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Eskitti¤imiz zamanlar› arkada b›rak›p, yeni bir y›l›n
sayfalar›n› çevirmenin heyecan›n› yaflamaya bafll›yoruz.
Bazen yaflan›lan zor zamanlar› geride b›rakman›n 
hafifli¤ini, bazense yeni gelen dalgalar›n belirsizli¤ini
yüre¤imizde hissetmeye devam ederek. Ya da belki
tam da tafllar yerine oturdu derken, as›l oyunun asl›nda
tafllarla oynamak oldu¤unun fark›na vararak. 

Oyunun ad› De¤iflim… Geliflen teknoloji ile toplumunun
sürekli yenilenme iste¤i ve ihtiyac›… Sürekli tüketirken;
korumak, gelifltirmek ve sürdürebilmekse fark yaratan
oyuncu olmakla eflde¤er.

‹flte bu h›zl› de¤iflimin tam da ortas›nda, rüzgara
yakalanm›fl flekilde ayakta durmak ve çevremizde 
olup bitene d›flar›dan bakmak ne kadar kolay? 
Ya da seyretti¤imiz filmin içinde bir oyuncu ve hatta
yazarlar›ndan biri oldu¤umuzu anlayabilmek?

Do¤ald›r ki al›fl›k olmad›¤›m›z her durum, kendi içinde
yeni al›flkanl›klar do¤urmaya gebedir. T›pk› kad›nlar›n,
kendilerini daha iyi hissetmek için farkl›laflmaya
çal›flt›klar› çabad›r asl›nda de¤iflim… Yada bir bebe¤in
do¤al sürecinde difl ç›kartmaya çal›flmas›d›r. Diflleri
ç›kt›¤›nda yaflam› baflkalaflm›fl, yeni al›flkanl›klar›
oluflmufltur.

Oluflan durumlar› bu anlay›flla karfl›lamakt›r belki de
de¤iflim… Çünkü yeni günle geleceklere haz›rl›kl›
olmak, dayanacak cesareti hissetmek ve kendini 
oyunun bir parças› olarak görüp, bugünü yar›na tafl›yan
köprüde yürüyebilmek hayat› anlaml› k›labilir.

Her yeni bafllang›c›n, daha iyi bir gelece¤e do¤ru
at›lan bir ad›m olmas› dile¤iyle…

F. Fatma Çelenk

Merhaba,
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2008 y›l›n›n sonunda
‹zmir’de sat›fla ç›kan ve 

1. etab› ile yo¤un ilgi gören
Soyak Siesta Proje’sinin 
2. etab› da zengin daire

seçenekleri ve uygun
ödeme imkanlar› ile sat›flta.

SOYAK S‹ESTA
‹zmir’e yeni bir yaflam alan› katan “az katl›” bina 
anlay›fl› ile oluflturulan 2250 konutluk Soyak Siesta 
projesinin 2. etap konut sat›fllar›na baflland›. Farkl›
be¤enilere de hitap eden Soyak Siesta’n›n, 389 daireden
oluflan 2. etab›nda 1+1’den 3+1’e uzanan genifl daire
yelpazesi yer al›yor.  

Soyak Siesta 2.etap 494 TL’den bafllayan taksitler ve
99.000 TL’den bafllayan konut fiyatlar›, uygun ödeme
seçenekleriyle müflterilere sunuluyor. 
Sadece %5 peflinatla ev sahibi olunabilen Soyak Siesta
2.etap, Mart 2011 tarihinde 1. etap konutlar›yla ayn›
zamanda yeni sahiplerine teslim edilecek. Soyak Siesta
2. etap konutlar›nda peflin ödemelerde de %6 indirim
avantaj› sunuluyor.

YYEENN‹‹ ETAPLARLA
BÜYÜYOR

Soyak Siesta’da, akdeniz mimari kültürü, fonksiyonel ve
modern unsurlarla birlefliyor. Projenin tasar›m›nda;
toprak, çim, su gibi genel peyzaj›n vurgulanmas› amac›yla
“beyaz” konsepti düflünüldü. Soyak Siesta’n›n konumu,
‹zmir çevre yoluna direkt ba¤lant›s›, metro ve al›flverifl
merkezlerine yak›nl›¤› ile hem daire sahiplerinin
yaflamlar›n› kolaylaflt›r›yor, hem de ‹zmir’in eflsiz körfez
manzaras›ndan yararlanabilmelerine olanak sa¤l›yor.
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.
Gayrimenkul yat›r›mlar›yla kent yaflam›na yeni bir anlay›fl
kazand›rmay› hedefleyen Soyak’›n, Akdeniz ruhunu, 
modern yaflamla birlefltirdi¤i Soyak Siesta projesinin 
2. etab›n›n sat›fllar› h›zla devam ediyor.

SOYAK S‹ESTA 
2.ETAP 494 TL’DEN

BAfiLAYAN TAKS‹TLER 
VE 99.000 TL’DEN
BAfiLAYAN KONUT 
F‹YATLARI, UYGUN

ÖDEME 
SEÇENEKLER‹YLE

MÜfiTER‹LERE 
SUNULUYOR. 

PROJE
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Soyak Siesta’da
Festival keyfi 
Soyak Siesta’n›n seyir teras›nda 
düzenlenen festivalde misafirler 
Soyak Siesta keyfini flimdiden 
ç›karmaya bafllad›lar. Soyak 
Siesta’n›n 2. etab›n›n sat›fla
sunulmas›yla birlikte bafllayan 
Soyak Siesta Festivali kapsam›nda 
2 gün boyunca çeflitli e¤lenceler
düzenlendi. 1.500 kiflinin kat›ld›¤› 
festival, gözleme, kumpir, hotdog,
flerbet, macun gibi farkl› lezzetler
eflli¤inde renkli aktivitelere sahne 
oldu.  Hediye çekilifllerinin de 
yap›ld›¤› festivale kat›lanlar, jonglör,
tahtabacak, sihirbaz gibi geleneksel
e¤lencelerle keyifli dakikalar geçirdiler.
Bu sene 2.si gerçeklefltirilen Soyak
Maviflehir Streetball etkinli¤inin ödül
töreni de yine festival kapsam›nda
gerçeklefltirildi. 

EVLER
YEN‹LEN‹YOR

Evinizde her y›l de¤ifliklikler yapmak
yaflam alan›n›z› ve sizi yeniler.
Sezonun trendlerine göre 
dekorasyon ipuçlar› veriyoruz.

DEKORASYON
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ekorasyon dünyas›ndaki geliflmeler, 
mobilyadan duvar boyalar›na kadar birçok 
alana etki ediyor. Her y›l evinizi A’dan Z’ye 
de¤ifltirmek mümkün olmad›¤› için ufak tefek
de¤iflikliklerle farkl›l›¤› yakalayabilirsiniz. 
Üstelik bu tür de¤ifliklikler için bir avuç dolusu
para harcaman›z da gerekmiyor. Tek yapman›z
gereken sezonun dekorasyon trendlerinden
baz›lar›n› evinize uyarlamak. Bu sayede hem
yaflam alan›n›z› yenileyecek, hem de trendlerin
gerisinde kalmayacaks›n›z.

Dekorasyonda ilk ad›m
Evinizi dekore etmeye bafllamadan önce 
yeni sezonun renk trendlerini göz önünde 
bulundurmal›s›n›z. Bu renkleri dekorasyon 
objelerinde veya duvarlarda kullanabilirsiniz.
Kahverengi ve yeflil gibi do¤aya has renkler,
pembe, sar› ve mor gibi dikkat çekici renklerle
kombinleniyor. Canl› renklerin yaflam alan›n›za
enerji ve hareketlilik getirece¤ini unutmamal›s›-
n›z. Ayr›ca, kahve çekirde¤i ve konyak rengi
tonlar› da ön planda. Bu renk tonlar›, grafik 
desenlerle bir arada kullan›labilir. Geometrik 
ve do¤a ilhaml› desenler, sezonun en dikkat
çekici motifleri. Ayn› zamanda Asya stili ve 
özellikle Japon sanat›n› an›msatan kumafl 
desenleri de sezonun trendleri aras›nda 
yer al›yor.

Küçük dokunufllarla büyük
de¤iflimler
Evinizdeki mobilyalar› de¤ifltirmeden odalarda
yenilik yaratabilirsiniz. Yast›klar, kilimler, masa
örtüleri ve dekorasyon objelerinde yapaca¤›n›z
de¤ifliklikler, evinizin atmosferini yeniler. 
Koltuklar›n›z›n üzerine sezonun trendlerine 
uygun olarak iri çiçek desenli yast›klar yerleflti-
rebilirsiniz. Renkli cam objeler de sezonun 
trendlere uygun parçalar olarak öne ç›k›yor.
Sehpalar›n›za pembe, sar› veya mor cam 
objeler koyarak renk katabilirsiniz. Cam 
flamdanlar ve pastel renklerdeki mumlar, 
mekana fl›kl›k katma konusunda ustalar. Do¤al
renklerin popülaritesi ahflap objelerin kullan›m›n›
da art›rd›. Ahflap çerçeveler ve küçük süs 
objeleri salon ve oturma odalar›na farkl› bir hava
katmak için ideal parçalar. 

