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Konya Karatay'da of�s ve �şyer� b�nası �cradan satılıktır (çoklu satış)

İlan Metn� |    Tam Ekran

T.C. 
KONYA1. İCRA DAİRESİ 

2019/1530 TLMT. 
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar ver�len taşınmazın c�ns�, n�tel�ğ�, kıymet�, aded�, öneml� özell�kler� : 
1 NO'LU TAŞINMAZIN Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mahalles� 2491 Ada, 43 Parsel, A BLOK 1 bağımsız bölüm sayılı taşınmazın
satışı yapılacaktır. Taşınmaz 6.209,38M2 YÜZÖLÇÜMLÜ 3 KATLI BETONARME OFİS VE İŞYERİ BİNASI, 2 KATLI betonarme of�s ve �şyer� b�nası ve
arsası vasıflı ana taşınmaz üzer�nde A blok zem�n kat 1 bağımsız bölüm nodlu depolu tr�bleks �malathane n�tel�kl� taşınmaz tam h�ssel� olup, �mar planında
san�y� alanı blok n�zam 7,50M kat yüksekl�ğ� TAKS: 0,50 Emsal: 1,00, ön , yan ve arka bahçe çekme mesafeler� yönetmel�k esasları d�kkate alınarak yapım
�mar şartlarına sah�pt�r. Değerleme konusu taşınmazın bulunduğu blok, bodrum kat, zem�n kat, asma kat ve çatı kat olarak dört katlı betonarme karkas yapı
türünde �nşaa ed�lm�şt�r. BLokun dış cephes� kısmen alüm�nyum kapaklı cephe ve kompoz�t kaplama kısmen ve sıva üzer� boyalıdır. Blokta proje har�c�
g�r�şler yapılmış g�r�şler fotosell� cam kapıdır. B�naya a�t acık otopark, yeş�l alan mevcut olup b�na yaşı yaklaşık 4-5 yıldır. 1 bağımsız bölüm taşınmaz zem�n,
asma, çatı katlı olan dört katlı A blokun tümünde yer almaktadır. Blokun bodrum katında sığınak-kapalı otopark, elektr�k pano odası, depo, jeneratör odası,
dört adet wc - lavabo, hol �k� adet güvenl�k holü ve bağımsız bölüm ek� yer almaktadır. Blokun normal, asma ve çatı katında, m�mar� rojeye göre tek hac�m
bulunmakta �ken uygulamada, b�na genel�nde yönet�c� odaları, toplantı salon yarı, of�sler, arş�v odaları, bekleme salonları g�b� düzenlemeler yapılmış olup
bu b�r�mler�n oluşturulurken alüm�nyum cam bölmeler, tuğla duvar �le bölmeler ve modüler camlı bölme duvarlar yapılmıştır. Ayrıca b�r çok yere mutfaklar ve
wc-lavabo maheller� oluşturulmuştur. İÇ mekanlarda zem�nler genell�kle gran�t kaplama, kısmen de lam�nant parke kaplamadır. Islak hac�mler har�ç tüm
hac�mler�n duvarları genell�kle saten alzçı üzer� boya olup, tavanları �se spot aydınlatmalı asma tavandır. Bİnanın ısınma s�stem� doğalgazlı kalor�fer ve
kl�ma tes�satı �le sağlanmaktadır. B�nanın yangın ve güvenl�k alanları mevcuttur. Taşınmaz m�mar� projes�ne göre brüt 4.759,00M2 d�r. NET İSE 3.800m2
KAPALI ALANA SAHİPTİR (23.03.2016 TARİH VE 9219 YEVMİYE İLE 480.000,00tl bedel karşılığında k�ra sözleşmes� vardır ( 10 yıl müddetle yılık
k�ra bedel� 480,000TL +KDV)LEHDARI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O )  
Adres� : Fevz� çakmak Mah. Ankara Caddes� A Blk No: 232/1 Karatay - Konya 
Yüzölçümü : 6.209,38m2 ( ARSA TAŞINMAZ YÜZÖLÇÜMÜ) TAŞINMAZ BRÜT ALANI: 4.759,00m2 
Arsa Payı : 4759/9007 
İmar Durumu : 10.12.2013 TARİHLE YAPI RUHSATI İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ 2014/446 NOLU VE İKİNCİ YAPI
KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGE İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 15.000.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERGİSİ: BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler :�potek ve hac�z şerhler� mevcut �potek dosyasından satış yapılacaktır 23.03.2016 TARİH VE 9219 YEVMİYE İLE480.000,00tl
bedel karşılığında k�ra sözleşmes� vardır ( 10 yıl müddetle yılık k�ra bedel� 480,000TL +KDV)LEHDARI TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O . D�ğer
şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 10:00 - 10:05 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 10:00 - 10:05 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY --KONYA 
2 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz� çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel, B blok zem�n kat 1 B. B. SATIŞI YAPILACAKTIR Konya İl� Karatay İlçes�
Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü " Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer�
B�nası ve Arsası? n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 1 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı "Depolu Tr�pleks İmalathane"
n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3/G (B Blok 1 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13522
sayfasında kayıtlı tam h�sse tarafından kullanılan B Blok 1 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel
üzer�nde �k� adet blok yer almaktadır. 2491 Ada 43 nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır.
Numaratajını 10631. Sokaktan alan B Bloktak� en batıdak� A Bloğa en yakın bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r
normal kat ve çatı katından �barett�r. Bağımsız bölüm �ç�nde farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Bodrum katında depo, �malathane, Lavabo Wc Mahal�,
hol, zem�n katında sekretarya, �darec� of�s�, depo, �malathane, normal b�r�nc� katında gen�ş b�r hol, �malathane, depo, çatı katında �se y�ne depo alanları ve
teras yer almaktadır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. B�nanın zem�n katındak� yerler lam�nant, bodrum,
çatı ve b�r�nc� kat zem�nler� kısmen seram�k, kısmen yer�nde dökme şap betondur. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum, normal ve
çatı katı tavanlarında sıvasız ve boyasız kısımlar görülmüştür. Zem�n katta �se asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum
olup camlar ısıcamlıdır. İdar� of�s�n zem�nler�nde lam�nant kaplamalar görülmüştür. İç dekorasyonu kurumsal k�ml�k yansıtacak şek�lde yapılmış olan
taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. İdar� of�ste kl�ma s�stem� �le soğutma ve ısıtma sağlanmaktadır. D�ğer katlarda kalor�fer
olmayıp, soba kullanılmaktadır. Merd�ven küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans
döşel�d�r. Lavabo duvara ankastre şekl�nde olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC
doğrama olup camlar ısıcamlıdır. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Proje dışı bölmelerle genel�nde değ�ş�k
departmanlara a�t odalar, sekreterya, bekleme salonu g�b� düzenlemeler yapılmıştır. Bu b�r�mler oluşturulurken; k�m� yerde betopan ayırmalar; k�m�
b�r�mlerde de tuğla duvar �le ayrımlar yapılmıştır. Depolu tr�pleks �malathane vasıflı B blok 1 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532 m2, net
425 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı
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yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı mevcuttur. B�nanın acık otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3/G Karatay / Konya Karatay / KONYA 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu : YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 800.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf -- DAMğA VERGİSİG: b�nde 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcut �potek dosyasından satış yapılacaktır D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 10:20 - 10:25 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 10:20 - 10:25 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z18Z19 KARATAY / KONYA 
3 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel, B blok zem�n kat 2 B. B. Satışı yapılacaktır. Konya İl� Karatay İlçes� Fevz�
Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü "3 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası
ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 2 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı ?Depolu Tr�pleks İmalathane? n�tel�kl�
taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3/F (B Blok 2 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13523 sayfasında
kayıtlıB Blok 2 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�nde �k� adet blok yer almaktadır. 2491 Ada 43
nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır. Numaratajını 10631. Sokak'tan alan B Bloktak� A Bloğa
yakınlığına göre �k�nc� bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r normal kat ve çatı katından �barett�r. Bağımsız bölüm
�ç�nde farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Bodrum katında depo, �malathane, hol, zem�n katında depo, �malathane, normal b�r�nc� katında gen�ş b�r hol,
�malathane, depo, çatı katında �se yönet�c� odası �dar� b�r�m ve teras yer almaktadır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle
sağlanmaktadır. B�nanın zem�n katı, bodrum ve b�r�nc� kat zem�nler� yer�nde dökme şap betondur. Bu katlarda duvarlar sıvasız ve boyasızdır. Catı katındak�
yönet�c� odasında �se duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum, zem�n ve normal kat tavanları y�ne sıvasız ve boyasız olduğu
görülmüştür. Catı katında �se spot aydınlatmalı asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır. İdar� of�s�n
zem�nler�nde lam�nant kaplamalar görülmüştür. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmaktadır. İdar� of�s dah�l ısıtma s�stem� yoktur. D�ğer
katlarda da kalor�fer olmayıp, soba kullanılmaktadır. Merd�ven küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Camlar ısıcamlıdır. B�nanın dış cepheler�ne
cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Proje dışı bölme �le yandak� 3 nolu bağımsız bölüm �le ayıran duvar betopan �le kapatılmıştır. Depolu tr�pleks
�malathane vasıflı B blok 2 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532 m2, net 425 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden
faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı mevcuttur. B�nanın acık otoparkı
bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3/F Karatay / Konya Karatay / KONYA 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu : YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 650.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERĞİSİ:BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler :�potek ve hac�z şerh� mevcut olup, �potek dosysaından satış yapılacaktır D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 10:40 - 10:45 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 10:40 - 10:45 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18Z19KARATAY - KONYA 
4 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel, B blok zem�n kat 3 B. B. Satışı yapılacaktır.Konya İl� Karatay İlçes� Fevz�
Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü "3 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası
ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 3 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı "Depolu Tr�pleks İmalathane" n�tel�kl�
taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3/E (B Blok 3 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13524 sayfasında
kayıtlı tam h�ssel� B Blok 3 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�nde �k� adet blok yer almaktadır.
2491 Ada 43 nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır. Numaratajını 10631. Sokaktan alan B Bloktak� en
batıdak� A Bloğa göre baştan üçüncü bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r normal kat ve çatı katından �barett�r.
Bağımsız bölüm �ç�nde farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Bodrum katında depo, �malathane, zem�n katında sekretarya, �darec� of�s�, depo, �malathane,
normal b�r�nc� katında gen�ş b�r hol, �malathane, depo, çatı katında �se �darec� of�s�, b�r�m alanları ve teras yer almaktadır. Katlar arası bağlantı mermer
basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. B�nanın zem�n, normal ve çatı katındak� yerler kısmen lam�nant kısmen de seram�k kaplama, bodrum
kat zem�nler� yer�nde dökme şap betondur. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum katında tavanlar sıvasız ve boyasız olup d�ğer
zem�n, normal ve çatı katı tavanlarında �se asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır. İdar� of�s�n
zem�nler�nde lam�nant kaplamalar görülmüştür. İç dekorasyonu kurumsal k�ml�k yansıtacak şek�lde yapılmış olan taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı
bulunmamaktadır. İdar� of�ste kl�ma s�stem� �le soğutma ve ısıtma sağlanmaktadır. D�ğer katlarda kalor�fer olmayıp, soba kullanılmaktadır. Merd�ven
küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans döşel�d�r. Lavabo duvara ankastre
şekl�nde olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır.
B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Proje dışı bölmelerle genel�nde değ�ş�k departmanlara a�t odalar, atölyeler, of�sler
g�b� düzenlemeler yapılmıştır. Depolu tr�pleks �malathane vasıflı B blok 3 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532 m2, net 425 m2 kapalı alana
sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın
bahçe duvarı mevcuttur. B�nanın acık otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3/E Karatay / Konya 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu : YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 750.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERĞİSİ: BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler :�potek ve hac�z şerh� mevcut �potek dosyasından satış yapılacaktır.D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
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1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 11:00 - 11:05 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 11:00 - 11:05 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18Z19 KARATAY - KONYA - 
5 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel, B BLOK ZEMİN KAT 4 B. B. SATIŞI YAPILACAKTIR Konya İl� Karatay
İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü "3 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve
İşyer� B�nası ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 4 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı "Depolu Tr�pleks İmalathane"
n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3/D (B Blok 4 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13525
sayfasında kayıtlı tam h�sse Keş�f tar�h� �t�bar�yle boş olan B Blok 4 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r.
Parsel üzer�nde �k� adet blok yer almaktadır. 2491 Ada 43 nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır.
Numaratajını 10631. Sokaktan alan B Bloktak� en batıdak� A Bloğa göre baştan dördüncü bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz;
bodrum, zem�n, b�r normal kat ve çatı katından �barett�r. Bağımsız bölüm �ç�nde bölme odalar oluşturulmamıştır. Bölmeler yoktur. Bodrum katı,zem�n katı,
normal b�r�nc� katı ve çatı katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. B�nanın zem�n, normal ve çatı katındak� yerler
yer�nde dökme şap betondur. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Her katındak� tavanlar sıvasız ve boyasız olup dış cephe doğramaları
alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmaktadır. Taşınmazda kalor�fer tes�satı yoktur. Merd�ven küpeşteler�
alüm�nyum doğramadan mamüldür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır. B�nanın dış
cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Depolu tr�pleks �malathane vasıflı B blok 4 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532
m2, net 425 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona
bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı mevcuttur. B�nanın acık otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3/D Karatay / Konya Karatay / KONYA 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu : . YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 650.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERĞİSİ: BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler :�potek ve hac�z şerh� mevcut, �potek dosyasından satış yapılacaktırD�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 11:20 - 11:25 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 11:20 - 11:25 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18Z19 KARATAY - KONYA 
6 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel,B blok zem�n kat 5 B. B. Satışı yapılacaktır. Konya İl� Karatay İlçes� Fevz�
Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü "3 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası
ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 5 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı "Depolu Tr�pleks İmalathane" n�tel�kl�
taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3/C (B Blok 5 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13526 sayfasında
kayıtlı tam h�sses� Keş�f tar�h� �t�bar�yle boş olan B Blok 5 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�nde
�k� adet blok yer almaktadır. 2491 Ada 43 nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır. Numaratajını 10631.
Sokaktan alan B Bloktak� en batıdak� A Bloğa göre baştan beş�nc� bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r normal
kat ve çatı katından �barett�r. Bağımsız bölüm �ç�nde bölme odalar oluşturulmamıştır. Bölmeler yoktur. Bodrum katı,zem�n katı, normal b�r�nc� katı ve çatı
katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. B�nanın zem�n, normal ve çatı katındak� yerler yer�nde dökme şap
betondur. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Her katındak� tavanlar sıvasız ve boyasız olup dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar
ısıcamlıdır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmaktadır. Taşınmazda kalor�fer tes�satı yoktur. Merd�ven küpeşteler� alüm�nyum doğramadan
mamüldür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum
kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Depolu tr�pleks �malathane vasıflı B blok 5 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532 m2, net 425 m2 kapalı alana
sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın
bahçe duvarı mevcuttur. B�nanın acık otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3/C Karatay / Konya 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu : YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 650.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca MuafDAMĞA VERĞİSİ:BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır.D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 11:40 - 11:45 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 11:40 - 11:45 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z18Z19 KARATAY - KONYA- 
7 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel, B blok zem�n kat 6 B. B. Satışı yapılacaktır.Konya İl� Karatay İlçes� Fevz�
Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü "3 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası
ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 6 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı "Depolu Tr�pleks İmalathane" n�tel�kl�
taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3/B (B Blok 6 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13527 sayfasında
kayıtlı tam h�sse B Blok 6 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�nde �k� adet blok yer almaktadır.
2491 Ada 43 nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır. Numaratajını 10631. Sokak?tan alan B Bloktak�
en batıdak� A Bloğa göre altıncı bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r normal kat ve çatı katından �barett�r.
Bağımsız bölüm �ç�nde farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Bodrum katında depo, mutfak, Lavabo Wc Mahal�, hol, zem�n katında müşter� kabul, depo,
normal b�r�nc� katında gen�ş b�r hol, �darec� b�r�mler�, depo, çatı katında �se y�ne depo alanları ve teras yer almaktadır. Katlar arası bağlantı mermer
basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. B�nanın bodrum katında zem�nler yer�nde dökme şap betondur. Zem�n, normal kat ve catı katında �se
seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum katı tavanlarında sıvasız ve boyasız kısımlar görülmüştür. Zem�n, normal kat
ve catı katında �se asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır.İç dekorasyonu kurumsal k�ml�k
yansıtacak şek�lde yapılmış olan taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup
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komb�l�d�r. Alüm�nyum panel radyatörler� bulunmaktadır. Merd�ven küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k
olup tavana kadar fayans döşel�d�r. Lavabo duvara ankastre şekl�nde olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler�
ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Proje dışı bölmelerle
genel�nde değ�ş�k departmanlara a�t odalar, müşter� kabul, depolar g�b� düzenlemeler yapılmıştır. Bu b�r�mler oluşturulurken; tuğla duvar �le ayrımlar
yapılmıştır.Depolu tr�pleks �malathane vasıflı B blok 6 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532 m2, net 425 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın
beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı
mevcuttur. B�nanın acık otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3/B Karatay / Konya 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu :YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 750.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca MuafDAMGA VERĞİSİ.:BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcut, �potek dosyasından satış yapılacaktır.D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 12:00 - 12:05 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 12:00 - 12:05 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z18 Z19 KARATAY - KONYA 
8 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel, B BLOK ZEMİN KAT 7 B. B. SATIŞI YAPILACAKTIR Konya İl� Karatay
İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü "3 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve
İşyer� B�nası ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 7 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı "Depolu Tr�pleks İmalathane"
n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3/A (B Blok 7 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13528
sayfasında kayıtlı tam h�sseKeş�f tar�h� �t�bar�yle boş olan B Blok 7 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel
üzer�nde �k� adet blok yer almaktadır. 2491 Ada 43 nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır.
Numaratajını 10631. Sokaktan alan B Bloktak� en doğuda köşe konumdak� bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r
normal kat ve çatı katından �barett�r. 7 nolu bağımsız bölüm; komşu 8 nolu bağımsız bölüm �le b�rl�kte kullanılmak adına ara bölme duvarları proje dışı
açılmıştır.İç�nde farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Bodrum katında depolar, lavabo Wc Mahal�, hol, zem�n katında gen�ş b�r hol, depo, normal b�r�nc�
katında gen�ş b�r hol, �darec� b�r�mler�, depo, çatı katında �se y�ne depo alanları, mutfak ve teras yer almaktadır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı
betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. B�nanın bodrum, zem�n, normal kat ve çatı katında yerler seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya
uygulamalıdır. Bodrum katı tavanlarında sıvasız ve boyasız kısımlar görülmüştür. Zem�n, normal kat ve çatı katında �se asma tavan uygulamaları
görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır.İç dekorasyonu yapılmıştır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı
bulunmamaktadır. Taşınmazın b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r. Doğalgaz tes�satı mutfağa kadar çek�l�d�r. Alüm�nyum panel radyatörler�
bulunmaktadır. Merd�ven küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans döşel�d�r.
Lavabo duvara ankastre şekl�nde olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama
olup camlar ısıcamlıdır. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Proje dışı bölmelerle genel�nde değ�ş�k departmanlara a�t
odalar, müşter� kabul, depolar g�b� düzenlemeler yapılmıştır. Bu b�r�mler oluşturulurken; tuğla duvar �le ayrımlar yapılmıştır. Depolu tr�pleks �malathane vasıflı
B blok 7 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532 m2, net 425 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu
tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı mevcuttur. B�nanın acık otoparkı bulunmaktadır.
Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3/A Karatay / Konya 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu :YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 800.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERGİSİ.: BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 13:30 - 13:35 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 13:30 - 13:35 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z18---Z19 KARATAY - KONYA 
9 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 43 Parsel,B BLOK ZEMİN KAT 8 B. B. SATIŞI YAPILACAKTIR Konya İl� Karatay
İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 43 parselde 6.209,38 m² yüzölçümlü "3 Katlı Betonarme Of�s ve İşyer� B�nası,2 Katlı Betonarme Of�s ve
İşyer� B�nası ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde bulunan B Blok Zem�n Kattak� 8 nolu bağımsız bölüm 531/9007 arsa paylı "Depolu Tr�pleks İmalathane"
n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles� 10631. Sokak B Blok No: 3 (B Blok 8 nolu bağımsız bölüm) de olup 138 c�lt, 13529
sayfasında kayıtlı tam h�sseB Blok 8 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�nde �k� adet blok yer
almaktadır. 2491 Ada 43 nolu Parsel; batıdan Ankara Caddes� �le doğu yönünde 10631. Sokak arasında kalmaktadır. Numaratajını 10631. Sokaktan alan B
Bloktak� en doğuda 10631. Sokak cephel� bağımsız bölüm olarak taşınmaz bulunmaktadır. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r normal kat ve çatı katından
�barett�r. 8 nolu bağımsız bölüm; komşu 7 nolu bağımsız bölüm �le b�rl�kte kullanılmak adına ara bölme duvarları proje dışı açılmıştır.İç�nde farklı
fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Bodrum katında depolar, lavabo Wc Mahal�, hol, zem�n katında gen�ş b�r hol, depo, normal b�r�nc� katında gen�ş b�r hol,
�darec� b�r�mler�, depo, çatı katında �se y�ne depo alanları, mutfak ve teras yer almaktadır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle
sağlanmaktadır. B�nanın bodrum, zem�n, normal kat ve çatı katında yerler seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum
katı tavanlarında sıvasız ve boyasız kısımlar görülmüştür. Zem�n, normal kat ve çatı katında �se asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe
doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır.İç dekorasyonu yapılmıştır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın
b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r. Doğalgaz tes�satı mutfağa kadar çek�l�d�r. Alüm�nyum panel radyatörler� bulunmaktadır. Merd�ven
küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans döşel�d�r. Lavabo duvara ankastre
şekl�nde olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır.
B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. Proje dışı bölmelerle genel�nde değ�ş�k departmanlara a�t odalar, müşter� kabul,
depolar g�b� düzenlemeler yapılmıştır. Bu b�r�mler oluşturulurken; tuğla duvar �le ayrımlar yapılmıştır. Depolu tr�pleks �malathane vasıflı B blok 8 nolu
bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 532 m2, net 425 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ�
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ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı mevcuttur. B�nanın acık otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu
taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631 Sok B Blk No. 3 Karatay / Konya 
Yüzölçümü : 425 m2 
Arsa Payı : 531/9007 
İmar Durumu : YAPI RUHSATI 10.12.2013 TARİHNİDE ALINMI5Ş DAHA SONRA İLK YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ30.12.2014 TARİHLİ2014/446
NOLU VE İKİNCİ YAPI KULLANIM İZİN BELGESİ11.12.2015 TARİHİNDE2015/499 NOLU BELGELER İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 800.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERĞİSİ: BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 13:50 - 13:55 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 13:50 - 13:55 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z18Z19 KARATAY KONYA- 
10 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 44 Parsel, A blok zem�n kat 1 B BÖLÜMÜN SATIŞI YAPILACAKTIR Konya İl�
Karatay İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 44 parselde 4.663,89 m² yüzölçümlü "Betonarme 3 Katlı İmalathane ve Arsası" n�tel�kl� ana
taşınmaz �ç�nde bulunan A Blok Zem�n Kattak� 1 nolu bağımsız bölüm 250/1350 arsa paylı "İmalathane Depolu" n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz�
Çakmak Mahalles� Kosgeb Caddes� A Blok No: 3/A (A Blok 1 nolu bağımsız bölüm) de olup 146 c�lt, 14351 sayfasında kayıtlı tam h�sse KEŞİF TARİHİ
İTİBARİ İLE ( 23.12.2019 ) F�ba Banka Konya Büsan Şubes� tarafından kullanılan A Blok 1 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme
taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�ndek� A Blok depolu �şyerler�n�; B Blok �se trafo b�nası �çermekted�r. 2491 Ada 44 nolu Parsel; Kosgeb Caddes� �le
10631. Sokak köşes�nde konumludur. A Blok 1 nolu bağımsız bölüm numaratajını cephe olduğu Kosgeb Caddes�nden almaktadır. B�nanın batı tarafındak�
�lk bağımsız bölümdür. Taşınmaz; bodrum, zem�n, b�r asma kat ve çatı katından �barett�r. Bodrum katında 295 m2depo eklent�s�, 2 Wc-Lavabo Mahal�,
merd�ven sahanlığı, 6 m2 elektr�k pano odası, 7,20 m2 ısıtma merkez�, 3,60 m2 güvenl�k holü, 64 m2 sığınak, 7,50 m2 jeneratör odası ve mutfak n�ş�
bulunmaktadır. Zem�n katında �se 444 m2 alan ve 2 adet merd�ven sahanlığı olup; zem�n üzer� asma katında 338 m2 alana sah�pt�r. Çatıda �se 1 nolu
bağımsız bölüm 106 m2 l�k b�r alana ha�zd�r. Bankanın faal�yetler�ne yönel�k olarak acık hollerde çeş�tl� b�r�mler, bölümler oluşturulmuştur. Bölme duvarlar �le
proje dışı açılmış �ç�nde farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. Bağımsız
bölümün bodrum, zem�n, asma kat ve çatı katında yerler seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum ve çatı katlarında
tavanlarında sıvasız ve boyasız kısımlar görülmüştür. Zem�n, asma kat ve çatı katında �se asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları
alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır.İç dekorasyonu yapılmıştır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın b�reysel ısıtma
