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SİZE 
ÖZEL
AYRICALIKLI
BİR 
YAŞAM...







Moderni, klasiği, özel hissetmeyi, hayatın 
merkezinde olmayı, kendini şımartmayı, modayı, 
sanatı, güneşi, gökyüzünü, ayrıcalıklı yaşamayı 

sevenler; yeşil ve mavinin buluştuğu yerde; nefes 
kesici Boğaz, Marmara Denizi, Adalar ve eşsiz 
tarihi yarımada manzaralarıyla çevrili, kusursuz 

estetikle tasarlanmış çok özel bir yaşamda
İstanbul’un en değerli merkezi  

Bağdat Caddesi’nde

buluşuyor.



HAYATIN MERKEZİNDE 
ŞEHRİN KALBİNDE
Eskiyle yeninin, gelenekselle modernin, doğuyla 

batının büyülü bir hikayesi, İstanbul...

Tadı, dokusu, enerjisiyle dünyanın en güzel şehri İstanbul’un 

en özel yerleşim bölgelerinden biri Bağdat Caddesi...

Zengin tarihi ve sosyo kültürel mozaiği, eşsiz doğası ve 

marinalarıyla, İstanbul’un enerjisi en yüksek merkezinde,

Birleşik Gayrimenkul güvencesiyle yarın yaşamaya 

başlayabileceğiniz ayrıcalıklı bir adres...

Dünyaca ünlü markalara, en şık restoranlara, kafelere, 

sanat galerilerine komşu, Özgürlük Parkı’nın yemyeşil doğasıyla 

bütünleşmiş, İstanbul’un en özel ve keyifli sahili Caddebostan’a ve 

Kalamış yat limanına sadece 3 dakika yürüme mesafesinde yemyeşil 

bir yaşam, eşsiz bir mimari ve kusursuz detaylarla buluşuyor.





KIZ 
KULESİ

DOLMABAHÇE
SARAYI

ÇIRAĞAN 
SARAYI

BOĞAZİÇİ
KÖPRÜSÜ

HALİÇ

KALAMIŞ 
MARİNA

SULTANAHMET 
CAMİ



EŞSİZ BİR YATIRIM
Muhteşem lokasyonu, tüm ulaşım alternatiflerinin

merkezinde yer alan konumu,
yeşili, mavisiyle şehrin merkezinde 

yarın yaşamaya başlayacağınız bir gelecek, 
kaçırılmayacak bir yatırım fırsatı...

Kadıköy 3 km

Taksim 15 km

FSM Köprüsü 17 km

Boğaziçi Köprüsü 12 km

Sabiha Gökçen 
Havalimanı 20 km 

Marmaray ile tarihi yarımadaya 
15 dk mesafede yer alıyor.



NEFES 
KESEN 
BİR 
MANZARA















MÜKEMMEL BİR HAYAT, 
KUSURSUZ BİR MİMARİ, 

ÖZENLE YARATILMIŞ 
YAŞAM ALANLARI

İnce zevklerle tasarlanmış ve yüksek teknolojiyle donatılmış, 

yaşamaya hazır kusursuz bir konfor... 

1+1 

2+1 

3+1 

4+1

Penthouse 

seçenekleriyle 8 farklı tipte 102 m2den 690 m2ye farklı 

yaşam stillerine hitap eden geniş ve konforlu rezidans alternatifleri 

siz ve aileniz için yüksek bir zevkle tasarlandı.



EN ÖZEL
ZAMANLARINIZ



EN ÖZEL
ZAMANLARINIZ

1. kat / 1+1
Örnek daire tasarımı Hakan Helvacıoğlu tarafından yapılmıştır.



SALON 28,98 m 2

16,61 m 2

4,48 m 2

6,50 m 2

3,73 m 2

YATAK ODASI

MUTFAK

BANYO

WC

ANTRE Net Alan

Mimari Net

Brüt

6,45 m 2 66,75 m 2*

75,51 m 2**

117 m 2

Net alan halı metrekaresidir.*
Mimari net; evin dış dört duvarının orta noktalarından alınan ölçümdür.**

102 m2 ve 117 m2den oluşan 1+1’ler; geniş cam cepheleri, gün ışığıyla 

dolu ferah iç mekanlarıyla huzurlu bir yaşam için tasarlandı.









EN GÜZEL
HAYALLERİNİZ



EN GÜZEL
HAYALLERİNİZ

3+1
Örnek daire tasarımı Rezzan Benardete tarafından yapılmıştır.





SALON 39,87 m 2

19,86 m 2

6,65 m 2

18,12 m 2

4,30 m 2

15,50 m 2

19,15 m 2

2,26 m 2

2,12 m 2

E. YATAK ODASI

YATAK ODASI 1

E. BANYO

ORTAK BANYO

YATAK ODASI 2

MUTFAK

MİSAFİR WC

ÇAMAŞIR ODASI

ANTRE+HOL Net Alan

Mimari Net

Brüt

19,30 m 2 147,13 m 2*

174,16 m 2**

223 m 2

Net alan halı metrekaresidir.*
Mimari net; evin dış dört duvarının orta noktalarından alınan ölçümdür.**

Her anınızı eşsiz bir konfor ve nefes kesici bir 

İstanbul manzarasıyla buluşturan, ailenizle en özel 

anlarınızı paylaşacağınız 3+1 rezidanslar, 223 m2 alanda 

kusursuz detaylarla donatıldı.









