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Emlak Arsa/ Satılık/ İmarlı - T�car�/

TMFS'den Esk�şeh�r ve İstanbul'da arsa, dükkan vasfında satılık gayr�menkuller
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Akt�f İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arş�v İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları

Künye ve Kayıt B�lg�ler�  İlanın Kanun� Dayanağı

BİK İlan No : ILN01035192

Şeh�r : İstanbul

Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 04.08.2019

Gazeten�n D�ğer Akt�f İlanları

Gazeten�n S�tes�ne G�t

SABAH 04.08.2019

Gazeten�n D�ğer Akt�f İlanları

Gazeten�n S�tes�ne G�t

İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ İhalelere Nasıl Katılırım?

N�tel�ğ�, Türü ve M�ktarı : 4 adet gayr�menkul satış �hales�

İhale ve Tekl�f Açma Tar�h� : 21.08.2019 11:00

İhalen�n Yapılacağı Yer /
Başvuru Adres�

: TMSF B�nası, Büyükdere Caddes� No: 143 Asma Kat Konferans Salonu
Esentepe / İSTANBUL

İhale Usulü : 6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış

İhale Türü : Satış

İlan Metn�

T.C.
TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU
II.TAHSİLAT DAİRE BAŞKANLIĞINDAN

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu’nca, amme borcundan dolayı hac�zl� bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adres�, özell�kler� ve muhammen değerler� bel�rt�l

gayr�menkuller, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler� �le 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun Fon’a verm�ş olduğu yetk�l

çerçeves�nde açık artırma suret� �le satışa çıkarılacaktır.

SATIŞA ÇIKARILAN;

1. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2005/123

TAPU KAYDI : Esk�şeh�r İl�, Tepebaşı İlçes�, Esk�bağlar Mahalles�, 2172 ada, 465 parselde kayıtlı, 8.260 m2 yüzölçümlü arsa

ADRESİ : Ertuğrulgaz� Mahalles�, İncesu Caddes�, No:1 Tepebaşı/Esk�şeh�r

İMAR DURUMU : Tepebaşı Beled�yes� İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürlüğünde yapılan araştırmaya göre, taşınmazın bulunduğu parsel; 14.10.2010 tasd�k tar�

1/1000 Ölçekl� Uygulama İmar Planında “Taks: 0,30 m² Kaks:0,90 m³ yapılaşma koşullu T�car� Depolama Alanına ve �mar yollarına” �sabet ett�ğ�, taşınmaz

yaklaşık 580 m2 büyüklüğünde yola terk�n�n olab�leceğ� b�ld�r�lm�şt�r.

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazın; Ertuğrulgaz� Mahalles�, İncesu Caddes�, No:1 Tepebaşı/Esk�şeh�r adres�nde ka�n ve tapunun 2172 ada, 46

parselde kayıtlı, 8.260 m2 alanlı arsa vasfında olup, 15 metre gen�şl�ğ�ndek� İncesu Caddes�ne ve 10 metre gen�şleğ�ndek� Namdar Sokak’a cephel�, kö

konumlu ve bölgen�n yen� gel�şen konut bölges�nde olduğu, mevcut �mar durumunun depolama alanlı olduğu, parsel üzer�ndek� yer alan b�naların kadast

paftasına �şlenmed�ğ� görülmüştür.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Kom�syonu tarafından 5.400.000.-TL (Beşm�lyondörtyüzb�ntürkl�rası) değer takd�r ed�lm�şt�r.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF B�nası, Büyükdere Caddes� No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL

B�r�nc� Satış Günü : 21.08.2019 ve saat 11:00-11:05,

İk�nc� Satış Günü : 28.08.2019 ve saat 11:00-11:05,

İrt�bat Telefonu : 0 212 340 11 90 – 340 23 56 www.tmsf.org.tr

2. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2005/123

TAPU KAYDI : Esk�şeh�r İl�, Tepebaşı İlçes�, Cumhur�ye Mahalles�, 632 ada, 18 parselde kayıtlı, 220 m2 alanlı Asma Katlı İşyer� vasfında, zem�n Kat 1 no

bağımsız bölüm.

