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TAŞINMAZIN ELEKTRONiK SATIş oIıTAMıNDA AçIK ARTIRMA iıaxı
Satılınasııra karar verİleıı taşıııınazın cİnsİ, nİtelİğİ, brıluııcluğu yeı,, kıyıneti ve öneırrli özellikleri:

TAŞINMAZII\{
Ozellikleri : AtaŞelrir Tapu Müdi.irliiğii'ırdeır 09.06.2021tarihiııcle alıııan, icra dosyasıırcla mcvcut
taŞınmaza ait tapu kaydında yapılan iııcelemecle; Ataşelrir ilçesi, Küçtikbakkalköy mahallesi, Yeni açılan
Yol nrevkii, 1724ac7a,48 parselincle, 536,5O m2yüzölçiimlindeki "arsa" niteliğiııdeki taşııımazın;
"MANİSA SELViOĞLU: Scıkiz KlZ|'.....l/7 hisscsi kalşılığı 76,64 ın2 16.I2.1963 tarih 0 yevıniyc
"ANTRANİI< SPI-VİOĞLU: Serkiz Oğltı" 1/7 hissesi karşılığı 76,64 nı2 16,12.1963 tarih 0 yevırriye
"ATİYE YILDIRIM: Arif KlZ]"...,,,.....,.,., l17 hissesi karşılığı 76,64 m2 16.12.1963 tarilr 0 yevmiye
"ZEK| TURAN: Dursuır oğlu"........ .....117 hissesikarşılığı 76,64 nı229.06.1995 tarih 4867 yevııiye
"ASIM KAYMAKÇI: Mrıstafa Oğlu".., 2/7 hissesikarşıhğı I53,2g m226.05.1997 taih3508 yevmiye
İrtifiık: 60 ın2lik kısınrda Mchınct Ilakkı Eroğlu' nun2l7 payı iizeriııde iski lclrinc daimi irtif,ak lrakkı
26,05,1997 tar|h 3507 yevmiye ASIM KAYMAKÇI: Mııstafa oğlu".....1/7 hissesi karşılığı 76,64 m
2 05.09 ,2006 tarili 17196 yevmiye İı'tifak: İrtilbk hakkı vardır. (Özel koşullar 60 m2 lik kısımcla onnik
Murat Hacyan' ın I17 payı üzerinde İski lehine daiıni irtifak hakkı) 05.09,2016 tarih 17140 yevmiye (Ana
taŞıırırraz) Söz koırusı"ı taşınırraz, Ataşehir ilçesi, İnönii ırrahallesi, Bi_iyükdereboyu sokağa
cePheli, 60 dıŞ kaPı ıro.lu yaprya koınşu parsel konumunda bulunınaktadır. Sözkonusu parselin
ıılahalliırde YaPılan iırceleırrelerde lıalihazırda boş durunrda ve topoğrafik yapısının dikdörtgen şeklinde
ve "eğiınli arazi yapısına" sahip olduğu tespit edilıniştir. Taşınınazın Büyükdereboyıı sokağa ceplresi
YaklaŞık 18,00 m, deriııliği ise 29.80 ınetredir. Bölgenin teknik altyapıları tanraınlaırınış ve kanru
hizınetlerinden istifadesi ınevcrıttur. Bölge sosyal açıclan orta sınıf gelir düzeyine sahip kişilerin ikaınet
ettiği bir YerlcŞim Yeridir. Ana Gayriıncııkul incelendiğinde; İcra dosyası içinde rnevcut İstanbul Valiliği
AtaŞelıir Kadastro Müdiirltiğii' nden alınan 02,05.2018 tarihli yazılarınd,a; Ataşehir ilçesi,
KtiÇtikbakkalköY malrallesi, 252 pafta, 1]24 ada,48 parsel sayılı taşınınaz kadastro paftasına göre
dikdörtgen geoııretrik şekillidir.
Adresi : inönii Mah Büytikclereboyu Sokağa Ceplıeli 60 Dış I(apı Nolu Yapıya Komşu parsel
Ataşelıir l İsraNguı
Yüzölçümü : 536,50 m2
Arsa Payı i

İmar Durumu: Ataşelrir Başkaıllığl İınar ve Şehircilik Miidtirliiğii , nden 25,04.zll|tarilrinde alınan
iırrar drıruırru;

