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K: 2967 
SATILIK  

HİSSELİ TARLA   
TAŞINMAZ BİLGİ     

FÖYÜ 

Teminat Tutarı   % 5 (Teklif Bedelinin)  

Fiyatı    Teklif Toplanacaktır.   
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TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ 

Özet tarifi  

110 Pafta, 730 ada, 20  parselde kayıtlı 7.963 m² Tarlanın 69439/933120 
hissesi, ( 592,6m² ye tekabül eden  ) 
Parseller üzerinde farklı yıllarda inşa edilmiş muhtelif sayıda kaçak yapı 
mevcuttur. 

Adresi ,  
Tapu bilgileri  

 

 

Merkez Mah. 110 Pafta, 730 Ada, 20 Parsel  Sarıyer / İSTANBUL  
 
İstanbul  İli, Sarıyer  İlçesi, Sarıyer Mahallesi, Fıstıklı Bağlar Mevkiinde kain ve 
tapunun  110 Pafta, 730 Ada, 20 Parselde kayıtlı   7.963 m² yüzölçümlü 
tarlanın 69439/933120 hissesi 

Diğer Özellikler 
( Şifahi bilgi amaçlıdır ) 
 

 
Sözkonusu 110 pafta 730 ada 20 numaralı parsel eğimli bir topografik yapıya 
sahip olup, düzgün olmayan geometrik şekillidir. Parsel üzerinde yaklaşık 30-
40 sene önce ruhsatsız şekilde inşa edilmiş ayrık nizam yapı düzeninde, 
betonarme karkas tarzda, değişik kat yüksekliklerinde inşa edilmiş muhtelif 
binalar mevcuttur. Hissedarlar kendi aralarında hisseleri oranında yer 
paylaşımı yaparak parsel üzerine ruhsatsız yapılar inşa etmişlerdir. Ancak 
teknik ve hukuken hissenin yerinin tespiti mümkün değildir.  Boğaziçi 

Öngörünüm Bölgesi Uygulama İmar Planı'nda 'konut' alanında kalmaktadır.  

 
730 Ada 20 Parsel Üzerinde:  

 Sultan Beyazıt Vakfından icareli  

 Sarıyer 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 13/11/2009 tarih 2009/743E sayılı 
Mahkeme Müzakkeresi yazısı ile İzale-i Şuyu davası açılmıştır. 09/12/2009 
tarih 12822 yevm. 

 Üzerindeki meyve ağaçları Ali İsmail tarafından yetiştirilmiştir.  

 Bazı diğer hissedarların hisseleri üzerinde icrai haciz, kamu haczi kararları 
bulunmaktadır. 

Yukarıdaki bilgiler şifahi bilgi amaçlı olup , taahhüt niteliğinde değildir.       
İsteklilerin belediye,tapu vb. resmi kurumlardan araştırma yapmaları 
gerekmektedir. 

Teklif  Bilgileri 
 

Taşınmaz ( tarlanın 69439/933120 hissesi)  teklif alma – pazarlık usulü ile 

ihale edilecektir (teklif alınarak satılacaktır). Teklif vereceklerin kimlik 
fotokopileri ile birlikte teminat olarak Darüşşafaka Cemiyeti adına düzenlenmiş 
, taşınmaza teklif edilen bedelin % 5 i değerinde teminat mektubu (kesin ve 
asgari 6 ay süreli) veya bloke çek getirmeleri ya da bu bedeli Darüşşafaka 
Cemiyeti hesabına yatırmaları ( dekontun ibrazı ) ve internet sitemizde yer 
alan teklif alma formu ile ihale şartnamesini imzalayarak iletmeleri gereklidir.  
 
Teklif şartnamesi internet sitemizden incelenebilir.  
 
Teklif verenler şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.  
Ayrıntılı bilgi için Darüşşafaka Cemiyeti Emlak Birimi hafta içi mesai saatleri 
(08:30 – 17.30) içinde aranabilir.  
TEL: (0212) 276 50 10 direk hat – (0212) 276 50 20 (pbx) – 0538 277 41 41  
 

 
 


