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Do¤an›n affedicili¤ine ve dengeleyicili¤ine hayran
olmamak elde de¤il. ‹lkbahar›n ard›ndan neﬂeyle
hayat›m›za göz k›rpan yaz gelmese, bir ömür boyu
ilkbahar çarp›nt›s› yaﬂamak yüre¤imize a¤›r gelirdi.
Büyük bir enerjiyle yaz geçtikten sonra, dingin bir
sonbahar bekler bizi kap›da… Usul usul hayat›m›zda
olgunlaﬂman›n izlerini b›rakmaya baﬂlar ve baﬂka bir
dönemece geldi¤imizi hat›rlat›r.

26

Do¤a, asl›nda hayat› anlat›r. Okumas›n› bilene…
Elimizden kay›p giden y›llar›n ard›ndan bakakald›¤›m›z
zaman, bize her güne yeniden baﬂlaman›n cesaretini
hat›rlat›r. Çaresiz kald›¤›m›z zamanlarda, azimle
çal›ﬂman›n de¤erini anlat›r.
‹nsano¤lu do¤aya ne kadar hoyratça davran›p
görmezden gelse de, tüm zorluklara inat, yaﬂam her
gün yeniden baﬂlar. Güneﬂ yeniden parlar, kuﬂlar
her güne sesleriyle renk katmaya devam eder; hiç
kirlenmemiﬂçesine, zarar görmemiﬂçesine… Hiçbir
beklenti olmaks›z›n her gün yenilenir bu ak›ﬂ dengeli
bir ﬂekilde...
Bizlerin hayat› ise, bu büyük zincir halka içinde baﬂlar,
sürer ve sonlan›r. Her bir halka asl›nda hepimizin
hayat›na dokunur. Bu yüzden davran›ﬂlar›m›zdaki
bilinçli bir de¤iﬂiklik; belki kendimiz, belki komﬂumuz,
belki de dünyan›n bir ucunda henüz tan›mad›¤›m›z
bir canl›n›n hayat›nda bir de¤iﬂim yaratacakt›r.
Yaﬂam›n sürdürülebilirli¤i için, bu bak›ﬂ aç›m›z›n
sürekli olmas› dile¤iyle…
F. Fatma Çelenk

Soyak Yap› ‹nﬂaat San. ve
Tic. A.ﬁ. ad›na
‹MT‹YAZ SAH‹B‹
M. Emre Çaml›bel
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YEPYEN‹ B‹R YAﬁAM

SOYAK S‹ESTA

2 SOYAK ÇATIMIZ 2009

02-07 siesta+kariyer

7/21/09

10:53 AM

Page 3

Soyak, ‹zmir Karﬂ›yaka’ya yeni bir yaﬂam tarz›
getirmeyi hedefledi¤i “Soyak Siesta” projesinin
temelini daire sahiplerine att›rd›. Temel atma
8 Mart Dünya Kad›nlar Günü’nde Soyak Siesta’dan
ilk daireyi alan Sabriye ‹nci Duyar taraf›ndan
gerçekleﬂtirildi. ‹lk etaptaki konutlar,
Mart 2011’de sahiplerine teslim edilecek.

“

Az katl› bina” konsepti ile her be¤eniye hitap edecek farkl› büyüklükte
dairelerin yer ald›¤› Soyak Siesta projesinin ilk etap konutlar›, Soyak
güvencesi ile yükselmeye devam ediyor. ‹lk etab›nda 1+1’den 3+1’e
kadar toplam 372 dairenin yer ald›¤› Soyak Siesta, ‹zmir’e farkl› bir yaﬂam
anlay›ﬂ› sunuyor. Sürdürülebilir yaﬂam konseptinin uyguland›¤› Soyak
Siesta’da tüm daireler ve ortak alanlarda, su ve enerji tasarrufu
sa¤layan malzemeler kullan›larak; daire sahiplerinin tasarruflu bir
yaﬂama ad›m atmalar› ve gelecek için yat›r›m yapmalar› sa¤lan›yor.
Soyak Siesta ile ilgili olarak Soyak Holding CEO Vekili M. Emre
Çaml›bel, “‹zmir’deki konut projelerimize bir yenisini daha
ekleyerek, Karﬂ›yaka’ya keyifli bir yaﬂam tarz› getiriyoruz. Soyak
Siesta, konut projelerinde uygulad›¤›m›z yenilikçi anlay›ﬂ›m›zla
sundu¤umuz projelerimizden biridir. Çevreye olan duyarl›l›¤›m›zla, sürdürülebilir yaﬂama katk› sa¤layan enerji ve su tasarrufu
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sa¤layan malzemelerle oluﬂturulacak olan Soyak
Siesta, daire sahipleri için gelece¤e yapm›ﬂ olduklar›
yat›r›m de¤erindedir.” dedi. Kendi evinin temelini

atmaktan büyük mutluluk duydu¤unu belirten Sabriye
‹nci Duyar ise, “Dünya Kad›nlar Günü’nde kendi
evimin temel atma hakk›n›n bana verilmiﬂ olmas›ndan büyük onur duyuyorum. Yeni bir yaﬂam›n tüm
güzellikleri ile baﬂlayaca¤›na inand›¤›m Soyak
Siesta’n›n temelini tüm Soyak Siesta sakinleri,
özellikle de tüm kad›nlar ad›na atmak benim için

büyük bir heyecan. Bana bu f›rsat› veren Soyak
yetkililerine teﬂekkür ediyorum” diyerek duygular›n›

paylaﬂt›. Fonksiyonel ve modern yaﬂam ö¤eleri ile öne ç›kan
Soyak Siesta’n›n ilk etap konutlar›, Mart 2011’de sahiplerine
teslim edilecek. Siesta projesi, ‹zmir çevre yoluna direkt
ba¤lant› ve al›ﬂveriﬂ merkezlerine yak›nl›k ayr›cal›¤› ile daire
sahiplerinin yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›racak ﬂekilde planland›.
Sosyal olanaklar aç›s›ndan da zengin olan projede, spor
alanlar›, yüzme havuzlar›, çocuk oyun alanlar›, sosyal tesisler
ile aç›k ve kapal› otoparklar bulunuyor.

SOYAK S‹ESTA’DAN NASIL EV SAH‹B‹ OLUNUR?
Soyak, ‹zmirliler’in kendisine duydu¤u güveni bir kez daha perçinleyerek
Soyak Siesta projesinde cazip bir kampanyaya imza at›yor. Sadece
%5 peﬂinat›n uyguland›¤› kampanyada, dairelerin teslim edilece¤i Mart
2011’de %25 ara ödeme ve 120 aya varan vade seçenekleri bulunuyor.
72 ay vadede %0.99 faiz oran› uygulan›yor. Peﬂin ödemelerde ise
%10 indirimden faydalan›labiliyor.

SOYAK S‹ESTA'NIN TEMEL ATMA VE TAPU TÖREN‹'NDE
SN. ‹NC‹ DUYAR SERT‹F‹KASINI SOYAK YAPI GENEL MÜDÜRÜ
SERTAÇ KIYICI'DAN TESL‹M ALDI.
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KAR‹YER

ÇOCUK DA
KARiYER

Modern kad›nlar, kariyerlerinden feragat
etmeden ev hayatlar›nda da mutlu
olman›n yolunu buldular.

G

ünümüzde 'Evin reisi erkektir' inan›ﬂ›
art›k etkisini kaybetti. Hayat›n müﬂterek
oldu¤una inananlar›n say›s› artt›kça
kad›nlar›n da erkekler kadar
kariyerleri için çal›ﬂt›¤›n› görmeye baﬂlad›k.
Çocu¤u oldu¤u için iﬂ hayat›yla vedalaﬂan kad›nlar
art›k geçmiﬂte kald›. Bu yüzy›l, kendi ayaklar›n›n
üzerinde duran ve ne istedi¤ini bilen kad›nlar›n
yüzy›l›. Her anlamda özgürleﬂen kad›nlar, evlerinde
çok daha mutlu hale geldiler. Çünkü iﬂ hayat›ndaki
baﬂar›lar›n ev hayat›n› da olumlu yönde etkiledi¤i
su götürmez bir gerçek.
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BU YÜZYIL, KEND‹ AYAKLARININ ÜZER‹NDE DURAN VE NE ‹STED‹⁄‹N‹ B‹LEN
KADINLARIN YÜZYILI. HER ANLAMDA ÖZGÜRLEﬁEN KADINLAR, EVLER‹NDE ÇOK DAHA
MUTLU HALE GELD‹LER. ÇÜNKÜ ‹ﬁ HAYATINDAK‹ BAﬁARILARIN EV HAYATINI DA
OLUMLU YÖNDE ETK‹LED‹⁄‹ SU GÖTÜRMEZ B‹R GERÇEK.
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Evde ve iﬂte baﬂar›n›n s›rr›

TÜM ‹ﬁLER‹N ÜZER‹NE ANNEL‹K G‹B‹ DÜNYANIN EN KUTSAL
GÖREVLER‹NDEN B‹R TANES‹ EKLEN‹NCE KADINLARIN YÜKÜ B‹R
PARÇA DAHA ARTMIﬁ OLUYOR. ARTIK ÇALIﬁAN ANNELER,
ÇOCUKLARIYLA ÇOK DAHA KAL‹TELI VAK‹T GEÇ‹R‹YORLAR.

Evdeki düzeni sa¤lamak zor zanaat.
Bir yandan çocuklarla ilgilenmek, di¤er
yandan ev iﬂleriyle u¤raﬂmak kad›nlar
için zaman zaman çok yorucu olabiliyor.
Çal›ﬂan kad›nlar, ev iﬂleri ve ofis iﬂleri
aras›nda iyi bir denge tutturmay›
baﬂard›klar›nda huzura eriyorlar. Bunu
yapmak her ne kadar zor görünse de
imkans›z de¤il. Günümüz kad›nlar›, bunu
baﬂarma konusunda önemli ad›mlar
at›yorlar. Tüm iﬂlerin üzerine annelik gibi
dünyan›n en kutsal görevlerinden bir
tanesi eklenince kad›nlar›n yükü bir
parça daha artm›ﬂ oluyor. Art›k çal›ﬂan
anneler, çocuklar›yla çok daha kaliteli
vakit geçiriyorlar. Bunda, tüm iﬂlerinin
planl› ve programl› bir ﬂekilde
ilerlemesinin rolü var. Zaman yönetimi
üzerine yazd›¤› kitaplarla ün salan Karen
Leland, çal›ﬂan anneler için zaman
yönetimi stratejileri uygulanmas›n›
öneriyor. Bu do¤rultuda, yap›lmas›
gereken en önemli ﬂey, evin herkes
taraf›ndan görünen bir noktas›na takvim
asmak ve herkesin sorumluluklar›n› bu
takvime yazmak. Böylece, ev içinde iﬂ
bölümü olur ve çal›ﬂan annelerin
üzerindeki sorumluluk bir nebze de
olsa azal›r.
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SÖYLEﬁ‹

M‹MARLIK
ÜZER‹NE...
RÖPORTAJ: AYFER GENÇ FOTO⁄RAF: MURAT TEK‹N
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‹dealizmi ve
profesyonelli¤i bir
arada yürütebilmeyi
baﬂarm›ﬂ bir mimar:
Brigitte Weber. Kendi
mimarl›k ofisini açma
idealiyle yolu Türkiye’ye
kadar gelmiﬂ. Kendisiyle
Harbiye’deki ofisinde
buluﬂtuk ve mimarl›k
üzerine dopdolu
bir sohbet
gerçekleﬂtirdik.
Mükemmel Türkçe’sine
ve s›ms›cak tavr›na da
hayran kalmadan
edemedik.

Neden mimarl›k mesle¤ini seçtiniz?

Kreatif bir iﬂ yapma iste¤im en baﬂ›ndan beri vard›. Bununla beraber el
becerimi kullanabilece¤im bir meslek olsun istedim. Sanatç› olabilirdim
ama ben insanlarla bir arada olmay›, onlarla çal›ﬂmay› seven biriyim. Moda tasar›mc›s› olmay› da düﬂündüm. Ancak bir sezon tasarlad›¤›n›z bir ﬂeyin bir dahaki seneye modas› geçmiﬂ oluyor. Benim eme¤im çok de¤erli.
Dolay›s›yla geçici de¤il de kal›c› olsun istedim. Bakt›¤›n›zda baz› binalar
100 y›l yaﬂ›yor. Benim için kal›c›l›k çok önemli. Yarat›c›l›¤› ve kal›c›l›¤› insanlardan kopmadan tersine onlarla iç içe yakalayabilece¤im en uygun
meslek de mimarl›kt›.
‹nsanlarla çal›ﬂ›rken nelere dikkat ediyorsunuz?

Ev yapt›¤›m insanlar ya da ad›na proje yürüttü¤üm ﬂirketlerin gelece¤e yönelik planlar›n› hayata dair hedeflerini ö¤renmeye çal›ﬂ›yorum. Kiﬂilerin kiﬂisel özelliklerini dikkate almaya çok özen gösteriyorum. Mesela evli bir çifte ev yapacaksam mutlaka ileride çocuk planlar› olup olmad›¤›n› ö¤renmeye çal›ﬂ›yorum. Ve bu çerçevede onlar›n yaﬂam tarzlar›na uygun evler ortaya ç›karmaya çal›ﬂ›yorum. Ama planlar›n her zaman gerçekleﬂtirilemeyece¤i ihtimalini de hesaba katarak olabildi¤ince esnek bir biçimde insanlara özel binalar yapmaya çal›ﬂ›yorum. Benim için en önemli nokta müﬂterilerimle olan iliﬂkilerimde karﬂ›l›kl› güven duygusu. Çal›ﬂaca¤›m kiﬂi bana
güvenmeli. O yüzden ben çal›ﬂmalar›m› bilen, beni tan›yan, ne yapmak istedi¤imi bilen insanlarla çal›ﬂmay› tercih ediyorum. Örne¤in zaman›nda bir
dergiden sayfa kopar›p gelen ve onun ayn›s›n› yapmam› isteyen müﬂterilerim oldu. Mimarl›k bu de¤il ki.
Soyak’la çal›ﬂmay› neden seçtiniz? Tercihiniz neden Soyak oldu?