DD

EV‹N‹Z‹ YENiLERKEN UNUTULMAMASI GEREKENLER
• Renk uyumu kadar renk z›tl›klar›na da yer verin. K›rm›z› ve yeflil gibi z›t

renkleri bir arada kullanmaktan çekinmeyin.
• Küçük mekanlarda pastel renklerin kullan›lmas› ferahl›k yarat›r.
• Geometrik desenleri minimalist dekorasyona sahip mekanlarda kullan›n. 
• Klasik veya country tarz› döflenmifl evlerde çiçek desenlerine yer verin.
• Salon veya odalar›n duvarlar›nda kullanaca¤›n›z duvar ka¤›tlar› veya 

sticker’lar, evinizin atmosferini de¤ifltirir.
• Antika objelerle cam veya ahflap olanlar› bir arada kullanarak eklektik bir 

tarz yakalayabilirsiniz.
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SPONSORLUKÖDÜL TÖREN‹

Urla Müzik Akademisi ne zaman ve ne amaçla
kuruldu? 
Urla Müzik Akademisi yani UMA 130 y›ll›k geçmifli
olan Rum yap›s› bir binada faaliyetine 2009 haziran
ay›nda master class’lar ile bafllad›.Profesyonel mü-
zisyenlerin, usta müzik elçileriyle buluflmalar›n› ve
sanatlar›nda aflama kaydetmelerini sa¤lamay›, par-
layan yeteneklere önayak olmay› amaçl›yan UMA;
fagot, flüt, obua, viyolonsel ve klarnet enstrümanla-
r›ndan oluflan master- class’lar ile baflar›l› bir yaz
dönemini tamamlad›. Akademi, Türkiye’nin çeflitli
konservatuvarlar›n›n yan› s›ra yurtd›fl›ndan da gelen
birçok yetenekli ve baflar›l› profesyonel müzisyeni

dünya çap›nda ün yapm›fl profesörlerle buluflturu-
yor. Yeteneklerin ortaya ç›kmas›n› amaçlar›ndan bi-
ri olarak belirleyen UMA, daha ilk y›l›ndan bu önem-
li baflar›y› yaflama flans›na ulaflm›flt›r. Aralar›nda öne
ç›kan ö¤rencilere yeni ufuklar açacak yurtd›fl›nda
e¤itim f›rsatlar› yaratmaya çal›flan profesörler Ur-
la’dan olumlu izlenimlerle ayr›ld›lar. Yabanc› ustalar›n Ur-
la Müzik Akademisi’nde karfl›laflt›klar› Türk müzisyenlerin
seviyelerini iyi bulmalar› sevindiriciydi. Genç müzisyenle-
rin müzikal yorumlar›na, teknik anlay›fllar›na birçok katk›-
da bulundular. Kat›lan profesyonel müzisyenler de usta-
l›k s›n›flar›nda uygulad›klar› yeni teknikler, ald›klar› bilgiler
ve yorumlarla son derece dolu ve mutlu ayr›ld›lar. 

KLAS‹K MÜZ‹K

“EN ÖVGÜYE DE⁄ER 
PERFORMANS GEL‹fi‹M‹”

48 y›ll›k deneyimiyle, ifl süreçlerinde ve projelerinde 
mükemmelli¤i hedefleyen Soyak, müflteri hizmetleri alan›ndaki
çal›flmalar›nda da ekip çal›flmas›n› ve sürekli geliflimi hedefliyor.
Soyak Müflteri Hizmetleri’nin Nisan 2008 – Nisan 2009 
tarihleri aras›nda uygulamaya ald›¤› “Müflteri Hizmetleri Geliflim
Projesi”, IMI Conferences taraf›ndan bu y›l beflincisi düzenlenen
‹stanbul Ça¤r› Merkezi Konferans›’nda “Performans
Geliflimi” dal›nda ödül kazand›. Proje kapsam›nda, Mart
2009’da gerçekleflen Soyak Evreka projesi daire teslimleri 
%100 müflteri memnuniyeti ile tamamland›. Ça¤r› Merkezi
operasyonunda yap›lan iyilefltirmeler, daire teslimleri sonras›nda
yap›lan anket sonuçlar›na yans›d› ve Müflteri Memnuniyeti anket
sonuçlar› da %100 memnuniyet oran› ile gerçekleflti.
Ayn› zamanda Ulaflt›rma Bakanl›¤› taraf›ndan önbilgisi verilen
ça¤r› merkezleri bekletme süreleri ile ilgili ç›kar›lacak yeni kanun
tasar›s›, ça¤r› merkezlerinde insanlar›n belirli süreden fazla 
bekletilmemesini zorunlu k›lacak. Soyak Ça¤r› Merkezi, ödül
ald›¤› “Soyak Müflteri Hizmetleri Geliflim Projesi” ile mevcut
kanun tasar›s› ç›kmadan bu konuyla ilgili gerekli çal›flmalar›n›
tamamlayarak hedef sürelerini oluflturdu. 2009 y›l› itibariyle,
gelen ça¤r›lar›n % 80 inin 20 sn. içerisinde karfl›lanmas› 
hedefine % 93 oran›nda ulafl›ld›.

Soyak, “Müflteri Hizmetleri
Geliflim Projesi” ile

IMI Conferences taraf›ndan
düzenlenen 5. ‹stanbul Ça¤r›

Merkezi Konferans› ve Fuar›’nda
“En Övgüye De¤er

Performans Geliflimi” ödülünü
kazand›. 26 - 27 Ekim tarihlerinde

Lütfi K›rdar Kongre Merkezi’nde
gerçeklefltirilen konferans 

ve fuar, sektörün önde gelen 
temsilcilerini buluflturdu. 

Klasik müzi¤i Urla’ya tafl›yan hem de bunu bir akademi eflli¤inde 
yaparak e¤itimler de veren Urla Müzik Akademisi, insan›n 
ufkunu aç›yor. Soyak sponsorlu¤unda gerçekleflen akademi 
etkinliklerini Elif Pekin anlatt›.

URLA’DA
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Yurtd›fl›ndan akademi için buraya gelen ustalar›n
UMA hakk›ndaki yorumlar› ne?
Dünyan›n çeflitli yerlerinde master class’lara kat›lan
hocalar Urla’da bulunduklar› ortam›n özelli¤inden çok
etkilendiklerini belirtiyorlar. 
UMA’da 13-17 temmuz tarihleri ars›nda bir master
class veren dünyan›n en ünlü flütçülerinden Andras
Adorjan’›n yorumu: “UMA özel bir giriflim. Buras›
muhteflem. Dünyan›n en özgün, en muhteflem yerle-
rinden biri. Birçok master class’ta bulundum. Ancak
ço¤u ya belediye, ya da devlet veya üniversiteye ait-
ti. Buran›n bu yüzden çok özel ve pozitif bir yan› var.
Hem ö¤renciler, hem de hoca için. Burada her fley

çok iyi organize edilmifl.” Paris CNSM ve Ecole Nor-
male’de hocal›k yapan ve ayn› zamanda Frans›z Mü-
zikal Konfederasyonu Ulusal Artistik Konsey Baflkan›
olan Guy Dangain engin müzik bilgisini, birikim ve
deneyimlerini kat›lanlara ustal›kla aktar›rken UMA ile
ilgili flöyle dedi. “Yönetti¤im ender master class’lar-
dan birini yaflad›m. Türkiye’nin farkl› konservatuvar-
lar›ndan kat›lan 14 ö¤rencinin seviyeleri, müzikal ye-
tenekleri ve alg›lamalar› beni flafl›rtt› ve çok mutlu et-
ti. Ayr›ca bu harikulade mekanda çal›flmak çok zevk-
liydi. Bu özel kurumun çabas›n›n desteklenmesini
umuyor ve ayn› yerde tekrar ö¤rencilerle çal›flmay›
umuyorum.”

UMA’da ne tip çal›flmalar yap›l›yor? 
En son master class’tan örnek verirsek; Urla Müzik
Akademisi’ndeki Master Class s›ras›nda kat›l›mc›lar
Guy Dangain’den klarnet repertuvar›nda yer alan
Frans›z bestecilerin eserlerini yorumlama incelikleri-
ni ö¤renmenin yan› s›ra farkl› birçok ülkenin beste-
cilerinden oluflan klarnet eserlerini de tan›y›p, yo-
rumlama f›rsat› buldular. 23- 29 eylül tarihleri ara-
s›nda 7 gün süren Master Class‘a Ankara, Antalya,
Eskiflehir, ‹stanbul, ‹zmir Devlet Konservatuvarla-
r›’ndan müzisyenler kat›ld›lar. Çeflitli bestecilerin
eserlerinden oluflturdu¤u renkli konser program› ile
Master Class sonu konserinde ö¤rencilerin yan› s›-
ra Guy Dangain’in kendisi de bir Bela Kovacks bes-
tesi yorumlad›. Amaçlar›ndan biri de genç yetenek-
lerin farkedilmesini sa¤lamak olan UMA, daha ilk y›-
l›ndan bu köprüyü oluflturdu. Yetenekli genç müzis-
yenlerin yurtd›fl›nda e¤itim almalar›n› sa¤layacak
yollar çizildi. 

Bu akademiyi Türkiye’nin baflka flehirlerine/böl-
gelerine tafl›maya niyetiniz var m›?
Urla Müzik Akademisi’nin 2015 y›l› hedefleri aras›nda
Uluslararas› sayg›n müzik okullar› ile “partnership”
iliflkisi kurarak UMA’n›n kurumsal kimli¤ini uluslarara-
s› platforma tafl›mak, 2020 y›l› hedefinde ise UMA et-
kinliklerini “geleneksellefltirmek” ve UMA imzas›n›n
uluslararas› müzik otoritelerince tereddüte yer b›-
rakmaks›z›n “tan›nmas›n›” sa¤lamak var.

Önümüzdeki dönemde UMA’da neler olacak?
K›fl aylar› içerisinde workshop, master class, müzik
söyleflileri ve dinletiler yapmaya devam edecek. 

UMA ve Soyak iflbirli¤i hakk›nda neler söylemek
istersiniz?
Soyak’›n klasik müzi¤e duyarl› olmas› çok sevindiri-
ci. UMA- Urla Müzik Akademisi ile klasik müzi¤e
katk›s›n›n / iflbirli¤inin ço¤alarak devam›n› diliyoruz.

YETENEKLER‹N 
ORTAYA ÇIKMASINI

AMAÇLAYAN AKADEM‹,
TÜRK‹YE’N‹N 

ÇEfi‹TL‹ KONSERVATU-
VARLARININ YANI SIRA

YURTDIfiINDAN DA
GELEN B‹RÇOK

YETENEKL‹ VE BAfiARILI
PROFESYONEL

MÜZ‹SYEN‹ DÜNYA
ÇAPINDA ÜN YAPMIfi

PROFESÖRLERLE
BULUfiTURUYOR.
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SOYAK
EVREKA
REZ‹DANS
Soyak’›n ‹stanbul Kartal’da kent yaflam›n›n 
yeni trendi olan rezidans konforunun 
maksimum düzeyde sundu¤u, 126 daireden
oluflan “Soyak Evreka Rezidans” projesi 
sahiplerine 1 ay erken teslim edildi.  