ADRESİ : Cumhur�ye Mahalles�, Ceng�z Topel Caddes�, No:12 Tepebaşı/ESKİŞEHİR

İMAR DURUMU : Tepebaşı Beled�ye Başkanlığı’ndan alınan b�lg�lere göre 1/1000 ölçekl� Uygulama İmar Planında satışa konu taşınmazın bulunduğu pars

  Yazdır

https://www.ilan.gov.tr/kategori-emlak-150002?sc=
https://www.ilan.gov.tr/kategori-emlak-arsa-150175?sc=
https://www.ilan.gov.tr/kategori-arsa-satilik-150176?sc=
https://www.ilan.gov.tr/kategori-satilik-imarli-ticari-299566?sc=
https://www.ilan.gov.tr/kurum-ilanlari?code=M005960
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“B�t�ş�k N�zam 8 kat Yapılaşma Koşullu ve B�t�ş�k N�zam 3 kat yapılaşma koşullu Kentsel ve Bölgesel İş Merkez� Alanına (T�caret Alanı)” �sabet ett

b�ld�r�lm�şt�r

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmaz; 220 m2 arsa üzer�nde b�t�ş�k n�zamlı olarak �nşa ed�lm�ş, bodrum+zem�n+asma kat+6 normal kattan oluş

b�nanın zem�n ve asma katlarında yer alan b�r mağaza olup, cadde cephes� 5,5 m., der�nl�k 29,40 m’d�r. Onaylı m�mar� projes�ne göre zem�n kat açık al

şekl�nde brüt 186 m², asma kat brüt 128 m² olmak üzere toplam brüt 314 m² kullanım alanlıdır. F��l� durumda g�y�m mağazası olarak kullanılmaktadır.

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Kom�syonu tarafından 2.050.000.-TL (İk�m�lyonell�b�ntürkl�rası) değer takd�r ed�lm�şt�r.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF B�nası, Büyükdere Caddes� No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL

B�r�nc� Satış Günü : 29.08.2019 ve saat 11:00-11:05,

İk�nc� Satış Günü : 05.09.2019 ve saat 11:00-11:05,

İrt�bat Telefonu : 0 212 340 11 90 – 0212 340 20 56 www.tmsf.org.tr

3. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No : 2002/07

TAPU KAYDI : Esk�şeh�r �l�, Odunpazarı �lçes�, Kurtuluş Mahalles�, 13659 ada, 13 parselde kayıtlı, zem�n kat, Dükkan Asma Katlı vasfında 1 nolu bağıms

bölüm.

ADRESİ : Esk�şeh�r �l�, Odunpazarı �lçes�, Kurtuluş Mahalles�, Yunus Emre Caddes�, Gayret Apt., Zem�n kat No:104A Odunpazarı/ESKİŞEHİR

İMAR DURUMU : Beled�yeden alınan �mar b�lg�ler�ne göre; Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığının oluru �le Beled�yeye ver�len yetk�ler çerçeves�nde Bakanlar Kuru

kararı �le ‘r�skl� alan’ �lan ed�len bölge �ç�n yen� 1/5000 ve 1/1000 ölçekl� �mar planları ve kentsel tasarım projeler�n�n hazırlandığı onaya gönder�ld�ğ� on

akabes�nde hak sah�pler� �le yapılacak uzlaşma çalışmları doğrultuunda bölgede yen� �mar uygulaması yapılacağı b�ld�rlm�şt�r.