Öncelikle ﬂunu söyleyeyim e¤er Soyak ile çal›ﬂma ﬂans›m varsa öncelikli
olarak her zaman için ilk tercihim Soyak. Soyak ile iﬂ yapmay› kabul etti¤imde de sadece onlarla çal›ﬂ›yorum. Sadece onlar›n projelerine yo¤unlaﬂabilmek için. Hala devam eden ve iyi giden bir iﬂ iliﬂkimiz var. Hem tasar›m anlay›ﬂlar› hem de sa¤lad›klar› teknik altyap› Soyak’› bir mimar için çok
önemli bir noktaya taﬂ›yor. Az önce belirtti¤im gibi benim için çok önemli
olan karﬂ›l›kl› güven duygusunu biz Soyak ile yakalad›k. Zaten çal›ﬂ›rken sürekli diyalog halinde olmaya da özen gösteriyoruz. Fikir ve projeleri beraber

KULLANIﬁLI TASARIM ANLAYIﬁIYLA, AKILCI ÇÖZÜMLER‹YLE, MODERN YAPISIYLA VE EN ‹NCE DETAYINA KADAR ÖZENL‹
IﬁI⁄IYLA BRIGITTE WEBER TARAFINDAN TASARLANAN 1+1’DEN 3+1’E KADAR TOPLAM 761 DA‹RE, SOYAK S‹ESTA’DA.
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tene¤i var. Bu noktada mimar›n
insanlar›n hangi tabaktan yemek
yiyece¤ine karar vermesine gerek
yok diye düﬂünüyorum. Tabi ki
dekorasyonda katk› sa¤layabilir,
yönlendirici olabilir ama bu kadarla s›n›rl› kal›nmal›. Ben aslen yüksek mimar›m. Bu nedenle ﬂu an
da mimari projelerle ilgileniyorum
a¤›rl›kl› olarak. Bunlar›n ço¤u da
konut projeleri. Bunun yan›nda
al›ﬂveriﬂ merkezleri de yap›yoruz.
Türkiye’de mimarl›¤› nas›l de¤erlendiriyorsunuz?

Soyak ile yürüttü¤ünüz projeler
neler?

Holding merkez binas›n›n tamam›n›n yenilenmesi projesinde beraber çal›ﬂ›yoruz. ‹ç mimari projelerle bu çerçevede Soyak’a yard›mc›
oluyorum. Bununla beraber Soyak
Maviﬂehir ve Soyak Siesta projeleri gibi baﬂka iç mimari projelerde
de onlara yard›m ediyorum.
Mimarl›¤a yaklaﬂ›m›n›z nas›l?
Genel anlamda hangi projelerle
ilgileniyorsunuz? Tercihiniz hangi tip projelerden yana?

Mimar sadece yönlendirici olmal›
diye düﬂünüyorum. Biz son dönemde iç mimari projeleri azaltt›k.
Bunun nedeni benim düﬂünceme
göre herkesin bir dekorasyon ye-

“
10 SOYAK ÇATIMIZ 2009

Mimarl›¤a ilk baﬂlad›¤›n›zda
neredeydiniz, ﬂimdi kendinizi
nerede görüyorsunuz?

Mesle¤e ilk baﬂlad›¤›mda sadece
idealisttim. ‹dealizm d›ﬂ›nda prestij, para gibi konularla hiç ilgilenmiyordum. Ve birileri için iyi bir

Mimarl›k mesle¤ini seçecek ya
da seçmiﬂlere alan›nda profesyonel bir mimar olarak neler
tavsiye edersiniz?

Öncelikle okuldan yeni mezun olmuﬂ mimarl›k e¤itimi alm›ﬂ gençler
mimar oldum havas›na asla girmemeliler. Mimar olmak en az›ndan
bir 20 sene sürüyor. Bana göre
okul dönemi sadece ›s›nma turlar›
olarak nitelendirilebilir. Yar›ﬂ ilerleyen dönemde baﬂl›yor. Bu bak›mdan yeni mezun olduklar›nda mütevaz› ve ö¤renmeye hevesli bir biçimde tecrübe kazanmaya baﬂlamal›lar. Mimarl›k çok elit bir meslek. Bu seçkin s›n›f›n bir parças›
olmak için önemli bir emek ortaya
koymak gerek. Bu da zaman al›yor, kolay bir iﬂ de¤il; sab›r ve tecrübe gerektiriyor.

“

geliﬂtiriyoruz. Benimle çal›ﬂmak istemelerini de kendim için çok büyük bir ﬂans olarak görüyorum.

Asl›nda bu soruyu bana 10-15 y›l
önce sormuﬂ olsayd›n›z kötümser
bir tablo çizerdim. Ancak bugün
bakt›¤›mda Türkiye’nin bir s›çrama
yaﬂama noktas›nda oldu¤unu düﬂünüyorum. Son 10 y›ld›r çok büyük geliﬂmeler söz konusu. Bu süreden önce hep Avrupa taklit edilerek modern bir mimari oluﬂturulmaya çal›ﬂ›lm›ﬂ. Ancak bugün
bakt›¤›m›zda art›k Türkiye’ye özgü
mimari geliﬂim söz konusu. Art›k
kendi kimli¤ine sahip mimarlar›n
say›s› art›yor. Böyle giderse Türkiye’nin mimarl›kta çok önemli bir
noktaya gelece¤ine inan›yorum.
Ve Türkiye’yi di¤er ülkelerden ay›ran çok önemli bir ay›rt edici nokta var. O da Türkiye’de yat›r›mc›
var ve bu yat›r›mc›lar risk almay›
seviyorlar. Bir mimar için risk almay› seven yat›r›mc› de¤iﬂik, uçar›
projeler yapmak aç›s›ndan çok
önemli bir f›rsat.

proje yapt›¤›mda mimarl›¤› da baﬂarm›ﬂ karﬂ› taraf› da mutlu etmiﬂ
olaca¤›m› san›yordum. Ancak
meslekte ilerledikçe daha büyük
projelerde çal›ﬂmaya baﬂlad›¤›mda yerine getirilmesi gereken farkl› kriterlerin ortaya ç›kt›¤›n› gördüm. ‹dealizmin yan›nda ﬂirket yönetmek, insanlarla iyi iliﬂkiler kurma ve koruma da devreye giriyor.
Ben bunu bilmiyordum. Muhasebecilik yönü var, psikoloji yönü
var, sadece tasar›m de¤il mimarl›k. Mimara keyif veren k›sm› tasar›m olsa da mimarl›k birçok noktay› içeren çok yönlü bir meslek. Bu
noktalar›n hepsinin koordine edilmesi gerek. Ama bunlar› yaparken
de idealizmi kaybetmemek gerek.
Ben bugün tecrübenin de katk›s›yla kendimi art›k profesyonel olarak
görüyorum ama bunun yan›nda en
önemlisi idealizmimi asla kaybetmedim.

DAHA ÖNCE HEP AVRUPA TAKL‹T ED‹LEREK MODERN B‹R M‹MAR‹ OLUﬁTURULMAYA ÇALIﬁILMIﬁ.
ANCAK BUGÜN BAKTI⁄IMIZDA ARTIK TÜRK‹YE’YE ÖZGÜ M‹MAR‹ GEL‹ﬁ‹M SÖZ KONUSU.
ARTIK KEND‹ K‹ML‹⁄‹NE SAH‹P M‹MARLARIN SAYISI ARTIYOR.
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‹STANBUL 2010
Geçen say›m›zda ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans› hakk›nda bilgi vermiﬂtik.
ﬁimdi ise kentsel uygulamalar, kültür-sanat, turizm ve tan›t›m alanlar›ndaki yeni projeleri ile
Soyak sponsorlu¤undaki ‹stanbul 2010’u mercek alt›na almaya devam ediyoruz.
De¤iﬂen ‹stanbul 2010
‹stanbul’un Avrupa Kültür Baﬂkenti olmas›na say›l› aylar kala
‹stanbul 2010 Ajans›, atanan yeni yönetim kurulu üyeleri ve genel sekreteri ile yepyeni bir döneme ‘merhaba’ dedi.Yaﬂanan
de¤iﬂim sürecinde ra¤men ‹stanbul 2010, birbirinden ilginç
projeleriyle yola kald›¤› yerden
devam ediyor.

Kültür ve Sanat Projeleri
‹stanbul 2010’un Kültür ve Sanat
Projeleri; Görsel Sanatlar, Müzik
ve Opera, Sahne ve Gösteri Sanatlar›, Kent Kültürü, Edebiyat,
Sinema, Müzeler ve Geleneksel
Sanatlar baﬂl›klar› alt›nda gerçekleﬂtiriliyor. Amaç ise hem Türkiye’nin kültürel de¤erlerini Avrupa’ya tan›tmak hem de kültür sanat faaliyetlerini her kesimden
halkla bir araya getirebilmek.

Sahne ve Gösteri Sanatlar›
ﬁenlikler ve gösteriler Avrupa
Kültür Baﬂkenti projesinin en etkin çal›ﬂmalar› aras›nda yer al›yor. Geçti¤imiz sene gerçekleﬂen ‘‹stanbul Üniversiteleri Tiyatro ﬁenli¤i’ projesine bu sene
‘Türkiye Üniversiteleri Tiyatro
ﬁenli¤i’ ad› alt›nda daha kapsaml› bir biçimde devam ediliyor. Önümüzdeki sene ise ﬂenli¤in üçüncü aya¤› ‘Avrupa Üniversiteleri Tiyatro ﬁenli¤i’ olarak
gerçekleﬂtirilecek. Bunun d›ﬂ›n-

da 12. Uluslararas› ‹stanbul
Kukla Festivali, I. Uluslararas› ‹stanbul Bale Yar›ﬂmas› ve benzeri etkinlikler de uygulanmaya devam ediyor.

Müzik ve Edebiyat Projeleri
Aç›khava konserleri düzenlemeye yönelik ‘2010’a Gider ‹ken’,
‘Tarih ve Müzik Kucaklaﬂ›yor’
projeleri, profesyonel bir orkestra kurmay› hedefleyen ‘‹stanbul
2010 Milli Tak›m’, çalg›lar›n dünü ve bugününü bir araya getiren ‘S›n›r Ötesi Çalg› Sülaleleri’gençlik orkestras› müzik alan›ndaki çal›ﬂmalardan bir k›sm›n› oluﬂturuyor. ‹stanbul 2010
Edebiyat dal›n› da unutmuyor.
40 ‹stanbullu edebiyatç›n›n eserinden oluﬂan öykü kitab› projesi ‘‹stanbulum’, önemli edebiyat
isimlerinin oturduklar› semtlere
dair bir çal›ﬂmay› kapsayan ‘‹stanbul Edebiyat Haritas›’, üniversite ve orta ö¤retim ö¤rencilerine yönelik yaz› yar›ﬂmas›, Avrupa Kültür Baﬂkenti olmuﬂ ya
da olacak ﬂehirlerden birer yazar›n konuk edilerek eser üretmesini amaçlayan ‘Dillere Destan ‹stanbul’ projesi edebiyat
alan›nda planlanan çal›ﬂmalardan birkaç›.

galas› 2010 ‹stanbul Film Festivali’nde yap›lacak olan, Hollywood’dan ünlü yönetmen senarist
ve oyuncular› kapsayan uzun
metrajl› film projesi ‘Living’. Onu,
2010 Ekim ay›nda ilk gösterimi
planlanan, 10 yabanc› yönetmenin gerçekleﬂtirece¤i uzun metrajl› film projesi ‘10 ‹stanbul’ takip ediyor. Belgesel yar›ﬂmas›
‘Bana ‹stanbul’u Anlat’, sinema
tarihinde ‹stanbul’u konu alan
‘‹stanbul Beyazperde’ kitab› ise
di¤er projeler aras›nda yer al›yor.

Kültürel Miras ve Müzeler
Kültürel miras›n korunmas›n› ve
gelece¤e taﬂ›nmas›n› hedefleyen projelere imza atmay› ve
desteklemeyi ilke edinen ‹stanbul 2010’un bu alandaki çal›ﬂmalar› sürüyor.Arkeoloji Müzesi
teﬂhirlerinin yenilenerek çeﬂitlenmesi ve interaktif sisteme geçiﬂ, Topkap› Saray› Müzesi’ne
dünya müze güvenli¤i standartlar›na uygun koruma sistemleri
kurulmas›, Ayasofya Müzesi’ne
interaktif görseller yerleﬂtirilmesi, Mimar Sinan Müzesi’nin aç›larak sanatç›n›n eserlerinin sergilenmesi, ‹stanbul Resim ve
Heykel Müzesi’ne ek bina yap›m› hedeflerden baz›lar›.

Sinema’ya Dair

Kentsel Uygulamalar

Sanat›n sinema aya¤›ndaki en
önemli projelerden biri çekimi
2009 sonunda tamamlanarak

‹stanbul’un mevcut konumu, tarihinde pek çok uygarl›¤a ev sahipli¤i yapm›ﬂ olmas› Avrupa

Kültür Baﬂkenti projesini çok
daha özel bir hale getiriyor. Bu
alanda hayata geçen ve hala
üzerinde çal›ﬂ›lmakta olan projelerden baz› örnekler ise ﬂöyle:
‹stanbul’un en önemli sanat
merkezlerinden biri olan Atatürk
Kültür Merkezi’nin yenilenmesi,
‘‹stanbul Meydanlar Projesi’ ile
Eminönü ve Karaköy baﬂta olmak üzere belli baﬂl› meydanlar›n planlama ve tasar›m›, anten
kulelerinin yerini alarak görüntü
kirlili¤ini azaltman›n amaçland›¤›
‘Çaml›ca Anten Kulesi’ projesi,
Hasanpaﬂa Gazhanesi Kültür
Merkezi aç›lmas›.

Turizm ve Tan›tma Projeleri
‹stanbul’un sahip oldu¤u kültürel miras› uluslararas› alanda tan›tma amac›yla harekete geçen
‹stanbul 2010, yurtiçi ve yurt d›ﬂ›nda etkinlikler düzenlemeye
tüm h›z›yla devam ediyor. Mimar
‹lhan Koman’›n teknesinin sanat
merkezine dönüﬂtürülerek Avrupa ülkelerinin limanlar›na ülkemiz sanatç›lar›n›n sergilerinin taﬂ›nmas›, de¤iﬂim program›yla
farkl› ülkelerde yaﬂayan sanatç›lar›n aras›nda iletiﬂim yaratmay›
amaçlayan ‘Komﬂular Aras›’
projesi, Sorbonne Uluslararas›
Ortak Yap›m ve Da¤›t›m Atölyesi’ne kat›larak Frans›z yap›mc›lar
ile iﬂbirli¤i sa¤lanmas› gibi çal›ﬂmalar uygulanan projelerden
sadece birkaç›.
SOYAK ÇATIMIZ 2009 11
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EV DEKORASYONUNDA

RENK TRENDLER‹
Evinizi sezonun trendlerine uygun renklerde dekore ederek
dekorasyon modas›n› takip etmek için kollar› s›vay›n.

T

›pk› modada oldu¤u gibi ev dekorasyonunda da
trendler her sezon de¤iﬂiyor. Gard›roplara her
sezon yeni k›yafetler eklenirken evler bazen göz
ard› edilebiliyor. Bunda ev dekorasyonunu
de¤iﬂtirmenin k›yafet tarz›n› de¤iﬂtirmekten bir
parça daha zor olmas›n›n etkisi var. Ancak her
sezon evinizin dekorasyonunda yapaca¤›n›z küçük
de¤iﬂikliklerin yaﬂam alan›n›z› keyifli k›laca¤›na
ﬂüphe yok. Özellikle, dekorasyonda kullan›lan
renklerin taﬂ›d›klar› anlamlarla mekanlara farkl›
duygular yükledi¤i ve ruh halinizi etkiledi¤i bir
gerçek. Trendlerle gelen renk de¤iﬂimlerini küçük
ev aksesuarlar›yla karﬂ›lamak o kadar da zor de¤il.

