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Yirmi birinci yüzyıl teknolojinin, bilişimin tavan yaptığı bir 
yüzyıl… Ayak seslerini yirminci yüzyılın son 20 yılında şiddetle 
hissettiğimiz teknolojik gelişmeler, hayatımızda çok büyük 
değişimler yarattı. Yakın Çağ artık tarih kitaplarında kaldı. 
Daktiloyu, teleksi bilmeyen bir nesil yetişti, şimdikiler artık faksı 
da bilmeyecek. Görüntülü telefon bundan çok değil, yirmi yıl 
önce hayalken artık cep telefonlarıyla bu mümkün. Hatta 
bilgisayar ekranlarımızdan da görüşebiliyoruz. 

Yaşamlarımızdaki değişim bu kadarla da sınırlı kalmadı. 
Organik ürünlerin, yeni nesil bahçeli evlerin, rezidansların, 
kentlerde ama yeşille iç içe yaşamanın çok rağbet gördüğü bir 
hayat tarzı çıktı ortaya. Belki teknolojinin bu kadar hayatın içine 
girmesi bizleri yordu, belki de kentlerde yaşamanın getirdiği 
doğal süreç. Bir Çin bedduası, “İlginç zamanlarda yaşayasın” 
der. Tam da bizim yaşadığımız dönem için söylenmiş! 
Bu sürecin de oturmasını bekleyeceğiz. 

Beklerken insanlık için çok faydalı kavramlar da yaratmaya, bu 
kavramları tartışmaya başladık. Gayrımenkul, enerji, çimento 
ve döküm sektörlerinde öncü yatırımlar gerçekleştiren bir 
marka olarak 50 yılı aşkın süredir, sürdürülebilir kaliteli yaşam 
kültürünün oluşmasına katkı sağlama ve gelecek nesillere 
yaşanabilir bir dünya bırakma hedefi doğrultusunda çalışmalar 
yürütüyoruz. Mottomuz, “Bugün artık yarın” olduğu için, 
sürdürülebilirlik bizim açımızdan çok daha önemli ve yaşamsal. 

Ülkemizde sürdürülebilirlik kavramını ilk telaffuz eden 
markalardan biri olarak, dünyamız ve gelecek nesiller için 
bıkmadan usanmadan bu kavram üstünde konuşacağız…

Yaşamınıza anlam katan ilişkilerinizin ve davranışlarınızın her 
zaman sürdürülebilir olması dileğiyle… 

Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü
F. Fatma Çelenk
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İKSV / 12 Aralık 2012’ye kadar 13 Ekim’de kapılarını 
aralayan bienal; kentsel tasarım, mimarlık, endüstri ürünleri 
tasarımı, grafik tasarım, moda tasarımı, yeni medya 
tasarımı gibi başlıca alanlar ve ilgili tüm yaratıcı ürün ve 
projeleri kapsayan sergileri ve etkinlikleriyle, iki ay boyunca 
İstanbul’u tasarım kentine dönüştürecek. İstanbul Tasarım 
Bienali, küratörleri Emre Arolat ve Joseph Grima’nın, 
Londra Tasarım Müzesi Direktörü ve İstanbul Tasarım 
Bienali Danışma Kurulu Üyesi Deyan Sudjic tarafından 
belirlenen “Kusurluluk” (Imperfection) temasını, kendi 
bakış açılarıyla yorumlayarak oluşturdukları iki farklı sergi 
mekânı yarattı. Emre Arolat’ın İstanbul Modern’de “Musibet” 
başlığını taşıyan sergisi ile Joseph Grima’nın Galata Özel 
Rum İlköğretim Okulu’nda yer alacak “Adhokrasi” başlıklı 
sergisi, 46 ülkeden 200’ün üstünde tasarımcı ve mimarın, 
objelerden video yerleştirmelerine, maketlerden açık 
alan düzenlemelerine, fotoğraflardan ziyaretçilerin kendi 
tasarımlarını yaratabilecekleri interaktif araçlara uzanan 
yaklaşık 100 projesini bir araya getirecek. İstanbul Tasarım 
Bienali, iki ana serginin yanı sıra, Akademi Programı, atölye 
çalışmaları sergileri, paralel katılımcı etkinlikleri ve tasarım 
yürüyüşleriyle şehrin farklı noktalarına yayılacak. 

İSTANBUL 
TASARIM 
BİENALİ

Oyun Atölyesi / Kasım ve Aralık
Haluk Bilginer ve Zerrin Tekindor’un başrollerini 

üstlendiği, güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken oyun, 
geçtiğimiz mayıs ayında Shakespeare’s Globe 2012 

International Shakespeare Festivali’nde izleyicilerin ve 
eleştirmenlerin büyük beğenisini toplamış; 1-2 Haziran’da 

ise İstanbul Tiyatro Festivali’nde sahnelenmişti. 
Shakespeare’in dizeleriyle dile gelen tarihin en büyük 

aşkı Antonius ile Kleopatra, 1947’den sonra ilk kez Oyun 
Atölyesi sahnesinde seyirci ile buluşuyor.  

