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KULU

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı

:2Dl-9llı2 Ort. Gid. Sahş

22107/2020

Ko}.tYA KULU BELEDiYE BAŞKANLIĞI, NE

Memurluğumuzca satış işlemleri yurütiilen taşrrur ve taşlnmaz|ara ait satış ilanlan
Yazlmv ekinde gönderilmiŞtir. İlarıının belediyeniz ilan vasıtaları ile satış tarihinden ewel ilan

edilerek tanzim edilecek olan ilan tutanağnın satüş gtlnüden önce meınurluğumuza teslim edilmesi
aYnca satıŞ ilanında belirtilen giin ve saatler arasrnda belediyeniz tellalının satış yerind e hazır
edilmesi rica olunur.

Abdullah KOÇ
Satış Memuru
127368
§ e-iııızalıdır

EKI : Satış İlaru (2 adet)
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Örnek No: 25*

T.c.
KULU
(SULH HUKIJK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
20l9ll2 SATIŞ
TAŞINIRIN AÇlK ARTIRMA İLAI\Ir

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallaı satışaçıkarılmış olup:
Birinci artrmaiıln aŞağıda belirtilen giin, saat ve yerde yapılacağı ve o giin kymetlerinin %5g,sine isüekli
bulunmadığı taktirde, Yine aŞağda belirtilen gün, saat ve aynı yerde 2. artırmanın yapıİarak satılacağı;
şu kadar ki,
artlrTna bedelinin malın tahmin edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına
niçhanı olan
alacalılann toPlamından fazla olrnasının ve bundan başka paraya
çevirme ,. poyl-ro paylaşhrma giderIerini
geÇmesinin Şart o|duğu; birinci artrrmadan on giin önce başlamak iizere artırma tarihinden
önceki giin sonuna kadar
eŞqti§.uY..aD-gov-tr adtesinden elektronik oıtamda teklif verilebileceği, birinci artırmada
istekli bulıınmaüğ takdirde
ele]ııtronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak iizere ikinci artrrma giiniinden
önceki giin
sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceği, mahcuırun satış bedeli iizerinden uşugrau
beliıtilen oranda

KDV.'nin alıcıYa ait olacağı ve satrş şaıtnamesinin icra dosyasından görtilebileceği; gideri verildiği

takd.irde

Şartnamenin bir örneğinin isteYene gönderilebilec eği; fazJa bilgi almak isteyen|erin yutaıİda yazıh dosya nuıııarasıyla
dairemize başvurmalan ilan o lunur. 22l 01 12020

Abdullah KOÇ
Satış Memuru

l27368

f,
Tarihi
Tarihi
Yerİ

l.İhale

: 0t/09/2020 günü,

sıat 1l:00 - ll:05 arası.

2.İhale

: 0611012020 günü,

sııt

İhale
No

:

Takdir Edilen
Değeri TL.

l

1.000,00

e-iııızalıdıt

1l:00 - 1l:05 arası.

Kulu hçe l|alk Kütüphanesİ Camikebir Mah. Kutbettİn Gündüz Cad.
Adedi
l

KDV
%l

Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
42m2309 Plakalı , l985 Model , RENAULT Marka

,L

423

Tipli , C2J796R000092 MotorNo'lu ,F0003722 Şasi No'lu
Yakt Tipi Benzin , Vites Tipi Manuel , Kasa Tipi Sedan ,
Çekiş Tipi Önden çekiş , Rengi Krrmızı , Teyp var kırık,

,

anahtar ve ruhsat yok, Km bilgisi okunamadı. lastikler kölii,
iç döşeme yıprııırmış, kaportada muhtelif çizik, göçiik ve

çüriime mevcut, araç uzrın zamarıdır afil durumdadır. motor

çalışmıyor

(ix

m.rr+ır,

ı4t3)

* : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki
uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık gelmektedir.
UYAP Bilişim Sistcmindeki

bu doktimoa hııp://vatandJ6 uyap.gov.rr aılrsinden

E9pX4U4 - 9XoY4Q=

ile erişebilirsiniz.