Trend ajans›ndan ipuçlar›
Frans›z trend ajans› Nelly Rodi ilkbahar-yaz 2009
sezonu için farkl› temalar sunuyor. 80'lerin sokak
modas›ndan feyz alan 'Crafty street' temas›n›n
renk paletinde toprak renklerinin solgun ve
kirlenmiﬂ hali bulunuyor. Bu renkler, koton, denim
ve eskitme kumaﬂlarda mükemmel etki yarat›yor.
Japon sokak stilinden esinlenerek yarat›lan
'Acid Alice' temas›nda bej, aç›k pembe, fuﬂya ve
kehribar rengi gibi renkler öne ç›k›yor. Parlak
kumaﬂlar, tafta ve satenle uyum içinde olmaya
aday olan bu renkler, evdeki objelerde de rahatl›kla
kullan›labilir. Do¤adan al›nan ilhamla ortaya ç›kan
'Eco love' temas›, do¤al taﬂ dokusu renklerinin
yan› s›ra mavinin tonlar›n› vurguluyor. Seyahat ve
kültürlerin etkileﬂiminden yola ç›karak 'Savannah
Seduction' temas› yarat›lm›ﬂ. Bu temada, k›rm›z›,
karamel, menekﬂe, solgun pembe ve gökyüzü
mavisi gibi renkler dikkati çekiyor.

Renkler ve desenler
Renklerde ve desenlerde z›tl›klar›n uyumu söz
konusu. Beyaz›n yine ön planda olaca¤› 2009'un
ikinci yar›s›nda, kumaﬂlarda ‹skandinav tarz›
geometrik desenlerden stilize çim ve yaprak
motiflerine, iﬂlemeli Japon çiçek desenlerinden retro çizgilere kadar pek çok farkl›
seçenek bulunuyor. Naif çiçek
desenlerinin bulundu¤u kumaﬂlar,
romantik bir atmosfer yaratmak için ideal.
Egzotik desenli kumaﬂlar›
turuncu ve pastel renklerle
tamamlayabilir ve metal
aksesuarlarla
ayd›nlatabilirsiniz.

12 SOYAK ÇATIMIZ 2009
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SOYAK YAﬁAM

Soyak, bahar›n geliﬂini
‹zmir’de bulunan
Soyak Maviﬂehir ve
Soyak Siesta
projelerinde düzenlenen
etkinliklerle kutlad›.

14 SOYAK ÇATIMIZ 2009

SOYAK’TA
YAﬁAM

Kent yaﬂam›na farkl› bir soluk getiren Soyak, projeler
tamamland›ktan sonra, sosyal yaﬂam› renklendiren
etkinliklerle de konut sahiplerine hizmet vermeye devam
ediyor. Bir ev sahibi olmak sadece yat›r›m de¤il, sosyal
bir tak›m etkinlikler zincirini de beraberinde getiriyor art›k.
Soyak projelerini seçenler komﬂular›yla her f›rsatta
bir araya gelerek sosyal iliﬂkilerini geliﬂtiriyor, yepyeni
iliﬂkiler kuruyor. Her vesilede site sakinlerinin bir araya
gelmesi sa¤lanarak, komﬂuluk iliﬂkilerini geliﬂtirecek
sosyal ortamlar yarat›l›yor.
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Keyifli Bir
Bahar
“Soyak’ta Bahar” etkinlikleri kapsam›nda,
geçti¤imiz aylarda Soyak Maviﬂehir’de
düzenlenen bahar› karﬂ›lama ve
h›d›rellez kutlamas›, site sakinlerinin
yo¤un kat›l›m›yla gerçekleﬂtirildi.
Geç saatlere kadar süren kutlamada,
tüm site sakinleri H›d›rellez gelene¤ini
yaﬂatmak ad›na dilek a¤açlar›n›n
dallar›na kurdeleler asarak dilekler
tuttu, pamuk ﬂeker, dilek tavﬂanc›s›,
patlam›ﬂ m›s›r ikramlar›, çeﬂitli oyunlar,
masal kahramanlar› ve tarot falc›s› ile
doyas›ya e¤lendiler. Gecede sahne alan
Hale Oktay Dans Grubu’nun salsa
gösterisinin ard›ndan, ayn› zamanda
Soyak Maviﬂehir sakini olan, ünlü kanto
sanatç›s› Nurhan Damc›o¤lu,
haz›rlad›¤› özel gösteriyle geceye
renk katt›.

Yaza
Merhaba
Soyak’›n ‹stanbul’da yer alan projesi
Soyak Yeniﬂehir’de ise, geleneksel
olarak düzenlenen “Yaza Merhaba”
etkinlikleri kapsam›nda panay›r ve
konserler bu sene de 30-31 May›s
tarihlerinde düzenlendi.

Renkli
Etkinlikler
Soyak’›n yaz ﬂenlikleri kapsam›nda,
Soyak Siesta Sat›ﬂ Ofisi’nde de
etkinlikler yer al›yor. Hale Oktay
Dans Okulu, Soyak Siesta Sat›ﬂ
Ofisi'nde her pazar saat
14.00-17.00 aras›nda
düzenledikleri dans gösterileri ile
sat›ﬂ ofisini ziyarete gelen
müﬂterilere keyifli anlar yaﬂat›yor.

SOYAK ÇATIMIZ 2009 15
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TREND

EV‹MDE
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‹htiyaç listenize diz üstü bilgisayar, kablosuz internet
ba¤lant›s› ve faks makinesi ekledi¤iniz anda ofisinizi
eve taﬂ›yabilirsiniz. Ev-ofislerle hayat çok daha kolay!

Ü

nlü reklamc› Ali Taran verdi¤i bir röportajda iﬂini teknesine taﬂ›d›¤›n›, elemanlar›n› da
evlerinden çal›ﬂt›rd›¤›n› dile getirmiﬂti. Bu röportaj› okuduktan sonra evden çal›ﬂma
fikri birçoklar›na daha da cazip gelmeye baﬂlad›. Ofis ortam›n›n stresinden ve
gürültüsünden uzak olarak verimli bir ﬂekilde çal›ﬂmay› kim istemez ki? Özellikle
bireysel çal›ﬂmaya elveriﬂli olan iﬂler yapanlar›n tercih ettikleri ev-ofis sistemi, iﬂ
anlay›ﬂ›na yepyeni bir boyut kazand›r›yor. Bu yüzden mimarlar, mühendisler,
gazeteciler, yazarlar ve yarat›c› iﬂlerle u¤raﬂanlar aras›nda ofislerini eve taﬂ›yanlar›n
say›s› gittikçe art›yor. Dünyan›n say›l› telekomünikasyon ﬂirketlerinden biri olan
AT&T'nin 26 binin üzerinde evden çal›ﬂan personelinin bulunmas›, ev-ofislerde
çal›ﬂman›n yayg›nlaﬂaca¤›n›n bir göstergesi.

SOYAK ÇATIMIZ 2009 17
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TELEKOMÜN‹KASYON ﬁ‹RKET‹ AT&T'N‹N 26 B‹N‹N ÜZER‹NDE EVDEN ÇALIﬁAN PERSONEL‹N‹N BULUNMASI, EV-OF‹SLERDE
ÇALIﬁMANIN YAYGINLAﬁACA⁄ININ B‹R GÖSTERGES‹. ÜNLÜ REKLAMCI AL‹ TARAN DA ‹ﬁ‹N‹ TEKNES‹NE TAﬁIDI⁄INI,
ELEMANLARINI DA EVLER‹NDEN ÇALIﬁTIRDI⁄INI D‹LE GET‹RM‹ﬁT‹.

Ofisi eve taﬂ›man›n püf noktalar›
Ofisinizi eve taﬂ›madan önce kiﬂisel disipline sahip olup olmad›¤›n›zdan emin olman›z gerekiyor.
Zira, evden çal›ﬂmak için kiﬂinin çal›ﬂma saatlerini kendisi düzenlemesi gerekiyor. Do¤ru zaman
planlamas›yla ofis ortam›ndan çok daha verimli bir çal›ﬂma düzenine sahip olmak kaç›n›lmaz.
Ev-ofisinizi yarat›rken dikkate alman›z gereken en önemli unsur, bunun için özel bir oda tahsis
etmeniz. Bu yüzden ofisinizi yatak odan›za taﬂ›mak gibi bir hataya düﬂmemelisiniz. Yatak odas›nda
çal›ﬂt›¤›n›z takdirde konsantre olma konusunda güçlük yaﬂayabilirsiniz. Bunun için, evinizin en
sakin köﬂesini bir ofis haline getirmek için çal›ﬂmalara baﬂlay›n. Evin en küçük odas›n› pratik ve
kullan›ﬂl› mobilyalarla bir ofise dönüﬂtürmek çok kolay. Çal›ﬂma masas›, sandalye ve kütüphanenin

18 SOYAK ÇATIMIZ 2009
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OF‹S‹N‹Z‹ EVE
TAﬁIMADAN ÖNCE
K‹ﬁ‹SEL D‹S‹PL‹NE
SAH‹P OLUP
OLMADI⁄INIZDAN
EM‹N OLMANIZ
GEREK‹YOR. Z‹RA,
EVDEN ÇALIﬁMAK ‹Ç‹N
K‹ﬁ‹N‹N ÇALIﬁMA
SAATLER‹N‹ KEND‹S‹
DÜZENLEMES‹
GEREK‹YOR.

d›ﬂ›nda bir koltu¤a ve do¤ru ayd›nlatma sistemine de ihtiyac›n›z olacak. Maksimum konfor
için ergonomik mobilyalar› kullanmak çok daha iyi. Iﬂ›kland›rma konusunda göz önünde
bulundurman›z gereken husus, ›ﬂ›¤›n kayna¤›n›n tavanda olmas›. Masa üstü ayd›nlatma
sistemlerine oranla gözü çok daha az yoran bu tarz ayd›nlatmay› tercih etmeniz çal›ﬂma
performans›n›z› art›r›r.

Evde çal›ﬂman›n avantajlar›
‹stanbul gibi bir metropolde yaﬂarken ofinizi eve taﬂ›man›n en büyük avantaj› trafikte
geçirece¤iniz zamandan edece¤iniz tasarruf olur. Metropol insanlar›n› daha stresli
ve mutsuz hale getiren trafikte geçirilen zaman› evinizde çal›ﬂarak de¤erlendirmenin
motivasyonunuzu art›raca¤›na ﬂüphe yok. Ofisteki rekabetli ve gürültülü ortamdan uzak
olmak da iﬂ kalitenizi olumlu yönde etkiler. Çal›ﬂma saatlerini kendinizin belirleyece¤i bir
sistemle çal›ﬂarak en verimli oldu¤unuz saatlere uygun olarak hareket edebilirsiniz. Bu da
iﬂlerinizi daha k›sa sürede rand›manl› olarak bitirmenize yard›mc› olur.
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PROJE

SOYAK YAﬁAM
EVREKA’DA BAﬁLADI

Soyak’›n ‹stanbul Kartal’da fonksiyonel konut konseptini uygulad›¤›, 812
daireden oluﬂan Soyak Evreka projesinin sahiplerine teslimi tamamland›.

‹

stanbul Kartal’a yepyeni bir yaﬂam anlay›ﬂ› getiren
Soyak Evreka projesinin daire teslimleri tamamland›.
Böylelikle yap›m›na 2007 y›l›n›n May›s ay›nda
baﬂlanan ve Nisan ay›nda sahiplerine teslim edilmesi
planlanan daireler, yeni sahipleriyle 1 ay erken
buluﬂmuﬂ oldu. Soyak Holding CEO Vekili Emre
Çaml›bel, konuyla ilgili “Bugüne kadar gerçekleﬂtirdi¤imiz konut projeleri ile her zaman fark
yaratarak tercih sebebi olduk. Müﬂterilerimizi
konut sahibi yaparken, ayn› zamanda da onlar›
ça¤daﬂ bir yaﬂam alan›na kavuﬂturduk.
Zaman›nda hatta zaman›ndan önce teslim
etti¤imiz konut projelerimiz, müﬂterilerimizin

20 SOYAK ÇATIMIZ 2009

bize olan güvenini perçinledi. Sat›ﬂ›na baﬂlad›¤›m›z ilk günden bu yana, büyük bir ilgi
ile karﬂ›lanan Soyak Evreka projemizdeki
812 dairenin anahtarlar›n›, yeni sahiplerine
teslim ettik. Dairelerimizin %100 müﬂteri
memnuniyeti sa¤layacak ﬂekilde eksiksiz ve
notsuz teslim edilmesi bizim için ayr› bir
gurur kayna¤› olmuﬂtur.” dedi.

Toplam 8 blok ve 812 daireden oluﬂan Soyak
Evreka projesinin kullan›ﬂl›, modern ve ihtiyaca
uygun tasarlanan daireleri, 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak
48 metrekareden 100 metrekareye kadar de¤iﬂen
büyüklüklere sahip.
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SATIﬁINA BAﬁLADI⁄IMIZ ‹LK
GÜNDEN ‹T‹BAREN, BÜYÜK B‹R ‹LG‹
‹LE KARﬁILANAN SOYAK EVREKA
PROJEM‹ZDEK‹ 812 DA‹REN‹N
ANAHTARLARINI, YEN‹ SAH‹PLER‹NE
TESL‹M ETT‹K. DA‹RELER‹M‹Z‹N
% 100 MÜﬁTER‹ MEMNUN‹YET‹
SA⁄LAYACAK ﬁEK‹LDE EKS‹KS‹Z VE
NOTSUZ TESL‹M ED‹LMES‹ B‹Z‹M
‹Ç‹N AYRI B‹R GURUR KAYNA⁄I
OLMUﬁTUR.

“

“

7/21/09

MODERN VE
FONKS‹YONEL B‹R
YAﬁAM ALANI:

SOYAK
EVREKA

Soyak Evreka, fonksiyonel
özellikteki modern konutlar›
ile beklentileri karﬂ›larken
cazip fiyat seçenekleri ile de
hem ev sahibi olmak hem de
yat›r›m yapmak isteyenlere
yeni bir f›rsat sundu. Soyak
Evreka’da yüzme havuzu,
yürüyüﬂ alanlar›, kapal› ve
çok amaçl› spor alan›,
basketbol ve voleybol sahas›
ile aç›k – kapal› çocuk oyun
alanlar› da bulunuyor.
24 saat özel güvenlikli bir
kapal› site olan Soyak
Evreka E-5 ve TEM
otoyollar›, Sabiha Gökçen
Havaliman›, deniz otobüsü,
metro ve inﬂaat› devam eden
Marmaray Projesi’ne yak›nl›¤›
ile, ulaﬂ›m aç›s›ndan da cazip
bir konumda yer al›yor.
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SOYAK YAﬁAM

ÇEVREC‹

B‹NALAR

Soyak, sürdürülebilir yaﬂam anlay›ﬂ› do¤rultusunda bütün
faaliyet alanlar›nda do¤aya ve insana sayg› ilkesiyle hareket
ediyor. Kullan›lan malzeme ve tekniklerle, yaﬂam kalitesini
yükselten ve çevreyi koruyan Soyak, enerji ve su
tasarrufu sa¤layan ürün seçimi konusunda da
büyük titizlik gösteriyor.

