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Müdürlüğümüzce satışına karar verilen Taşınmaz düzeltme ilanı yaz|mz ekinde
gönderilmiştir. ilanın belediyeniz ilan vasıtaları i|e 26ll0120l9 tarihinden önce ilan edilerek
tanzim edilecek olan i|an tutanağının satış gününden önce müdürlüğümüze teslim edİlmesi,
ayrıca satış ilanında belirtilen gün ve saatler arasında belediyenİz tellalının satış yerİnde hazır
edilmesi rica oIunur.
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uüzBı,rıvır iraNı
Müdürlüğümüz doslasında hazırlanan satış ilanında

;

:Konya İl. Kulu İlçe, ll4 Ada, 5 Parsel, Karacadere
yapısı
killi
tınlı olup, orta kireçli orta taşlı, orta derin profilli, yaklaşık
, Köyaltı Mevkii, toprak

4 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri

-M

%2-3 eğimli topografik yapıya sahip, kuru arazi, yerleşim yerinin içinde yer alan, tespit tarihinde boş,
üzerinde uz|Jn zamandan beri herhangi bir ekim dikim yapılmayan, güneyinde |43257. Sk ve kuzeyinde
Karacedere caddesi yer alan. her ne kadar tapuda tarla olarak geçse de etrafında yapılar bulunan, ileride
yerleşim yerioIarak kullanılacağı görülen. 1/2 hissesi borçlu adına kayıtlı tarla
: Koı-ıya iIi Kulu İlçesi Karacedere Mah.
Adresi
:20.?51.09 ın'
Yüzölçümü
: Uygulama imar planı bulunmamakta olup, Konya Büyükşehir Belediye Meclis
İmar Durumu
Kararı ile onaylanan Kuzey Konya Planlama Alt Bölgesi ll25000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan
hükümleri geçerlidir
KDV Oranı : %l8
: 101.205.50 TL
Kıymeti
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaldındaki gibidir
: 26ll | /2019 günli 10:40 - 10:45 arası
1. Satış Günü
:24l|2l20l9 günü l0:40 - l0:45 arası
2. Satış Günü
: Camikebir Mahallesi Kutbettin Gündüz Cad Kulu Kütüphanesi Salonunda
Satış Yeri
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