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K A D I K Ö Y



B A Ğ D A T  C A D D E S İ



Bağdat Caddesi İstanbul’un Asya kıtasında bulunan; Kadıköy 
Belediyesi sınırları içerisinde; Kızıltoprak’tan başlayarak; Maltepe 
Belediyesi sınırlarındaki Cevizli’ye kadar uzanan ünlü bir caddedir.

Bağdat caddesi’nin ismi IV. Murat dönemine denk gelir. Irak, Bağdat’ı 
geri alabilmek için “Bağdat Seferi” düzenler. Osmanlı bu savaştan 
zaferle döndükten sonra; İstanbul’dan sefere çıkarken gittiği yol da 
‘Bağdat’ ismini alır.

Bağdat Caddesi’nin zengin insanların muhiti olmasının sebebi de; II. 
Abdülhamit dönemine dayanır. Padişah’ın sarayına yakın oturmak 
isteyen paşalar, devlet görevlileri ve zengin tüccarlar; Kadıköy’de 
arazi alarak köşkler, konaklar ve evler yaptırmışlardır. Günümüzde bu 
evlerden bazıları hala mevcuttur;  ve bunlar Bağdat Caddesi’nin ilk 
evleridir.





Bağdat Caddesi, Dünya’nın 4. Büyük caddesi seçilmiştir. Türkiye’nin ve 
Dünya’nın birçok başlıca markalarının Bağdat Caddesi’nde en az bir 
adet mağazası mevcuttur.

İsmi dönemle popüler olduğu için; başka şehirlerde de Bağdat 
Caddesi isminde caddeler bulunmaktadır. (Misal olarak Kayseri’deki 3 
kilometrelik Bağdat caddesi)

Kadıköy Belediyesi tarafından 1994 yılından bu yana yapılan 29 Ekim 
Cumhuriyet yürüyüşünde cadde trafiğe kapanır ve halk Suadiye’den 
başlayarak Göztepe’ye kadar Bağdat Caddesi’nde yürür. Ayrıca 
Fenerbahçe Spor Kulübü şampiyon olduğu zamanlarda da bu caddede 
geniş kutlamalar olur.









U L A Ş I M

Kadıköy, İstanbul ilinin ortalarına, Boğaz’ın  doğusuna düşer. Doğusunda 
Maltepe ilçesi, batısında İstanbul Boğazı, ve Marmara Denizi, kuzeyinde 
Üsküdar ve Ataşehir ilçeleri, güneyinde Marmara Denizi ile çevrilidir. 
Yüzölçümü, 25,20 kilometre karedir. 

Kadıköy altı tepe üstüne kurulmuştur. Bu tepeler doğudan batıya 
doğru Göztepe, Fikirtepe, Acıbadem, Altıyol, Cevizlik (Küçük Moda), 
Koşuyolu’dur.

Kadıköy-Pendik tren istasyonunun 20 metre yanında yükselen Helis 
Metro Home ile Marmaray ve Metrobüse aktarma yaparak İstanbul’un 
her bir noktasına trafiğe takılmadan ulaşabileceğiniz gibi Yüksek Hızlı 
Tren ile birkaç saat içinde Ankara’da olabileceksiniz.





İstanbul’un en nezih semtlerinden olan Göztepe’de satılık konutların 
yıllık ortalama metrekare fiyatı 7 bin seviyelerinde. Bağdat Caddesi 
üzerindeki lüks projelerin de etkisiyle prim potansiyeli her geçen gün 
artıyor.

Devam eden kentsel dönüşüm sürecinin bitmesiyle birlikte İstanbul’un iki 
yakasının en gözde yatırım yeri olacak olan Göztepe’nin, marmaray, 
metrobüs ve metro gibi ulaşım araçlarına olan yakınlığının dışında 
eski tren hattının kaldırılıp yerine yüksek hızlı tren hattının faaliyete 
başlamasıyla birlikte değerinin yüzde 30 oranında artması bekleniyor. 
Bölgenin değerinin her geçen gün artmasıyla birlikte gayrimenkul 
yatırımının geri dönüş hızı da artmakta.





Her türlü sportif aktivitenizi yapabileceğiniz bu parkların dışında sahil 
şeridi boyunca Marmara Denizi’nin manzara keyfini çıkartarak günlük 
koşunuzu da yapabilirsiniz.

İlk istasyon çalışmalarına Göztepe 60. Yıl Parkı’nda başlanılan Göztepe-
Ümraniye metro hattı ile Anadolu Yakası’nda sahil bandını Ümraniye’ye 
bağlayacak yeni metro hattı ile Sabiha Gökçen Havalimanına çok kısa 
bir sürede ulaşma imkanı olacak.