?
Çevreyi korumaya yönelik uygulamalar sayesinde,
uzun vadede, sürdürülebilir yaﬂam koﬂullar›n›n
oluﬂmas›na katk› sa¤lamay› hedefleyen Soyak,
bu konuda dünya standartlar›n› kendine örnek
al›yor. Soyak Maviﬂehir projesi için, ‹ngiltere
merkezli bir kuruluﬂ olan BRE’nin (Building
Research Establishment) bu konuda belirlemiﬂ
oldu¤u standartlar kapsam›nda yine ‹ngiltere
menﬂeili Principal Purpose firmas›ndan,
sürdürülebilir yaﬂam için gerekli olan bu koﬂullara
uygunluk seviyesinin belirlenmesi amac›yla
dan›ﬂmanl›k deste¤i al›nd›. Soyak, yeni projelerinde
de çevreye duyarl› malzemeler kullanarak
sürdürülebilir yaﬂam› destekliyor.
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"Yeﬂil Mimari"
Leed Nedir?

At›klar›n tekrar kullan›lmas›ndan (çat›ya ya¤an
ya¤mur suyunun tekrar kullan›m› gibi), bina içi hava
kalitesinin sa¤lanmas›na, güneﬂ kollektörlerinin
s›cak su ihtiyac›n› karﬂ›lamas›n›n yan›nda k›ﬂ›n bile
güneﬂ enerjisinden bina ›s›tmas›na kadar farkl›
faktörlerle enerji tasarrufuna gitme ihtiyac› göz
önünde bulundurularak 'Yeﬂil Binalar' inﬂa etme
konusunda at›lan h›zl› ad›mlar, baﬂta caml› ve çelik
binalar› ›s›tmada enerji kaynaklar›n›n yaratt›¤›
s›k›nt›y› ortadan kald›rmaya yönelik çözümlere
dönüﬂtü ve 1990 y›l›nda ‹ngiltere'de BREEAM
(Bina Araﬂt›rma Kurumu Çevre De¤erlendirme
Yöntemi), 2000 y›l›nda Amerika'da Yeﬂil Bina
Konseyi, yeﬂil bina tasar›m› için endüstri standard›
olarak kabul edilen LEED (Enerji ve Çevre
Tasar›m›nda Liderlik) ad› verilen standartlar›
oluﬂturan uzmanlar, çevreci binalar›n yap›lmas›
için belli kriterler getirdi. Bu noktadan hareketle,
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GÜNEﬁ PANEL‹

PAS‹F HAVALANDIRMA
TERMAL KÜTLE

PHOTOVOLTA‹K
PANELLER

YEﬁ‹L ÇATI

YA⁄MUR SUYU KANALI

‹ZOLASYON

B‹NA ‹SKELET‹

?
LEED'i bina baz›ndaki projelerin çevre üzerindeki
etkilerini ve do¤al kaynaklar› korumadaki
duyarl›l›klar›n› ortaya ç›karmada ölçülebilir bir
referans›n olmas›na olanak sa¤layan bir tür
sertifikasyon sürecini içeren derecelendirme sistemi
olarak tan›mlamak mümkün. Son bir kaç y›l
içerisinde tüm yap›l› çevreye daha iyi hizmet etmek
üzere s›n›rlar› geniﬂletilen, türleri çeﬂitlendirilen
LEED özetle, ABD'deki Çevre Dostu Binalar
Konseyi taraf›ndan geliﬂtirilen bir dizi kriterler listesi.
Bütün binan›n tasar›m›nda çevre dostu olmay›
amaçlayan LEED, bina endüstrisinde çevre dostu
olmak konusunda liderlik etmeyi, çevre dostu
olma rekabetini art›rmay›, çevre dostu tüketimde
tüketiciyi bilinçlendirmeyi, bina endüstrisini transfer
etmeyi varoluﬂ sebepleri aras›na alan bir sistem.

Çevresel Performans
BREEAM nedir?

BREEAM (Bina Araﬂt›rma Kuruluﬂu Çevresel
De¤erlendirme Metodu) Temmuz 1990’da baﬂlat›ld›¤›ndan beri yayg›n bir ﬂekilde, yeni ve var olan binalar
için yap›lan de¤erlendirmelerde kullan›l›yor. ECD (Enerji
ve Çevre) gibi büyük kuruluﬂlar›n sponsorlu¤uyla,
binalar›n çevresel performanslar› için do¤ru kriterleri
belirlemek amac›yla haz›rlanm›ﬂ olan bu metod,
ba¤›ms›z olarak uyguland›¤› için piyasada da tan›nmakta ve onay görmekte. BREEAM’in ana hedefleri;
tasar›mc›lar› çevresel konulara karﬂ› daha duyarl› hale
getirmek, ürün geliﬂtiricilerin, tasar›mc›lar›n ve
kullan›c›lar›n çevreyle dost binalar› tercih ve talep
etmelerini ve bu yönde bir piyasa oluﬂmas›n›
sa¤lamak, toplum genelinde, binalar›n, küresel ›s›nma,
asit ya¤murlar› ve ozon tabakas›ndaki incelme
üzerindeki büyük etkisi konusunda fark›ndal›¤›
yükseltmek, ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilen hedefler
ve standartlar belirlemek bu sayede yanl›ﬂ talep ve
uygulamalar› en aza indirmek, binalar›n çevreye olan
uzun vadeli etkilerini azaltmak, gün geçtikçe azalan su
ve fosil yak›tlar gibi kaynaklar›n kullan›m›n› azaltmak ve
bina içi ortam kalitesini ve bu sayede kullan›c›lar›n
esenli¤ini ve konforunu art›rmakt›r.
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KENT

PLANLI VE MODERN

YEN‹ ‹STANBUL

‹stanbul’da planl›, altyap›s› çözülmüﬂ, sosyal yaﬂam imkanlar›n›n
tüm gereklilikleri düﬂünülmüﬂ, modern ﬂehircilik anlay›ﬂ› ile geliﬂtirilen konut
projelerinin varl›¤› ile Bahçeﬂehir-Had›mköy’ün yeni bölgeleri yükseliyor.
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stanbul gerçek bir metropol. Mimari,
ekonomik, dini, tarihi ve kültürel
bak›m›ndan her geçen gün geliﬂen bir
dünya baﬂkenti... Elbette tüm bu
unsurlar›n geliﬂmesi göçü de
beraberinde getiriyor. 13 milyonu
geçen nüfusuyla ‹stanbul her geçen
saniye daha da kalabal›klaﬂ›yor. Son
10 y›ld›r büyük bir sorun olarak baﬂ
gösteren plans›z yap›lar ‹stanbul
nüfusu için yeterli altyap›y›
sa¤layamad›¤› gibi görüntü kirlili¤inin
de bir numaral› sorumlular›. Kent
içinde kalm›ﬂ ve düzensiz yap›laﬂm›ﬂ
bölgelerin aksine, dünyan›n say›l›
uydu kent projelerini bünyesinde
bulunduran ‹stanbul’un en h›zl› ve en
planl› ﬂekilde geliﬂen bölgesi
Bahçeﬂehir-Had›mköy, yüreklere su
serpiyor...

Avrupa Yakas›n›n Yeni
Çekim Merkezi
Bahçeﬂehir-Had›mköy Bölgesi,
‹stanbul Trakya alt bölgesi s›n›rlar›
içerisinde, Büyükçekmece Terkos,
Sazl›bosna baraj gölleri aras›nda yer
al›yor. Ayn› zamanda TEM otoyolu
ba¤lant›s›n›n da hemen kuzeyinde
konumlan›yor. BahçeﬂehirHad›mköy’ün konum olarak önemli
olmas›n›n bir di¤er nedeni de KocaeliTekirda¤ ekseninde geliﬂimini
sürdürmesi ve bu güzergah içindeki
en yeni yerleﬂim alan› olmas›.
1/100.000 ölçekli çevre düzeni
plan›nda da bu özelli¤i öne
ç›kar›larak, ‹stanbul’un güneydo¤u-
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kuzeybat› ekseninde geliﬂmesi
öngörülüyor. Bu noktada bölgenin
önemi daha da art›yor.

Her Türlü Olana¤a Sahip
Bahçeﬂehir-Had›mköy’deki konutlar
her aç›dan sakinlerini memnun edecek donan›ma sahip. Düzgün
yap›laﬂmayla ulaﬂ›m sorunu olmayan
bölge, aile ve çocuklar›n ihtiyac› olan
bol miktarda yeﬂil alana sahip.
Günümüzün trafik sorununa çözüm
bulan ulaﬂ›m kolayl›¤› ve ana arterlere
yak›nl›¤›, bölgenin tercih edilme
nedenlerinin baﬂ›nda geliyor.
Edirne Otoban› (TEM) yolu ve E-5 ile
ulaﬂ›m kolayl›¤› olan BahçeﬂehirHad›mköy bölgesi, Atatürk
Havaalan›’na sadece 15 km.
mesafede. Hali haz›rdaki ulaﬂ›m
imkanlar›n›n yan›nda yeni yap›lmakta
olan Arnavutköy-TEM ba¤lant›s›, eski
Edirne asfalt›n›n revizyonu, eski
K›rklareli-Saray yolunun revizyonu ve
buna ba¤l› planlanan yeni ba¤lant›
yollar›n›n kesiﬂim noktas›nda kalmas›
önemini bir kat daha art›r›yor. Bunlarla
birlikte Bahçeﬂehir-Had›mköy’ün yeni
geliﬂen alanlar›, yollar›n tam kesiﬂim
noktas›nda kal›yor. Ayr›ca ‹stanbulEdirne demiryolu hatt› da bu bölgeden geçiyor. TCDD’nin Edirne-‹stanbul aras›ndaki demiryolu ›slah
çal›ﬂmalar›yla modern rayl› taﬂ›ma
sistemlerinin geçiﬂ güzergah›nda
kalmas› bölgedeki toplu taﬂ›ma ve
lojistik alanlar›ndaki geliﬂimini
pekiﬂtirecek unsurlardan.

‹stanbul’un Önemli Lojistik
Merkezi
‹stanbul Çevre Düzeni Plan›’nda
Bahçeﬂehir-Had›mköy’ün kuzeyinde
‹stanbul’un ekonomik geliﬂimi
aç›s›ndan kentin ve metropoliten
bölgenin beklentilerine hizmet edebilecek nitelikte bir lojistik merkez
öneriliyor. Önerilen bu lojistik merkez
Avrupa yakas› için stratejik öneme
sahip. Halihaz›rda zaten önemli bir
lojistik merkez olan bölgede ‹kitelli ve
Beylikdüzü Organize Sanayi bölgeleri
yer al›yor. Ayr›ca büyük hastane ve
üniversiteler bölgenin çehresini
de¤iﬂtiriyor.

Do¤al Güzellikler
Bahçeﬂehir-Had›mköy’de yaﬂaman›n en
güzel yan› da 20 dakikada Karadeniz
sahiline ulaﬂabiliyor olman›z. Göl ve deniz
manzaralar› ve yemyeﬂil do¤as›yla
5 dakika mesafede ‹stanbul’un en güzel
ormanlar› emrinize amade...

Ak›ll› Yat›r›m
T›pk› Ataﬂehir’deki konut ve
Dudullu’daki sanayi alanlar›n›n birlikte
geliﬂimine tan›kl›k etti¤imiz gibi
Avrupa yakas›n›n yeni mücevheri de
keﬂfedilmek için bekliyor. Her
bak›mdan de¤erlenecek olan bölge,
ça¤daﬂ kent insan›n›n ihtiyaçlar›na en
üst seviyede cevap verebiliyor. Mutlu
bir gelecek için arad›¤›n›z pek çok
unsuru bu bölgede bulabilir, hayal
etti¤iniz yaﬂama hiç de uzak
olmad›¤›n›z› keﬂfedebilirsiniz...

BAHÇEﬁEH‹R-HADIMKÖY'DE
YAﬁAMAK SOSYAL HAYATIN
MERKEZ‹N‹ FARKLILAﬁTIRMAK
ANLAMINA GEL‹YOR. BURADA
‹LKÖ⁄RET‹M OKULLARINDAN
L‹SELERE, ALIﬁVER‹ﬁ
MERKEZLER‹NDEN S‹NEMALARA
KADAR B‹RÇOK TES‹S BULUNUYOR.
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TREND

M‹MAR‹ YAPILARDA SON TREND

TAﬁ EVLER

Geleneksel Türk mimarisinin tipik örneklerinden biri olan taﬂ evler alt›n ça¤›n› yaﬂ›yor.
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eçmiﬂten günümüze taﬂ›nan bir gelenek taﬂ ev mimarisi. Bizans ve Romal›lardan
taﬂ›n yap› malzemesi olarak kullan›ld›¤›n› gören Selçuklular mimaride bu de¤erli
malzemeden yararlanmaya baﬂlad›. Selçuklulardan sonra Osmanl›larda da taﬂ
iﬂçili¤i gelene¤i devam etti. Böylece camiler, saraylar, hanlar, köﬂkler, hamamlar
derken eﬂsiz güzellikte mimari eserler ortaya konulmuﬂ oldu. Özellikle Osmanl›
camileri birer baﬂyap›t olarak dünya çap›nda kabul gördü. Önceleri dini mimari
örneklerinde görülen taﬂ kullan›m› zaman içerisinde evlerde de kendini göstermeye
baﬂlad›. Türk mimarisinin büyüleyici örnekleri olan taﬂ evler özellikle ince taﬂ iﬂçili¤i
ile dikkat çekiyor.
Çeﬂitli taﬂ türleri kullan›larak yap›lan evleri de¤erli k›lan çok önemli özellikler
bulunuyor. Kullan›lan malzemeden dolay› yazlar› serin k›ﬂlar› ise s›cak bir ortam
sunan evlerin sa¤l›k aç›s›ndan da çok faydal› oldu¤u biliniyor. Taﬂlar›n geçirgen
olmalar› nedeniyle deyim yerindeyse nefes alan taﬂ evler, insan sa¤l›¤› için ideal
ortam› sa¤l›yor. Ayr›ca taﬂ binalar›n uzun ömürlü ve sa¤lam oldu¤unu da
unutmamak gerekir. Tüm bu özelliklerinden ötürü taﬂ›n, günümüz mimarisinde de
tercih edilen bir malzeme olmaya baﬂlad›¤›n› söyleyebiliriz.