GG
ayrimenkul sektöründe ça¤dafl yaflam projeleri gelifltiren ve kent yaflam›na farkl› bir 
boyut kazand›ran Soyak, ‹stanbul Kartal’a yeni bir yaflam anlay›fl› getirdi¤i Soyak Evreka
projesinin ard›ndan Soyak Evreka Rezidans projesinin de daire teslimleri tamamland›.
Yap›m›na 2007 y›l›nda bafllanan ve 2009 y›l›n›n Eylül ay›nda sahiplerine teslim edilmesi
planlanan daireler, yeni sahipleriyle 1 ay erken bulufltu. 

Soyak Holding CEO’su Emre Çaml›bel, Soyak Evreka Rezidans projesinin erken 
teslimi ile ilgili olarak, “Bugüne kadar gerçeklefltirdi¤imiz konut projeleri ile her zaman
fark yaratarak müflterilerimizin tercih sebebi olduk. Soyak’a güvenerek Soyak
projelerinden konut sat›n alanlar ça¤dafl yaflam alanlar›na da sahip oldu. 
Zaman›ndan önce teslim etti¤imiz konutlar ile müflterilerimizin bize olan güvenini bir
kat daha art›rd›k. Sat›fl›na bafllad›¤›m›z ilk günden bu yana, büyük ilgi ile karfl›lanan
ve k›sa sürede sat›fl› tamamlanan Soyak Evreka Rezidans projemizdeki 126 dairenin
anahtarlar›n›, söz verdi¤imiz tarih olan Eylül ay›ndan 1 ay önce yeni sahiplerine 
teslim ettik. Kartal bölgesinde modern yaflam alanlar›na duyulan ihtiyac› Soyak 
Evreka Rezidans ile karfl›lamay› hedefledik” dedi. 

Modern ve Fonksiyonel 
Bir Yaflam Alan›: 
Soyak Evreka Rezidans 
Kent yaflam›n›n yeni trendi olan 
rezidans konforunu sunan 15 kat
ve 126 daireden oluflan Soyak 
Evreka Rezidans’ta 96 adet 1+1,
30 adet 2+1 tipte daireler yer 
al›yor. Girifl k›sm›nda konforlu 
bekleme bölümü ve resepsiyonun
yer ald›¤› Soyak Evreka Rezidans’›n
zemin kat›nda sauna, spor salonu,
soyunma odas› bulunuyor. 24 saat
özel güvenlik ile korunacak olan 
sitenin yüzme havuzu, basketbol
sahas›, çocuklar için oyun alan› ve
2 katl› otopark›n yan› s›ra adalar
manzaral› çat›s›nda kapal› bir de
kafesi var.
Soyak Evreka Rezidans’›n tüm 
dairelerinde ankastre f›r›n, ankastre 
bulafl›k makinas›, ankastre ocak 
ve aspiratör daire sahiplerinin 

be¤enisine sunuluyor. Soyak 
Evreka Rezidans, E-5 ve TEM 
otoyollar›, Sabiha Gökçen Havali-
man›, deniz otobüsü ve inflaat› 
devam eden Marmaray Projesi’ne
yak›nl›¤› ile ulafl›m aç›s›ndan da 
cazip bir konumda yer al›yor. 
Soyak Evreka Rezidans’›n 
bulundu¤u Kartal bölgesi, ayn› 
zamanda, ‹stanbul Büyükflehir 
Belediyesi “Kentsel Dönüflüm 
Projesi” kapsam›nda yer al›yor.
Proje kapsam›nda Kartal’da yak›n
dönemde a¤›rl›kl› olarak ofis
binalar›, çok say›da konut, opera
evi, park, oteller, restoranlar, yat
liman› ve marina yap›m›na 
bafllanacak. Say›lar› giderek artan
uluslararas› flirketler ve ifl 
merkezleriyle ‹stanbul’un önemli ifl
bölgelerinden biri haline gelmekte
olan Kartal, ev almak isteyenler için
de önemli bir çekim merkezi oldu. 

YAPIMINA 2007 YILINDA BAfiLANAN VE 2009 YILININ EYLÜL 
AYINDA SAH‹PLER‹NE TESL‹M ED‹LMES‹  PLANLANAN DA‹RELER,
YEN‹  SAH‹PLER‹YLE 1 AY ERKEN BULUfiTU.

SOYAK FARKI
Mart ay›nda
gerçeklefltirdi¤imiz 
Soyak Evreka ve A¤ustos
ay›ndaki Soyak Evreka
Rezidans projelerinin
daire teslimlerinde Soyak
markas›ndan beklenen
mükemmelli¤e ulaflt›k.
Zaman›ndan önce teslim
edilen projeler, müflteri-
lerimizin Soyak’a 
duyduklar› güveni bir 
kez daha pekifltirdi.
Önümüzdeki dönemde de
%100 müflteri 
memnuniyetini; kalitede
daima bir üst seviyeyi
hedefleyerek yenilikçi
uygulamalar›m›z› 
müflterilerimizle
paylaflmay› hedefliyoruz. 

PROJE
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ve yemek siparifli vermek özellikle
çal›flanlar›n hayat kurtar›c›s›. Bütün gün
ofiste yorulduktan sonra eve gidip yemek
piflirmekten çok daha pratik bir alternatif
oldu¤una flüphe yok. 
Hem zamandan hem de enerjiden 
kazanman›za yard›mc› oluyor. Telefonla veya

internetten verilen siparifllerin h›zl› ve kusursuz bir flekilde
teslim edilmesi, bu hizmete gösterilen ilginin gün geçtikçe
artmas›n›n bafll›ca sebebi. Yemek kültüründeki bu
de¤iflikli¤in farkl› etkileri bulunuyor. 

Art›lar› ve eksileriyle yemek siparifli
Metropollerde yaflayanlar›n yo¤un bir ifl temposunda
çal›flmalar›, hayatlar›n›n her alan›n› farkl› flekilde etkiliyor. 
Ev yaflant›lar›ndan yeme al›flkanl›klar›na kadar birçok 
konuda de¤iflimler söz konusu oluyor. Evde geçirilen vakit
azald›kça ev temizli¤i yapmak ve yemek piflirmek gibi 
gündelik ifller de gerçeklefltirilemiyor. Anneannelerimizin
zaman›nda oldu¤u gibi kad›n›n bafll›ca görevi evde hizmet
etmekten ç›k›yor.

Restoranlardan telefonla yemek siparifl etmek pratik olsa
da, metropollerde online siparifl büyük ilgi görüyor. 
‹nternetteki baz› siteler 500 bin civar›nda kullan›c›lar› ve 
binlerce üye restoranlar›yla siparifl rekorlar› k›r›yorlar. 
Bu sitelerden yemek siparifl etmek, sadece fast food
yemekten öte bir anlama sahip. Çat›s› alt›nda sushi
restoran›ndan deniz mahsülleri sunan restoranlara kadar
birçok çeflit bulunan sitelerden sa¤l›kl› besinler siparifl
etmek de mümkün.

Eve yemek siparifli vermenin en büyük avantaj›, zamandan 
tasarruf etmenizi sa¤lamas›. Bu sayede, mutfakta yemek
piflirerek geçirdi¤iniz zaman› dinlenerek geçirebiliyorsunuz.
Ayr›ca, sadece yenecek miktarda siparifl verildi¤i için yemek
israf› önlenmifl oluyor. Farkl› lezzetleri tatma f›rsat›n›z›n
olmas› da önemli bir avantaj. Can›n›z pizza istedi¤inde de,
rejime girip sadece salatayla beslendi¤inizde de 
baflvurabilece¤iniz bir siteden söz ediyoruz.
Eve yemek siparifl etmenin ve sürekli haz›r yemekle 
beslenmenin baz› dezavantajlar› da bulunuyor. Öncelikle, 
bir t›k’la veya telefonla yeme¤e ulaflmak hareketsizli¤i de
beraberinde getiriyor. Yemek piflirmek için harcanan eforu
yabana atmamak gerekiyor. Bu sayede, vücudun hareket
etti¤i bir gerçek. Sürekli yemek siparifl etmek bütçenizi de
kötü yönde etkiliyebiliyor.
Avantajlar› ve dezavantajlar› göz önünde bulundu-
ruldu¤unda haftan›n belirli günleri yemek siparifli vermenin
ak›lc› bir çözüm oldu¤u ortaya ç›k›yor.

GÜNCEL

EVE YEMEK
SiPARifii

HAYAT KURTARAN H‹ZMET: 

Büyük flehirlerde neredeyse tüm
restoranlar›n evlere servis hizmeti
bulunuyor. Yemek siparifli
hakk›nda bilmek istedi¤iniz
her fleyi araflt›rd›k.

EE

ÇATISI ALTINDA SUSH‹ RESTORANINDAN DEN‹Z MAHSÜLLER‹ 
SUNAN RESTORANLARA KADAR B‹RÇOK ÇEfi‹T BULUNAN 

S‹TELERDEN SA⁄LIKLI BES‹NLER S‹PAR‹fi ETMEK DE MÜMKÜN.
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SPONSORLUK

opkap› Saray›, Türk kültürünün en zengin
miraslar›ndan bir tanesi. Osmanl› ‹mparator-
lu¤u zaman›nda saray›n tüm yiyecek-içecek
servisinin haz›rland›¤› görkemli mutfaklar,
otantik tarzlar›yla bu miras›n en dikkat çeken
bölümleri aras›nda yer al›yor. ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baflkenti için gelifltirilen proje-
lerden biri, bu eflsiz saray›n mutfaklar bölü-
münü restore etmeye yönelik çal›flmalar› içe-
riyor. Bu do¤rultuda, depreme karfl› güçlen-
dirme çal›flmalar› yap›lmas›n›n yan› s›ra ça¤-
dafl müzecilik anlay›fl›yla dönemin atmosferi-
ni yans›tacak bir sergileme tasar›m› gelifltirilme-
si hedefleniyor. 
Mutfaklara, saray›n ikinci avlusundaki sun-
durmalarda yer alan üç kap›yla giriliyor. Bu
kap›lardan ilki, Kiler-i Amire olarak adland›r›-
l›yor. Ortada Has mutfak kap›s›, en sonda da
Hekvahane kap›s› yer al›yor. On gözlü olan
bu mutfaklarda, Osmanl› ‹mparatorlu¤u za-
man›nda her gün yüzlerce kifliye yemek pifli-
rilirdi. Ulufe da¤›t›m günlerinde ve flenliklerde

zengin ziyafet yemekleri haz›rlan›rd›. Mutfak-
lar, güneyden bafllayarak hiyerarflik bir s›ra-
lamayla sarayda yaflayanlara ve çal›flanlara
ayr›lm›flt›. En baflta yer alan padiflah›n mut-
fa¤›nda bafl aflç›yla birlikte çal›flan 13 usta
yaln›zca padiflaha özel, çeflitli yemekler ya-
pard›. 
Günümüzde müze olarak hizmet veren sa-
ray, toplam mevcudu 12 bini geçen Çin ve
Japon porselenlerine de ev sahipli¤i yap›yor.
Bunlar›n 2500 kadar› saray›n mutfaklar›nda
yer al›yor. Restorasyon çal›flmalar› çerçeve-
sinde bu porselenler, mutfaklar bölümünün
karfl›s›nda yer alan ko¤ufllarda sergilenmeye
bafllanacak. Koleksiyonun korunmas› ve ge-
lece¤e aktar›lmas› için mekan düzenlemesi
ve uluslararas› standartlarda bir depolama
sistemiyle envanterinin ç›kar›lmas› da yine bu
çal›flmalar kapsam›nda hayata geçirilecek.
Böylece, Topkap› Saray›’n›n mutfaklar bölü-
münün önemli bir kültür ve çekim merkezi
haline gelmesi hedefleniyor. 