HALİHAZIR DURUMU : Satışa konu taşınmazın bulunduğu parsel bodrum + zem�n + asma + 6 kat + teras kat olmak üzere 16 bağımsız bölüm bulunmakta

nolu bağımsız bölümün m�mar� projes�nde b�na g�r�ş�ne göre sol yan ön ve arka (kuzey,doğu, batı) cepheden sağlanmaktadır. Bu m�mar� projeye gö

bodrum katında (90 m2) depo, zem�n katında (130 m2) dükkan, WC, asma katında (53 m2) tek kullanım hacm�nden oluştuğu, yaklaşık 5 m. v�tr�n gen�şl

bulunduğu, Taşınmazın t�car� lokasyonu yüksek, ulaşımının �y� ve şeh�r merkez�nde olduğu b�ld�r�lm�şt�r.

MUHAMMEN DEĞERİ : Satışa konu taşınmaza, Satış Kom�syonu tarafından 1.075.000.-TL (B�rm�lyonyetm�şbeşb�ntürkl�rası) değer takd�r ed�lm�şt�r.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN VE SAAT: TMSF B�nası, Büyükdere Caddes� No: 143 Asma Kat Konferans Salonu Esentepe / İSTANBUL

B�r�nc� Satış Günü : 06.09.2019 ve saat 11:00-11:05,

İk�nc� Satış Günü : 13.09.2019 ve saat 11:00-11:05,

İrt�bat Telefonu : 0 212 340 11 90 - 0212 340 20 56 www.tmsf.org.tr

4. GAYRİMENKULÜN;

Dosya No: 2005/123

TAPU KAYDI : İstanbul �l�, Beyoğlu İlçes�, Ömeravn� Mahalles�, Gümüşsuyı Mevk��, 7 ada, 87 pafta, 17 parselde kayıtlı, 5. Kat, 9 nolu, 280 m2 alanlı, mesk

vasfında taşınmaz.

ADRESİ : Ömer Avn� Mah. İnönü Caddes�, No:30 D:9 Beyoğlu/İSTANBUL

İMAR DURUMU : Beyoğlu Beled�yes� İmar Müdürlüğünden alınan 05.07.2018 tar�h ve 5793 sayılı İmar durum yazısına göre; bölgeye a�t 21.12.2010 tasd

tar�hl� 1/1000 Ölçekl� Beyoğlu Kentsel S�t Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planının, İstanbul 7. İdare Mahkemes�n�n kararıyla �ptal ed�ld�ğ�, İstanbu

Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararına �st�naden 02.08.2017 tar�h ve 5628 sayılı Kurul kararıyla bel�rlenm�ş olan geç�ş dönem� korum

esasaları ve kullanma şartlarına �st�naden �mar durumu Koruma Kurulundan alınacak karar doğrultusunda bel�rleneceğ� b�lg�s� alınmıştır.

HALİHAZIR DURUMU: Satışa konu taşınmaz, Beyoğlu Tapu Müdürlüğünde �ncelenen 08.05.1969 tar�hl� b�lasayılı tad�ll� m�mar� projes�ne göre 280 m2 ala

betonarme-karkas yapının 5. normal katında konumlu tek da�re olup, salon 3 oda, antre, hol, banyo, wc, mutfak ve 2 adet balkon bulunduğu, brüt k

alanının 160 m² olduğu, ana ulaşım arterler�ne yakın ve orta-üst gel�r gruplarınca rağbet gören b�r mevk�de yer alması ve kapanmaz boğaz manzarası

sah�p olduğu b�ld�r�lm�şt�r

MUHAMMEN DEĞERİ: Satışa konu taşınmaza, Satış Kom�syonu tarafından 3.600.000.-TL (Üçm�lyonaltıyüzb�ntürkl�rası) değer takd�r ed�lm�şt�r.