Taﬂ ev örnekleri
Taﬂ iﬂçili¤inin en özgün örnekleriyle yurdumuzun hemen hemen her
yerinde karﬂ›laﬂabiliriz. Örne¤in, Gelibolu’dan baﬂlayarak güneye do¤ru
tüm Ege k›y›s›nda s›kl›kla bu harikulade yap›lara rastlamak mümkün. Özellikle Alaçat›’n›n mimari dokusunun ayr›lmaz bir parças› olan taﬂ evler,
‘Alaçat› taﬂ›’ adl› ponza taﬂ› görünümlü kesme taﬂlardan yap›l›yor. Son
y›llarda eski Alaçat› evlerini restore ederek buralara yerleﬂmek çok moda
hale geldi. Alaçat›'n›n Arnavut kald›r›ml› darac›k sokaklar› taﬂ evlerin
restore edilmesiyle yarat›lan birçok kafe ve restorana ev sahipli¤i ederken
yerli yabanc› pek çok turisti de büyülüyor. Bunun d›ﬂ›nda Anadolu’da çok
zengin ve de¤erli taﬂ mimari örnekleri bulunuyor. Örne¤in, Mimar
Sinan'›n büyüdü¤ü Kayseri'deki A¤›rnas Köyü'nde taﬂ iﬂçili¤i günümüzde
de devam eden bir meslek. Köydeki taﬂ evler görülmeye de¤er. Bunlar›n
yan› s›ra taﬂ ev denildi¤i zaman akla gelen ilk yerlerden biri ﬂüphesiz
Mardin. Gün geçtikçe daha da de¤erlenen Mardin’deki taﬂ yap›lar tarihi
birer miras özelli¤i taﬂ›yor. Ayr›ca Hatay, ﬁanl›urfa ve gözde tatil beldesi
Bodrum’da bulunan taﬂ evleri de unutmamak gerek.
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GYODER

“

KONUT SORUNUNUN
G‹DER‹LMES‹NDEK‹
TEMEL UNSUR,
TOPRAK YÖNET‹M‹
POL‹T‹KASIDIR

“

GYODER’in bu y›l 2-4 Haziran 2009 tarihleri aras›nda dünyan›n en büyük fuar organizatörlerinden Reed Exhibitions iﬂbirli¤i ile düzenledi¤i ve ‹stanbul REstate kapsam›nda yap›lan 9.
Gayrimenkul Zirvesi ve panellerinin sonuç bildirgesi aç›kland›.
“Gelece¤e Kurulan Köprü” baﬂl›¤› alt›nda global ve Türkiye
gayrimenkul piyasalar›n›n de¤erlendirildi¤i zirve ve paneller
sonras›nda aç›klanan sonuç bildirgesinde, 2002-2007 y›llar›
aras›nda dünyada y›ll›k ortalama büyüme yüzde 5 iken Türkiye’de y›ll›k büyümenin yüzde 7.5 oldu¤u hat›rlat›larak, 20102014 y›llar› aras›nda dünyada y›ll›k yüzde 3, Türkiye’de ise y›ll›k ortalama yüzde 4 büyüme öngörüldü¤ü belirtildi.
Geniﬂ kapsaml› konut politikas› oluﬂturulmal›
Konut pazar›n›n de¤erlendirildi¤i bildirgede, Türkiye’de y›ll›k
konut ihtiyac›n›n 600.000 civar›nda oldu¤u, buna karﬂ›n konut ihtiyac› olan kesimin sadece yüzde 15’inin konut sat›n
alabilecek güce ve kredi taksitlerini ödeyebilecek maddi yeterlili¤e sahip oldu¤u ifade edildi. Türkiye’deki konut sorununun, dar ve orta gelirlilerin konut ihtiyac›n›n karﬂ›lanamamas› oldu¤u belirtilirken, konut geliﬂtiricilere sa¤lanacak
teﬂvik ve indirimlerle birlikte dar gelirlilerin konut edinmesine
katk› sa¤layacak teﬂviklere ihtiyaç duyuldu¤u ifade edildi.
Hazine’nin elindeki araziler de¤erlendirilmeli
Konut ihtiyac›n›n karﬂ›lanmas›na yönelik olarak, hazine arazilerinin de¤erlendirilmesi gerekti¤i, buna ba¤l› olarak Hazine’nin toplam gayrimenkul varl›¤›n›n yüzde 66’s›n› oluﬂturan
orman, mera, maden, k›y›, su koruma havzas›, tar›m alan›,
altyap›, hizmet tesisleri d›ﬂ›nda kalan yüzde 34’lük alan›n ise
sadece bir k›sm›n›n gayrimenkul geliﬂtirmek üzere kullan›labilece¤i belirtildi. Bu alanlar›n, tüm Türkiye’yi kapsayan üst
ölçekli “toprak yönetimi” politikas› oluﬂturularak sat›ﬂ, kamu
ile özel sektör iﬂbirli¤i ve bedelsiz koﬂullu devir metotlar›yla
de¤erlendirilebilece¤i ifade edildi.
Türkiye’de son y›llarda h›zla geliﬂen al›ﬂveriﬂ merkezi
(AVM) yat›r›mlar› konusunda ise mevcut 213 adet AVM say›s›n›n 2010 sonuna kadar 300’e ulaﬂaca¤›, bu sektörde
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büyümenin gerçekleﬂmesi için, perakende sektöründe öne
ç›kan, dünya çap›nda markalar›n ve ma¤azalar zincirlerinin
geliﬂtirilmesi ve Türkiye’ye yat›r›m yapmas› için çal›ﬂmalar
yap›lmas› gerekti¤inin alt› çizildi. Ofis yat›r›mlar› konusunda
ise; 2 milyon metrekare olan ‹stanbul ofis sto¤unun yeterli
olmad›¤›, dünya standartlar›nda, farkl› ve yeni yaklaﬂ›mlar,
ça¤daﬂ tasar›mlar benimsenerek, ‹stanbul’un uluslararas›
iﬂ merkezi olma potansiyelinin desteklenmesi gerekti¤i bildirildi.
Maliyetler düﬂürülmeli
9. Gayrimenkul Zirvesi’nin sonuç bildirgesinde, gayrimenkul finansman›nda yavaﬂlama, maliyetlerde art›ﬂ, vadelerde k›salma görüldü¤ü; global kriz nedeniyle yat›r›mlarda risk primlerinin artt›¤›; orta ve dar gelirliye yönelik olarak proje geliﬂtirilmesi için gayrimenkul geliﬂtiricilere arsa pay› ve inﬂaat/malzeme
iﬂçili¤i KDV oran›n›n düﬂürülmesi, vergi ve harçlarda indirimler
ve sat›ﬂ sözleﬂmesinden damga vergisi al›nmamas›, dar gelirlilere yönelik projeler için arsan›n ve altyap›n›n bedelsiz olarak
kamu taraf›ndan tedarik edilmesi gibi teﬂvikler sa¤lanmas› gerekti¤inin alt› çizildi.
Turizm yat›r›m politikalar› oluﬂturulmal›
Türkiye’nin turizm potansiyelinin de¤erlendirilebilmesi için
turizm yat›r›mlar›n›n, talebe göre ﬂekillenmesi, turizm yat›r›mlar› yap›l›rken iﬂletmelerin kaliteli ve nitelikli turizmi desteklemesi ve Türkiye otel pazar›n›n geliﬂtirilmesi gerekti¤i
vurguland›. Otel piyasas›n›n geliﬂtirilebilmesi için, deniz, k›ﬂ,
orman, fuar, e¤lence ve kültür turizmi gibi tüm turistik alanlar› kapsayan bütüncül politikalar oluﬂturulmas› önerildi.
Enerji verimli binalar teﬂvik edilmeli
Bildirgede çevre konusuna da de¤inilerek gayrimenkul projelerinde, dünyada yeﬂil binalar›n geliﬂtirilmesinde ülkelere göre
çeﬂitlilik gösteren LEED, BREAM gibi sertifikasyon sistemleri
gibi sürdürülebilir geliﬂim, enerji verimlili¤i ve do¤aya uyum için
Türkiye’nin de kendine uygun bir sertifikasyon sistemi geliﬂtirmesi gerekti¤i belirtildi.
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EKO-YAﬁAM

EVLERDE D
ENERJ‹
TASARRUFU

ünyan›n enerji kaynaklar›n›n h›zla tükenmekte oldu¤u bir gerçek. Enerjinin do¤ay› kirletmeden verimli olarak
kullan›lmas› gelece¤imiz için çok büyük önem
taﬂ›yor. Özellikle gelecek nesillerin kaliteli bir
yaﬂam sürmeleri için enerji tasarrufu yap›lmas› gerekiyor. Alternatif enerji kaynaklar› için
aray›ﬂlar hala sürüyor olsa da varolan enerjimizi iktisatl› bir ﬂekilde kullanmak dünyaya
yapaca¤›m›z en büyük iyiliklerden bir tanesi.
Ufak bireysel giriﬂimler yaparak bile dünyan›n
gelece¤ine dair önemli katk›lar sa¤lamak elimizde.

Gereksiz enerji
tüketimini
önleyerek do¤aya
ve çevreye karﬂ›
sorumlulu¤unuzu
yerine getirmek
için neler yapman›z
gerekti¤ini
biliyor musunuz?

Küçük giriﬂimlerle tasarruf
Evlerde gereksiz enerji tüketimini önlemek
için üzerimize düﬂenleri yerine getirmek art›k
bir zorunluluk. Örne¤in, su ve elektri¤i verimli
olarak kulland›¤›n›z takdirde ülke ekonomisine, çevreye ve kendi bütçenize büyük yararlar sa¤laman›z kaç›n›lmaz. Evlerde ayl›k elektrik faturalar›n›n yaklaﬂ›k yüzde 20'si ayd›nlatma amaçl› kullan›ma aittir. Ayd›nlatmada
enerji tasarrufu basit tedbirlerle sa¤lanabilir.
Öncelikle do¤ru ampul seçimine özen gösterilmeli. Kompakt floresan lambalar, normal
lambalardan 5 kat daha az enerji tüketmelerinin yan› s›ra 10 kat daha uzun ömürlüdürler.
Standart lambalar›n ömrü 750-900 saat gibi
k›sa bir süreyken, kompakt floresan lambalar›n ömrü 10 bin saattir. Her evde sadece iki
adet 100 Watt'l›k eski tip ampulü verimli am-

pullerle de¤iﬂtirilirse, y›lda 750 milyon TL
enerji tasarrufu sa¤lanm›ﬂ olur. Lambalar›n
daha iyi çal›ﬂmas› için kuru bezle temizleniz
gerekir. Kirli ve tozlu lambalar, yüzde 25 daha fazla enerji tüketir. Elektrikli ev aletlerinde
tasarrufa katk› sa¤lamak için göz önünde bulundurulmas› gereken hususlar bulunuyor.
Örne¤in, A s›n›f› bir buzdolab›, C s›n›f› olana
k›yasla ortalama yüzde 45 daha az enerji tüketiyor. Televizyon, DVD oynat›c›, müzik seti,
bilgisayar ve oyun konsollar›n›n kullan›lmad›¤›
zaman stand by'da b›rak›lmas› gereksiz enerji tüketimine neden oluyor. LCD televizyonlar,
normal televizyonlardan daha az enerji tüketiyor. Ancak, bu alanda en çok enerji tüketimini plazma televizyonlar yap›yor.
Suyu tasarruflu kullanmak ileride çöl olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya olan bir ülkede yaﬂad›¤›m›z için çok büyük önem taﬂ›yor. ‹ﬂe banyolarda ve mutfaklarda daha az ak›tan musluklar ve
duﬂ baﬂl›klar› kullanmakla baﬂlayabilirsiniz. Her
saniye bir damla su ak›tan musluk y›lda bir ton
su harcar. Sebze ve meyveleri elde y›kamak
yerine su dolu bir kapta y›karsan›z çok daha az
su tüketirsiniz. Dört kiﬂilik bir aile bu sayede
y›lda 18 ton su kurtarabilir. Bulaﬂ›klar›n›z› elde
y›kamak yerine bulaﬂ›k makinesini kullan›rsan›z
da tasarruf etmiﬂ olursunuz. Dört kiﬂilik bir ailenin günlük bulaﬂ›¤› elde y›kand›¤›nda 84-126
litre su harcan›r. Ayn› bulaﬂ›klar, bulaﬂ›k makinesinde sadece 12 litre suyla y›kan›r.

SOYAK'TAN SÜRDÜRÜLEB‹L‹R YAﬁAMA KATKI

Gelecek için yat›r›m yapmak için iﬂe bireysel at›l›mlarla baﬂlamak
gerekti¤ini bilen Soyak, ‹zmir'deki Soyak Maviﬂehir projesinde
çevreye duyarl› uygulamalara yer verdi. Dairelerde ozon tabakas›na
zarar vermeyen ve klor içermeyen klimalar bulunuyor. Sitedeki
bloklarda ortak alanlar›n ve bahçe ayd›nlatma sistemlerinin enerji
tasarrufu gözetilerek ayd›nlat›lmas›na önem veriliyor. Ayr›ca, sitede
en yeni teknolojilere sahip yal›t›m sistemleri ve utraviyole filtreli çift
camlar sayesinde binalarda ›s› kayb› azal›yor. Çevre düzenlemesi
içinde damlama sulama sistemlerinin kullan›ld›¤› Soyak Maviﬂehir'de
süs havuzlar›ndaki sular, devir daim edilerek tekrar kullan›l›yor.
‹zmir Karﬂ›kayaka'n›n çehresini de¤iﬂtirmeye yönelik olarak yap›m›na
baﬂlanan ve 2011 y›l›nda tamamlanmas› planlanan Soyak Siesta'da da çevre dostu uygulamalarla tasarruf,
site sakinlerinin hayat›n›n bir parças› haline getirilmesi hedefleniyor. Sürdürülebilir yaﬂam konseptinin uyguland›¤› projede, tüm daireler ve ortak alanlarda su ve enerji tasarrufu sa¤layan malzemeler kullan›l›yor.
Bu y›l Soyak, Gyoder 2009 kapsam›nda düzenlenen ‹stanbul Restate Fuar›'na da çevreci yaklaﬂ›m›n›
vurgulayacak ö¤eler içeren standla kat›larak sürdürülebilir yaﬂama vurgu yapt›.
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KEY‹F
Evinizde bitki yetiﬂtirmenin püf noktalar›n› ö¤renerek kendinize
keyifli ortamlar yaratman›n tam zaman›.

EVDE B‹TK‹
TERAP‹S‹
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Bitkilerin sa¤l›kl› büyümesi için
al›nmas› gereken önlemler
•

•

•
•
•

Aﬂ›r› sulama bitki ölümünün baﬂl›ca sebeplerindendir.
Bunun için düzenli sulama yap›lmal›.
Tepe filizleri s›k s›k toplan›rsa bitki daha yo¤un ve s›k büyür.
Buna ba¤l› olarak da sa¤l›kl› kal›r.
Bitkiler için havadar mekanlar seçilmeli.
Bahçe topra¤› kesinlikle kullan›lmamal›.
Ayn› saks›da fazla say›da bitki bulundurulmamal›.