Soyak’›n kurumsal sponsorlar›ndan biri
oldu¤u ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baflkenti çal›flmalar› kapsam›nda
Topkap› Saray› Müzesi mutfaklar
bölümünün çehresi de¤ifliyor.

YEN‹LEN‹YOR
TOPKAPI SARAYI MÜZES‹ MUTFAKLARI 

TT

Duvar sticker’lar›
sayesinde evinizin her
odas›n› farkl› bir görünüme
büründürmek elinizde.

TREND
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vinizin duvarlar›n› sticker’larla süslemek, ev dekorasyonundaki en yeni trendlerden bir
tanesi. Hem estetik hem de fl›k duvar sticker’lar› yaflad›¤›n›z mekanlar›n atmosferini
de¤ifltirmek için ideal parçalar. Üstelik, bu dekoratif sticker’lar sadece yatak odalar›na
yenilik katmakla kalm›yor. Art›k mutfaktan salona kadar evin her köflesine yak›flan
desenler bulunuyor. 

Duvar sticker’lar›n›n kullan›m alanlar›
Birbirinden farkl› seçeneklerini bulabilece¤iniz duvar sticker’lar›, evinizin her köflesine
yeni bir soluk getiriyor. Çocuk odalar›, rengarenk çizgi film kahramanlar›n›n bulundu¤u
modellerle nefleleniyor. Yatak odalar›nda, yatak bafllar›n›n yerine çiçek veya kufl 
desenli sticker’lar kullan›l›yor. Klasik çizgilere sahip modeller, salon veya oturma
odalar›n›n farkl› bir yüze kavuflmalar› için tercih ediliyor. 

EE

MUTFAKTAN 
SALONA KADAR 

EV‹N HER KÖfiES‹NE
YAKIfiAN DESENLER

BULUNUYOR.

Duvar sticker’lar›n› uygularken
• Kullanaca¤›n›z desenin mekanla uyum içinde olmas›na 

dikkat etmelisiniz.
• Seçece¤iniz modelin, duvar ve mobilya renkleriyle bir 

harmoni oluflturmas›n› göz önünde bulundurmal›s›n›z. 
• Yap›flt›rmak istedi¤iniz zeminin pürüzsüz, temiz ve kuru 

olmas›na özen göstermelisiniz.
• Yap›flt›rma ifllemini yaparken hava almamas› büyük 

önem teflkil ediyor.
• Yap›flt›raca¤›n›z yüzeyi önceden iflaretleyin.
• Duvarlar›n›z yeni boyand›ysa 2 hafta bekledikten sonra 

sticker’›n›z› yap›flt›r›n.
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PRITZKER PRIZE
M‹MARLIK DÜNYASININ EN PREST‹JL‹ ÖDÜLÜ

Her y›l bir mimar üstün baflar›s›n›n
karfl›l›¤›nda Pritzker Prize’› almaya hak

kazan›yor. Bu sayg›n ödül hakk›nda tüm
bilmek istediklerinizi araflt›rd›k.

5 Aral›k 2009 tarihi itibari ile 
yürürlü¤e giren binalarda 
enerji performans› yönetmeli¤i
yaflam›m›z› etkileyecek.

hicago’da yaflayan Pritzker ailesi 
taraf›ndan 1979 y›l›nda yarat›lan 
uluslararas› mimarl›k ödülü Pritzker 
Prize, mimarl›k dünyas›n›n Nobel’i 
olarak adland›r›l›yor. Aile, dünyaca ünlü
Hyatt Hotels zincirinin sahibi olmas›n›n
yan› s›ra e¤itim, sa¤l›k ve kültür 
alanlar›nda yapt›klar› hizmetlerle 
tan›n›yor.  The Hyatt Foundation’›n
baflkan›, “Chicago’lu oldu¤umuz için
ailemizin mimariyle bu kadar ilgilenmesi
flafl›rt›c› de¤il. Buras›, gökdelenlerin
do¤du¤u yer olmas›yle birlikte Louis
Sullivan ve Lloyd Wright gibi efsanevi
mimarlar taraf›ndan tasarlanm›fl 
binalarla dolu” diyor. 

Binalarda enerji kayb›n›n azalt›lmas› ve
enerji verimlili¤inin art›r›lmas› amac›yla,
yürürlü¤e giren Binalarda Enerji
Performans› Yönetmeli¤i, çevrenin
korunmas› için olumlu bir ad›m olmakla
birlikte, uygulama aflamas›nda baz›
iyilefltirmelere ihtiyac› bulunmaktad›r. 
Yönetmelik, yeni yap›lacak konutlarda,
ticari ve hizmet amaçl› kullan›lan 
binalarda mimari tasar›m, ›s› yal›t›m›,
ayd›nlatma, elektrik tesisat› gibi enerji
verimlili¤ini do¤rudan etkileyen konularda
performans kriterleri belirleyerek,
binalar›n enerji tüketimine göre s›n›flan-
d›r›lmas›n› ve enerji kimlik belgesi
almas›n› kapsamaktad›r. Gayrimenkul

sektörünü do¤rudan etkileyen bu 
yönetmelikle, sektörün ifl yap›fl biçimleri
de 5 Aral›k’tan sonra de¤iflecek.  
‹lk etapta Aral›k 2009 y›l›ndan sonra ruh-
sat alacak binalar› kapsayan yönetmeli¤i,
ülke ekonomisine sa¤layaca¤› yarar ve
ekolojik sistem için önemi dolay›s›yla
desteklememek mümkün de¤ildir. Enerji
verimlili¤ini merkeze alan çevre dostu
uygulamalar›n hayata geçirilmesiyle;
binalar›n enerji tüketiminin yüzde 40’a
kadar azalt›lmas› mümkündür. Ancak
iflletme sürecinde kullan›c›lara büyük
ölçüde tasarruf sa¤layacak bu 
sistemlerin uygulanmas› konusunda
teflvik mekanizmas›n›n kurulmas›na da

ihtiyaç bulunmaktad›r. Enerji verimlili¤i
yönetmeli¤inin uygulanabilir hale gelmesi
ve yayg›nlaflmas› için, sivil toplum 
kurulufllar›, sektörel dernekler, kamu
kurulufllar› ve özel sektörün iflbirli¤i
önemli rol oynayacakt›r.  
Enerji verimlili¤i konusunda en önemli
unsurlardan biri de bilinçlendirme.
Bilinçlendirmeyle, yaklafl›k yüzde 
15 enerji tasarrufu sa¤lamak mümkün.
Çevre Dostu Yeflil Binalar (ÇEDB‹K)
Derne¤i’nin de kurucu üyelerinden biri
olarak Soyak, kamuoyunun bu 
konudaki bilincini art›rmak ve 
sektördeki uygulamalar›n yayg›nlaflmas›
için çal›flmalar›n› sürdürüyor.  

CC

ÇEVRE TASARIM

YÖNETMEL‹⁄‹

B‹NALARDA
ENERJ‹ PERFORMANSI 

• Is›tma sisteminde kullanaca¤›m›z düflük karbondioksit sal›m› olan, yüksek 
verimlilikte ve sessiz çal›flmaya sahip “Yo¤uflmal› sistem”›s›tma kazanlar› 

• Merkezi ›s›tma sistemi ve d›fl hava s›cakl›¤›na ba¤l› olarak ›s›tma sisteminin 
yönetilmesi anlam›na gelen d›fl hava kompanzasyonu 

• Kontrollü sulama ve daha az tüketimi sa¤layan bahçe sulama sistemi 
• Is›tma maliyet paylafl›m›nda yeni teknoloji sunan Is› Pay Ölçer Sistemi 
• Radyatörlerde termostatik vana uygulamas›
• Site Ortak alanlar›nda Fotoselli lavabo batarya sistemleri 
• Is›tma Pompa sistemlerinde gerekli yerlerde Frekans konvertörlü sistem uygulamas› 
• Daire içi klozetlerde çift kademe 2,5/4 litre rezervuar uygulamas› 

Soyak olarak haz›rlad›¤›m›z yeni projelerimizde Sürdürülebilir Yaflam ilkesi ile 
planlanan tasar›m ve malzeme seçimlerinin yan› s›ra yönetmeli¤in talep etti¤i 
standartlar›n da uygulamaya al›nmas› planlanmaktad›r. 

BUNLARDAN BAZILARI;

Soyak, Arge çal›flmalar›n›n sonucunda
Sürdürülebilir Yaflam Raporu haz›rlad›.
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HER YIL MAYIS AYINDA DÜZENLENEN B‹R TÖRENLE SAH‹PLER‹N‹ BULAN ÖDÜLLER, M‹MARLIK DÜNYASININ YILDIZLARINA
ULAfiIYOR. BU TÖRENLER, HER SEFER‹NDE M‹MAR‹ ANLAMDA ÖNEM TEfiK‹L EDEN B‹R MEKANDA YAPILMALARIYLA DA D‹KKAT‹
ÇEK‹YOR. BUGÜNE KADAR ZAHA HAD‹D VE REM KOOLHAAS G‹B‹ M‹MARLIK ARENASININ DEV ‹S‹MLER‹ PR‹TZKER PR‹ZE’I KAZANDI.