Kadıköy’ün en yeşil alanını oluşturan Fenerbahçe ve Göztepe Parkı’na 
birkaç dakika uzaklıkta olan Helis Metro Home ile sağlıklı bir hayat sizi 
bekliyor.



S O S Y A L  H A Y A T



Kadıköy’de hayat bazen sahafın önünde saatlerce bir kitabın içinde 
kaybolmak, bazen günlerce beklenen bir gösterim için bilet kuyruğunu 
kendine mesken edinmek, bazen Moda’da denize karşı çay yudumlamak, 
bazen Caddebostan sahilde yürüyüşe çıkmak, bazen eski dostlarla yeni 
tanışmışçasına hararetli bir sohbet eşliğinde demlenmek, bazen ise rıhtım 
büfelerinden restaurantlara kadar lezzet peşinde koşacak dermanı
kendinde bulabilmektir.







S A N A T







Boş bina cephelerine yapılan resimlerle Kadıköy’ün sokakları açık hava 
sergi salonu haline dönüştü ve 25’ten fazla bina cephesi sanatçılar 
tarafından özgün çalışmalarla renklendirildi. Festival kapsamında 
yapılan bazı eserler geçtiğimiz yıllarda Dünya çapında en iyi Mural 
Eserleri listesinde yer aldı.







Y A Ş A M



İstanbul’a ilk yerleşenlerin tercih ettiği topraklardan biri; Anadolu 
yakasının kalbi olarak nitelendirebileceğimiz Kadıköy olmuştur. 

İstanbul’a daha sonra yerleşen kavimler ise Kadıköylüleri karşı kıyılara 
yerleşmeyerek “kör”, yaşadıkları topraklara da “körler diyarı”, bir diğer 
adıyla “Kalkedonya” demişler. 

Kadıköylü kör ilan edilse de, bin yılların verdiği deneyim ve bilgiyle kendi 
kültürünü; çarşısından sokaklarına, pastanelerinden kahvehanelerine 
kafelerine, çay bahçelerine, tiyatrolarından sinema salonlarına, hatta 
balkonlarına, mutfaklarına taşıdı. 

Kadıköy; ev sahipliği yaptığı onlarca kültürle birlikte kendi semt kültürünü 
yıllar önce kurdu. Kolay kolay kimsenin yıkamayacağı, değiştiremeyeceği 
bir kültür…

En gencinden en yaşlısına kadar herkesin Kadıköy’ü sevmesi için bir 
sebep mutlaka vardır.







K A D I K Ö Y ’ Ü N  İ L K L E R İ



•Süreyya Operası,  Anadolu Yakası’nın ilk, Türkiye’nin 6. Opera              
binasıdır. 

• Sokak tabela uygulaması ilk Kadıköy’de uygulanmıştır.

•Türkiye’nin ilk Butik Sanat Kütüphanesi Caddebostan Kültür     
Merkezi’nde açılmıştır.

•Resmi törenler dışında Fener Alayı ve halkın katıldığı Cumhuriyet 
Yürüyüşleri ilk 1994 yılında Kadıköy’de başlamıştır.

•Türkiye’de Çocuk Sanat Merkezi açarak, ücretsiz müzik kursları veren 
ilk ve tek yer Kadıköy’dür.

•Sokak bazında tek yönlü trafik uygulaması ilk Kadıköy’de 
gerçekleşmiştir.









P R O J E  H A K K I N D A



12 kattan oluşan Metro Home’un İnşaat Alanı 8.000 m² dir. 2.000 
m² otopark alanından oluşan apartmanın 44 bağımsız bölümü 
bulunmaktadır.



Deniz ve Özgürlük Parkı manzarası olan bu projede huzur dolu bir 
yaşamı şehrin içinde bulabilirsiniz.



İstanbul’un en ünlü alışveriş adresi olan ve dünyanın birçok başlıca 
markalarının yer aldığı mağazalara ve restoranlara ev sahipliği yapan 
Bağdat Caddesi’ne olan yakınlığı ile sosyal hayatınız renklenecek, 
yaşam kaliteniz artacak.



Fenerbahçe Parkı, Göztepe Parkı, Özgürlük Parkı ile sahil boyunca devam 
eden, şehrin tam ortasında yeşil bir kordonun içerisinde yer almaktadır. 
Kuzeybatı - Güneydoğu doğrultusunda Haydarpaşa’dan Bostancı’ ya 
yaklaşık 21 km’lik uzun bir sahil şeridine sahiptir.



9. - 10. KAT PLANI



ÇATI KATI PLANI



11. KAT PLANI



DAİRE PLANI
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