B

itkilerle ilgilenmek ve onlar›n büyümelerini izlemek, huzur dolmaya ve ﬂehrin stresinden ar›nmaya yarayan bir terapi olarak alg›lanabilir. Büyük
ﬂehirlerde günlük hayat›n getirmiﬂ oldu¤u yorgunluk ve gerginlik, kendi yetiﬂtirdi¤iniz bitkilerle vakit
geçirdi¤iniz anda yok olup gider. Evlerin dekoratif
objeleri olmalar›n›n yan› s›ra huzur verici özelliklerinin de bulunmas› ev bitkilerini daha da de¤erli k›l›yor. Üstelik bu bitkileri yetiﬂtirmek için kocaman bahçelere sahip olman›z gerekmiyor. ﬁ›k
saks›larda büyütece¤iniz bitkilerle evinizin her köﬂesini süsleyebilirsiniz. Türkiye, iklim ﬂartlar› aç›s›ndan evde bitki yetiﬂtirmeye uygun oldu¤u için iﬂe ne tür bir bitki yetiﬂtirmek istedi¤inize karar
vermekle baﬂlay›n. Süs bitkilerinin yan› s›ra nane, kekik, fesle¤en,
maydanoz, kiraz domates ve biberiye en kolay yetiﬂtirebilece¤iniz
bitkilerdir. Fazla bak›m gerektirmeyen bu bitkileri, günde üç-dört
saat güneﬂ görecekleri bir yere yerleﬂtirmeniz ve iki-üç günde bir
sulaman›z yeterli olur. Ayr›ca, adaçay›, mercanköﬂk ve biberiye
gibi çal› görünümlü bitkiler de az suyla yetindikleri ve pencere
önünde yetiﬂtirilebildikleri için evde bak›ma uygundur. Evde yetiﬂtirece¤iniz bitkiler için fide almay› tercih edebilirsiniz. Örne¤in, kiraz domates fidelerini sat›n al›p güzel bir saks›ya dikerek hem
mutfa¤›n›z için güzel bir dekorasyon objesi yaratm›ﬂ hem de do¤al yetiﬂtirilmiﬂ domateslerin tad›na bakma ﬂans›na sahip olursunuz. Nane gibi yaprakl› bitkileri yetiﬂtirmenin çok kolay bir yolu
bulunuyor. Birkaç nane dal›n›n alttaki genç yapraklar›n› temizledikten sonra diplerinden bir miktar keserek suya koyun ve köklenmesini bekleyin. Köklendikten sonra bu naneleri saks›ya yerleﬂtirip büyüterek taptaze nanelere sahip olursunuz.
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yükselmesine katk›da bulunuyoruz” dedi.
Soyak’›n Mart ay›nda temelini att›¤›, Soyak
Siesta projesinin fuayeye kurulan stand› da
eczac›lardan büyük ilgi gördü. Soyak
Siesta’n›n stand›n› ziyaret eden eczac›lar,
“az katl› bina” konsepti ile farkl› be¤enilere
hitap eden daire tiplerinden oluﬂan Soyak
Siesta projesi hakk›nda detayl› bilgi alma
f›rsat› yakalad›lar.

>

HABERLER

B‹ZDEN
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GENÇ BEY‹NLER‹ DESTEKLED‹K
Soyak, Bo¤aziçi Üniversitesi Yap› Kulübü
taraf›ndan bu y›l üçüncüsü düzenlenen
“Design&Construct” yar›ﬂmas›na sponsor
oldu. Yar›ﬂma jürisinde, Soyak Holding
CEO Vekili Dan›ﬂman› Yüksek Mimar
ﬁükran Tarhan yer ald›. Tasar›m ve
kurulumu Türkiye'nin farkl› üniversitelerinden inﬂaat mühendisli¤i ve mimarl›k lisans
ö¤rencileri taraf›ndan haz›rlanan çelik köprü
projelerinin yer ald›¤› yar›ﬂma, 22-24 Nisan
2009 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi.
E¤itimleri s›ras›nda edindikleri teorik ve
pratik bilgilerini kullanma f›rsat› bulan
ö¤renciler, projelerin estetik ve teknik
olarak incelenerek sonuçlar›n aç›kland›¤›
üç gün boyunca yap› sektörünün önde
gelen firmalar› ile bir araya gelerek tecrübe
edinme f›rsat› yakalad›lar. Yar›ﬂmada
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 4BlackSea
isimli projesi ile birinci oldu.
14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ’NDE
‹ZM‹R’DEYD‹K!
Soyak, eczac›l›k mesle¤inin akademik kuruluﬂunun 170. y›l›n› kutlamak amac›yla Türkiye
Eczac›lar Birli¤i 3. Bölge ‹zmir Eczac›
Odas›’n›n düzenledi¤i “14 May›s Eczac›l›k
Günü” etkinli¤ine sponsor oldu. Eczac›l›k
Günü kapsam›ndaki etkinli¤e verdikleri
destek hakk›nda konuﬂan Soyak Holding
CEO Vekili M. Emre Çaml›bel; “‹zmirlilerin
yaﬂam›na de¤er katacak projeleri hayata
geçirirken, insana ve do¤aya sayg›
ilkesinden yola ç›k›yoruz. Modern yaﬂam›n
getirdi¤i yükü, sa¤l›kl› yaﬂam› destekleyen
kalite anlay›ﬂ›yla dengeliyoruz.
Faaliyet gösterdi¤imiz çevrede de sosyal
sorumluluk projelerimizle yaﬂam kalitesinin
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2009 TIP BALOSU
Soyak, 14 – 15 Mart tarihleri aras›nda
‹zmir Tabipler Odas›’n›n Il›ca Hotel Spa &
Wellness Resort’ta “T›p Bayram›”
kapsam›nda düzenledi¤i “2009 T›p
Balosu”nun ana sponsoruydu. Misafirlerin
e¤lenceli dakikalar geçirdi¤i gecede, Soyak
taraf›ndan kat›l›mc›lara çekiliﬂlerle sürpriz
hediyeler sunuldu. T›p Balosu için verdikleri
destek hakk›nda konuﬂan Soyak Holding
CEO Vekili M.Emre Çaml›bel; “Soyak,
de¤iﬂen yaﬂam anlay›ﬂ›na paralel olarak,
müﬂterilerinin beklenti ve ihtiyaçlar›na
uygun, rahat, ça¤daﬂ, kaliteli ve güvenli
biçimde yasayabilecekleri ortamlar sunuyor.
Sa¤l›kl› yaﬂam› destekleyen anlay›ﬂ›yla yeﬂil
alanlar›, sosyal tesisleri, tenis kortlar›,
yüzme havuzlar›, spor tesisleri ve altyap›s›
ile bir bütün olarak projelendirdi¤i konut
projelerinin yan› s›ra, yak›n çevresinde de
sürdürdü¤ü sosyal sorumluluk projeleriyle
yasam kalitesinin yükselmesine katk›da
bulunuyor.” dedi. Çaml›bel, bu anlay›ﬂa
sahip olarak tüm ‹zmirli hekimlerin en
önemli gününde yanlar›nda olmaktan dolay›
mutluluk duyduklar›n› dile getirdi.
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“AT TERB‹YES‹ TÜRK‹YE
ﬁAMP‹YONASI”NA DESTEK VERD‹K
Soyak, 8-10 May›s tarihleri aras›nda ‹zmir
Konvoy Country Club Tesisleri’nde
düzenlenen 2009 At Terbiyesi Türkiye
ﬁampiyonas›’na sponsor olarak destek
verdi. Teﬂvik, Y›ld›z Biniciler, Genç Biniciler,
Usta ve Yetiﬂkin Biniciler kategorilerinde
kupalar›n verildi¤i müsabakalarda, Y›ld›z
Biniciler’e Soyak Yap› Genel Müdürü Sertaç
K›y›c› taraf›ndan Soyak Kupas› verildi.
Y›ld›z Biniciler kategorisinde mücadele
ederek ilk üçe giren, ‹rem Y›lmaz, Leyla
Ateﬂ ve Lina Uzunhasan’a Soyak Kupas›’n›
takdim eden Sertaç K›y›c›: “Soyak Yap›
olarak gelece¤in umut vaad eden baﬂar›l›
binicilerini desteklemekten büyük mutluluk
duyuyoruz. Do¤ayla insan aras›ndaki ba¤›
güçlendiren bu özel sporun yayg›nlaﬂmas›,
sa¤l›kl› nesiller yetiﬂmesine de hizmet
ediyor. Modern kent yaﬂam›n›n getirdi¤i
yükü dengelemek için hepimizin yaﬂam›nda
do¤aya aç›lan pencelere ihtiyaç var.
Soyak Yap› da projelerini çevreye duyarl›
bu anlay›ﬂla hayata geçiriyor” dedi.

‹ZM‹R CUP’A SPONSOR OLDUK
Soyak, 11–17 May›s’ta düzenlenen Dünya
Profesyonel Erkekler Tenis Turnuvas›
“‹zmir Cup”a sponsor oldu. Bu y›l ikincisi
düzenlenen ‹zmir Cup, dünya tenis
klasman›nda ilk 200 içerisinde yer alan
tenisçilerin yo¤un ilgisi ile karﬂ›land›.
Dünya çap›ndaki tenis y›ld›zlar›n›n kat›ld›¤›
turnuvay›, finalde Türk sporcu Marsel
‹lhan'› ma¤lup eden ‹talyan Andrea
Stoppini kazand›. 5500 kiﬂilik seyirci
kapasitesiyle Türkiye ve Balkanlar›n en
büyük Tenis Kompleksi olan UTEM - Ulusal
Tenis E¤itim Merkezi’nde yap›lan ‹zmir
Cup’›n final günü, izleyiciler aras›nda
yap›lan çekiliﬂle renklendi. Türkiye Tenis
Federasyonu’nun gerçekleﬂtirdi¤i
çekiliﬂte, Soyak taraf›ndan da hediye
çeki arma¤an edildi.
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GYODER Z‹RVES‹NDE SEKTÖRÜN
GELECE⁄‹N‹ TARTIﬁTIK
Gayrimenkul sektörü için uluslararas› bir
paylaﬂ›m platformu olan “Gayrimenkul
Zirvesi” 2-4 Haziran tarihleri aras›nda Lütfi
K›rdar Kongre ve Sergi Saray›’nda
gerçekleﬂtirildi. Soyak’›n destekçileri
aras›nda yer ald›¤› zirvede; mimarl›k,
gayrimenkul ve inﬂaat gibi kent yaﬂam›n›n
ﬂekillenmesine katk›da bulunan ana sektör
profesyonelleri çeﬂitli oturum ve panellerle
bilgi ve deneyimlerini paylaﬂt›lar. 1.500’ün
üzerinde kurumsal ziyaretçinin kat›ld›¤›,
200’ü aﬂk›n ﬂirketin projelerini sergiledi¤i
‹stanbul REstate Gayrimenkul Fuar›
kapsam›ndaki “Yeﬂil Binalar ve
Sürdürülebilirlik” paneli ise, Soyak Holding
Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörü Fatma
Çelenk’in yönetiminde yap›ld›. Panelistler
yeﬂil binalar›n üretim ve sertifikasyon
süreçleri ile Türkiye’de enerji verimlili¤i
yasas› konular›nda bilgiler verdiler. Fatma
Çelenk, dünyada h›zla artan konut talebinin
sa¤l›kl› bir ﬂekilde karﬂ›lanmas› için
sektörün yar›n› bugünden planlamas›n›n
önemini vurgulad›. Çelenk, gayrimenkul
sektörünün faaliyetlerinde, çevre
konusundaki dünya standartlar›n›
uygulamas›n›n tüm kuruluﬂlar›n sorumlulu¤u
oldu¤unu belirtti.

>

“MÜKEMMELL‹⁄‹ ARAYIﬁ
SEMPOZYUMU”NA DESTEK OLDUK
“Dört dörtlük bir yaﬂam için...” slogan› ile
düzenlenen 10. Mükemmelli¤i Aray›ﬂ
Sempozyumu, mükemmellik anlay›ﬂ›n›,
uzmanlaﬂm›ﬂ olduklar› alanlarda baﬂar› ile
sergileyen akademi, iﬂ, siyaset, çevre,
kültür-sanat ve spor dünyas›n›n birçok
önemli ismini bir araya getirdi. 2-4 Haziran
tarihleri aras›nda Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi'nde gerçekleﬂtirilen sempozyumda,
alan›nda önemli isimlerin kat›l›m›yla
düzenlenen oturum ve çal›ﬂtaylar yap›ld›.
Soyak’›n sponsorlar› aras›nda yer ald›¤›
sempozyumda “Yön Verenler” konulu
oturuma, ayn› zamanda KalDER ‹zmir
ﬁubesi Yönetim Kurulu Baﬂkan Vekili de
olan Soyak Holding ‹nsan Kaynaklar› ve
Kalite Direktörü Osman Ünal baﬂkanl›k
yapt›. Oturumda, de¤iﬂimi yönetebilmenin
ve liderli¤in önemine de¤inen Ünal,
kurumlar›n ileri gitmesinin sektörün
standartlar›n›n yükseltilmesine do¤rudan
ba¤l› oldu¤unu belirtti. Soyak olarak,
sektörün geliﬂimi için üstlerine düﬂen görevi
en iyi ﬂekilde yerine getirmeye çal›ﬂt›klar›n›
belirten Ünal, sürdürülebilir yaﬂam ilkesine
ba¤l›l›klar›n›n Soyak’›n kazanm›ﬂ oldu¤u
Ulusal Kalite Baﬂar› Ödülü’yle de
perçinlendi¤ini söyledi.
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yükselmesine katk›da bulunuyoruz” dedi.
Soyak’›n Mart ay›nda temelini att›¤›, Soyak
Siesta projesinin fuayeye kurulan stand› da
eczac›lardan büyük ilgi gördü. Soyak
Siesta’n›n stand›n› ziyaret eden eczac›lar,
“az katl› bina” konsepti ile farkl› be¤enilere
hitap eden daire tiplerinden oluﬂan Soyak
Siesta projesi hakk›nda detayl› bilgi alma
f›rsat› yakalad›lar.
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GENÇ BEY‹NLER‹ DESTEKLED‹K
Soyak, Bo¤aziçi Üniversitesi Yap› Kulübü
taraf›ndan bu y›l üçüncüsü düzenlenen
“Design&Construct” yar›ﬂmas›na sponsor
oldu. Yar›ﬂma jürisinde, Soyak Holding
CEO Vekili Dan›ﬂman› Yüksek Mimar
ﬁükran Tarhan yer ald›. Tasar›m ve
kurulumu Türkiye'nin farkl› üniversitelerinden inﬂaat mühendisli¤i ve mimarl›k lisans
ö¤rencileri taraf›ndan haz›rlanan çelik köprü
projelerinin yer ald›¤› yar›ﬂma, 22-24 Nisan
2009 tarihleri aras›nda gerçekleﬂtirildi.
E¤itimleri s›ras›nda edindikleri teorik ve
pratik bilgilerini kullanma f›rsat› bulan
ö¤renciler, projelerin estetik ve teknik
olarak incelenerek sonuçlar›n aç›kland›¤›
üç gün boyunca yap› sektörünün önde
gelen firmalar› ile bir araya gelerek tecrübe
edinme f›rsat› yakalad›lar. Yar›ﬂmada
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 4BlackSea
isimli projesi ile birinci oldu.
14 MAYIS ECZACILIK GÜNÜ’NDE
‹ZM‹R’DEYD‹K!
Eczac›l›k mesle¤inin akademik kuruluﬂunun
170. y›l›n› kutlamak amac›yla Türkiye
Eczac›lar Birli¤i 3. Bölge ‹zmir Eczac›
Odas›’n›n düzenledi¤i “14 May›s Eczac›l›k
Günü” etkinli¤ine sponsor oldu. Eczac›l›k
Günü kapsam›ndaki etkinli¤e verdikleri
destek hakk›nda konuﬂan Soyak Holding
CEO Vekili M. Emre Çaml›bel; “‹zmirlilerin
yaﬂam›na de¤er katacak projeleri hayata
geçirirken, insana ve do¤aya sayg›
ilkesinden yola ç›k›yoruz. Modern yaﬂam›n
getirdi¤i yükü, sa¤l›kl› yaﬂam› destekleyen
kalite anlay›ﬂ›yla dengeliyoruz.
Faaliyet gösterdi¤imiz çevrede de sosyal
sorumluluk projelerimizle yaﬂam kalitesinin
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2009 TIP BALOSU
Soyak, 14 – 15 Mart tarihleri aras›nda
‹zmir Tabipler Odas›’n›n Il›ca Hotel Spa &
Wellness Resort’ta “T›p Bayram›”
kapsam›nda düzenledi¤i “2009 T›p
Balosu”nun ana sponsoruydu. Misafirlerin
e¤lenceli dakikalar geçirdi¤i gecede, Soyak
taraf›ndan kat›l›mc›lara çekiliﬂlerle sürpriz
hediyeler sunuldu. T›p Balosu için verdikleri
destek hakk›nda konuﬂan Soyak Holding
CEO Vekili M.Emre Çaml›bel; “Soyak,
de¤iﬂen yaﬂam anlay›ﬂ›na paralel olarak,
müﬂterilerinin beklenti ve ihtiyaçlar›na
uygun, rahat, ça¤daﬂ, kaliteli ve güvenli
biçimde yasayabilecekleri ortamlar sunuyor.
Sa¤l›kl› yaﬂam› destekleyen anlay›ﬂ›yla yeﬂil
alanlar›, sosyal tesisleri, tenis kortlar›,
yüzme havuzlar›, spor tesisleri ve altyap›s›
ile bir bütün olarak projelendirdi¤i konut
projelerinin yan› s›ra, yak›n çevresinde de
sürdürdü¤ü sosyal sorumluluk projeleriyle
yasam kalitesinin yükselmesine katk›da
bulunuyor.” dedi. Çaml›bel, bu anlay›ﬂa
sahip olarak tüm ‹zmirli hekimlerin en
önemli gününde yanlar›nda olmaktan dolay›
mutluluk duyduklar›n› dile getirdi.
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SPOR