Antonius ve Kleopatra

SALT Galata / 6 Ocak 2013’e kadar

Hayati Tabanlıoğlu mimarlık arşivinden 
belgeler ile Türkiye’nin modern kültürünün 

mihenk taşlarından olan AKM binasının zorlu 
ve incelikli tasarım ve yapım süreçleri ortaya 

konuyor. Lütfi Kırdar’ın İstanbul Valisi ve 
Belediye Başkanı olduğu 1946 yılında, bir 

opera binası olarak projelendirilen bina, 
birçok mimari müellifin çeşitli tasarımlar 

yaptığı uzun ve zorlu bir sürecin sonunda, 
1969’da mimar Hayati Tabanlıoğlu 

tarafından tamamlanmış ve “İstanbul Kültür 
Sarayı” adıyla faaliyete başlamıştı. Mimari, 

toplum ve yapılı çevre arasındaki ilişkileri 
inceleyen sergi süresince, Tabanlıoğlu 
Mimarlık’ın katkısıyla SALT Araştırma 

bünyesine dahil edilen Hayati Tabanlıoğlu 
mimarlık arşivi de araştırmacı ve ilgililerin 

erişimine açık olacak.

MODERNİN İCRASI: ATATÜRK 
KÜLTÜR MERKEZİ, 1946-1977

Sakıp Sabancı Müzesi / 6 Ocak 2013’e kadar 
10. yılını kutlayan S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin düzenlediği sergi, 
İzlenimcilik akımının yaratıcısı Fransız Ressam Claude Monet’nin 
hayranlık yaratan tablolarını sanatseverler ile buluşturuyor. Sabancı 
Holding’in ana sponsorluğunda, Marmottan Monet Müzesi işbirliğiyle 
düzenlenen, çiçek ve doğa temalı tabloların yer aldığı sergi; “Belki 
de ressam olmayı çiçeklere borçluyum,” sözlerinin sahibi Monet’nin 
olgunluk dönemindeki sanatsal üretiminin ana temasını oluşturan 
Giverny Bahçesi’ne yoğunlaşıyor. Ressamın geç dönem bahçe 
manzaraları, nilüferler ve ünlü Japon köprüsü tablolarının yanı sıra, 
yakın arkadaşı ressam Auguste Renoir imzalı Monet ve eşi Camille’in 
portreleri, kişisel eşyaları ve fotoğrafları da sergide yer alıyor. 

Monet’nin 
Bahçesi
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YENİ  UFUKLAR

Masdar City, ABU DHABI
Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dhabi kentinde yapılması planlanan Masdar 
City ekoloji savaşının yeşil askerlerini son derece memnun ediyor. Dünyanın 
enerji bakımından en yenilenebilir ve sürdürülebilir kenti olmaya aday 
Masdar City’nin gücünü güneş ve rüzgar enerjisinden alması, atık suyunun 
ve biyolojik atıklarının büyük kısmını da kullanılabilir materyallere (su, 
toprak, gübre vs) dönüştürmesi planlanıyor. Bu sayede atık miktarını sıfıra 
yaklaştıracak olan kent, ülkeyi kasıp kavuran ve temizlenmediği takdirde 
kum tepelerine sebep olan çöl rüzgarlarına da engel olacak şekilde 
tasarlanıyor. Kenti çevreleyen duvar hem Masdar’ı çöl rüzgarlarının yığdığı 
kumdan koruyacak hem de sokaklarda tasarlanan gölgelikler yakıcı güneş 
ışığına engel olacak. Tamamen yeşil bir şehir olması planlanan Masdar’a 
benzinli arabaların girmesi de yasak olacak ve kentte sadece elektrikle 
çalışan araçlar trafiğe çıkabilecek. Toplu taşıma için de benzer önlemler 
düşünülmüş. Metro sistemiyle birlikte elektrikli kapsül arabalar tasarlanmış. 
Kentin tüm tasarımının gerçeğe dönüşmesi şimdilik iyi bir tahminle 2020 
yılını bulacak gibi gözüküyor. 

Gelecekte kentler nasıl olacak hiç düşündünüz mü? 
Bunun için bilim kurgu filmlerini izlemenize ya da 

gelecekte olanları kendi gözlerinizle görebilmek için 
ölümsüzlüğün ilacını bulmaya çalışmanıza gerek yok 

zira geleceğin kentleri şimdiden tasarlanmıyor. 
Abu Dhabi’den Tokyo’ya, Amsterdam’dan 

Dezhou’ya ve Londra’ya geleceğe yön 
veren kentler ve projeler... 