Pritzker Prize’› kazanan baflar›l› mimarlar,
100 bin dolar para ödülü ve bronz 
madalyayla mükafatland›r›l›yor. Her y›l May›s
ay›nda düzenlenen bir törenle sahiplerini 
bulan ödüller, mimarl›k dünyas›n›n y›ld›zlar›na
ulafl›yor. Bu törenler, her seferinde mimari
anlamda önem teflkil eden bir mekanda 
yap›lmalar›yla da dikkati çekiyor. Bugüne 
kadar Zaha Hadid ve Rem Koolhaas gibi 
mimarl›k arenas›n›n dev isimleri Pritzker 
Prize’› kazand›.

Peter Zumthor
Güçlü mimari iflleriyle tan›nan ‹sviçreli 
mimar Peter Zumthor, bu y›lki Pritzker 
Prize’›n sahibi oldu. Geçti¤imiz May›s ay›nda
Buenos Aires’te gerçeklefltirilen törende 
ödülünü alan 65 yafl›ndaki mimar, mütevaz›
tavr›ndan hiçbir fley kaybetmedi. Zumthor’a
ödül getiren, 1996 y›l›nda ‹sviçre’nin bir 
köyünde bulunan Hotel Therme’de yapt›¤›
spa tasar›m› oldu. Ünlü mimar, daha önce 
‹sviçre Sumvitg’deki St. Benedict Chapel, 
Almanya Mechernich’teki Field Chapel ve 
Almanya Cologne’deki Kolumba Art 
Museum gibi yap›larla baflar›s›n› kan›tlam›flt›.
Bu ödülü almas›, ismini tüm dünyada 
duyurmas›n› sa¤lad›.

Mimaride kulland›¤› malzemenin önemine 
inanan Zumthor, “T›pk› bir heykeltrafl gibi 
çal›fl›yorum. Bir ifle bafllad›¤›mda ilk önce
kullanaca¤›m malzemeyi belirliyorum. Bence
mimari, ka¤›t ve formlardan ibaret de¤ildir.
Mekan ve malzemeyle ilgilidir” diyor. 
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daha huzurlu, ça¤dafl ve keyifli bir kent
hayat›n›n gerçekleflmesinde öncü rol
oynayan Soyak bu at›l›m› ilk olarak
Soyak Olympiakent’le gerçeklefltirdi. 
Yaklafl›k 1 milyon metrekare alan üzeri-
ne kurulu arazide projelendirilen Soyak
Olympiakent, bu alan›n tabanda 280.00
m2’sinin bina inflaat›na, 450.000 m2’si-
nin koru ve yeflil alana ve geri kalan› ise
peyzaj alanlar› ile spor ve sosyal tesisler
baflta olmak üzere yol, okul ve ticaret
alan›na ayr›lmas›yla flehirde yaflamaya

onut projeleri ve ‹stan-
bul’da yeni yaflam alan-
lar›n›n yarat›lmas› konu-
lar›nda ilklerin gerçek-

lefltirildi¤i Soyak tarihinde önemli bir
yap›tafl› olan Soyak Olympiakent’e
daha yak›ndan bak›yoruz.  
‹stanbul, tan›mlamak için kent sözcü-
¤ünün yetersiz kald›¤›, her gün büyü-
yen, h›zla kalabal›klaflan bir metropol.
Her büyük ve kalabal›k dünya kentin-
de oldu¤u gibi mimarî aç›dan ‹stanbul

da yatay yay›lmadan dikey yay›lmaya
geçmek zorunda kald›. Dikey büyüme-
nin de yetersiz kalmas›, kentin s›n›rlar›-
n›n yeniden de¤erlendirilmesini günde-
me getirdi. 
Soyak, kent s›n›rlar›n›n geniflletilmesi
ve ‹stanbul’da yeni yaflam alanlar›n›n
yarat›lmas› konusunda ilk ad›m› Soyak
Olympiakent’le atarak bu alanda da
öncülük etti. Yaflam alanlar›n›n kentin
bildik s›n›rlar› içinden ç›kar›lmas› ve ye-
ni yarat›lan yaflam alanlar› içerisinde

alternatifler sunan ilk proje olmas›yla
dikkat çekti. Tüm projenin %50’sini
yeflil alana ay›ran Soyak Olympiakent
bugün Atatürk Havaliman›’na, Bas›n
Ekspres Yolu’na, TEM  çok yak›n me-
safede merkezî bir konuma sahip.
Soyak Olympiakent 1+1 dairelerden özel
havuzu ve bahçesi olan müstakil villalara
dek farkl› ihtiyaçlara cevap verebilecek
çeflitli nitelikte konutu bar›nd›r›yor. 3.444
apartman dairesinin yan› s›ra Soyak
Olympiakent’te 102 villa ve 46 apart villa

bulunuyor. Yaflam alanlar›n›n sadece
konutlardan ibaret olmad›¤›n›n bilinciyle
tasarlanan Soyak Olympiakent’te ticaret
merkezi, market, restoran, kafe ve pas-
tane gibi temel gereksinimler bar›nd›ran
tesislerin yan› s›ra koflu ve yürüyüfl par-
kurlar›, toplam 5 kent villas› havuzu,18
blok havuzu, 102 villa havuzu olmak
üzere 125 havuzu, 15 basketbol saha-
s›, 14 tenis kortu, 2 plaj voleybolu saha-
s›, 2 buz pateni sahas›, 2 kaykay pisti ve
bir de t›rmanma duvar› bulunuyor.

Tüm bu olanaklar bugün modern bir
yaflam alan›n›n vazgeçilmez parçala-
r› olarak görülüyor. Özellikle de ken-
tin yeniden tan›mlanan s›n›rlar› düflü-
nüldü¤ünde… Bugün standart ola-
rak görülen bu olanaklar›n ilk ad›mla-
r› Soyak Olympiakent’le at›ld›. 
Soyak Olympiakent’in kent yaflam›n›
kaliteli hale getiren özelliklerinden biri
de araziye dikilmifl olan 50.000 fidan.
Bu özelli¤iyle Soyak Olympiakent yap›l-
m›fl, bitirilmifl bir proje olmas›n›n yan›
s›ra, amac›n sadece bar›nmak de¤il
daha temiz bir havaya ve umut vade-
den bir gelece¤e yat›r›m yapmak oldu-
¤u bilinciyle kendisini sürekli yenileyen
ve sadece bugün için de¤il gelece¤e
de yat›r›m yapan bir sosyal sorumluluk
projesi olma özelli¤ini de tafl›maktad›r. 
Soyak Olympiakent’le birlikte yap›lanan
ticaret merkezleri, okul gibi sosyal
alanlar bu alan›n çekim merkezi olma-
s›na ayr›ca katk› sa¤lamaktad›r.
Soyak, yeni yaflam alanlar› konusun-
daki öncülü¤ünü ça¤dafl yaflam›n ge-
tirdi¤i olanaklardan yararlanarak de-
vam ettiriyor. Soyak Olympiakent, sa-
t›fl› internetten yap›lan ilk proje olma-
s›yla da dikkat çekiyor.
Soyak Olympiakent, konumuyla kent
yaflam› için önemli birçok noktaya
yak›n. Bunlardan biri de Olimpiyat
Stad›. Uluslararas› futbol flampiyo-
nalar› ve dünya atletizm flampiyona-
lar›n›n yap›labilece¤i, IAAF, FIFA,
IOC flartlar›n› karfl›layan ve toplam
seyirci kapasitesi 75 bin 145 olan
Atatürk Olimpiyat Stadyumu’na ya-
k›nl›¤›, Soyak Olympiakent’i konum
itibariyle daha da önemli k›l›yor. 
Son olarak Soyak Olympiakent,
TOKI’nin has›lat paylafl›ml› olarak
yürütülen ilk projesi olmas›yla da
öne ç›k›yor. TOKI taraf›ndan kulla-
n›lan bu modelin daha sonraki pro-
jelerinde de model teflkil etmifl ol-
mas›, benzeri projelerden elde etti-
¤i kazanc› düflük gelir gruplar›na
konut yap›lmas›ndaki projelerin
sübvansiyonunda kullanmas› da
Soyak Olympiakent’le bafllayan ilkler
içinde say›labilir. 

PROJE

KK

‹STANBUL’DA
BiR iLK

SOYAK
OLYMPIAKENT

Konut projeleri ve ‹stanbul’da yeni yaflam alanlar›n›n yarat›lmas›
konular›nda ilklerin gerçeklefltirildi¤i Soyak tarihinde önemli

bir yap›tafl› olan Soyak Olympiakent’e daha yak›ndan bak›yoruz.
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YEMEK

SOFRA DÜZEN‹ 
KUSURSUZ

isafir a¤›rlamak bir zevktir. Özellikle fl›k bir sofra düzeninde yenilen
yemeklerin tad› hiçbir fleye de¤iflilmez. Konuklar›n›zla keyifli bir
akflam geçirmek istiyorsan›z hem menünüzün hem de sunumunuzun
çok büyük önem teflkil etti¤ini unutmamal›s›n›z. Yemek davetinizden
önce gerekli haz›rl›klar› yapt›¤›n›z takdirde unutulmaz bir akflam
geçirece¤inize flüphe yok. Konuklar›n›z›n övgüyle söz edecekleri bir
sofra haz›rlamak sand›¤›n›z kadar zor de¤il.

