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K.1753 10.02.2023 
TARİHLİ İHALE 

TAŞINMAZ BİLGİ     
FÖYÜ 

Muhammen Bedel 115.000.000 TL 

Teminat Tutarı (%5) 5.750.000 TL  

İhale Usulü   Açık Teklif – Açık Artırma   

            

 

 
 
 
 



K : 1753 AÇIK TEKLİF – AÇIK ARTIRMA İHALE BİLGİ FÖYÜ 

 
 
 
 
 
 
 

   TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ 

Adresi,  
Tapu bilgileri   

Mecidiye Mahallesi,  Muallim Naci Caddesi,Melek İş Hanı, No:17 Ortaköy - 
Beşiktaş / İSTANBUL  
 
(İstanbul, Beşiktaş, Mecidiye Mahallesi’nde bulunan taşınmazların konumlu 
olduğu 30 Pafta, 213 Ada, 15 Parselde kayıtlı, 325,74 m² yüzölçümlü, bina) 

Diğer Özellikler 
(Şifahi bilgi amaçlıdır.)  

 
Parselin yapılaşma hakkı bulunmamaktadır. Parsel üzerindeki binanın 
yıkıldığı/yok olduğu takdirde yenisinin yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli planın 
onaylanması gerekmektedir. 
 
Taşınmazın yer aldığ ana gayrimenkul 378,00 m² arsa üzerinde, betonarme 
karkas tarzda ayrık nizamda inşa edilmiş yaklaşık 34 yıllık binadır. Bazı 
cephelerden deniz manzarası bulunmaktadır. 
 
Bina; bodrum, zemin, asma ve 4 normal kat olmak üzere toplam 7 katlıdır. 
Onaylı mimari projesine göre binanın bodrum katında sığınak, kazan dairesi ve 
9 adet dükkân, zemin katında biri Muallim Naci Caddesi diğeri Bestenigâr Ziya 
Sokak’tan olmak üzere 2 adet pasaj girişi ve 11 adet dükkân, asma katında 10, 
14, 15 ve 16 numaralı dükkanlara ait eklenti kısımları, 1.normal katında 11 adet 
büro, 2. ve 3. normal katlarında 12’şer adet büro, 4.normal katında ise 8 adet 
büro bulunmaktadır. Bina toplamda 63 adet bağımsız bölümden (22 adet 
dükkân, 41 adet büro) oluşmaktadır. Projesine göre 65 adet bağımsız 
bölümden oluşmakta iken yol açılması amacıyla 2 adet dükkanın 
kamulaştırılması sonrasından bağımsız bölüm sayısı 63’e düşmüştür. Binada 
asansör bulunmakta olup her katta WC’ler mevcuttur. 
 
Taşınmazlara ulaşmak için sahil yolu üzerinde Ortaköy merkezinde Tarihi 
Mimar Sinan Hamamı mevkiinde sonrası solda cadde üzerinde konumludur. 
Taşınmazlar sahil yolu üzerinde yer almakta olup, Ortaköy sahiline 50 metre, 
Beşiktaş çarşısına 3km uzaklıkta merkezi bir konumda yer almaktadır. Bölge 
gelişimini tamamlamış olup yapılaşmanın yüksek yoğunlukta olduğu bölgede, 
sosyal yaşamın gerektirdiği alışveriş, sağlık ocağı, okul, market vb. sosyal 
ihtiyaçlar kısa mesafelerde karşılanabilmektedir. Bölgenin teknik donatı 
alanları (yol, su, elektrik, çevre düzenlemesi, park, yeşillendirme v.b. gibi) ve 
sosyal donatı alanları yeterli seviyededir. (hastane, okul, sağlık ocağı, kamu 
daireleri, ulaşım seçenekleri v.b. gibi).  
 
Taşınmazların yakın çevresinde genellikle bitişik nizamda, yaklaşık 40-70 yıllık 
zemin üstü 3-4 katlı betonarme-kargir binalar yer almaktadır. Bölgede ticari 
faaliyet gelişmiş olup yakın çevrede tüm binalar iş yeri, mağaza, büro nitelikli 
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kullanılmaktadır. Ortaköy Meydanı, Esma Sultan Yalısı, Yüzme İhtisas Okulu, 
Galatasaray üniversitesi, Kabataş Anadolu Lisesi taşınmaza yakın konumludur. 
Sahil yolu üzerinden toplu ulaşımı sağlanabilmektedir. 
 
Yukarıdaki bilgiler şifahi bilgi amaçlı olup, taahhüt niteliğinde değildir. 
İsteklilerin belediye, tapu vb. resmi kurumlardan araştırma yapmaları 
gerekmektedir. 
  

İhale Bilgileri  

Gayrimenkul 10.02.2023 Cuma günü saat 11:00’da, Mecidiye Mah. Muallim 
Naci Caddesi, Melek İş Hanı, No:17 Kat:2 D:34 Beşiktaş/İstanbul, açık teklif – 
açık artırma usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye katılacakların kimlik fotokopileri 
ile birlikte teminat olarak Darüşşafaka Cemiyeti adına düzenlenmiş  5.750.000 
TL değerinde teminat mektubu (kesin ve asgari 6 ay süreli)  veya bu bedeli 
Darüşşafaka Cemiyeti hesabına yatırmaları (Cemiyet banka hesabına 
yatırıldığına ilişkin dekontun ihale öncesinde ibraz edilmesi kaydıyla) 
gereklidir. 
 
Önemli Not: Elden nakit Teminat Kabul Edilmemektedir. 
İhaleye katılanlar şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaklardır.  
 
 
Nakit Teminat Akbank – Üstbostancı Şb. TR90 0004 6006 9588 8000 0528 16 
numaralı hesaba yatırılabilir. 
 
Diğer hesap numaralarımız www.darussafaka.org internet sitemizden temin 
edilebilir.  
Ayrıntılı bilgi için Darüşşafaka Cemiyeti Emlak Birimi hafta içi mesai saatleri 
(08:00 – 16:30) içinde aranabilir. 
TEL: (0212) 276 50 10 direk hat –  (0212) 276 50 20 (pbx) / 0538 277 41 41 

 

http://www.darussafaka.org/