T.c.

KULU
(SULH IIUKUK MAH.) SATIş MEMURLUĞU
2ol9ll2 SATIŞ

TAşINMAZIN AÇIKARTIR.I}|A iLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellik]eri

1NO,LU TAŞINMAZIN

:

Özet|ikleri
: Konya İl, rulu İlçe, 102 Ada, 36 Parsel, DİPDEDE Mahalle/Köy, KEpiR Mevkii, Dava konusu
taŞınmaz tapuda belirtildiği gibi tarla arazisi vasfinda olup, kunı tanm arazisi niteliğindedir. Toprak yapısı tınlı ve orta
derecede taŞlıdır. Kireç oranr orta seviyededir. AnziV"2-3 doğııyadoğru eğime sahiptir. Arazinin etrafi an dediğimiz tarlalar
arası ktiÇük sınırlarla çewili. Yerleşim yerine uzak mesafededir. Arazinin özelliklerine göre verimi orta düzeydedir. Tarla
şu
an nadas duıumdadır. Çevresinde mera ve ormanlıkalan bulunmanıaktadır.
Adresi

Kulu /KONYA

Yüzö|çümü

88.832.69 m2

Arsa Payı

TAM

İmar Durumu

Yok

Krymeti

355.33 t,00

TL

KDV Oranı

: o/ol8

Kaydındaki Şerhler
l. Sahş Günü
2. Sanş Günü

: Tapu kaydındaki

gibidir.

:08lO9l2O2O günü l0:00 - l0:05 arası
=

Sahş Yeri

:

061101202\ giinü 10:00 - 10:05 arası

Kuluİlçe Halk Kütiiphanesi Camikebir Mah. Kutbettin GiindiD Cad.

2No,LU TAŞINMAZIN

Öze[ikleri
: Konya tl, Kulu İlçe, 24 Ada 17 Parsel, KA§ryAKA Müalte/Köy, Taşrnmaz diiz bir
toPoğafft YaPıYa sahiptir. Parsel geometrik olarak dörtgen şekline benzemeliedir. Kulu Belediyesinden yapılan

incelemelerde değerlene konusu ana üaşmmazın ?arsa? vasıflı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz iizerinde |lİ,06rü
kullanım alanlr kargir ev bulunmakradır. Keşif esnasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle içcriye girilememiştir. Evin
giıiŞ kaPısının üŞaP olduğu, pencerelerin bir krsmının PVC bir kısmrnın üşap olduğu, eıeı<triıq su, aıt yapı hizrıetlerini
hıllandığ gorülrnüŞtiir. Dava konusu taşrımaz kadaskal açıdan yerine uygımdur. Taşınmaz çarşı merkezine 1,50km

uzakl*tadr.

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Pay
İmır Durumu
Krymeti
KDV Oranı
Kaydındıki Şerhler
Günü
2. Satış Günü
1. Satış

Sahş Yeri
3

: Kulu /KONYA
:251,85 m2
:

TAM

:

Yok

: 80.000,00
: o/ol8
: Tapu

TL

kaydındaki gibidir.

: 081091202} giinü l0:
:0611012020 günü
:

l0 - l0:15

l0:l0

arası

- 10:15 arası

Kulu I[çe Halk Kütiiphanesi Camikebir Mah. Kutbettin Giindiiz Cad.

