
GENEL ÖZELLİKLER 
 
“ÜSKÜDAR PRESTIGE KONAKLARI” HAKKINDA BİLGİ 
Projenin adı: 
Projemizin adını Üsküdar ‘ın tarihi dokusuna uygun olması açısından “Üsküdar Prestige Konakları” olarak 
adlandırdık. 
  
Yapımcı şirket: 
Proje,1998 yılından bu güne kadar yurt içinde ve yurt dışında birçok projeye imza atan Prestige Group 
tarafından inşa edilmektedir. 
  
Projenin lokasyonu: 
‘Üsküdar Prestige Konakları’ Üsküdar bölgesi ve Çengelköy’den Salacak bölgesine kadar boğaz hattında lüks 
site konseptine sahip olan tek projesi olarak, Boğaz’ın en hakim tepesi ve tarihi yarımadanın en kıymetli 
yerlerinden olan Sultantepe ‘dedir. 
Sultantepe Mah. Yenidünya Sok. No: 44 Üsküdar / İstanbul 
  
Toplam arsa alanı: 
Projemiz 2.200 m2 net arsa alanına sahiptir. 
  
Toplam inşaat alanı: 
‘Üsküdar Prestige Konakları’nın 6.500 m2 inşaat alanı vardır. 
  
İnşaata ne zaman başlandı: 
Haziran ayında projemizin inşasına başlanmıştır. 
  
Ne zaman bitirilecek: “Üsküdar Prestige Konakları’nda Yaşam başladı.” 
Tüm dairelerin dekorasyon çalışmaları da tamamlanmış olup tüm konaklarımız 01-03-2013 tarihi itibari ile  
oturulabilir haldedir. 
  
Blok ve Konut sayısı: 
Projemiz 4 blok ve 20 daireden oluşmaktadır. “Üsküdar Prestige Konakları” Yaşam boyu kendini farklı 
hissettirecek olan 20 seçkin aileyi çatısı altında barındıracaktır. 
  
Konut tipleri ve metrekareleri: 
Üsküdar Prestige Konakları’ nda 3 tip dairemiz vardır.  
Giriş katlarımız bahçe dubleks olarak adlandırılmış brüt 293 m2 daire alanına ve 40 m2 bahçe alanına sahiptir.  
Dört cepheli Orta kat dairelerimiz brüt 362 m2 alana sahiptir. 
Çatı dubleks brüt 305 m2 alana sahiptir. 
  
Tapu ve resmi durumu nasıldır: 
‘Üsküdar Prestige Konaklar’ projemizdeki dairelerin tapuları her daire için ayrı ayrı hazır olup hemen 
devredilebilir ve banka tarafından kredilendirilebilir vasıfta olup isteğe bağlı olarak anlaşmalı finans 
kurumlarından fon kullanım imkanı sunulmaktadır.  



 

 

İki dubleks birleştirmek mümkünmüdür: 

‘Üsküdar Prestige Konakları’nda iki bahçe veya iki çatı dubleksi birleştirmek mümkün olup birleştirilmiş hali ile alternatif 

projeleri elimizde hazırdır.  

Projenin özellikleri: 

‘Üsküdar Prestige Konakları’nın arsası Sultantepe’ de bulunuyor. Üstelik Sultantepe’ de boğaza nazır site olabilecek 

başka bir arsa da yok. Siz özel site sakinleri için Lobi düşündük. Projemizde, dairelerinize lobiden gireceksiniz. Ayrıca 

arabanızla otoparka girip hiç yürümeden dairelerinize asansörle çıkabilirsiniz. Boğaz hattında böyle sosyal tesis imkanı 

olan, ikinci bir yer yakın ve orta vadede bulunamaz. Hele ki Sultantepe gibi trafiği ve otoparkı sıkıntılı olan bölgede daire 

başına üç veya dört araçlık otoparkı, araç yıkama ve bakım yeri, güvenlik sistemi her daire için 10 m2 kiler ve depo 

alanı olan Üsküdar Prestige Konakları ’ile bulunması imkansız güzel bir projeye imza attık. Tüm bu lüksün, ortak 

alanların yanında paha biçilemez bir manzarası var. Tarihi yarımadayı içine alan Boğaz manzarası başka bir yerde yok. 

Bir konutu her şeyiyle mükemmel yapmış olabilirsiniz ancak başka bir boğaz yok bunu unutmamak gerekiyor. Tarih 

burada. Topkapı Sarayı, Çırağan Sarayı, Dolmabahçe, Eminönü, Ayasofya, şiirlere konu olan Kızkulesi, bütün tarihi 

mekanların hepsi tarihi yarımada da, 

Tarihi Yarımadayı görmeyen bir manzara bizce boğaz manzaralı diye nitelendirilemez. 

 Prestige Konakları gerçek boğaz manzarasına sahip olduğu için kıymetine kıymet katıyor. 

 Ayrıca ulaşım noktasında büyük avantajları var. 

  

ÜSKÜDAR PRESTIGE KONAKLARI’ NDA ULAŞIM SIKINTISINI UNUTUN  

Örneğin ‘Prestige Konakları’ndan100 metre yürüyerek motora binip Beşiktaş’a gidebilirsiniz. 15 dakikada Eminönü’ne 

geçip akşam mısır çarşısında alış veriş yapıp bir saatte evinize dönebilirsiniz.10 dakika içinde Kabataş’a, oradan 

Nişantaşı’na geçebilirsiniz. 10 dakikada Üsküdar balıkçılar çarşısına geçip günlük ihtiyaçlarınızı taze taze 

karşılayabilirsiniz. Fethi Paşa Korusu’ndan sabah yürüyüşü yapıp yeşilin, güneşin ve temiz havanın doyumsuz tadı ile 

evinize geçebilirsiniz. Akşamları Kuzguncuk’a yürüyüp sahilde balık tutabilirsiniz. Kuzguncuk ki çok tarihi bir yeridir 

İstanbul’un. Bir de Üsküdar en eski yerleşim yerlerindendir.  Bunları bir arada bulabileceğiniz başka bir yer yok. 

  

Diğer projelerden ayırt edici özelliği: 

Diğer projelerden ayırt edici en belirgin özelliği Salacak bölgesinden Çengelköy bölgesine kadar boğaz hattının 

manzaraya sahip tek lüks site konseptine sahip olması ve daire özellikleri bölümünde de belirtildiği gibi akla gelebilecek 

her türlü ayrıntının düşünülmüş olması ve 5 yıldızlı bir standartta inşa edilmesi. 

  

Anlaşmalı bankalar: 

Bir günde kredilendirilebilir durumdadır.Kuveyttürk Finans kurumu ve isteğe bağlı olarak diğer finans kurumları 

aracılığıyla alıcılara kredi çıkarılması konusunda destek verilmektedir. 

 

Dairelerin kat yüksekliği: 

Otopark ve sosyal tesisler ön cepheden yola sıfır olup 4 m yüksekliğe; dairelerimiz ise 3 metre yüksekliğe sahiptir. 

  

Binaların taban oturumu: 

Otopark ve sosyal alanların bulunduğu kat 2000 m2 üzerine inşa edilmiş olup Her blok 300 m2 taban oturumuna 

sahiptir. Bloklar arası mesafe 9,5 metredir.  


