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TAşINMAzrN AçIK ARTIRMA haxıSatıInraısına kara. verilen laşınnazın cinsi, niaeliği_ kıvmeıi qılc,lı ;i^^^_ı: :ı_

;"#:-'İ:İ}Tffi*i* i.lT;lömerani/Camikebir 
Mahaı,"T,iü, diiz topoğafik yapıya süip,

Alanı,,, tır..ina. n".t_,, -.,- yatlEıJO.O , uzaklıktE " O.t 
-Vogrnlukta 

KonutAlanı", üzerinde herhangi b ^rrE,r /Uu m uzaklıkta,." Ofta Yoğuntukta Konuı
tespit tarihind"uoİ*ru oıur, lanma izin belgesi ve onaylı mimari pİo;"ri olmayan,
Adresi : ö_".o. 

kadastral aÇınad Yerine uy8u, arsa vasfinda taşınmaz+ff;;r^, ;,!ff:T;"*ur[gutı,,"* 
u;;;;;;;;ffii

;ffi#Hr--o" o",#ffİl|.ölÇekti 
KuzeY KonYa Planlama Att Bölgesi Nazım imar pıanı ve

kaydındaki ŞerhIer : Tapu kaydındaki gibidir

Arsa Pay : Tam
İmar Durumu

Kıymeti
KDVOranı

1. Satış Günü
2. Sanş Günü
Satış Yeri

uygun, arsa vasfinda taşınmaz
Adresi
Yüzölçümü

: l0.000,00 TL
:Yol8

:22/12/2020 giinü l0;00 - l0;05 arası
: 19/01/2021giinü l0:00 - l0:05 arası
: Belediye Nikah Salonu Kulu Emniyet Müd. Karşısı Kapah Paz,aryeri Bitişiği

;"*1t'j1##" 
iı-- ı<ı ^'- ' 

l1,_:', 
Ömeranlı/Camikebir MahallelKöy, diiztoPografik yapıya sahip, geometrik otarak rarsel, Omeranlı/Camikebir MahallelKöy, diiz

orta Yogunl"ti" i""'r, Alanı,,, tizerinde T::'.r' 700 m uzaklıkta, ,,orta Yoğunlutiu «oort eıurrr,,, tır"ıno" ______ benzeye 700 m uzaklıkta, ,

:]T"'i Projesi_oımayun, tespit tarihind" b", ;;? ;"';',İ,,Tj,::';, belgesi ve onaylı:]T"'i Projesi_olmayan, tespit tarihinJe b;;-;;?;rj"'"İ,rTjİİ;", belgesi ,. oouyı,
uYgun,arsavasfindataşınmaz qvıu uuvarl.ll UlınaYan, radastral açınad yerine

: Ömeran]ı/Camikebiı Mah. Uzunkuyu Cd Kulu / KONYA:8l9,5'1 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu
plan notıan kapsmında ;#İ:}:lÇekli 

KuzeY KonYa Planlama Alt Bölgesi Nazım imar planı ve
Kıymeti
KDVOranı

: t2.000,00 TL
: Vo18

kaydındaki Şerhter : Tapu kaydındakigibidir
:22/12/2020 giinü l0:l0 - l0:I5 arası
:19/0l/202l giinü l0:l0 - l0:l5 arası

: Ömeranlı/Camikebir Maiı. Uzunkuyu Cd Kulu /KOiIYA
: 916,08 m2
: Tam

: Belediye Nikah Salonu Kulu Emniyet Müd. Kaışısı Kapalı Pazaryei Bitişiği

;"[:?# *"f#İ,ltİ# j,h".^r_::l9 ebir Müalle4(öy,düzH:gfflftf fflilTi#ıru*rrt[1*:rj:1,,:T 1"P'.tİ :H;}5t*ffiJ*::orta Yo€unlutta «on,rilıanı", ür".i;;;;İ'r;"rT;H:ffJ,:}, ığı7O0m uzakııil,,
T]T"'i Pr<ıjesi_olmayan, tespit tarihintie aor'-." olan evhı ,...,__,__P1,11 

ıanma ız.jnbelgesi ,. on"yl,ilöil#'#;1illlT#yi;*il;;;ffi ;:".;,"J:li"Tff ll,#l#,'ff Hl,l;iffi H;#

1. Sanş Günü
2. sa0ş Günü
Satış Yeri

uygun, arsa vasfinda taşınmaz
Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı

tJYAP B ilişim Sisre.lol"loF DM btı+ı:,'/vabndqs. ryup.e;;;;;ETffi
r / BU e O = iı" *[u iı i^n-İ



İmar Durumu : l /25000 ölçekli Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi Nazıın Imar Planı ve
Plan notlan kapsmında kalmaktadır.

Kaydındaki Şerhler ; Tapu kaydındaki gibidir

=22/12/2O20 gtinü 10:20 - 10:25 arası
:19101/2021günü 10:20 - l0:25 arası
: Belediye Nikah SalonuKulu Emniyet Müd. Karşısı Kapah Pazaryeri Bitişiği

: Konya İı, Kuıu ilçe, 753 Ada, 7 Parsel, omeranlı/Camikebir Mahal le/Köy,dirz

Kıymeti
KDVOranı

l. Satış Günü
2. Sahş Günü
Satış Yeri

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payr
İmar Durumu
Plan notlan kapsmında kalmaktadır.