K‹ﬁ‹YE ÖZEL EGZERS‹Z

KiNESiS
Vücudun tamam›n›n çal›ﬂmas›na yard›mc› olan
kinesis, kiﬂinin kilosundan duruﬂuna kadar birçok
alan› etkiliyor. ﬁimdi kinesis mucizesini yak›ndan
tan›man›n tam zaman›.
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ski Yunanca'da 'hareket' anlam›na gelen
kinesis, ‹talyanlar taraf›ndan keﬂfedildikten
sonra Amerikal›lar›n geliﬂtirdi¤i bir egzersiz
türü. Tüm dünyada oldukça popüler olmas›n›n
sebebi, vücudun tamam›n› çal›ﬂt›r›yor olmas›.
Pilatesle benzer özellikleri bulunan kinesis,
'zihin ve beden egzersizi' olarak adland›r›l›yor.
Denge, esneklik ve güce dayal› oldu¤u için de
spor alan›ndaki devrimlerden biri olma
özelli¤ine sahip.

Kinesis nas›l çal›ﬂ›yor?
Alfa, beta, delta ve gama olarak adland›r›lan
modüllerin duvara monte edilmesiyle kinesis
mekanizmas› oluﬂturuluyor. A¤›rl›k plakalar›yla
hareket eden bu modüller, makara sistemiyle
çal›ﬂ›yor. Her bir modül, insan vücudunun
farkl› noktalar›n›n de¤iﬂik aç›larla hareket
etmesini sa¤l›yor. A¤›rl›klar› azalt›l›p art›r›labilen
modüller sayesinde, tüm kas gruplar› en geniﬂ
aç›larda maksimum derecede çal›ﬂ›yor.
Dört ayr› kinesis duvar›nda yaklaﬂ›k 250 farkl›
egzersiz yap›labiliyor. Bu da farkl› kas
gruplar›n›n senkronize olarak çal›ﬂmas›na
yard›mc› oluyor. Kinesis, spor salonlar›nda
uygulanabilid¤i gibi Avrupa'da oldu¤u gibi
evlerde kinesis stüdyolar›n›n kurulmas›yla da
yap›labiliyor. Evinizin küçük bir bölümünü
kinesis stüdyosu olarak ay›rman›n d›ﬂ›nda bir
lastik kullanarak da kinesise benzer bir
çal›ﬂma yapabilirsiniz. Mekanizmay› kurmadan,
sadece lastikle bunu gerçekleﬂtirmek biraz zor
olsa da faydal› olaca¤›na ﬂüphe yok.
Spor salonlar›nda kinesise baﬂlanmadan önce,

kiﬂinin postürel analizi yap›l›yor. Buna ba¤l›
olarak kiﬂiye özel egzersiz türleri geliﬂtiriliyor.
Vücudun ihtiyaçlar›na göre geliﬂtirilen bu
egzersiz program›, her vücudun iste¤ine
cevap verir nitelikte. Kinesisi di¤er egzersiz
türlerinden ay›ran çok önemli bir özelli¤i
bulunuyor. Bu egzersiz, bacaklardan kollara,
kar›ndan s›rta kadar vücudun her uzvunu ayn›
anda çal›ﬂt›rarak vücuda esneklik kazand›r›yor.
Tek bir noktaya odaklan›lmad›¤› için vücut,
orant›l› olarak ﬂekilleniyor.
Kinesiste, normal egzersizlerle kalori yakmak
için harcad›¤›n›z zaman›n çok daha az›na
ihtiyaç var. Bunun için de ince ve ﬂekilli bir
vücuda sahip olmak için en h›zl› çözümlerden
birini kinesis sunuyor. Uzmanlar vücudunuzun
yaz dönemi boyunca s›k›l›¤›n› korumas›
için kinesisin düzenli olarak yap›lmas›n›
öneriyorlar.

Kinesisin yararlar›
• Tüm eklemleri do¤al aç›lar›yla hareket
ettirerek bir saatte yakabilece¤iniz kalorinin
yüzde 30 daha fazlas›n› yakabilirsiniz.
• Denge, kuvvet ve esneklik gibi özellikleri eﬂ
zamanl› olarak geliﬂtirirsiniz.
• S›n›rs›z hareket özgürlü¤üyle vücudunuzun
birçok noktas›n› çal›ﬂt›r›rs›n›z.
• Esneklik ve dayan›kl›l›k kazan›rs›n›z.

Kimler kinesis yap›yor?
Madonna, Sharon Stone ve Hugh Grant gibi
ünlüler, kinesisi tercih ediyor. Bu sayede,
ﬂekilli ve formunda vücutlara sahip oluyorlar...
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SUMMARY

THE SOYAK
SIESTA PROJECT
HAS BEGUN

36 SOYAK ÇATIMIZ 2009

Soyak, a pioneer in the real estate
industry, has laid the foundation for its
‘Soyak Siesta’ project, which aims to
bring a new lifestyle to Izmir Karﬂ›yaka.
The first step for this ambitious housing
project was taken on 8 March World
Women’s Day, when Sabriye Inci Duyar
purchased the first apartment from
Soyak Siesta. Those who have
purchased the first round of residences
will receive them in March 2011.

32-40 haber+spor+summary+ik+rehber

T

7/21/09

11:06 AM

Page 37

he Soyak Siesta project’s motto is ‘buildings
with few floors’ and there are various
apartments of different sizes, so there is bound
to be one that will fit your requirements. The
apartments, of which there are a total of 372,
range from 1+1 to 3+1 and aim to present an
alternative lifestyle to Izmir residents.
The apartments have been constructed
according to the sustainable living concept: all
materials used in the apartments and other
common areas support the conservation of
energy and water. The aim is practicing a ‘green
lifestyle’ while making it as easy as possible for
residents. Soyak Holding Deputy CEO M. Emre
Çaml›bel commented on Soyak Siesta:
“In adding another housing project to Izmir, we
are aiming to offer a pleasant lifestyle in
Karﬂ›yaka. Soyak Siesta is yet another
innovative housing project in line with Soyak’s
previous projects. Soyak is conscious of the
environment and the project aims to conserve
water and energy; thus, the apartments
purchased will be an investment both to the

buyer, and the environment”. Sabriye Inci Duyar
is very happy to have laid down the foundation
for her future by purchasing one of the
apartments; she says, “I take much pride in
choosing Soyak to be my new home, specifically
on World Women’s Day. I believe that with
Soyak Siesta I will be able to start my life on a
positive note, and I am pleased to have taken
this first step on behalf of all Soyak Siesta
residents and in particular the women. I would
also like to thank Soyak for giving me this
opportunity.”
The Soyak Siesta apartments, which stand out
with their functional and modern amenities,
will be ready in March 2011. The Siesta project
also has a direct bypass to the freeway, and is
close to the shopping malls in the area. Special
attention was given to making life for Soyak
Siesta residents as convenient as possible. The
project also features many other amenities
including sports areas, swimming pools,
children’s play areas, socializing areas and
parking garages, both outdoor and indoor.

HOW CAN YOU BECOME A SOYAK SIESTA HOMEOWNER?

The Soyak Siesta project offers yet another lucrative campaign for Izmir residents, who’ve
already come to know and trust the Soyak brand. You can choose from a number of
options: Homeowners can pay 5% upfront, and pay the remainder over a period of 120
months, in addition to paying 25% of the remaining cost in interval payments. Those who
choose to pay over the course of 72 months will be paying an interest of 0.99%. Those who
choose to pay the entire sum immediately will benefit from a 10% discount.
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SUMMARY

LIFE BEGINS AT T

SOYAK
EVREKA

Soyak’s functional housing
project in Istanbul Kartal
has a total of 812
apartments. The
apartments are now ready
as the Soyak Evreka
project has been
completed.
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he Soyak Evreka project, which aims to
bring a new lifestyle to Istanbul Kartal, is
complete, and apartments have been
handed over to owners. Construction on
apartments began in May 2007, and was
predicted to end in April. However, they
were completed one month in advance,
displaying promptness and organization.
Soyak Holding Deputy CEO Administrator
Emre Çaml›bel commented on the project:
“We’ve always been a preferred choice for
housing projects because of our uniqueness.
We offer our customers an alternative
lifestyle in addition to the superior housing
complexes they purchase. By reaching our
deadlines, in fact, by completing the housing
projects before their deadlines even, we’ve
really clinched the trust of our customers.
Soyak Evreka has received a lot of interest
since we first began, and we’re pleased to
have handed over the keys of 812
apartments to their owners. We’re also
particularly pleased to have completed the
apartments in a manner which we believe
will guarantee 100% customer satisfaction.”
Soyak Evreka is comprised of 8 buildings
and 812 modern apartments.
The apartments are either 1+1, 2+1 or 3+1
and range from 48 square meters to 100
square meters.
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FROM THE FIRST DAY OF
CONSTRUCTION UNTIL NOW, THE
SOYAK EVREKA PROJECT HAS
RECEIVED MUCH INTEREST. WE’VE
RECENTLY HANDED OVER THE KEYS
OF 812 COMPLETED APARTMENTS TO
THE OWNERS AND ARE PARTICULARLY
HONORED TO HAVE DONE SO IN
SUCH A MANNER THAT WE BELIEVE
WILL GUARANTEE 100%
CUSTOMER SATISFACTION.

A Modern And Practical Living Space:
Soyak Evreka
Soyak Evreka, in addition to providing practical modern living spaces, now offers
attractive price choices for those who want
to become homeowners as well as those
looking to make an investment. Soyak
Evreka also provides the use of swimming
pools, walking paths, open and closed
sports areas, basketball and volleyball
courts as well as open and closed children’s play areas. Soyak Evreka, which is a
gated community under 24-hour security, is
conveniently located close to the E-5 and
TEM freeways, as well as the Sabiha
Gökçen Airport, deniz otobüsü (ferry), metro
and Marmaray Project (currently still under
construction).
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DESTEK

SOYAK ‹NSAN
KAYNAKLARI
‹nsan kaynaklar› departman› olarak iﬂe al›mlarda
ölçü ald›¤›n›z kriterler nelerdir?

‹nsan Kaynaklar› politikam›zda tan›mlanan; organizasyonel yap›n›n tak›mdaﬂ, dinamik, de¤iﬂime aç›k, verimli ve
kurumsal de¤erlere uygun kiﬂilerden oluﬂturulmas› iﬂe
al›m sürecimizin vazgeçilmez ilkesidir.
ﬁirketinize baﬂvuran adaylar› ne ﬂekilde eliyor ve ne
ﬂekilde de¤erlendiriyorsunuz?

ﬁirketimize gelen baﬂvurular; pozisyondan beklenen görev, nitelik ve yetkinlikler aç›s›ndan de¤erlendirilerek görüﬂülecek adaylar belirlenmektedir.
‹K Tak›m› taraf›ndan yap›lan yetkinlik bazl› görüﬂmede
adaylar kiﬂilik ve deneyim olaran tan›nmaya çal›ﬂ›l›r, uygun bulunan adaylar ile ilgili tak›m›n yöneticisi tecrübe
ve yetkinliklerinin de¤erlendirildi¤i ikinci görüﬂmeyi yapar. Yap›lan görüﬂmeler sonunda ortak verilen karar sonucu seçilen adaya iﬂ teklifi ‹K Tak›m› taraf›ndan yap›l›r.
Soyak ‹nsan Kaynaklar› Tak›m› çal›ﬂma yöntemi k›saca anlat›r m›s›n›z?

‹nsan Kaynaklar› süreci, Soyak'ta Genel Müdür Yard›mc›l›¤› seviyesinde temsil edilmekte olup, "Yönetim Tak›m›"nda yer almaktad›r. ‹nsan Kaynaklar› Tak›m›, Personel ve ‹dari ‹ﬂler Tak›m› ve Yönetim Sistemleri Tak›mlar›ndan oluﬂmaktad›r.
Gelece¤e yönelik baﬂl›ca hedefleriniz ve buna iliﬂkin
son dönemde yap›lan faaliyetleriniz nelerdir?