s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r. Doğalgaz tes�satı mutfağa kadar çek�l�d�r. Mutfağında alt üst dolaplar ve mermer tezgahı bulunmaktadır. Ayrıca kl�ma �le
de soğutma, ısıtma sağlanmaktadır. Alüm�nyum panel radyatörler� bulunmaktadır. Merd�ven küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo
mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans döşel�d�r. Lavabolar duvara ankastre şekl�nde olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür.
Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt
g�yd�rme yapılmıştır. İmalathane depolu vasıflı A Blok 1 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 1.308,50 m2, net 1.047 m2 kapalı alana sah�pt�r.
B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı
yoktur. B�nanın yol üstü otoparkı bulunmaktadır.. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. Kosgeb Caddes� A Blk No: 3/A Karatay - Konya 
Yüzölçümü : 1.047 m2 
Arsa Payı : 250/1350 
İmar Durumu : 13.12.2012 TARİH 12/813-150 NOLU BELGE İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 4.000.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERGİSİ: BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler : İpotek ve hac�z şerh� mevcut �potek dosyasından satış yapılacaktır. D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 14:05 - 14:10 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 14:05 - 14:10 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY - KONYA 
11 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 44 Parsel,A blok zem�n kat 2 b bölüm SATIŞI YAPILACAKTIR -Konya İl� Karatay
İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 44 parselde 4.663,89 m² yüzölçümlü 'Betonarme 3 Katlı İmalathane ve Arsası' n�tel�kl� ana taşınmaz
�ç�nde bulunan A Blok Zem�n Kattak� 2 nolu bağımsız bölüm 225/1350 arsa paylı 'İmalathane Depolu' n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak
Mahalles� Kosgeb Caddes�A Blok No: 3/B (A Blok 2 nolu bağımsız bölüm) de olup 146 c�lt, 14352 sayfasında kayıtlı tam h�ssekeş�f tar�h� �t�bar� �le ING Bank
Konya Büsan Şubes� tarafından kullanılan A Blok 2 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�ndek� A
Blok depolu �şyerler�n�; B Blok �se trafo b�nası �çermekted�r. 2491 Ada 44 nolu Parsel; Kosgeb Caddes� �le 10631. Sokak köşes�nde konumludur. A Blok 2
nolu bağımsız bölüm numaratajını cephe olduğu Kosgeb Caddes�nden almaktadır. B�nanın batı tarafındak� �k�nc� bağımsız bölümdür. Taşınmaz; bodrum,
zem�n, asma kat ve çatı katından �barett�r. Bodrum katında 278 m2depo eklent�s�, 2 Wc-Lavabo Mahal�, merd�ven sahanlığı, 6 m2 elektr�k pano odası, 7,20
m2 ısıtma merkez�, 3,60 m2 güvenl�k holü, 74 m2 sığınak, 7,20 m2 jeneratör odasıve mutfak n�ş� bulunmaktadır. Zem�n katında �se 432 m2 alan ve 2 adet
merd�ven sahanlığı olup; zem�n üzer� asma katında 335 m2 alana sah�pt�r. Çatıda �se 2 nolu bağımsız bölüm 237 m2 l�k b�r alana ha�zd�r. Bankanın
faal�yetler�ne yönel�k olarak acık hollerde çeş�tl� b�r�mler, bölümler oluşturulmuştur. Bölme duvarlar �le proje dışı açılmış �ç�nde farklı fonks�yonda bölmeler
yapılmıştır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün bodrum katında yerler şap beton olup;
zem�n, asma kat ve çatı katında yerler lam�nant, halı ve kısmen de seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum ve çatı
katlarında tavanlarında sıvasız ve boyasız kısımlar görülmüştür. Zem�n, normal kat ve çatı katında �se asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe
doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır.İç dekorasyonu yapılmıştır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın
b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r. Doğalgaz tes�satı mutfağa kadar çek�l�d�r. Ayrıca kl�ma �le de soğutma, ısıtma sağlanmaktadır.
Alüm�nyum panel radyatörler� bulunmaktadır. Merd�ven küpeşteler� alüm�nyum doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana
kadar fayans döşel�d�r. Lavabolar duvara ankastre şekl�nde olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak
zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır. Mutfağında alt üst dolaplar ve mermer tezgah görülmüştür. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum
kobalt g�yd�rme yapılmıştır. İmalathane depolu vasıflı A Blok 2 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 1.407,50 m2, net 1.126 m2 kapalı alana
sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın
bahçe duvarı yoktur. B�nanın yol üstü otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. (1.680.000,00TL BEDEL
KARŞILIĞINDA KİRA SÖZEŞMESİ VARDIR ŞERHİNİN 26.01.2016 TARİH VE 2473 YEVMİYE İLE LEHDARININ ING BANK A.Ş.'DİR ) 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. Kosgeb Caddes� A Blk No: 3/B Karatay - Konya 
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Yüzölçümü : 1.126 m2 
Arsa Payı : 225/1350 
İmar Durumu : 13.12.2012 TARİH 12/813-150 NOLU BELGE İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 2.750.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERĞİSİ: 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcut, �potek dosyasından satış yapılacaktır. 1.680.000,00TL BEDEL KARŞILIĞINDA KİRA
SÖZEŞMESİ VARDIR ŞERHİNİN 26.01.2016 TARİHV E 2473 YEVMİYE İLE LEHDARININ ING BANK A.Ş.'DİRd�ğer şerhler tapu kaydında olduğu
g�b�d�r.  
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 14:25 - 14:30 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 14:25 - 14:30 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY - KONYA 
12 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, Fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 44 Parsel, A blok zem�n kat 5 b bölümün SATIŞI YAPILACAKTIR -Konya İl� Karatay
İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 44 parselde 4.663,89 m² yüzölçümlü "Betonarme 3 Katlı İmalathane ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz
�ç�nde bulunan A Blok Zem�n Kattak� 5 nolu bağımsız bölüm 185/1350 arsa paylı ?İmalathane Depolu? n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak
Mahalles� Kosgeb Caddes� A Blok No: 3/E (A Blok 5 nolu bağımsız bölüm) de olup 146 c�lt, 14355 sayfasında kayıtlı tam h�sse Keş�f tar�h� �t�bar�yle Tam
Faktor�ng tarafından kullanılan A Blok 5 nolu bağımsız bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�ndek� A Blok depolu
�şyerler�n�; B Blok �se trafo b�nası �çermekted�r. 2491 Ada 44 nolu Parsel; Kosgeb Caddes� �le 10631. Sokak köşes�nde konumludur. A Blok 5 nolu bağımsız
bölüm numaratajını cephe olduğu Kosgeb Caddes�nden almaktadır. B�nanın doğu tarafındak� köşedek� bağımsız bölümdür. Taşınmaz; bodrum, zem�n ve
asma kattan �barett�r. Bodrum katında 73,75 m2 depo eklent�s�, 2 Wc-Lavabo Mahal�, merd�ven sahanlığı, 5,3 m2 elektr�k pano odası, 6,80 m2 ısıtma
merkez�, 3,00 m2 güvenl�k holü, 28,65 m2 sığınak, 14,30 m2 jeneratör odası ve mutfak n�ş� bulunmaktadır. Zem�n katında �se 172 m2 alan ve merd�ven
sahanlığı olup; zem�n üzer� asma katında 172 m2 alana sah�pt�r. Çatı katı yoktur. İşletmen�n faal�yetler�ne yönel�k olarak acık hollerde çeş�tl� b�r�mler,
bölümler oluşturulmuştur. Bölme duvarlar �le proje dışı açılmış �ç�nde farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı
betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün bodrum katında yerler şap beton olup; zem�n ve asma katında yerler lam�nant ve kısmen de
seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulamalıdır. Bodrum katlarında tavanlarında sıvasız ve boyasız kısımlar görülmüştür. Zem�n,
normal kat ve asma katında �se asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır. İç dekorasyonu