Sofra düzeninin incelikleri
Evinizde verece¤iniz davetlerde kifli say›s›na göre gerekli yemekleri
haz›rlad›ktan sonra s›ra sofra düzeni konusunda yap›lacaklara gelir.
Özenli bir flekilde piflirdi¤iniz yemekleri ikram ederken de ayn› özeni
göstermeniz gerekir. 
Öncelikle masa örtüsünü titizlikle seçmelisiniz. Sofran›z›n ilk dikkati
çekecek ö¤elerinden biri oldu¤u için keten, nak›fll› veya dantelli
modeller kullanmal›s›n›z. Renklilerden ziyade krem veya beyaz gibi
yumuflak renkleri tercih ederseniz göz yormayan bir masa düzeni

MM

Misafirlerinize haz›rlad›¤›n›z leziz yemekleri kusursuz bir sofra
düzeninde sunmak için ihtiyac›n›z olan ipuçlar›n› veriyoruz.
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için ilk ad›m› atm›fl olursunuz. Masaya konan örtünün 30 santimetre-
den fazla sarkmamas›na dikkat etmelisiniz. Sofran›z›n fl›kl›¤›n› 
tamamlamak için masa örtüsünün üzerini taze veya yapay çiçeklerle
süsleyebilirsiniz. 
Masa örtünüzün modeli ve rengiyle uyumlu yemek tak›mlar› ve 
bardaklar seçmek, masan›n genel düzeni aç›s›ndan son derece
önemlidir. Yemek tak›mlar›nda beyaz, a¤›r ve asil bir atmosfer 
yarat›r. Yemek taba¤›n›n alt›na supla konulmas› masa düzeninde 
fl›klaflt›r›c› bir ö¤edir. Masada her yemek için ayr› bardak bulunmas›
gelene¤i terk edilmifl olsa da su barda¤›, beyaz ve k›rm›z› flarap 
kadehi taba¤›n sa¤›na yerlefltirilmelidir. Bardaklar›n yerlefltirilmesinde,
en büyük olan su barda¤› sol baflta di¤erleri de ayn› s›ra 
üzerinde yan yana dizilir. Sofraya üç tak›mdan fazla çatal-b›çak 
konmamal›d›r. Çatallar, kullan›fl s›ras›na göre taba¤›n soluna 
yerlefltirilir. Sadece tatl› çatal›, taba¤›n önüne sap› solda kalacak 
flekilde konur. Yemekler yendikçe ve tabaklar boflald›kça kirli tabaklar
sa¤ taraftan al›n›r ve yerine temizleri yine sa¤ taraftan koyulur.

Unutmay›n
• Sadelik fl›kl›¤› da beraberinde getirir.
Masan›n s›k›fl›kl›¤› göz yorucu olur.

• Kumafl peçeteler, ka¤›t peçetelerden
daha hofl bir görüntü oluflturur.

• Peçeteler, yemek taba¤›n›n soluna ya
da içine konur.

• Konuklar›n›z›n rahat yemek 
yiyebilmesi için tabaklar aras›nda en az
50 santimetre boflluk b›rak›lmal›.
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eknolojinin toplumsal ve kültürel birçok
fayda sa¤lad›¤› bir gerçek. Bu alanda her
geçen gün artan geliflmeler, yetiflkinleri 
oldu¤u kadar çocuklar› da etkiliyor. Art›k
çocuklar, küçük yafllardan itibaren 
bilgisayar kullan›m›nda yetkin hale 
gelmeye bafll›yorlar. Oyun konsollar›nda
her türlü oyunu oynama konusunda baflar›l›
oluyorlar. Cep telefonlar›n› neredeyse 
tüm fonksiyonlar›n› çözerek kullanmay› 
beceriyorlar. Peki çocuklar›n teknolojiye
maruz kalmalar› ne kadar do¤ru? 

Her yönüyle teknoloji
Teknoloji, çocuklar›n geliflimini olumlu 
oldu¤u kadar olumsuz yönde de etkiliyor.
Yap›lan araflt›rmalar, bilgisayar›n 
çocuklar›n zihinsel geliflimlerine katk› 
sa¤lad›¤›n› gösteriyor. Ancak, bilgisayarla
geçirilen uzun saatlerin negatif etkileri 
bulunuyor. 6-11 yafl aras›ndaki çocuklar 
video ve bilgisayar oyunlar›na büyük ilgi
duyuyorlar. Bu yafllarda çocuklar›n 
bilgisayar kullanma al›flkanl›klar› flekillene-
ce¤i için günlük kullan›m saatleri 
konusunda bir disiplin oluflturulmas› 
gerekiyor. Aksi takdirde, çocuklar›n 
sosyalleflmesi ve geliflimleri olumsuz 
yönde etkilenebiliyor.
Uzmanlar, televizyon ve bilgisayar gibi 
teknolojik aletlerin çocuk odalar›nda 
bulundurulmamas› gerekti¤ini savunuyor. 
4 ile 7 yafl aras›ndaki 80 çocuk üzerinde

yap›lan bir araflt›rmada, odalarda bulunan
televizyonun, televizyon izleme süresini
haftada ortalama 9 saat art›rarak 
21 saatten 30 saate ç›kard›¤› saptand›.
Ayr›ca, odalar›ndaki teknolojik aletlerin
varl›¤› çocuklar›n uyku düzenlerini de
olumsuz yönde etkiliyor. Çocuklar uyumak
yerine televizyon izliyor, müzik dinliyor ve
geç saatlere kadar arkadafllar›yla 
mesajlafl›yor. 13-16 yafl aras› çocuklar›n
günde 6.5 saatten az uyumas›, onlar› 
gelecekte yüksek tansiyon gibi sorunlar›n
bekledi¤ine iflaret ediyor. 

Çocuklar›n erken yaflta teknolojiyle 
tan›flmalar› zihinsel geliflimleri aç›s›ndan
pozitif bir etki b›rak›yor. Yine de çocuklar›-
n›z›n bilgisayar kullan›mlar›na, mp3 
çalarlarda müzik dinlemelerini, oyun 
konsollorunda oyun oynamalar›na ve 
telefon kullan›mlar›na saat s›n›rlamas› 
getirmek ak›lc› bir çözüm. ‹nternette 
çocuklar için limitli kullan›m hakk› veren
programlar› tercih etmek de bir gereklilik.

TT

ÇOCUKLAR
TEKNOLOJ‹ DAH‹S‹ 

Günümüzde çocuklar teknolojiyle
küçük yafllardan itibaren hafl›r neflir
olmaya bafll›yorlar. Art›lar› ve eksi-
leriyle çocuklar›n teknolojiyle
iliflkisini de¤erlendiriyoruz.

TEKNOLOJ‹
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CEB‹T B‹L‹fi‹M EURASIA FUARI
CEB‹T kapsam›nda bu y›l ilk kez düzenle-
nen Sosyal Sorumluluk Alan›’nda yer alan
tek özel sektör temsilcisi olan Soyak’›n
stand›n› Maliye Bakan› Mehmet fiimflek 
ziyaret etti. Soyak Holding Kurumsal 
‹letiflim Koordinatörü Fatma Çelenk, 
fiimflek’e Soyak’›n sürdürülebilir yaflam 
anlay›fl› hakk›nda bilgi vererek, Soyak’›n
çevre mesajlar›n›n yer ald›¤› özel tasar›ml›
fliflelerden hediye etti. Teknoloji alan›nda
uluslararas› çözüm ortaklar›yla iflbirli¤i 
yapan ve internet uygulamalar›nda her an
güncellenebilen içerikle müflterilerine ulaflan
Soyak, yenilikçi yaklafl›m›yla ayda ortalama
25.000; lansman dönemlerinde ayda
90.000’e yak›n kifliye ulafl›yor.  

EN ‹Y‹ MOB‹L KAMPANYA 
ÖDÜLÜ SOYAK’IN
Teknolojiden maksimum düzeyde yararla-
nan ve internetten konut sat›fl› ve canl› 
destek hizmetleri ile sektöründe ilkleri 
gerçeklefltiren Soyak, Do¤rudan 
Pazarlama ‹letiflimcileri Derne¤i’nin “En ‹yi
Mobil Pazarlama Kampanyas›” ödülüne 
lay›k görüldü. Ak›ll› Bilgilendirme Sistemi’ni
(CBC) ilk olarak Soyak Siesta projesi kap-
sam›nda müflteri memnuniyetini art›rmak
amac›yla A¤ustos ay›nda uygulamaya 
bafllayan Soyak, ‹zmir ve çevre illerden 
130 bin kifliye SMS yoluyla ulaflt›. Hedef
kitleye, Soyak Siesta’dan hangi miktarda
taksitle daire alabilecekleri sorularak 
cevaplar tekrar SMS ile al›nd›. Cevap 
yollayan 3400 kifli Soyak ça¤r› merkezi 
taraf›ndan aranarak daire tipleri ve ödeme
seçenekleri hakk›nda kendilerine bilgi 
verildi. Böylelikle Soyak Siesta projesine
iliflkin bilgi almak isteyen 1000 kiflilik kitleye
nokta at›fl› yap›larak ulafl›lm›fl oldu.
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B‹ZDEN

GELECE⁄‹N L‹DERLER‹
Toplumun geliflimine katk› sa¤layacak 
çal›flmalar›n içinde yer alan Soyak, 
Türkiye’nin gelece¤ini flekillendirecek 
gençleri destekliyor. Soyak, gençlerin 
liderlik yönlerini destekleyerek toplumda
pozitif de¤iflimi hedefleyen Genç Liderler ve
Giriflimciler Derne¤i’nin (Junior Chamber 
‹nternational- JCI) bu y›l 15.’sini düzenledi¤i
yar›flmada ana sponsor olarak yer ald›. 
125 ülkede 200.000i aflk›n üyesi ile faaliyet
gösteren dünyan›n en büyük sivil toplum
kurulufllar›ndan olan JCI, Türkiye’de de 
17 flube ve 700 aktif üye ile faaliyetlerini
sürdürüyor. Bu kapsamda 10 baflar›l› Türk
gencinin, topluma örnek teflkil eden 
faaliyetlerini desteklemek amac›yla 
düzenlenen “Türkiye’nin On Baflar›l› Genci
Yar›flmas›-TOYP”›n ödül töreni, ‹fl Sanat
Merkezi’nde gerçeklefltirildi. Davetlilerden
yo¤un ilgi gören törende, yar›flman›n ana
sponsoru Soyak taraf›ndan, “Çevre 
Korumac›l›¤› ve Ahlaki Önderlik” alan›nda
“Soyak Özel Ödülü” verildi.  