AtaŞehir ilÇesi, İnönii malrallesi, 252 pafta, 1724 ada,48 parsel sayılı taşınm az;22.02,2O1 i_17.01 .20|2_
09,04.20I2-2L07 .2014 tastik tarihli, 1/l000 ölçekli, Kayışdağı ve inönü Mahallesi Revizyon Uygulaına
İmar Planı'nda, kısınen Kayışdağı Parkı alanında, kısmen yol' da kalınaktadır.
Plan Notuırda; "Kayışdağı Parkı içinde kcntsel kullaırınıa yönelik Sosyal-Kiilti.ircl Tesisleri
(eğleırcediırleırıne, külttir, spor, kreş, vb.) Ticari Rekresyon Tesisleı,i (lİafeterya, lokanta, vb.) ve park
idari tesisleı'i Yer alabilir. Bu tesisleı,proje aşaırıasıııcla parkın yeşil kullanımı ile biitiinleştiriİecektir. park
alaırı iÇiııcle E,ırrax: 0,05' clir. Brı alancla İstanbtıl Bi.iyti§ehir Belediye Başkanlığınca onaylanacaktır.,,
deırilınckte oliıp, İstaırbııl 8. İdare Mahkeınes j' nin2OL4l2344 F,sas,2016l:.32İ.rro., ile ifuyışdağı
Parkının kamı-ılaŞtırnıa sorumluluğrınrın İstaırbul Biiyiikşelıir Belediyesiııe ait o1cluğrına karar veriimiştir.
İstanbrıl BtiYükŞehir BeIediye Başkanlığı' nca I7.I0.2017 tarihincle onanan 1/5000 ölçekli l(ayışctağı
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ve İnöıri.i Mahalleleri Nazım İırrar Planı ile bahse konrı parsel kısn,ıen park alanı kısnren de yol' da
kalinal<tadır. Ayı'ıca bahse koııu- 1724 ada, 48 parsel "paık alaıııııcla" kalclığındaıi parselde ifı-az işleıni
YaPılaırraYacağı htısusu beliıtilınekteciir, I(ıymet takcliri talep edilen taşıırnrazın imar clrııum bilgİsi ile
ilgili olarak AtaŞehir Belec'liyesi İınar ve Şehircilik MiidLirlüğü ve istanbııl Büyıikşehir Başkaıılğı ile
YaPılan görüşnrclerdc; "içercnköy, I(üçi-ikbakkalköy Malralleleri' ne ait lgg3İlgglyılında taırrarnlanrnış
olan iınar Planları, siireÇ iÇinde yapılaır taclilatlar ve ınalrallelercle yer alan ıslalr iınar planları
birleŞtirilmek srıretiYle; sağlıklı bir kentsel nıekan oluşturacak yeni kararlar tiretilmeclen, sadece 1993
t.t.'liNazıırr İı-ı-ıar Planında donatı alaırıncla kalan parsellerde bİüt parsel eıırsal hesabını ve yo25 donatı
terki kararlarıırı içcrcn, rııcvzuatta ycr alırrayan şckildc plan tasarıırrı yapılarak İçerenköy,
KüÇiikbakkalköY Mahalleleri ve Yakın Çevresi NİP. ııın 16.12.2016 tarihinde iBB taı.afından
onaylandığı, ancak İstanbtıl Bölge İdare Mahkemesi 4. iclare Dava
Daİresi' nh I] .06.2020 tarİlıindc mahkcnıe kararı ilc iptal cdildiği, İstanbul Bi,iytikşelıir Belediye
BaŞkanlığı' nın 14.10.2020 tarihli ya^il 1|e 16.07 .2020 tarihli ve 3-735677 sayılı Başkanlık onayı
alıırarak kuruıır görüŞüni.iıı talep edildiği, İI}B İıırar l(oırıisyoııu Kayışdağı ve İnönti Malıalleleri Nİp,nı
revize plan olarak çalışılırrası üzerc Müdürlüği.i' ne iacle cttiği, 22,02,20|I t.t.,li 1/1000 ölçekli uygulaırra
imar plaırı malrkeıne kararı ile iptal edildiği, 17.I0.2017 t.t.,li l/5000 ölçekli Kayışcİağı ve İnönü" 

