
 K.3529 
KADIKÖY ACIBADEM 

MAHALLESİ  
KİRALIK DAİRE 

TAŞINMAZ 
BİLGİ FÖYÜ 

Adresi 
Acıbadem Mahallesi, Ulusuluk Sokak, Karaçay Apartmanı, A Giriş, No: 43, Kat: 3, 
D: 16, Kadıköy, İstanbul 
 

Kira Bedeli  15.000 TL 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BİNANIN ÖZELLİKLERİ 
Yapının Yaşı 50 

İnşaat Tarzı Betonarme tarzında inşa edilmiştir. 

Kat Adedi 1 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal kat 

Kullanım Alanı 

  
Konu taşınmaz, Acıbadem Mahallesi, Ulusuluk Sokağı, Karaçay Apartmanı, A 
Blok, No: 43, Daire: 16, Kadıköy, İstanbul adresinde bulunmaktadır. Taşınmazın 
bulunduğu bölgeye ulaşım imkanları oldukça iyidir. Bölgeye ulaşım otobüs, 
dolmuş, deniz, özel araçlarla sağlanabilir. Konu taşınmaz ana artere yakın olup, 
bölgeye sıklıkla düzenlenen toplu taşıma araçları ulaşılabilir. 
Konu taşınmazın yer aldığı Ana gayrimenkul; 2.024,00 m² yüzölçümüne sahip 
arsa üzerinde ayrık nizamda, betonarme karkas yapı sisteminde, yaklaşık 50 yıl 
önce, tek bina olarak inşa edilmiştir. Kat irtifakına esas mimari projesine göre 
taşınmazın yer aldığı bina, A ve B giriş olmak üzere A girişte 2 dükkan ve 16 
daire, B girişte 2 dükkan ve 13 daire, toplam 31 bağımsız bölümden 
oluşmaktadır. Konu bina 1 bodrum kat, zemin kat ve 3 normal katlıdır. Bodrum 
Katta; A girişte 2 daire ve 2 dükkan, B girişte 2 dükkan ve 1 daire, zemin kat ve 
3 normal katın her birinde; A girişte 3’er, B girişte 3’er olmak üzere 6’şar adet 
bağımsız bulunmaktadır.  Binanın giriş kapısı camlı demir doğrama kapı, binanın 
dış cephesi dış cephe boyası olup binada yangın merdiveni ve asansör 
bulunmamaktadır. Konu taşınmazın yer aldığı parselde açık otopark 
bulunmaktadır. 
Gerek malzeme gerek işçilik standartları açısından taşınmazda kullanılan yapı 
malzemeleri ve iç alanlarda kullanılan dekoratif malzemeler günümüz 
standartlarına göre orta olarak vasıflandırılmaktadır. 
Daire; binanın 3.normal katında konumludur.  
Taşınmaz; salon + 2 oda, mutfak, banyo, wc  1adet balkon hacminden 
oluşmaktadır ve yaklaşık 90 m² brüt alana sahiptir. 
 
 
 
 

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 

 