BASIN KAHVALTISI 
2008 y›l›n›n sonunda ‹zmir’de sat›fla ç›kan
ve 1. etab› ile yo¤un ilgi gören Soyak Siesta
Proje’sinin 2. etap lansman› Soyak Holding
CEO’su Emre Çaml›bel'in kat›l›m› ile 
gerçeklefltirildi. ‹zmirli bas›n mensuplar›n›n
yo¤un kat›l›m› ile gerçekleflen bas›n
toplant›s›nda Çaml›bel, “Kalite ve yaflam
konforunu, mimari estetikle birlefltiren konut 
projelerimizi; kentsel geliflim potansiyeli 
yüksek lokasyonlarda ve sat›n almay› 
kolaylaflt›ran uygun fiyatlarla ‹zmirlilere 
sunmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

KÜLTÜR & SANAT VE SPORA DESTEK
Soyak, 17-19 Temmuz tarihleri aras›nda 
6. Uluslararas› Foça Festivali’ne ve 
Kufladas› 2. Streetball Turnuvas›’na 
sponsor olarak destek verdi. Üç gün süren
ve çeflitli sanatsal aktivitelerin yan› s›ra 
sohbet toplant›lar›n›n da yap›ld›¤› 
6. Uluslararas› Foça Festivali’ne ilgi 
yo¤undu. Festivali takip eden kat›l›mc›lar,
karma resim sergisi, piyano dinletisi, plaj
voleybolu, sokak basketbolu, folklor, dans
gösterileri ve yelken gösterilerinin yan› s›ra
en güzel site ve bahçe yar›flmas›, yemek
yar›flmas› gibi etkinliklerle keyifli vakit 
geçirdiler. Tiyatroseverler ise festival 
kapsam›nda, Ferhan fiensoy’un “Ferhangi
fieyler” oyununu izleme f›rsat› buldu.  

DAHA ‹Y‹ B‹R DÜNYA ‹Ç‹N 
Soyak’›n “Gelece¤e Bir Damla Sakla” 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi, 
Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk 
Derne¤i’nin CSR Europe iflbirli¤i ile 
düzenledi¤i KSS Çözümleri Pazaryeri Etkin-
li¤i’nde yer ald›. Avrupa Birli¤i Parlamenteri
Richard Howitt’in de kat›ld›¤› uluslararas›
etkinlikte, Soyak Holding Kurumsal ‹letiflim
Koordinatörü Fatma Çelenk, Soyak’›n 
“sürdürülebilir yaflam” yaklafl›m›n› anlatt›.
Avrupa Birli¤i Parlementeri Richard Howitt,
Corporate Social Responsibility-Europe 
Yönetim Kurulu Baflkan› Lettemieke 
Mulder, Avrupa Komisyonu, KSS Dan›flman›
Thomas Dodd, TBMM AB Uyum 
Komisyonu ve AB Türkiye Karma 
Parlamento Komisyonu Üyesi Prof Dr Gaye
Erbatur, Kadir Has Üniversitesi Rektör 
Yard›mc›s› Prof. Dr. Deniz Bayrakdar gibi
isimlerin konuflmac› olarak yer ald›¤› 
etkinlikte, özel sektörün önde gelen 
oyuncular› kurumsal sosyal sorumluluk 
alan›ndaki projelerini sundular.  

SOYAK ‹SV‹ÇRE’DE
Soyak’›n “Gelece¤e Bir Damla Sakla” 
kurumsal sosyal sorumluluk projesi ve 
projenin ölçümlenmesi, Dünya Araflt›rmac›-
lar Birli¤i ESOMAR’›n 62. y›ll›k kongresinde,
Türkiye’yi temsilen kabul gören ve 
‹sviçre’ye sunum için davet edilen “tek 
bildiri” olarak yer ald›. ‹sviçre’nin Montrö
kentinde gerçeklefltirilen kongrede, Soyak
Holding Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü
Fatma Çelenk ve ERA Araflt›rma ve 
Dan›flmanl›k fiirketi orta¤› Elvan Oktar’›n
sunumu büyük ilgi gördü. 100 farkl› 
ülkeden 50’den fazla sunumun, 
70 oturumun yap›ld›¤› ve binden fazla 
davetlinin oldu¤u kongre, dünyan›n en
büyük kongrelerinden biri say›l›yor.  

SOYAK MAV‹fiEH‹R II. STREETBALL 
ETK‹NL‹⁄‹
Geçen y›l Soyak Maviflehir A etab›nda ilki
düzenlenen Streetbal Etkinli¤i bu y›l da
Soyak Maviflehir B etapta site sakinlerinin
yo¤un kat›l›m› ile gerçeklefltirildi. A ve B
etaplar›n›n tak›mlar› ile yer ald›klar›, k›yas›ya
geçen müsabakalar sonras›nda yap›lan
ödül töreninde Soyak Yap› Genel Müdür’ü
Sertaç K›y›c› kazananlara kupa ve
madalyalar›n› verdi.
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SPOR

a¤l›kl› bir vücuda ve iyi bir durufla sahip olmak
için spor yapmak gereklilik. ‹fl ve flehir
hayat›n›n kofluflturmacas›nda spora zaman
ay›rmakta zorlan›yorsan›z, alternatif hareketler
yapman›z› öneriyoruz. Sizi zorlamayacak
hareketlerle vücudunuzu çal›flt›rmak çok kolay.
Küçük egzersizlerin hareketsizlikten daha iyi
oldu¤unu unutmamal›s›n›z. Zira, vücudu
hareketsiz b›rakmak ona yap›labilecek en
büyük kötülüklerden biri.

Basit egzersizler
Evde veya ofiste kolayca uygulayabilece¤iniz
egzersizler, vücudunuzda mucizeler yaratabilir.
Üstelik bu sayede spor salonuna gitme zah-
metinden de kurtulmufl olursunuz. Her an her
yerde yapabilece¤iniz hareketler oldu¤u için
vakitsizlikten yak›nma flans›n›z da ortadan
kalkar.

Koltu¤unuzu kullan›n
Koltu¤unuzun karfl›s›na geçip koltuk kenar›na
e¤ilip kollar›n›zla a¤›rl›¤›n›z› kolça¤a verin.
Baca¤›n›z› aya¤›n›z yere paralel olacak flekilde
yavafla geriye do¤ru gerin ve çekin. Düzenli
olarak yapt›¤›n›zda bald›r ve basen bölgenizde
fark yaratt›¤›n› göreceksiniz.

Bacaklar›n›z› çal›flt›r›n
Evde veya ofiste otururken bacaklar›n›z› yer-
den yaklafl›k 20-25 santim kadar kald›r›p diz-
den k›r›n. 20’ye kadar yavafl yavafl sayarak
bacaklar›n›z› bu flekilde havada tutun. Daha
sonra bacaklar›n›z› 20 kez yukar› kald›r›p
indirin. Bu sayede, bacaklar›n›z s›k›laflacak.

Makas hareketi yap›n
Düz bir zemine s›rt üstü uzan›n. Topuklar›n›z
birbirine de¤erken ayaklar›n›z› ileriye do¤ru
gerin. Tamamen gergin olan bacaklar›n›z› aça-
bildi¤iniz kadar aç›n ve yavaflça kapat›n.
Hareketi yaparken bacaklar›n›zdeki gerginli¤in
kaybolmamas›na dikkat etmelisiniz. ‹lk baflta
zorlansan›z da pratik yapt›kça bacaklar›n›z
güçlenecek.

Kollar›n›z› kullan›n
S›rt›n›z› duvara dönerek ellerinizi duvara
yaslay›n. Bu s›rada vücudunuzla birlikte
bacaklar›n›z›n da e¤ik olmas›na özen gösterin.
S›rt›n›z› dimdik tutarak ellerinizle duvara kuvvet
uygulay›n. Zamanla kol kaslar›n›z›n s›k›laflt›¤›n›
ve kollar›n›z›n güçlendi¤ini göreceksiniz.

Üst gövdenizi çal›flt›r›n
Sandalyenin ucuna do¤ru oturup kollar›n›zla
sandelyenin arkas›n› s›k›ca kavray›n. Kollar›n›z›
k›rmadan belinizi dik tutup omuzlar›n›z›,
s›rt›n›z› ve gö¤sünüzü esnetmek için 
vücudunuzu ileriye do¤ru çekin.

SS

EGZERS‹ZLER
Spor salonuna gitmeden de formunuzu korumak için neler 

yapman›z gerekti¤ini biliyor musunuz?

SA⁄LIKLI YAfiAM ‹Ç‹N 
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Stage 1 of the Soyak Siesta Project
has been completed, after having
begun in 2008, in Izmir. Great
interest was shown to the flats for
sale and now stage 2 has begun,
with the same rich variety of 
apartments as well as 
payment options, as of October. 

oyak Siesta brought a brand new concept to
Izmir, namely the ‘few floors’ building concept.
Round 2 has begun for flats; in total there are
2250. Soyak Siesta caters to a wide-variety 
of tastes. Stage 2 includes 389 flats, ranging
from 1+1 to 3+1. 

Soyak Siesta's 2nd stage offers various payment
options to its customers, with payment 
installments starting at 494TL and housing prices
at 99.000TL. Soyak Siesta stage 2 allows you to
become a homeowner by paying only 5% upfront,
as well as the chance to move in at the same time
as Soyak Siesta stage 1 homeowners, in March
2011. Finally, those who pay cash upfront will
benefit from a 6% discount as well.

Soyak Siesta has completed the stage 1 sales
each which is designed in a Mediterranean 
flavor while also being functional and modern. 
The project was designed according to a 
‘white’ concept. Soyak Siesta is located 
conveniently near the Izmir highway, metro 
and shopping centers, making life for the 
residents easier. Residents will also enjoy 
a view of the Izmir golf not to mention amenities
aimed to enhance the social life such as sports
areas, pools, kids’ play areas and more as well
as open and covered parking structures.

Soyak aims to bring a new lifestyle to the 
city with its real estate developments. Stage 2 joins
the Mediterranean spirit with modern living. 