"
Mahalleleri Nazını İınar Planı' nın bulı-ınclı-ığtı,13.02.2020 tarih ve 252 sayıl, Meclis Kuru1 ile revizyon
YaPılması iÇin İstanbul Biiyiikşehir Belediye Başkanlığı, İıırar ve şehircilik Daire Başkanlığı, şehirPlanlaına Miidürlüğıi' nce ÇalıŞınalara başlaırılclığı, ayn| zamancla planlaına sınırı içeiisindJyer alan
I(aYıŞdağı Parkındaki D Rrıııırızlu alan uygulaırralarııra İBB komisyonuırda yapılan itirazlarnedeniyle
uYgı"ılaına sınırlarındaki tasarııırın Ataşehir Belediyesi tarafınc,lan geliştirilereıtİBB ile paylaşıldığıj
l6.03.202I tarilriırde KaYıŞdağı ve İııöırü ırralralleleriııiır Revizyon Nazıın iırar plaırlarina dair teı<ıitin
İstanbul BüYıikŞehir Belediye Meclisi tarafınclan kabul edilcliğİ, inn,ri, zo İı wınnayı toplantıları
kaPsamıııa alınan; Kayışdağı ve İnönü ıııahalleleriniır "l/5000 ölçekli Nazım İınar planlarına dair
teklifin, İstanbı-ıl Büyiil<Şehir Belediye Meclisi'ncie oy birliği ile kabul edildiği" ve Başkaırlık olrıru,ntıır
alındığı, btıırdan sonraki süreçte Revizyoır Nazıın İnrar Planları'nln yeniden İgB,d. askı sürecine
Çlkarılacağı, ardından da Ataşelrir Belediyesi' nce iki ınalralleye alt İzıooo ölçekli imar planlarının
hazırlanaı'ak, İBB onaya suırulacağı" bilgileri eciinilıniştir. Bu bilgiler ışığında taşınmazın değer
takdirinde giiııcel iırrar duruınu da dik]<ate alıııarak yapılııııştır. Ataşehir i*lçesi, İn'önti ıırahalleii,
Büyiikdcreboyiı sokak,202| yılı sokak rayiç bcdeli : 585,74 TLlmZ dir
Iftymeti : 1.680.000,00 TL
KDV Oranı : YoI\
KaYdındakİ Şerhler: İski idaresinin irtifak hakkı tesisi şerlıi ve istinılak şerhi varclır Tapu kaydındaki
gibidir

Aıtırma Bilgileri

1.Arhrma
Başlaırgıç Tarih ve Saati : I4l03l2023 - 1 1:30

Bitiş Tarilr ve Saati :2Il03l2023 - ll:30

Başlangıç Tarih ve Saati : IIl04/2023 - 1 l:3O

Bitiş Tarih ve Saati :18/04/2023 - 1l:30

Satış şartları:
l- Birincive ikinci arttırına belirtilen gi.in ve saatler aralığıncla açık artırına suretiyle Elektronik

SatıŞ Portalı'ırda r.l{§.rJ3!€9].t.) yapılacaktır. Bı.ı artırırıada Elektronik Satış portalı,nda verilecek
tekliflerin ınalın nıulıamıııcnTÇnıednin yüzde ellisi ile o malla giivence altııra alınaır ve satış isteyeırin
alacağına riiÇhanı olan alacaklarııı toplaınından lraırgisi f'azla ise bu ıniktarı ve ay1ıca bu miktara ilave
olarak ParaYa Çevirme ve paylaştırnra ınasraflu.,n, ge|rrlesi şartı ile ihale olrıırur,

UYAP BiliŞin Sislcmindcki bu dokünrana htlp://vaıandıs,tryap.go\,.1ıadıcsindcn R3B+4Oo - kMJ7üTıE/ - xNpw= ilc crişcbilirsiniz.

2.Artırma



2- Artırırıaya katılabilırrek içiır, ırrahcı.ıztııı ırrı;hamınen kıyınetinin yizde onlınu karşılayacak
tutırdaki ırakit tenriıratııı en geç artırına siiresiııiıı bitiniırdeır öırceki gi_in saat 23.30'akadar satışı yapaır
icra daiı'esinin baırka lresabına Elektronik Satış Portalı üzeriırden yatırılırrası, gösteıileçek teminatın,
teminat ınekttlbtı olnrası hAlinde, artırnraya katılacaklar veya ilgili banka tarafınclaır, en geç aıtırına
stiresiııiır bitiırıincİen önceki iş gi-ini.i nresai bitiıııiııe kadar satışa l<onı_ı ıııahcrızun ırıı_ıhaıırıııen-kİymetinin
Yizde onunll karŞılaYacak tutarda kesiır ve stiresiz baııka teıninat ırrektubunrın, satışı yapall icra dairesine
elden veya sistem alt yapısı oluşttırrılcltığu takdircle elektroırik olarak tevcli eclilmesi zorunludur.

3- Teınsilci vasıtasıyla artırmaya katılacak kişilerin, teırısilcileriyle birlikte en geç artırma
stiresiırin bitiırriı-ıdeır önceki iş giinii ırıesai saati bitiınine kaclar satışı yapan icra clairesine ııüracaat
etıneleri gerekırrektedir. Ancak ıroterlerin, resnri dairelerin veya yetkili nrakanrların yetkileri döhilinde ve
tısı.ıltine göre verdikleri vekAletnameyi veya belgeyi bultındrıran temsilciniır icra dairesine miiracaatları
Yeteı'li oluP bu Şekilde ihaleyc katılaçaklaı'ııı temiırat miktarıırı başvuru anlnda icı,a claiı,esi lresabına
Yatırırıaları veya teıniırat nrektı.ıbtıırı.ı icra dairesiıre tevcli etırreleri zoruırlııclur.

