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MALTEPE 
FEYZULLAH MAH. 
KİRALIK DÜKKAN 

TAŞINMAZ 
BİLGİ FÖYÜ 

Adresi Feyzullah Mahallesi, Oğuzhanlı Caddesi, Özlem Apartmanı No: 10B 
MALTEPE/İSTANBUL 

Kira Bedeli  10.000 TL 
 

 

  



 
BİNANIN ÖZELLİKLERİ 
Yapının Yaşı 46 

İnşaat Tarzı Betonarme tarzında inşa edilmiştir. 

Kat Adedi BODRUM KAT + ZEMİN KAT + 3 NORMAL KAT 

Kullanım Alanı 

  
Konu taşınmazlar, İstanbul ili, Maltepe ilçesi, Feyzullah Mahallesi, Oğuzhanlı 
Caddesi, Özlem Apartmanı, No: 10B açık posta adreslerinde konumludur.   
 
Taşınmazların yer aldığı ana gayrimenkul, 932,72 m² yüzölçümlü arsa üzerinde 
tek blok olarak inşa edilmiştir.  Taşınmazların bulunduğu bina ile ilgili incelenen 
mimari uygulama projesine göre bodrum kat, zemin kat, 3 normal kat olmak 
üzere toplam 5 kattan oluşmaktadır. Konu taşınmazların yer aldığı binada 
bodrum katta sığınak ve 3 adet mesken; zemin katta 3 adet dükkan ve 2 adet 
mesken; normal katların her birinde 4 adet mesken olmak üzere toplam 20 
bağımsız bölüm bulunmaktadır. taşınmazın bulunduğu binanın dış cephesi 
akrilik boyalıdır. Bina içerisinde kat holleri ve merdivenler mermer kaplı olup 
korkulukları demir mamuldür. Ana taşınmazın dış kapısı cam bölmeli demir 
kapıdır. 
 
7 no.lu bağımsız bölüm zemin katta, bina girişinin solunda konumludur. 
Taşınmazın, incelenen mimari projesine göre tek dükkan hacminden oluşmakta 
olup 15 m² kullanım alanlıdır. Taşınmaz kat, konum ve kullanım alanı olarak 
mimari projesine uygundur. 
 
8 no.lu bağımsız bölüm zemin katta, bina girişine binanın sol cephesinde köşe 
konumludur. Taşınmazın, incelenen mimari projesine göre tek dükkan 
hacminden oluşmakta olup 45 m² kullanım alanlıdır. Taşınmaz kat, konum ve 
kullanım alanı olarak mimari projesine uygundur. 
 
Taşınmazların arasında yer alan bölücü duvar kaldırılmış olup tek dükkan olarak 
kullanılmaktadır. Dükkan içerisinde wc ve mutfak hacimleri oluşturulmuştur. 
Dükkan zeminleri seramik kaplı, duvarları ve tavanı plastik boyalıdır. Islak hacim 
zemini seramik kaplı, duvarları fayans kaplı, tavanı plastik boyalıdır. Dükkan 
girişi ve vitrin cephesi cam bölmeli, alüminyum profildir. Mutfak dolapları MDF, 
tezgahı mermerdir. Tuvalet lavabosu seramiktir. Mutfakta evye ve bataryası ile 
tuvalet taşı ve bataryası takılmıştır. 

Diğer Özellikler Kira sözleşmesi akdedilirken, kiracıdan üç aylık kira bedeli tutarında depozito 
ve 1 aylık kira bedeli peşin alınacak ve kefil istenecektir. 
Ayrıntılı bilgi için Darüşşafaka Cemiyeti Emlak Birimi hafta içi mesai saatleri 
(08:00 – 16:30) içinde aranabilir.TEL: (0212) 939 28 00 / 0538 277 41 41 

 