: l3.000,00 TL

= 

o/o18

: Omeranlr/Camikebir Malı_ UzunkuyuCd Kulu / KONYA
:821,46m2
: Tam
: l/25000 ölçekli KuzeyKonya Planlama Alt Bölgesi Nazım İmar Planı ve

toPoğrafik YaPlYa sahiP, geometnk olarak dikdörtgen şekline benzeyen, caddeye uzaklığı 700 m uzaklıkta, ,,

Orta Yoğunlukta Konut Alanı", iizerinde herhangi bir yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve onaylı
mimari Pğesi olmaYan, tespit tarihinde boş arsa olan avlu duvarlan olmayan, kadastrallçınad yerine
uygun, arsa vasfinda taşınmaz

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydıııdaki gibidir
:22/l2l2o20 gtinü l0:30 - l0:35 arası
: l9l0ll2021gtinü l0:30 - 10:35 arası

: Öıneranlı/Camikebir Mah. UzunkuyuCd Kulu / KONYA
z82'7,56m2
: Tam

SıtıŞ Yeri : BelediYe Nikü Salonu Kulu Emııiyet Müd. Karşısı Kapalı pazaryei Bitişiği
5NO,LU TAŞINMAZIN

u Ilçe,753 Ada, 8 ikebir Mahalle/Köy, düz
dikdörtgen şekline a}lığ 700 m uzaklİkta, ''
herhangi bir yapı a izİn belgesi ve onaylı
boş arsa olan avl kadastral açınad yeri-ne

Krymeti
KDVOranı

1. Sanş Günü
2. Sanş Günü

Adresi
Yüzölçümü
Arsa Payı

Kıymeti
KDVOranı

1. §ahş Günü
2. Sanş Günü

Kaydındaki Şeı.hler : Tapu kaytlındaki gibidir

: 12.000,00 TL
: o/ol8

: l2.000,00 TL
: o/ol8

:22/1212020 giinü 10:40 - l0:45 arası
: |9/0ll202l gtinü l0:40 - ] 0:45 arası

İmar Durumu : 1125000 ölçekli Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi Nazrm imar planı ve
Plan notlan kapsmında kalmaktadrr

6NO,LU TAŞINMAZIN
ilçe, 753 Ada, 9 Parsel, Ömeranlı/Camikebir MahalleiKöy, dtiz
dikdörtgen şekline benzeyen, caddeye uzaklığ 700 m uzaklıkta, ''
herhangi bir yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi ve onaylı
boş arsa olan avlu duvarlan olmayan, kadasfullçınad yerine

fi« m.ızo1
(+) Ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahitdir.
* ; Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64,e karşılık gelmektedir.

4 NO,LU TAŞINMAZIN

UYAP Bilişim sisLeminıtcki bu dohımua lıaıp:/foahdıs.uyilp.gov.lİ adr§irıdğ Ln - ugvrkJf r / BU6a= ile erişebilirsiniz,



Adresi : Öıneranlı/Camikebir Mah. Uzunkuyu Cd Kulu / K.NYAYüzölçümü :606,14 m2
Arsa Payı : Tam
imar Durumu : ll2500oölçekli Kuzey Konya planlama Alt Bölgesi Nazm imar planı ve
Plan notları kapsmında kalmaktadır
Krymeti
KDVOrını

: l0.000,00 TL
:%ol8

Kaydındaki Şerhter : Tapu kaydındaki gibidir
l. Sanş Günü
2. sanş Günü
Satış Yeri

22/12/2020 giinü 10:50 - l0:55 arası
|9l0Ll2O2| gtinü t0:50 - l0:55 arası
Belediye Nikah salonu kulu Emniyet Müd. karşrsr kapalı pazaryeiBitişiği

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edi
kadar banka teminat mekfubu vermeleri lazımdır, satı
üzere stire verilebilir. Damga vergisi,
Harcı, taşınmazın aynındarı doğan verg
futan iizerinden niçhan haklan vardır.
eşya ve akardan ahnması lazım gelen resim ve vergi,' 

sahibi alacakl
vc an iddialannı eki haklarını özel|ık|e faiz
tak u sicil ile sabi bildirmeleri lazımdır; aksi

4- Satış b
maddesi gereğince
feshine sebep olan
diğer zararlardan v
ayrıca hiikme hacet kalmakszın dairemizce tahsil o
alınacaktır.

6- SatıŞa iŞtirak edenl_erin Şaıtnameyi görmüş ve miinderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkacabilgi almak isteYenlerin 20l7ll84 Esu' *ayrİ, dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilanolunur.l9ll0/2020

T#*,j1i|İO1l-,,j_1" fl-, :on}"u,f.ud* sguegg,.t "a.",ı.J",'lİİ,# Hffi;H;;
;::ll*:l:':51:_P,_,pl,ıada tahmin "aı., affiffiffi.ifr,";;l;;'";;d;i;;Jr'}i:#i'*i

#"1i*?"o]|o,",,,-1}hl'ffiTlilelektrnnİL ortcfrAa l.ij_^i _*._ ^)-_ -- ;;öffiffi#,;ilT"-#;kaAer elelrt.nnilz nı+^*l^ ]^t-l:f -.___:ı ı :ı

h""1,;",J*,",:"Ti,:]T:9 :::ll1.i".,Tll*t*'n. il.."i;;;il';#Tj-J#"Tş}iTrili',l",
}:*:,,"i,.,,,""T:lT.l11.İ "]i:_l, topüu-,n, y". |1t ş 

giderıerini *;;'#;;;':T;"--:.#.J;Hİ'olunur. Böyle fazla bedelle alıcı ç*mazs",",,i ,"i"uiiııu."";Ğ;l
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(*) ilgi li lel t"@leri de dahildir.
+ : Bu ömek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kul|aııı]an örnek 64,e karşılık gelmektedir.

UYAPBiIişimSisteminılekibudoh]man.nÇ,rr*ffi ]lİffi İ_-' ugvrk ' r / ELJ6O= ;l. 
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