İHALENİN YAPILACAĞI YER, GÜN ve SAAT : TMSF Konferans Salonu, Büyükdere Caddes�, No:143 34394 Esentepe/İSTANBUL

B�r�nc� Satış Günü : 16.09.2019 ve saat 11:00-11:05,

İk�nc� Satış Günü : 23.09.2019 ve saat 11:00-11:05,

İrt�bat Telefonu : 0212 340 11 90 0212 340 20 56 www.tmsf.org.tr

ORTAK HÜKÜMLER

1. Artırmaya �şt�rak edecekler�n satışına katılmak �sted�kler� her gayr�menkul �ç�n, tesp�t ed�len muhammen bedel�n % 7,5 tutarında tem�nat yatırmala

tem�nat olarak nak�t para ver�lmes� hal�nde, Türk�ye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avrupa Kurumsal Merkez� Şubes�nde

TR630001500158007294368253 numaralı TL hesabına yatırıldığına da�r dekontun, nak�t para ver�lmed�ğ� takt�rde; Bankalar ve/veya Katılım Bankala

tarafından ver�len şartsız, kes�n ve süres�z n�tel�kl� tem�nat mektubu veya aynı tutarda Haz�ne tahv�l ve bonoları ve Hükümetçe bell� ed�len m�ll� esha

ve tahv�latın (Bu esham ve tahv�lat, tem�natın kabul ed�lmes�ne en yakın borsa cetveller� üzer�nden % 15 noksanıyla değerlend�r�l�r.) en geç satış gün

satış saat�ne kadar Satış Kom�syonu’na tesl�m etmeler� gerekmekted�r.

2. Tem�natı yatıran gerçek ve tüzel k�ş�ler�n (İhale katılımcılarından gerçek k�ş�ler�n k�ml�k aslı �le k�ml�k fotokop�ler�n�, tüzel k�ş�ler�n tüzel k�ş�y� tems

yetk�l� k�ş�n�n yetk�l� olduğunu göster�r belgey�, vek�l olarak katılıyor �se, vekaletnamen�n aslını satış saat�ne kadar Satış Kom�syonuna tesl�m etme

gerekmekted�r.) k�ml�k tesp�t� yapıldıktan sonra her b�r katılımcıya 1 adet bayrak numarası ver�l�r.

3. Gayr�menkul satışı açık artırma suret� yapılacak olup, b�r�nc� satışta, gayr�menkul muhammen değer�n�n % 75’�n� ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakla

mecmuunu ve satış masraflarını geçmes� şartıyla en çok artırana �hale olunur. Böyle b�r bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü bak� kalm

kaydıyla, �k�nc� satış gününde, aynı yerde ve saatte artırmaya çıkarılacaktır. İk�nc� artırmada, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve sa

masraflarını geçmes� şartıyla en çok artırana �hale olunur. Aks� takd�rde �hale yapılmaz.

Satış Kom�syonu; gayr�menkul muhammen değer�n�n % 75’�n� ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmes� şartıyla 61

sayılı Kanunun 62. Maddes� gereğ�nce Kurumumuz ve borçlu menfaat�n� göz önünde bulundurarak �hale açılış rakamını bel�rler.

http://www.tmsf.org.tr/


08.08.2019 TMFS'den Esk�şeh�r ve İstanbul'da arsa, dükkan vasfında satılık gayr�menkuller - ILN01035192

https://www.�lan.gov.tr/yazd�r-detay-emlak-arsa-tmfsden-esk�seh�r-ve-�stanbulda-arsa-dukkan-vasf�nda-sat�l�k-gayr�menkuller-674534.html 3/3

4. Satış peş�n para �led�r. Alıcıya taleb� hal�nde 15 günü geçmemek üzere meh�l ver�leb�l�r. Satış bedel�n�n Türk�ye Vakıflar Bankası T.A.O. İstanbul Avru

Kurumsal Merkez� Şubes�ndek� TR580001500158007294368246 numaralı TL hesabına yatırıldığına da�r dekontun �braz ed�lmes� gerekmekted�r. İha

her türlü verg�, res�m ve harçtan muaftır. B�r�km�ş verg�ler satış bedel�nden öden�r.