Soyak ‹nsan Kaynaklar› Tak›m› olarak hedefimiz sektöründe
en iyilerin çal›ﬂt›¤› ve çal›ﬂmak istedi¤i lider ﬂirket konumumuzun sürdürülebilirli¤ini sa¤lamakt›r. Buna iliﬂkin önceliklerimiz aras›nda yenilikçili¤i, markam›z›n itibar›n› desteklemeyi, kat›l›mc› iﬂbirli¤ine önem vermeyi, çal›ﬂma gruplar›nda
görev alarak ö¤renmeyi, baﬂar›lar› ödüllendirmeyi, koçluk/rehberlik hizmeti vermeyi, aç›k ve net iletiﬂim ortam›
oluﬂturmay› ve sosyal aktiviteler düzenlemeyi sayabiliriz.
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Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için
ﬂirket bünyesinde yap›lan iﬂe al›mlarda
uygulanan titiz politikalar› ‹nsan
Kaynaklar› departman› anlat›yor.

Soyak ‹nsan Kaynaklar› Tak›m› nas›l bir çal›ﬂan profili oluﬂturma arzusunda? Bunun için gerçekleﬂtirilen projeler, e¤itimler neler? Soyak çal›ﬂan›na ne kat›yor?

Organizasyon yap›m›z›; sektördeki lider ve kurumsal duruﬂumuza paralel; yenilikçi, sorumluluk sahibi, tak›mdaﬂ,
verimli ve kurumsal de¤erlere uygun kiﬂilerden oluﬂturmay› arzulamaktay›z. Liderlik anlay›ﬂ›n› geliﬂtirmek amac›yla yöneticilerimize, “Liderlik Yetkinliklikleri Geliﬂtirme
Program› (LYGP)”, yeteneklerin belirlenmesi, de¤erlendirilip geliﬂim planlar›n›n takip edilmesi ve elde tutulmas›na yönelik “Yetenek Havuzu Program› (YHP)” uyguluyoruz.
Yeni mezun gençlere iﬂe al›m süreçleriyle ilgili neler
söylemek istersiniz?

Yeni mezun adaylara okulda baﬂar›l› olmalar›n›n yan›s›ra,
iﬂe al›m süreçlerinde kendilerine art› de¤er katacak ﬂekilde staj yapmalar›n›, e¤itim ve sertifika programlar›na
kat›lmalar›n›, gönüllü projelerde görev almalar›n› öneriyoruz. Yeni mezun adaylara kariyer yolunda yürürken
sab›rl› ve mütevaz› olmalar›n›, kiﬂisel fark›ndal›klar›n› art›rmalar›n› ve kariyer sorumluluklar›n› birebir kendilerinin
üstlenmelerini önerebiliriz.
Soyak olarak uygulad›¤›n›z kalite standartlar› var
m›d›r?

Soyak; sektöründe kalite konusunda sektöründe öncü
olarak, ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS
18001 ‹ﬂ Sa¤l›¤› ve Güvenli¤i Sistemi ve ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi’ni belgelendirmiﬂtir.
Soyak markas› olarak sizi sektörde farkl›laﬂt›ran sistem ve uygulamalar›n›z var m›?

Soyak; 2007 y›l›nda Ulusal Kalite Baﬂar› Ödülü'nü kazanarak gayrimenkul sektöründe bir ilke imza atm›ﬂt›r. Üst üste
dört y›l ‹nsana Sayg› Ödülü’ne lay›k görülmüﬂtür.
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KENT REHBER‹
‹stanbul/
Ümraniye
Yeme & ‹çme

Bambu Cafe
Soyak Yeniﬂehir Bambu Evleri,
Çakmak Mahallesi
(0216) 445 71 11
Enes Akçaabat
Alemda¤ C. N: 416 Çakmak
Mahallesi (0216) 523 49 18
Leather Silver Pizza
‹kbal C. N: 15/1 Çakmak Mahallesi
(0216) 466 15 66
My Hoﬂ
‹kbal Soyak Yeniﬂehir Yolu C. Dinç
S. N: 38 Çakmak Mahallesi
(0216) 465 35 20
Çardak
Alemda¤ C. N:474 Çakmak
Mahallesi (0216) 501 80 84

Yan›baﬂ›n›zda
Meydan’da

Cinebonus sinemalar›, aç›ld›¤›
gün izdiham yaratan
Medyamarkt teknoloji ma¤azas›
ve ünlü markalar›n ma¤azalar›n›n
yan› s›ra Ümraniye’ye popüler
restoranlar getirdi. Keyifli vakit
geçirebilece¤iniz Meydan
Al›ﬂveriﬂ Merkezi bol yeme&içme
alternatifleriyle cezbedici…
Çakmak Mah. Metro Group
Sok. No: 243, 34770 Ümraniye
(0216) 526 01 01
Go Mongo
www.gomongo.com.tr
(0216) 499 25 25
Num Num
www.numnum.com.tr
(0216) 527 13 14
Köfteci Ramiz
www.kofteciramiz.com.tr
(0216) 527 82 00

E¤lence &
Kültür-Sanat

Carrefoursa Ümraniye
Küçüksu C. N: 68 Ümraniye
Evlendirme Dairesi Yan›
(0216) 525 10 50
Finansbank AFM Sinema ve ev
sahipli¤i yapt›¤› çeﬂitli markalarla
ziyaretçi ak›n›na u¤rayan AVM, pek
çok popüler markan›n outletlerini de
bünyesinde bar›nd›r›yor.
IKEA
Çakmak Mahallesi No: 243.
Tepeüstü Mevkii 34768, Ümraniye
(0216) 444 45 32
Evinizi yap›land›rmak ve dekore
etmek üzere her türlü araç gereci
farkl› tasar›mlar›yla size sunan
Ikea’n›n içinde hizmet veren
‹sveç restoran› da yo¤un ilgi
görüyor.
‹z Sanat Galerisi
Küçüksu C., Carrefour AVM ‹nk›lap
Mahallesi (0216) 525 10 88
Çekmeköy Atlantis Sinemas›
N: B/5 E-5 Ekﬂio¤lu Beﬂy›ld›z
AVM Mimar Sinan Mahallesi
(0216) 642 50 61

Sa¤l›k

Rak Özel Sa¤l›k Hizmetleri
Alemda¤ C. Sezer S. N: 3-5 ‹nk›lap
Mahallesi (0216) 634 22 00
Vefa Özel Sa¤l›k Hizmetleri
Mithatpaﬂa C. N: 81 Kelkit ‹ﬂh. D: 3
Atakent Mahallesi (0216) 344 16 37
Akca Eczanesi
‹nk›lap Mah. Ordu Caddesi No: 22
(0216) 466 93 64
Çaml›k Eczanesi
Çakmak Mah. ‹kbal Caddesi
No: 37/A (0216) 365 75 21

‹stanbul/Kartal
Yeme & ‹çme

Çaml›k Restaurant
Ayazma C. N: 1 Yakac›k Yeni M.,
Kartal (0216) 451 42 42
Tarihi Ç›naralt› Restaurant ve
Çay Bahçesi
Ayazma Mey. Ayazma C. N: 2
Yakac›k Yeni M. Kartal
(0216) 309 37 45
Sea Vesta
Meltem S. N: 18 Kordonboyu M.,
Kartal (0216) 353 45 52
Karadeniz Lezzet Dünyas›
Ankara C. N: 91/A Kordonboyu M.,
Kartal (0216) 473 25 23
Nehir Café
Hamam S. N: 67/A Kordonboyu
M., Kartal (0216) 374 28 47
Mimoza Cafe Bar
Akdeniz C. N: 11 Celebi Apt.
Dük: B Kordonboyu M., Kartal
(0216) 389 88 91

E¤lence & Kültür-Sanat
Bostanc› Gösteri Merkezi
Emek ﬁevki Paﬂa C.
Bahçeleraras› S. Lunapark Yan›,
Bostanc› (0216) 384 72 10
U¤urgül Sanat Galerisi
Alpler S. N: 6/A Erenköy M.
Kad›köy (0216) 368 66 37
Finansbank Afm Carrefour
Maltepe Park
Tugay Yolu N: 73, Maltepe
(0216) 444 12 36
Grandhouse
Atatürk C. N: 41 Grandhouse AVM,
Maltepe (0216) 442 60 30
Yayla Sanat Merkezi
Turgut Özal Blv., Yaylada Çarﬂ›s›
Maltepe (0216) 383 99 20
Tiyatro oyunlar› ve çeﬂitli gösterilere
ev sahipli¤i yapan sanat merkezinin
çevresi e¤lenceli vakit
geçirebilece¤iz yeme&içme
mekanlar›yla dolu.

Sa¤l›k

Nur Özel Sa¤l›k Hizmetleri
Atatürk C. N: 147/1-3 Yakac›k Yeni
M., Kartal (0216) 309 51 81
Kartal Yavuz Selim Devlet
Hastanesi
‹stasyon C. Do¤an S. N: 13 Yukar›
M., Kartal (0216) 306 68 50
Hilal Eczanesi
Yeni Mah.C›rc›r Caddesi No: 14
Kartal (0216) 488 54 19
‹pek Eczanesi
C›rc›r Caddesi No: 7 Kartal
(0216) 371 03 50

‹stanbul/
Küçükçekmece

‹zmir/Karﬂ›yaka

Yeme & ‹çme

Flamingo Restaurant
2040 Sok. No: 3 Sports
International, Maviﬂehir
(0232) 324 44 54
LucianoRestorant
Bostanl› Venedik Sitesi 14, Atakent
(0232) 362 42 14
RistoranteRigaletto
2040 Sok. 104 K EGS Park,
Maviﬂehir¬ (0232) 324 45 69
Bulvar Café
Yal› Cad. No: 182/A, Karﬂ›yaka
(0232) 323 00 17
Kalimera Cafe
Yal› Cad. No: 396 Karﬂ›yaka,
(0232) 369 81 77
Deniz Restaurant
Yal› Caddesi No: 396 K.S.K,
Karﬂ›yaka (0232) 364 72 61
Kordonboyu Bal›k Piﬂiricisi
Yal› Caddesi 416/A, Karﬂ›yaka
(0232) 364 15 55 – 364 68 99
Deniz Restaurant
Yal› Caddesi No: 396 K.S.K,
Karﬂ›yaka (0232) 364 72 61
Kordonboyu Bal›k Piﬂirici
Köftehor
1717 Sokak 111, Karﬂ›yaka
(0232) 364 57 74
Ristorante Mario Plaza
EGS Park Al›ﬂveriﬂ Merkezi,
Karﬂ›yaka (0232) 324 37 34
Sahil Alt›nbal›k
Bostanl› ‹skelesi Üstü Karﬂ›yaka
(0232) 362 61 71

Ali Kestaneci Et Lokantas›
‹msan San. Sit. Masko Kavﬂa¤› N:
1 Ziya Gökalp M., ‹kitelli
(0212) 472 55 70
Efendi Et Lokantas›
Atatürk Toplu Konutlar› N: 1,
Küçükçekmece
(0212) 470 91 91
Kocareis Bal›k Restaurant
M. Oktay Tesisleri N: 1 Fatih M.,
Küçükçekmece (0212) 424 43 39
Le Chateau Restaurant
Çamözü Sok. N: 19 Yat Liman› ‹çi
ﬁevketiye Mah., Yeﬂilköy
(0212) 573 34 98
Yelken Restaurant
Yat Liman› C. N: 2 ﬁevketiye M.,
Yeﬂilköy (0212) 573 02 12

E¤lence &
Kültür-Sanat

Deposite Outlet Center
Atatürk Blv., ‹kitelli
(0212) 671 67 30
Carrefour Al›ﬂveriﬂ Merkezi
E-5 Kry. Eski Londra Asf.
Haramidere Mevkii Beylikdüzü,
Küçükçekmece (0212) 852 06 06
Cinemaxi
Nam›k Kemal C. N: 52 Kartaltepe
M., Küçükçekmece
(0212) 424 35 05
Bahçelievler Belediye
Tiyatrosu Adnan Kahveci Blv.
N:111 Bahçelievler
(0212) 441 96 28
Bak›rköy Belediye Tiyatrolar›
Adnan Kahveci Blv. N: 111,
Bahçelievler (0212) 441 96 28
Semtte düzenlenen etkinliklerin yan›
s›ra farkl› tiyatro oyunlar›n› da
sahnesinde misafir eden bu
tiyatronun program›na
www.bahcelievler.bel.tr’den
bakabilirsiniz.
2001 Sanat Galerisi
Kale S. N: 13, Yeﬂilköy
(0212) 572 02 24
Nisa Sanatevi
‹stasyon C. N: 4 Meydan ‹ﬂh.
D: 4, Bak›rköy
(0212) 583 54 62

Sa¤l›k

Medline Alarm Sa¤l›k
Hizmetleri A.ﬁ.
Bas›n Expres Y. N: 2/3 Halkal›
(Merkez) M., Küçükçekmece
(0212) 473 30 00
Özel ‹stanbul Sa¤l›k
Hizmetleri
Yunus Emre C. Pazaryolu C. N: 30
Atatürk M. ‹kitelli, Küçükçekmece
(0212) 698 30 70
Çarﬂ› Eczanesi
‹stanbul Cad. Meydan Paﬂaj› No:
24/E, Küçükçekmece
(0212) 485 16 50
Tuna Eczanesi
Yeni Mah. ‹nönü Caddesi No: 66,
Küçükçekmece
(0212) 426 77 54

Yeme&‹çme

E¤lence & Kültür-Sanat

Ege Sanat Merkezi
1721 Sokak No: 20, Karﬂ›yaka
(0232) 369 66 54
Karﬂ›yaka Belediyesi Sergi
Salonu
1717 Sokak No: 92 K:1,
Karﬂ›yaka (0232) 368 88 68
Suat Taﬂer Aç›khava Tiyatrosu
Girne B., Karﬂ›yaka
(0232) 362 61 61
‹zmir bahar› karﬂ›lay›nca seyircilerine
kavuﬂan bu tiyatro, her dönem
düzenledi¤i konser ve gösterilerle
ünlü sanatç›lar› a¤›rl›yor.
AFM Maviﬂehir
2040 Sk. No: 104/225, Maviﬂehir
(0232) 324 42 64
Kendi yaﬂam alan›n› kurmuﬂ
Maviﬂehir’deki bu sinema en yeni
teknolojiyle donat›lm›ﬂ salonlar›
sayesinde ﬂehrin en u¤rak sinemas›
Konak Pier Al›ﬂveriﬂ Merkezi
Atatürk Cad. No: 19 Konak Pier
A.V.M Konak (0232) 446 90 40

Sa¤l›k

Karﬂ›yaka Devlet Hastanesi
Anadolu Caddesi No: 382,
Serinkuyu Karﬂ›yaka
(0232) 367 67 67
Özel Maviﬂehir Poliklini¤i
6436/1 Sok. No: 93/A, Bostanl›
(0232) 330 89 90
‹zmir Özel Kent Hastanesi
1 Sok. No: 56, Çi¤li,
(0232) 386 70 70

arka kapak
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