ile erişebilisinizffi



.İ,rsa Pay,
Kıymeti
KDVOranı

: Tam

:65.959,00 TL
:Yo|8

8 NO,LU TAŞINMAZIN
özellikleri Tı<onyu iı, Kulu ilçe, l04 Ada, l49 Parsel, Bozan Mahalle/KöY, Killik Mevkii,

killi tınh toprak yapıslna sahip, orta kireçli, orta taşlı, orta derin profilli, yaklaşık Yo24 gnneYe doğru eEim.!i.

bir topoğrafik vapıda doğusundan ara yol g"ç"n, kuru, yerleşim yerinden uzak, tespit tarihinde ekili

durumda, orta deredece verimli, tarla vasfinda taşınmaz

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü
2. Satış Günü
Satış Yeri

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
Kıymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler

:2510812020 günü l l:30 - l 1:35 arası

z 2210912020 günü l 1:30 - l 1:35 arası

: Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda

Bozan Mah. Kulu/ KONYA
60.205,93 m2

Tam
150.515,00 TL
%l8
Tapu kaydındaki gibidir

1. Satış Günü :2510812020 günü l1:40 - ll:45 arası

1iir m.ızo;
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

* : Bu ömek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Ömek

2. Satış Günü :2210912020 günü l 1 :40 - 1 l :45 arası

Satış yeri : Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu KütüPhanesi Salonunda

Satış şartları : l- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın Yirmi gün öncesinden,

artrrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecekİir, Bu

artırmada tahmin 
"---- 

- 
ar yarsa alacakları toptamını ve sat!ş giderlerini CeÇm:r

şartı ile ihale ol takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki

beşinci günden, a kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu

artırmada da mal ı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini

geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazlabedelle allcı çıkmazsasatış talebi düşecektir,

2_ Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değeri n Vo 2)'sioranında peY akÇesi veYa bu miktar kadar

banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin pru iı"di,, alıcı isteğinde (l0) günü geçmemek üzere süre

verilebilir. Damga vergisi, KDV, l/2 tapu harcı alıcıya aittir, Tellöllık Harcı, taşlnmazın

aynından doğan vergil". ,ut,ş bedelinden odenir. ( alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan

hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi D ayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen

resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir,)

3_ ipoteksahibi alacaktılarla diğer ilgilerin(*) bu gayrimenkulüzerindekihaklarını özellikle faizve giderlere

dair olan iddialarını dayanağı belgeler iİe(ı5j gun İçİnd"-oairemizebildirmeleri lazımdır; aksi takdirdehakları taPu

sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır,

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet

gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra

ıüm-alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son

temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, Ihal

dairemizce tahsıl olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacalıır,
dairede açık olup gideri verildiği takdirde

dönen ilgililerin ve İİK'nun l27 maddesine

gönderilen tebligatların tebliğ imkansızlığı
ilan yapılmıştır" ibaresiyle tebliğ yerine

geçmesine,

6_ Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul_etm.1l saVllacak]lı, baŞkaca bilgi almak

isteyenlerin 2ol8l535 Esas sayılı dosya numaraJıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur23106/2020

Mehmet Özçeti«
İçra Müdürü

10l895

ğ c-iınzıılıılır

64'e karşıhk gelmektedir.
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