Net alan halı metrekaresidir.*
Mimari net; evin dış dört duvarının orta noktalarından alınan ölçümdür.**

SALON 44,20 m 2

28,40 m 2

3,35 m 2

17,45 m 2

3,77 m 2

15,28 m 2

18,55 m 2

1,62 m 2

1,85 m 2

28 m 2E. YATAK ODASI

YATAK ODASI 1

E. BANYO

ORTAK BANYO

YATAK ODASI 2

MUTFAK

MİSAFİR WC

ÇAMAŞIR ODASI

BALKON

ANTRE Net Alanı

Mimari Net

Satışa Esas Brüt

17,95 m 2 180,7 m 2*

211,3 m 2**

263 m 2

263 m2 balkonlu 3+1 rezidanslar, aileniz, dostlarınız ve 

sevdiklerinizle açık havanın ve masmavi bir gökyüzünün 

keyfini paylaşacağınız eşsiz anlar sunuyor.



EN 
KEYİFLİ 
ANLARINIZ

4+1
Örnek daire tasarımı Ebru Mengenecioğlu tarafından yapılmıştır.



Net alan halı metrekaresidir.*
Mimari net; evin dış dört duvarının orta noktalarından alınan ölçümdür.**

SALON 62,10 m 2

24,87 m 2

5,22 m 2

10,60 m 2

16,87 m 2

5,65 m 2

14,62 m 2

5,60 m 2

30,65 m 2

18,90 m 2

2,41 m 2

1,93 m 2

28 m 2

E. YATAK ODASI

GİYİNME ODASI

E. BANYO

YATAK ODASI 1

ORTAK BANYO

YATAK ODASI 2

HOL

OTURMA ODASI

MUTFAK

MİSAFİR WC

ÇAMAŞIR ODASI

BALKON

ANTRE+HOL Net Alan

Mimari Net

Brüt

15,10 m 2 242,6 m 2*

282 m 2**

350 m 2

350 m2 alanda 4+1 olarak tasarlanan rezidanslar eşsiz manzarası, 

geniş yaşam alanlarıyla ailenizin tüm konforunu sağlayacak 

bir donanıma sahip... 



Çalışma ve/veya oturma odası olarak tasarlanmış 

geniş yaşam alanları...





En çok değer verdikleriniz için 

özenle yaratılmış yaşam alanları...





Gecenin ve gündüzün tadını ayrı ayrı yaşayacağınız 

eşsiz İstanbul ve Boğaz manzarasıyla çevrili 

geniş balkonlarında, derin bir nefes alacaksınız.





Yeşilin en güzel tonlarının suyun huzur veren hissiyle 

buluştuğu muhteşem peyzaj alanlarında doğal havuzlar, yürüyüş 

yolları ve özel parklarıyla nefes alan bir yaşam sizi ve ailenizi bekliyor.





MAVİ YEŞİL
ÖZGÜR-
LÜĞÜNÜZ







Güneşlenme terasları, açık yüzme havuzu ve çocuk yüzme havuzu, 

sevdiklerinizle paylaşacağınız size özel keyif alanları…





Park Residences Cadde’nin huzur dolu dünyasında günün 

yorgunluğunu ve stresini atıp rahatlayacak, 

kendinizi yeniden doğmuş gibi hissedeceksiniz.

Spa Merkezi

Masaj ve Güzellik Bakım Odaları

Sauna

Hamam

Şok Duşlar

Dinlenme Odası

Jakuzi





Ferah ve geniş bir alana kurulmuş, ileri teknolojilerle donatılmış, 

en yüksek standartlara sahip fitness merkezinde 

yaşamın tüm enerjisi her an sizinle olacak.



Kafeler, Restoranlar, Alışveriş ve Spor İmkanları





Kapalı ve açık oyun alanları, yemyeşil parklar, harika bir yüzme havuzu...

Keyifle, güvenle eğlenmek, hayal dünyalarında yepyeni ufuklar açmak, 

en değerli varlığınız çocuklarınıza eşsiz birer armağan olacak.

EN 
EĞLENCELİ
MACERALARINIZ



EN 
EĞLENCELİ
MACERALARINIZ

Birleşik Gayrimenkul kalite ve güvencesiyle,
yaşamı özel bir ayrıcalığa dönüştüren,

her detayı incelikle düşünülmüş kusursuz bir hayat.

Dünyaca ünlü markalara, İstanbul’un en iyi restoranlarına, kafelerine 
ve sanat galerilerine yürüme mesafesinde.

Marmara Denizi, Adalar ve tarihi yarımada manzaralı, kusursuz bir lüksü tanımlayan 
rezidanslar.

1+1’den 4+1’e, penthouse’lara; 102 m2 ile 690 m2 arasında değişen 8 farklı tipte rezidans,

Tüm rezidanslarda zeminden tavana geniş, yüksek, manzaraya hakim cam cepheler.

Zengin bir yeşil ve peyzajla çevrili havuzlar, parklar, aktivite ve rekreasyon alanları.

Deniz manzarasına sahip sosyal tesisler.

Açık yüzme havuzu, özel tasarlanmış güneşlenme terasları.

Ferah ve geniş bir alana kurulmuş, ileri teknolojilerle donatılmış,
en yüksek standartlara sahip fitness merkezi.

Sauna ve hamamın da bulunduğu SPA alanı.

Lüks bir otel konforunda tasarlanmış geniş lobiler.

Tüm ihtiyaçlarınıza cevap verecek concierge hizmeti.

1000 araçlık otopark kapasitesiyle modern, teknolojik, yüksek tavanlı, 
birinci sınıf otopark alanı.

24 saat özel güvenlik hizmeti.

Kütüphane, çocuk eğitim ve eğlence alanları.

Özel davetleriniz için yaratılmış lounge alanı.

 Şöför odası.

Mescit.

Yıl boyu sürecek sosyal & kültürel etkinlikler.
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