NO,LU TAşINMAZIN

Ozellİklerİ

: Konyaİl. Kulu |lçe,24 Ada, 16 Parsel,KARŞryAKA Müalle/Köy, l Nolu Bağımsz Böliim
TaŞrnmaz diiz bir toPoğrafft Yapıya sahiptir. Parsel geometrik olarak L
şekline benzemektedir. Kulu Belediyesinden yapılan
incelemelerde değerleme konusu ana taşınmazın ?arsa? vasıflı olduğu bilgisi edinilmiştir. Taşınmaz iizerinde
484,64rn2
kullanım alanlı iki kath bina bulunmaktaüı'. l nolu bağıınsız bölünıi,in keşif esnasında evde kimsenin
bulunmaması nedeniyle
iÇeriYe girilememiŞtir. Taşınmazın arsa payınIn (l/4)360,18m2, dairenin btiiı242,32m2 olduğu
tespit edildi. Binanın jiriş

kaPrsının Çelik olduğu, Pencerelerin PVC oldugu, elektri! su, alt yapı hizmetlerini kullandğı gorülmıiştiır.
Dava konusu
faŞlnmaz kadastral açıdan yerine uygundur. Taşınmaz
çarşı merkezine 1,50km uzaktıktadır.

Adresi

: Kulu/KONYA

tIYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana hİtpr/vııandtr.uyap.gov.aİ

adrğindğ

FlmVCQ=

ile erişcbilirsiniz.

Yüzölçümü
Arsı Payı
İmar Durumu

:

TAM

:

Kıymeti
KDV Oranı

Yok

:

:

TL

: l l0.000,00

Kaydındaki Şerh|er
l. Satış Günü
2. Satış Günü

Yo|8

: Tapu kaydındaki

gibidir.

: 08/09/2020 giinü 10:20 - lO:25 arası

ı 06llOl2O2O giinü l0:20

Satış Yeri

:

_

l0:25 a-ası

Kului|çe Halk Kütiiphanesi Camikebir Mah. Kutbettin Gündiiz Cad.

4No,LU TAŞII{MAZIN

Yüz6lçümü
Arsa Payı
İmır Durumu
Krymeti
KDV Oranı
Kaydındaki Şerhler
1. Satış Günü
2. Satış Günü

:

:

TAM

:

Yok

: l l0.000,00

TL

:

Vol\

:

Tapu kaydındati gibidir.

:08109/202O günü 10:30 - 10:35 arası
: O611012020 giinü l0:30 - l0:35 arası

Satış Yeri

:

Kulu İlçe Halk Kütiiphanesi Camikebir Mah. Kutbettin
Giindiiz Cad.

5NO,LU TAŞıNMAZN

kH,}i'l#,}11=l j*"H-'.T*n:,lTj

fi:,l=*-birtopografi
incelemelerde değerleme

konusu-uru tuş,nrurın ?arsa? vasıflı olduğu'uııs,*i
kullanım alanlı iki katlı bina bulunmaktajır. 3 nolu
bağımsız utııtı.tın i"şiı:
içeriye girilememiştir. Taşrnmazın arsa payının (l/4)360,18m2,
"io*,
dairenin brüt
2
kapısının.çelik olduğu, pencerelerin PV-c;ıduğu,
eiekrik, *,r,'"ıt yup, hlon"t
taŞınmaz kadastral aÇıdan yerine uygundur. taşııİnaz
çarşı metkezine 1,50km uzaklılıtadır.
Adresi
: Kulu /KoNyA

Yüzölçümü
Payı

:

Arsa

Durumu
Kıymeti
KDV Oranı
Kıydındaki Şerhler
l. Satış Günü
2. Satış Günü
SahŞ Yeri

:

İmar

TAM

Yok
: ll0.000,0OTL
:

ı o/ol8
:

Tapu kaydındaki gibidiı..

:08l09/2}2}günü lO:4O - 10:45 arası

:

O611O12O2O

:

Kulu ilçe Halk Kütiiphanesi Camikebir Mah. Kutbettin
Gtindüz Cad.