SSUUMMMMAARRYY
SOYAK S‹ESTA 

IS GROWING IN STRIDES

SS

FESTIVAL FUN AT SOYAK SIESTA
Soyak Siesta residents have begun to enjoy events. To celebrate stage 2 of the Soyak

Siesta project, a festival was arranged that spanned 2 days and included many fun
events. The festival, which was attended by 1.500 people, had many delicious options

food options including gözleme, kumpir (jacket potato), hotdog, flerbet (sherbet) and
more. There was also a raffle at the event, not to mention magic shows and men on 

stilts and a juggler. The awards ceremony for the Soyak Maviflehir Streetball 
competition also took place at the festival. 
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oyak is known in the real estate sector for its 
residential spaces, which are conducive for 
modern living. Upon the completion of the Soyak
Evreka project, the Soyak Evreka Rezidans
have come to life in Kartal, Istanbul. Construction
started in 2007, and in September 2009 owners
chose their apartments; owners also had the
wonderful opportunity to inhabit their new living
spaces 1 month ahead of the scheduled time. 

The CEO of Soyak Holding, Emre Çaml›bel gave
a statement on the month-early opening 
of Soyak Evreka, “ We have always had our 
customers’ best interests at heart when 
developing this project or any project. By placing
your trust in Soyak, in return you gain a living
space that is sure to be a great addition to your
life, offering all the comforts of a modern lifestyle
in an urban area. I believe that by opening up the
apartments one month ahead of time we gained
the trust of our customers, even more so than
before. Ever since the beginning of this project,
we have received a lot of positive feedback,
hence, the apartments were sold almost 
instantaneously; we sold 126 apartments and
opened them up to their owners a month before
September 2009, which was the scheduled date.
We’re proud to announce that modern living in
Kartal is on behalf of Soyak Evreka Rezidans.”
A modern and functional living space:
Soyak Evreka Rezidans
The Soyak Evreka Rezidans is in total 15 floors
with 126 apartments, 96 of them 1 bedroom 
1 bath, and 30 of them 2 bedroom one bath. 
On the ground floor of the apartment building
there is a sauna, sports room, and changing
rooms. There is 24-hour security patrolling the
grounds, as well as a swimming pool, basketball
courts, children’s playgrounds and a 2-floor
parking lot.

All of the Soyak Evreka Rezidans apartments 
will have a built-in oven, washing machine, stove
and aspirator. Soyak Evreka Rezidans’s location is
also very conducive for those who work or lead an 
active lifestyle: major city highways, Sabiha 
Gökçen Airport, city ferries, and the Marmaray
Project (which is still under construction) are all
within short distances from Soyak Evreka. Kartal 
has also recently been a part of the Istanbul
Municipality’s project “City Make-Over Project”
bringing many advancements to the area. 
Business centers, residential developments, an
Opera house, parks, hotels, restaurants, a yacht
pier, and a boardwalk along the water are all in 
the making. As the residential numbers grow in the
area, foreign investments will also be made, 
making Kartal one of Istanbul’s major business
areas in the near future.  

SOYAK
EVREKA

REZ‹DANS
Soyak’s new residential 

development in Kartal, Istanbul
gives a new meaning to 
comfortable living with 

126 new, deluxe apartments.

SS

SSUUMMMMAARRYY
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‹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

Yeme & ‹çme
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

‹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

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

KENT REHBER‹RÖPORTAJ

Soyak tasar›m tak›m›n›n hizmet alanlar›ndan bahsedebilir
misiniz?
Tasar›m Tak›m› olarak, Soyak bünyesinde ürün gelifltirme sürecini
yürütmekteyiz. Mimari projelerin haz›rlanmas› aflamas›ndan di¤er
disiplinlerle koordinasyonun sa¤lanmas› ve konsept tasar›m alter-
natiflerinden imalat detaylar›n›n haz›rlanmas› aflamalar›na kadar
tüm proje süreçlerini yönetmekteyiz. Bununla birlikte, çal›flt›¤›m›z
tasar›mc› firmalar›n gelifltirdikleri çözüm önerilerini, beklentilerimiz
do¤rultusunda kurulan denge ve iletiflimle iflimizi gelifltirmeye yan-
s›tmaktay›z. Ayr›ca, dünyada geliflen sektörel uygulamalar›n, tek-
nolojik yeniliklerin takibini yaparak, yenilikçi yaklafl›mlarla sektörü-
müzde öncülü¤ü sürdürecek bak›fl aç›s›n› ifllerimize yans›tmakta-
y›z. Çal›flt›¤›m›z tasar›mc› firmalar›n seçimi, portföyümüzün geliflti-
rilmesi de faaliyetlerimiz aras›nda bulunmaktad›r.
Bir projeye bafllad›¤›n›zda ifl, hangi aflamalardan geçiyor?
Öncelikle, proje yapaca¤›m›z arsa bilgileri bize geldikten sonra,
konsept tasar›m alternatifleri haz›rl›yoruz. Burada, projenin ana ta-
sar›m kararlar› veriliyor, seçilen konsept üzerinde proje gelifltiriliyor.
Bu noktada , yapaca¤›m›z konut tiplerini belirliyor, sat›fl alanlar›m›-
za karar veriyoruz. Yani, ortak alanlarda ne gibi aktiviteler yer ala-
ca¤›, hangi temalar›n öne ç›kaca¤› konusunda kararlar veriliyor. Bu
aflamadan sonra uygulama projelerimizi haz›rl›yor, idari – resmi
onaylar al›nd›ktan sonra proje üretime haz›r hale geliyor. Bu arada,
sat›fla yönelik olarak sat›fl ofisi, örnek daire, sat›fl kitleri, maket ça-
l›flmalar› da yap›l›yor. Son olarak, ihale dosyas›nda yer alacak tüm
imalat detaylar› ile birlikte projeyi Üretim Tak›m›na aktar›yoruz. ‹n-
flaat›n bitifl aflamas›na kadar, gereken teknik deste¤i sa¤l›yoruz,
müflteri teslimlerinden sonra tasar›m ile ilgili talepler gelir ise onla-
r› da de¤erlendiriyoruz.
Tasar›m tak›m› olarak hangi ak›mlar› takip ediyorsunuz?
Genel olarak, yüzy›l›m›z›n ça¤dafl mimarl›k ak›mlar›n›, dünyada geli-
flen kendi sektörümüzle ilgili proje örnekleri  takip etmekteyiz. Üret-
ti¤imiz projelerde, modern çizgiyi ve minimalist yaklafl›mlar› koruyo-
ruz. Enerji verimlili¤i ve ekolojik – sürdürülebilir unsurlara önem
veriyoruz. Geliflen teknolojik ve sosyo kültürel flartlar flu anda her-
kesin ekolojik tasar›mlar› öne ç›karmas›n› zorunlu hale getirmeye

bafllam›flt›r. Müflterilerimize sundu¤umuz konutlarda ve yaratt›¤›m›z
yaflam alanlar›nda modern, fonksiyonel, yal›n, minimal yaklafl›mlara
a¤›rl›k verirken dekorasyon alternatiflerinde seçeneklerimizi müflteri-
lerimizin beklentilerini gelifltirecek flekilde oluflturuyoruz. Buralarda
kendi be¤enilerimiz do¤rultusunda çok dayatmac› olmay› do¤ru bul-
muyoruz, yeni malzemeleri kullanmay› öne ç›kar›yor ve müflteri kitle-
mizin be¤enisine hitap edebilecek farkl› seçenekler sunuyoruz.
Tasar›m uygulamalar›n› hayata geçirirken hangi k›staslar›
göz önünde bulunduruyorsunuz?
“Biçim önemlidir” ancak “biçim fonksiyonu takip eder” diyoruz. Ya-
ni, öncelikle ekonomik, uygulanabilir, bulundu¤u co¤rafyan›n malze-
melerine ve iklimine uygun, fonksiyonel tasar›mlar gelifltirilmesini
önemsiyoruz. Müflterilerimizin ihtiyaçlar›, beklentileri, talepleri her za-
man öncelikle göz önünde bulundurdu¤umuz konulard›r. Di¤er ta-
raftan, gelifltirdi¤imiz tasar›mlarla , “az “içerisinde “çok” ifllev sa¤la-
may› hedeflerken, yenilikçi, inovatif çözümler gelifltirmeyi,  sat›n al›-
nabilir, fonksiyonel, yal›n, güvenli bir yaflam tarz› sunmay› hedefliyor
ve o bak›fl aç›s› ile çal›fl›yoruz. Tasar›m süreçlerimizin her aflamas›n-
da ekonomik ancak asla kaliteden taviz vermeyen seçimler yap›yo-
ruz ve mevcut teknolojik olanaklar çerçevesinde h›zl›, güvenli ve se-
ri üretilebilir detay çözümlerine odaklan›yoruz. Konut projelerimizi
gelifltirirken, tasarlad›¤›m›z konutlarla birlikte, site içerisinde gelifltir-
di¤imiz sosyal alanlarla proje ve çevresinde bir yaflam konsepti de
gelifltiriyoruz. Üretti¤imiz projenin do¤aya , çevreye ve insana sayg›l›
olmas›, ekolojik – sürdürülebilir yaklafl›mlar sergilemesine çok önem
veriyoruz.  Tabii bu ifllevleri sa¤lamaya çal›fl›rken yarat›c›l›k yolunu da
hep aç›k tutmaya çal›fl›yoruz. Günümüzde, özellikle gayrimenkul
sektöründe rekabetin bu derece güçlü oldu¤u, müflteri kitlesinin se-
çicili¤inin ve bilincinin giderek geliflti¤i bir dönemde, tasar›mlar›n›z-
daki farklar ve getirdi¤iniz yenilikler sizi di¤erlerinden ay›r›yor. 
Önümüzdeki dönem ifl hedeflerinizden ve projelerinizden
söz edebilir misiniz?
fiu anda ‹stanbul Kuzey Bahçeflehir’de, yaklafl›k 4000 konutluk bir
proje çal›flmam›z devam etmekte. ‹zmir Urla – Zeytinalan› bölgesin-
de yaklafl›k 160 adet bahçeli evden oluflan bir proje için çal›flmala-
r›m›z sürüyor.

SOYAK 
TASARIM 

TAKIMI
Mimari projelerin haz›rlanmas›, di¤er 
disiplenlerle koordinasyonun sa¤lanmas›,
konsept tasar›m alternatiflerinden imalat
detaylar›n›n haz›rlanmas› aflamas›na kadar
tüm proje sürecini yöneten tasar›m tak›m›
sorular›m›z› yan›tl›yor.
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