4- Hisscli satıŞın müııküır olduğu hAllerdc açık artırma konrıstı ırralı belirli paylarla satıır alırrak
isteYcır ınüŞterek alıcılar'ın, en geç artırırıa siiresiniıı solla ermesinden önceki ınesai bitiınine kadar satışı
YaPan icra dairesiııe ınüracaat ederek hisse oranlarını ve artırırrada acilarına pey si"irecek hissecları veya
teınsilciYi bildirıııeleri gerekırrektedir. Ancak noterleriır, resırri daireleriır veya yetkili ırıakaıııların
Yetkileri dilıiliıide ve usıılüne görc verdikleri vck6letnaıncyi veya bclgeyi btılunduran hisscdalıı1 vcya
temsilcinin icra dairesine ıııüracaatları yeterli olç bıı şekilde ilraleye katılacakların temiııat miktarını
baŞvurrı anıırcla icra dairesi hesabına yatırmaları veya teminat mektubunu icra clairesine tevdi etmeleri
zortınlrıdtır.

5- SatıŞ taleP ederck artırınaya katılırrak isteyeır alacaklıdan ve ortaklığırr satış suretiyle
giderilınesiırde artırınaYa katılınak isteyen pay sahibiniıı, en geç aı,tıı,ına süı"esinin sona erınesinden
önceki iŞ gtini-i nresai bitiıırine kadar satışı yapaır icra dairesiıre nriiracaat ehneleri h6lincle alacak veya
ortal<lık PaYlnln tenıiıratı karşıladığı ırriktar kadar keııdilerinden tenriırat a|ını^ııaz, alacağın veya ortaklık
PaYllllıl tcıninata Yctcrli gclıncırrcsi hAlindc cksik kısrnıır başvuru anında icra dairesi lresabına yatırılması
veya teıninat ınekttıbı.ıırtın icra dairesine tevdi edilmesi zoruırluclur.

6-Varsa iPotek sahibi alacakhlar ile diğer ilgililerin taşınınaz üzerindeki haklarını, hususiyle faiz
ve rrrasrafa clair olaır iddialarını evrakı ııriisbitesiyle on beş gi,in içinde icra dairesine bildirırreleri
gerekınektedir. Aksi haldc hakları taptı siciliyle sabit ohrradıkça, satış bedelinin paylaşınasıırdan lrariç
kalacak ve bu husııslar irtifal< lral<kı sahipleri için de geçerli olacaktır.

7- İhale alıcıSının, satış becİelinin taırıaınını lhaüenin gerçekleştiğine ilişkin tutanağın Elektronik
SatıŞ Portalı'ncla ilaır edilcliği tarihten itibareıı en geç yecti giiıı içinde icra clairesi hesabına ödeınesi
gcrekıncktedir.

8- İlrale alıcısınıır eır ytiksek teklifi verip de süresi içincle ihale bedelini yatırınaması hölinde,
alınan tenıinat iade edilıneyip öncelikle satış ması,aflarıııcian clüşülnıek üzere alacaklarına ırıahsuben hak
salıiplerine ödeııecektir.

9- Asgari ilıale bedelinin teklif edilırıenresi ncdeniyle ihaleırin yapılaır,ıaınası veya en yüksek
teklif vereniır ilıale bedeliııi yatırınaması sebebiyle ilıalenin iptal eclilcliği hallerde, ikinci u.İrr1nu iİk açık
artırmaclaki şartlar çeı,çeves inde tel«.ar yap ılacaktır.

10- SatıŞa katılanlar btitiin ekleriyle birlikte şartırameyi görırrüş ve içeriğini kabul etıniş
sayılırlar.

l 1- Malın tescil ve tesliın işleınleri ilıaleııin kesiırleşınesi üzerine yapılacaktır.
12- KDV,.daırıga vergisi, tapu harç ve tesliın ırıasraflaı,ı a|ıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış

bedeliırden ödeırir. (İcra ı,e İ.flas Kaıuıılı.ttlLtt: 206 ııcı nıaddesiııiıı biı"ııct fıkrası ile 6183 ,r,1|,ı, Anrnr"
Alcıccılılar'ırurı Tahsil U,ı;ıılii Hakluııda Kcuıuııtııı 2] iııci nıcıdclesinin ilcinci fılcra,ıınclalçi hiikünıleri
nıahJuzdur.)

22ll2l2022
oya KIROĞLU
Satış Memuru

69709

(IIK m.l14 ve m.126)

@dfak hakkı sahipleri de dahitdir.
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