;

T:::1r:i5_*

günü 10:40 - 10:45 arası

6NO,LU TAŞINMAZIN

i|r.::1_1*,

]9,.T"|: 5ARşIYAKA Mahaııe/Köy, 4 Noıu Bağımsız Böıiim

;1H,-.* İL:"J,.*:T:J:ir:*,_:.j"..i**i"i,*'J,#ŞffilĞT#H?;1tl1l.f,:.1lffi:lİ:İTL
,;i;|.Fil;il;'"#J ffill-f#:'i;HJtlHlT";;];l#
lffiff'T*,i"l-:,fl;
kuııanını
alanıı iki katıı l:::Jl_r:_,:,.:ı:,;l
bina buıunmakudır. ;;';";;;;"iiiu'-#'?lun"l'j,l#i,TXo;r'ffiX,YH"t,riri;!i,?!
ü[i« m.ızo;
llgililer tabirine irtifak l,utt, .anŞleri de düildir.

(*)

girilememiŞtir. TaŞınmazın aİsa paymln (l/4)360,18m2, dairenin brüt 242,32m2 olduğu tespit edildi. Binanın giriş kapısının
Çelik olduğu, Pencerelerin PVC olduğu, eleltrik, su, alt yapı hizmetlerini kullandığİ görülmüştiir. Dava koınısu taşınmaz
kadastral açıdan yerine uygundur. Taşınmaz çarşı merkezine 1,50km uzaklıktadır.

: Kulu /KONYA

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı
İmar Durumu
Krymeti

:
:

TAM
Yok

: ll0.000,00TL

KDV Oranı

. o/ol8

Kaydındıki Şerhler

: Tapu

Satış Günü
2. Satış Günü
Sahş Yeri

:0810912020 gtinü 10:50 - 10:55 arası

1.

: O611O1202O günü l0:50 - l0:55 arası
:

Satış şartları
1-

kaydındaki gibidir.

Kulu İlçe Halk Küüphanesi Camftebir Mah. Kutbettin Giirıdiiz Cad.

:

İtale aÇtk artırrna suretiYle yapılacaktır. Birinci artrrmanın yirmi giin öncesinden,
artırmatarüinden önceki gtin
ktronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu arırmada üahmin edilen degeı.in
toPlamınr ve satş giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birjnci artırmada
birinci artrmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gtinünden önceki
a teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin
İ,50 .irri, rüçhanh
ve satüŞ giderlerini geÇmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle
alıcı

rin % 20'si oranrnda pey akçesi veya bu miktar kadat banka
cı isteğinde (l0) giinü geçmemek üzere siire verilebilir. Damga

ittir. Tellillık Harcı, taşınmazrn aynından doğan vergiler satş
iizerinden rüçhan haklan vardır. Giimriik resmi ve akar
nması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra
3- IPotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul
i,izerindeki haklarını özellikJe faiz ve giderlere dair
olaıı iddialannı daYanağı belgeler ile (l5) gtin içinde dairemİze bildirmeleri
lazımdır; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit
olmadıkça paylaşmadan hariç bırakrlacaktır.

4- sauş bedeli
ihale feshedilir, ihaleye

kefilleri teklif

i
d

ettikleri

çıınununun l33 üncü maddesi gereğince
alenin feshine sebep olan tiim ahcılar ve

zararlardaıı ve ayTıca temerrüt faizinden
ınüteselsilen mesul olacak]ardır. İhale farkr ve temeırüt faizi ayrrcahiikme
hacet ka.|maksr7ın da.iremizce tahsi| olunacak, bu
fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacalıltr.

5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede
açık olup gideri verildiği takdirde isteyen
alıcıya bir örneği gönderi lebilir.

6- SatıŞa iŞtiıak edenlerin Şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul
etm§ sayılacakları, başkaca
isteYenlerin 20|9ll2 SatıŞ saYlı dosyanumarasİyla müdiirlügümüze
başvurmalan iları olıırıur.22 l07/2020

bilgi

Abdullah KOÇ
Satış Memuru

l27368

*

e-imzalıilır

(iiK m ı?6)
(*) Ilgililer tabirine iftifak haklo

süipleri

de dahildir.

* ; Bu örnek, bu Yönenrrelikten
önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e
IrVAPBilişimSisıeminılcki

buılrıkiimuahttp://yahds.uyap.gov.ıadrsindcn
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