5. Gayr�menkul kend�s�ne �hale olunan k�mse, �hale bedel�n� derhal veya ver�len mühlet �ç�nde ödemekle mükelleft�r. Aks� takd�rde, �hale feshed�l�r 

gayr�menkul Satış Kom�syonu’nca 7 gün �ç�nde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhang� b�r tebl�gat yapılmaz. Yalnız �lanla �kt�fa olun

Bu satışta gayr�menkul, rüçhanlı alacaklar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmes� şartıyla en çok artırana �hale ed�l�r. B�r�nc� de

kend�s�ne �hale yapılan k�mse �k� �hale arasındak� farktan ve d�ğer zararlardan me’sul olup, �hale farkı ve geçen günler�n fa�z� ayrıca hükme hac

kalmaksızın tem�nattan mahsubu yapıldıktan sonra bak�ye, Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü Hakkında Kanun hükümler�ne göre tahs�l da�res�nce tah

olunur. Fa�z % 5’den hesap ed�l�r.

6. Gayr�menkul rehn� suret�yle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devred�lmez. Satış bedel�nden terc�hen öden�r.

7. 31/07/2004 tar�h ve 25539 sayılı Resm� Gazete’de yayınlanan 5228 sayılı Bazı Kanunlarda ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değ�ş�k

Yapılması Hakkında Kanuna göre; Bankacılık Kanunu uyarınca; mal ve hakların Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu’na tesl�m� �le bunların Tasarr

Mevduatı S�gorta Fonu tarafından (müzayede mahall�nde satışı dah�l) tesl�m�, bu Fonun devraldığı alacakların tahs�l� amacıyla, bunların tem�nat

oluşturan mal ve hakların (müzayede mahall�nde satışı dah�l) tesl�m�, ve temettü har�ç ortaklık haklarıyla yönet�m ve denet�mler� devralanın ş�rketler

akt�fler�n�n Fon alacaklarının tahs�l� amacıyla (müzayede mahaller�nde yapılan satışlar dah�l) tesl�m� KDV’den muaftır. Ancak bu muaf�yet �şle

bedel�nden (Satış bedel�nden) Fon’a �nt�kal eden (ayrılacak olan) tutarla orantılı olarak uygulanır. KDV muaf�yet�n�n olmadığı kısım �le �lg�l� olar

doğacak KDV bedel�nden “İhaley� Kazanan” sorumludur.

8. Gayr�menkul hakkında ver�len b�lg�ler ve her türlü �lan taahhüt n�tel�ğ�nde olmayıp, genel b�lg� n�tel�ğ�nded�r. İhaleye �şt�rak edenler�n satışa sunul

gayr�menkuller� önceden mevcut hal�yle görmüş, �ncelem�ş olduğu kabul ed�l�r. Alıcı, Türk Borçlar Kanununun 246 ncı maddes�n�n atıfta bulunduğ

hükümlerden feragat ett�ğ�n� ve Kanunun 280 �nc� maddes�n�n uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Satış �lanında d�zg� ve baskı hatası olması hal�nde �hale anında yapılan açıklamalar esas alınır.

10. Gayr�menkuller�n tapu dev�r tesc�l �şlem�, satış bedel�n�n tamamı ödend�kten ve �hale kes�nleşt�kten sonra gerçekleşt�r�lecekt�r.

11. Satışa �şt�rak edenler şartnamey� görmüş ve münderecatını kabul etm�ş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka b�lg� almak ve şartname

�ncelemek �steyenler, Tasarruf Mevduatı S�gorta Fonu II.Tahs�lat Da�re Başkanlığına, her b�r gayr�menkule a�t satış �lanında bel�rt�len dosya numarası 

müracaat edeb�l�rler.

12. İşbu �lanın tapu kaydında adres� bulunmayan �lg�l�ler �le tapu kaydında ad ve adresler� yer alan ancak satış �lanı tebl�ğ ed�lemeyen �lg�l�lere de teb

yer�ne ka�m olacağı �lan ve tebl�ğ olunur.