yapılmıştır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r. Doğalgaz tes�satı
mutfağa kadar çek�l�d�r. Ayrıca kl�ma �le de soğutma, ısıtma sağlanmaktadır. Alüm�nyum panel radyatörler� bulunmaktadır. Merd�ven küpeşteler� dem�r
doğramadan mamüldür. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans döşel�d�r. Lavabolar ayaklı olup gömme rezervuar ve klozet
görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır. Mutfağında alt üst dolaplar ve mermer
tezgah görülmüştür. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. İmalathane depolu vasıflı A Blok 5 nolu bağımsız bölüm
yaklaşık olarak toplam brüt 477,50 m2, net 382 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu
mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı yoktur. B�nanın yol üstü otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral
açısından yer�ne uygundur.(12.05.2014 TARİH VE 11000 YEVİMEYİLİ ŞERH İLE 780.000,00TL BEDEL KARŞILIĞINDAKİRA SÖZLEŞMESİ
VARDIRLEHDARI TAM FAKTORİNĞ A. Ş.'DİR ) 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. Kosgeb Caddes� A Blk No: 3/E Karatay - Konya 
Yüzölçümü : 1.126 m2 
Arsa Payı : 185/1350 
İmar Durumu : 13.12.2012 TARİH 12/813-150 NOLU BELGE İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 1.775.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca MuafDAĞMA VERĞ�Sİ. B�nde 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcut �potek dosyasından satış yapılacaktır. (12.05.2014 TARİH VE 11000 YEVİMEYİLİ ŞERH İLE
780.000,00TL BEDEL KARŞILIĞINDAKİRA SÖZLEŞMESİ VARDIRLEHDARI TAM FAKTORİNĞ A. Ş.'DİR ) d�ğer şerhler tapu kaydında olduğu
g�b�d�r.  
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 14:45 - 14:50 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 14:45 - 14:50 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY - KONYA- 
13 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 44 Parsel, A blok zem�n kat 6 b bölümünSATIŞI YAPILACAKTIR Konya İl� Karatay
İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 44 parselde 4.663,89 m² yüzölçümlü "Betonarme 3 Katlı İmalathane ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz
�ç�nde bulunan A Blok Zem�n Kattak� 6 nolu bağımsız bölüm 75/1350 arsa paylı "İmalathane Depolu" n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak
Mahalles� 10631. Sokak A Blok No: 1/A (A Blok 6 nolu bağımsız bölüm) de olup 146 c�lt, 14356 sayfasında kayıtlı tam h�ssel� A Blok 6 nolu bağımsız
bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�ndek� A Blok depolu �şyerler�n�; B Blok �se trafo b�nası �çermekted�r. 2491
Ada 44 nolu Parsel; Kosgeb Caddes� �le 10631. Sokak köşes�nde konumludur. A Blok 6 nolu bağımsız bölüm numaratajını cephe olduğu 10631. Sokaktan
almaktadır. B�nanın doğu tarafındak� köşeden �t�baren �k�nc� bağımsız bölümdür. Taşınmaz; bodrum, zem�n ve asma kattan �barett�r. Bodrum katında 38,50
m2 depo eklent�s�-sığınak, Wc-Lavabo Mahal�, merd�ven sahanlığı, 5,3 m2 elektr�k pano odası, 6,10 m2 ısıtma merkez�, 3,00 m2 güvenl�k holü, 14,30 m2
jeneratör odası ve mutfak n�ş� bulunmaktadır. Zem�n katında �se 99 m2 alan ve merd�ven sahanlığı olup; zem�n üzer� asma katında 98 m2 alana sah�pt�r.
Çatı katı yoktur. İşletmen�n faal�yetler�ne yönel�k olarak acık hollerde çeş�tl� b�r�mler, bölümler oluşturulmuştur. Bölme duvarlar �le proje dışı açılmış �ç�nde
farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün bodrum kat,
zem�n ve asma katında yerler seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya ve duvar kağıdı uygulamalıdır. Zem�n, normal kat ve asma katında
asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır.İç dekorasyonu yapılmıştır. Taşınmazın bakım, tad�lat,
onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r. Doğalgaz tes�satı mutfağa kadar çek�l�d�r. Alüm�nyum
panel radyatörler� bulunmaktadır. Dükkan önü sundurma kısmı kapatılmıştır. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans döşel�d�r.
Lavabolar H�lton olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar
ısıcamlıdır. Mutfağında alt üst dolaplar ve mermer tezgah görülmüştür. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. İmalathane
depolu vasıflı A Blok 6 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 361,50 m2, net 290 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden
faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı yoktur. B�nanın yol üstü otoparkı
bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631.Sok A Blok No. 1/A Karatay - Konya 
Yüzölçümü : 290 m2 
Arsa Payı : 75/1350 
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İmar Durumu : 13.12.2012 TARİH 12/813-150 NOLU BELGE İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 1.050.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca MuafDAMĞA VERĞİSİ. BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler :�potek ve hac�z şerh� mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 15:05 - 15:10 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 15:05 - 15:10 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY - KONYA 
14 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 44 Parsel, A blok zem�n kat 7 b bölüm SATIŞI YAPILACAKTIR konya İl� Karatay
İlçes� Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 44 parselde 4.663,89 m² yüzölçümlü "Betonarme 3 Katlı İmalathane ve Arsası" n�tel�kl� ana taşınmaz
�ç�nde bulunan A Blok Zem�n Kattak� 7 nolu bağımsız bölüm 80/1350 arsa paylı "İmalathane Depolu" n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak
Mahalles� 10631. Sokak A Blok No: 1/B (A Blok 7 nolu bağımsız bölüm) de olup 146 c�lt, 14357 sayfasında kayıtlı tam h�sse A Blok 7 nolu bağımsız
bölümün �ç�nde bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�ndek� A Blok depolu �şyerler�n�; B Blok �se trafo b�nası �çermekted�r. 2491
Ada 44 nolu Parsel; Kosgeb Caddes� �le 10631. Sokak köşes�nde konumludur. A Blok 7 nolu bağımsız bölüm numaratajını cephe olduğu 10631. Sokaktan
almaktadır. B�nanın doğu tarafındak� köşen�n �k� yanındak� bağımsız bölümdür. Taşınmaz; bodrum, zem�n ve asma kattan �barett�r. Bodrum katında 41,10
m2 depo eklent�s�-sığınak, 2 Wc-Lavabo Mahal�, merd�ven sahanlığı, 3,40 m2 elektr�k pano odası, 6,00 m2 ısıtma merkez�, 4,20 m2 güvenl�k holü, 14,30
m2 jeneratör odası ve mutfak n�ş� bulunmaktadır. Zem�n katında �se 99 m2 alan ve merd�ven sahanlığı olup; zem�n üzer� asma katında 98 m2 alana sah�pt�r.
Çatı katı yoktur. İşletmen�n faal�yetler�ne yönel�k olarak acık hollerde çeş�tl� b�r�mler, bölümler oluşturulmuştur. Bölme duvarlar �le proje dışı açılmış �ç�nde
farklı fonks�yonda bölmeler yapılmıştır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün bodrum kat
yer�nde dökme şap betonlu ve duvarları plast�k boyalıdır. Zem�n ve asma katında yerler seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya ve duvar
kağıdı uygulamalıdır. Zem�n, normal kat ve asma katında asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır.
İç dekorasyonu yapılmıştır. Taşınmazın bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r.
Doğalgaz tes�satı mutfağa kadar çek�l�d�r. Alüm�nyum panel radyatörler� bulunmaktadır. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans
döşel�d�r. Lavabo H�lton olup gömme rezervuar ve klozet görülmüştür. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup
camlar ısıcamlıdır. Mutfağında alt üst dolaplar ve mermer tezgah görülmüştür. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır.
İmalathane depolu vasıflı A Blok 7 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 363,50 m2, net 291 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye
h�zmetler�nden faydalanma durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı yoktur. B�nanın
yol üstü otoparkı bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631.Sok A Blok No. 1/B Karatay - Konya 
Yüzölçümü : 291 m2 
Arsa Payı : 80/1350 
İmar Durumu : 13.12.2012 TARİH 12/813-150 NOLU BELGE İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 950.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf DAMĞA VERĞİSİ. BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler :�potek ve hac�z şerh� mevcuttur. İpotek dosyasından satış yapılacaktır. D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 15:25 - 15:30 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 15:25 - 15:30 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY - KONYA 
15 NO'LU TAŞINMAZIN 
Özell�kler� : Konya İl, Karatay İlçe, fevz�çakmak mah. 2491 Ada, 44 Parsel,A blok zem�n kat 8 b bölümün satışı yapılacaktır. Konya İl� Karatay İlçes�
Fevz� Çakmak Mahallede bulunan 2491 Ada 44 parselde 4.663,89 m² yüzölçümlü 'Betonarme 3 Katlı İmalathane ve Arsası' n�tel�kl� ana taşınmaz �ç�nde
bulunan A Blok Zem�n Kattak� 8 nolu bağımsız bölüm 80/1350 arsa paylı 'İmalathane Depolu' n�tel�kl� taşınmazın yer� bel�rlenerek; Fevz� Çakmak Mahalles�
10631. Sokak A Blok No: 1/C (A Blok 8 nolu bağımsız bölüm) de olup 146 c�lt, 14358 sayfasında kayıtlı tam h�sse A Blok 8 nolu bağımsız bölümün �ç�nde
bulunduğu b�na betonarme taşıyıcı s�steme sah�pt�r. Parsel üzer�ndek� A Blok depolu �şyerler�n�; B Blok �se trafo b�nası �çermekted�r. 2491 Ada 44 nolu
Parsel; Kosgeb Caddes� �le 10631. Sokak köşes�nde konumludur. A Blok 8 nolu bağımsız bölüm numaratajını cephe olduğu 10631. Sokaktan almaktadır.
B�nanın kuzey-batı tarafındak� köşedek� bağımsız bölümdür. Taşınmaz; bodrum, zem�n ve asma kattan �barett�r. Bodrum katında 38,50 m2 depo eklent�s�-
sığınak, 2 Wc-Lavabo Mahal�, merd�ven sahanlığı, 5,35 m2 elektr�k pano odası, 4,10 m2 ısıtma merkez�, 6,40 m2 güvenl�k holü, 14,30 m2 jeneratör odası
ve mutfak n�ş� bulunmaktadır. Zem�n katında �se 100 m2 alan ve merd�ven sahanlığı olup; zem�n üzer� asma katında 99 m2 alana sah�pt�r. Çatı katı yoktur.
İşletmen�n faal�yetler�ne yönel�k olarak acık hollerde çeş�tl� b�r�mler, bölümler oluşturulmuştur. Bölme duvarlar �le proje dışı açılmış �ç�nde farklı fonks�yonda
bölmeler yapılmıştır. Katlar arası bağlantı mermer basamaklı betonarme merd�venlerle sağlanmaktadır. Bağımsız bölümün bodrum kat yer�nde dökme şap
betonlu ve duvarları plast�k boyalıdır. Zem�n ve asma katında yerler seram�k döşel�d�r. Duvarlar saten alcı üzer� saten boya uygulanmıştır. Zem�n, normal kat
ve asma katında asma tavan uygulamaları görülmüştür. Dış cephe doğramaları alüm�nyum olup camlar ısıcamlıdır. İç dekorasyonu yapılmıştır. Taşınmazın
bakım, tad�lat, onarım �ht�yacı bulunmamaktadır. Taşınmazın b�reysel ısıtma s�stem� bulunmakta olup komb�l�d�r. Doğalgaz tes�satı mutfağa kadar çek�l�d�r.
Kl�ma tes�satı da çek�l�d�r. Alüm�nyum panel radyatörler� bulunmaktadır. Wc-Lavabo mahaller�nde yerler seram�k olup tavana kadar fayans döşel�d�r. Lavabo
H�lton olup gömme rezervuar ve klozet vardır. Taşınmazın havalandırma pencereler� ve ıslak zem�n kapısı PVC doğrama olup camlar ısıcamlıdır.
Mutfağında alt üst dolaplar ve mermer tezgah görülmüştür. B�nanın dış cepheler�ne cam ve alüm�nyum kobalt g�yd�rme yapılmıştır. İmalathane depolu
vasıflı A Blok 8 nolu bağımsız bölüm yaklaşık olarak toplam brüt 363,50 m2, net 291 m2 kapalı alana sah�pt�r. B�nanın beled�ye h�zmetler�nden faydalanma
durumu tamdır. Elektr�ğ� ve �çme suyu mevcut olup kanal�zasyona bağlantısı yapılmıştır. B�nanın bahçe duvarı yoktur. B�nanın yol üstü otoparkı
bulunmaktadır. Dava konusu taşınmaz kadastral açısından yer�ne uygundur. 
Adres� : Fevz�çakmak Mah. 10631.Sok A Blok No. 1/C Karatay - Konya 
Yüzölçümü : 291 m2 
Arsa Payı : 80/1350 
İmar Durumu : 13.12.2012 TARİH 12/813-150 NOLU BELGE İLE ALINMIŞTIR 
Kıymet� : 950.000,00 TL 
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddes�n�n 4. Fıkrası Uyarınca Muaf. DAMĞA VERĞİSİ.BİNDE 5,69 
Kaydındak� Şerhler : �potek ve hac�z şerh� mevcut �potek dosyasından satış yapılacaktır. D�ğer şerhler tapu kaydında olduğu g�b�d�r. 
1. Satış Günü : 12/10/2021 günü 15:45 - 15:50 arası 
2. Satış Günü : 08/11/2021 günü 15:45 - 15:50 arası 
Satış Yer� : İCRA MÜDÜRLÜRKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY - KONYA 
Satış şartları : 
1- İhale açık artırma suret�yle yapılacaktır. B�r�nc� artırmanın y�rm� gün önces�nden, artırma tar�h�nden öncek� gün sonuna kadar esat�s.uyap.gov.tr
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adres�nden elektron�k ortamda tekl�f ver�leb�lecekt�r. Bu artırmada tahm�n ed�len değer�n %50 s�n� ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış
g�derler�n� geçmek şartı �le �hale olunur. B�r�nc� artırmada �stekl� bulunmadığı takd�rde elektron�k ortamda b�r�nc� artırmadan sonrak� beş�nc� günden, �k�nc�
artırma gününden öncek� gün sonuna kadar elektron�k ortamda tekl�f ver�leb�lecekt�r. Bu artırmada da malın tahm�n ed�len değer�n %50 s�n�, rüçhanlı
alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış g�derler�n� geçmes� şartıyla en çok artırana �hale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış taleb�
düşecekt�r. 
2- Artırmaya �şt�rak edecekler�n, tahm�n ed�len değer�n % 20's� oranında pey akçes� veya bu m�ktar kadar banka tem�nat mektubu vermeler� lazımdır. Satış
peş�n para �led�r, alıcı �steğ�nde (10) günü geçmemek üzere süre ver�leb�l�r. Damga verg�s�, KDV,1/2 tapu harcı �le tesl�m masrafları alıcıya a�tt�r. Tellâllık
Harcı, taşınmazın aynından doğan verg�ler satış bedel�nden öden�r. (Alacakları reh�nl� olan alacaklıların satış tutarı üzer�nden rüçhan hakları vardır. Gümrük
resm� ve akar verg�s� g�b� Devlet tekl�fler�nden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen res�m ve verg�, reh�nl� alacaklardan sonra gel�r.) 
3- İpotek sah�b� alacaklılarla d�ğer �lg�ler�n (*) bu gayr�menkul üzer�ndek� haklarını özell�kle fa�z ve g�derlere da�r olan �dd�alarını dayanağı belgeler �le (15)
gün �ç�nde da�rem�ze b�ld�rmeler� lazımdır; aks� takd�rde hakları tapu s�c�l �le sab�t olmadıkça paylaşmadan har�ç bırakılacaktır. 
4- Satış bedel� hemen veya ver�len mühlet �ç�nde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddes� gereğ�nce �hale feshed�l�r. İhaleye katılıp daha
sonra �hale bedel�n� yatırmamak suret� �le �halen�n fesh�ne sebep olan tüm alıcılar ve kef�ller� tekl�f ett�kler� bedel �le son �hale bedel� arasındak� farktan ve
d�ğer zararlardan ve ayrıca temerrüt fa�z�nden mütesels�len mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt fa�z� ayrıca hükme hacet kalmaksızın da�rem�zce
tahs�l olunacak, bu fark, varsa öncel�kle tem�nat bedel�nden alınacaktır. 
5- Şartname, �lan tar�h�nden �t�baren herkes�n göreb�lmes� �ç�n da�rede açık olup g�der� ver�ld�ğ� takd�rde �steyen alıcıya b�r örneğ� gönder�leb�l�r. Adına
tebl�gat çıkartılıp b�la tebl�ğ dönen �lg�l�ler�n ve İİK'nun 127 maddes�ne göre SATIŞ �lanının tebl�ğ adresler� tapuda kayıtlı olmayan alakadarlara gönder�len
tebl�gatların tebl�ğ �mkansızlığı hal�nde �ş bu satış �lanı Elektron�k ortamda yapılan �lan "elektron�k ortamda �lan yapılmıştır" tebl�ğ yer�ne geçer.
Şartname, �lan tar�h�nden �t�baren herkes�n göreb�lmes� �ç�n da�rede açık olup g�der� ver�ld�ğ� takd�rde �steyen alıcıya b�r örneğ� gönder�leb�l�r. 
6- Satışa �şt�rak edenler�n şartnamey� görmüş ve münderecatını kabul etm�ş sayılacakları, başkaca b�lg� almak �steyenler�n 2019/1530 Tlmt. sayılı dosya
numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları �lan olunur.

(İİK m.126) 
(*) İlg�l�ler tab�r�ne �rt�fak hakkı sah�pler� de dah�ld�r. 
* : Bu örnek, bu Yönetmel�kten öncek� uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmekted�r.

İlan B�lg�ler�

İlan Sah�b�
KONYA 1. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ  

İlan Numarası
ILN01436328

Şeh�r
KONYA

İlçe
Merkez

İlan Türü
İCRA

B�r�nc� Satış Günü
12.10.2021 10:00

Muhammen Bedel�
15.000.000 ₺

Dosya No
2019/1530 TLMT.

Satış Yer�
İCRA MÜDÜRLÜKLERİ MEZAT SALONU; ADLİYE SARAYI B BLK Z 18 Z19 KARATAY --KONYA

B�na Yaşı
5

Metrekare
6209

Yayınlandığı Gazeteler
23/08/2021 : KARAR

| Üye Ol G�r�ş Yap

https://www.ilan.gov.tr/ilan/kurum-ilanlari?adv=M002052
https://www.ilan.gov.tr/ilan/tum-ilanlar?pub=YYN-002733
https://www.facebook.com/resmiilan/
https://twitter.com/ilangovtr
https://www.youtube.com/channel/UCoLna6joUEuJ4eO7bjCP_Bw
https://www.instagram.com/resmiilan/
https://www.linkedin.com/company/ilan-gov-tr/
https://www.ilan.gov.tr/uyelik/uye-ol
https://www.ilan.gov.tr/uyelik/giris


23.08.2021 Konya Karatay'da of�s ve �şyer� b�nası �cradan satılıktır (çoklu satış) - ILN01436328 / Emlak / İş Yer� ve T�car� İşletme / Satılık / Komple T�car� B�na - �lan.gov.tr - Türk�ye'n�n İlan Portalı

https://www.�lan.gov.tr/�lan/838521/emlak/�s-yer�-ve-t�car�-�sletme/konya-karatayda-of�s-ve-�syer�-b�nas�-�cradan-sat�l�kt�r-coklu-sat�s- 9/9

Paylaş :

Yazdır 

| Üye Ol G�r�ş Yap

https://www.facebook.com/resmiilan/
https://twitter.com/ilangovtr
https://www.youtube.com/channel/UCoLna6joUEuJ4eO7bjCP_Bw
https://www.instagram.com/resmiilan/
https://www.linkedin.com/company/ilan-gov-tr/
https://www.ilan.gov.tr/uyelik/uye-ol
https://www.ilan.gov.tr/uyelik/giris