GELECEĞiN 
KENTLERi
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Zuidas, AMSTERDAM
Mobilitenin son derece yüksek olduğu global dünyada geleceğin şehirlerinin havalimanı merkezli olması son 
derece doğal görünüyor. Zuidas da Amsterdam’da, havalimanı Schiphol etrafında yükselen bir kent… Hem iş 
hem konut merkezi olarak tasarlanan bu yeni yaşam alanı geleceğin kentleri olması planlanan ‘aerotropolis’ yani 
havalimanı kentlerine başarılı bir örnek. Burada hemen hepsini çokuluslu firmaların oluşturacağı 499 kadar şirketin 
faaliyet göstermesi bekleniyor. Şirket merkez ofislerinin yanı sıra hastane, üniversite, çok uluslu okullar, çok 
çeşitli mağazalar, spor merkezleri, restoranlar, sanat galerileri, müzeler, tiyatrolar ve alışveriş merkezleriyle kendi 
kendini çevirmeye yetecek bir kent olmaya aday Zuidas’ta yaşam çoktan başlamış durumda. Zuidas da geleceğin 
şehirlerine uygun olacak şekilde yenilenebilir enerji kullanma peşinde. Toplu taşıma aracı olarak metro, tren ve 
otobüsün kullanılacağı Zuidas, Amsterdam şehir merkezine de yine bu araçlarla bağlanacak. 

The Shard, LONDRA
İngiltere başkentinin Bridge Quarter bölgesinde 

yükselen The Shard kentin en dinamik binası. 
Dünyanın dikkatini, 2012 Olimpiyat Oyunları’yla 
kendisini tüm dünyaya yeniden hatırlatan kente 

ve kentin bu bölgesine çekecek olan The Shard, 
Paris’in ünlü kültür merkezi Centre Pompidou’nun 

da mimarı olan Renzo Piano imzasını taşıyor. 
Tamamlandığında Batı Avrupa’nın en uzun binası 

olacak The Shard 310 metre yüksekliğinde olacak 
ve toplam 72 kattan oluşacak. The Shard içindeki 
daireler gökyüzünün açık olduğu bir günde denizi 
görme imkanı sunuyor ve bu özelliğiyle Londra’da 
bir ilki gerçekleştiriyor ancak fiyatların uçuk olması 

bekleniyor. Londra’nın geleceğin kenti olması 
sadece The Shard sayesinde değil. Olimpiyat 

Oyunları sebebiyle başkentte büyük bir değişim 
ve gelişim de söz konusu oldu. 27 Temmuz-12 

Ağustos arasında gerçekleştirilen Olimpiyat Oyunları 
için kentin doğusundaki 2.5 kilometrekarelik 

endüstriyel alan yeniden ele alındı. Sanayi atıklarının 
kirlettiği bu alan son derece değersizken oyunlar 

sebebiyle elden geçirildi ve Olimpiyat Parkı olarak 
yeniden doğdu. Sadece müsabakalara ev sahipliği 

yapmakla kalmayan aynı zamanda tüm kentlilere 
geniş bir yeşil alan sağlayan Olimpiyat Parkı’nın 

kuzey kesimi de yağmur sularını ve su taşkınlarını 
ekolojik çözümlerle kontrol altına alacak şekilde 

tasarlandı. Bu alan aynı zamanda ender kuş türleri 
için bir habitat görevi de görmeye başladı. Bu 

alana bir de 3000’e yakın konutun bulunduğu bir 
rezidans inşa edildi. Kısacası Londra geleceğe 

eskiyi yeniye devşirerek hazırlandı. 
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SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
STRATEJİSİ

SOYAK’IN

Ürün ve hizmet kalitesiyle olduğu kadar, yenilikçi 
yaklaşımıyla da gayrimenkul, enerji, döküm ve çimento 
sektörlerinde proje ve yatırımlarına devam eden Soyak 
Holding, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya 
bırakmayı hedeflerinin ilk sırasına yerleştiriyor.   

Soyak’ta kurumsal kültürün bir parçası 
olan sürdürülebilirlik yaklaşımı üzerine 
gerçekleştirilen çalışmaları, birden fazla 
ana başlıkta toplamak mümkün. Bunların 
en başında, 2007’de sektöründe ilk 
olarak yayımlanan “Sürdürülebilir Yaşam 
Raporu” geliyor. İklim değişikliği problemi, 
çevre koruma önlemleri, yeşil bina 
sertifika sistemleri ve Soyak projelerindeki 
sürdürülebilir nitelikler hakkında bilgi veren 
bu raporla beraber, “sürdürülebilirlik” ilkesi 
Soyak’ın kurumsal stratejisi haline geldi. 
Soyak’ın bu konudaki stratejisi; bireylerin 
sağlık ve konforunu artıracak projeler 
geliştirmek, ekolojik çeşitliliği korumak, 
paydaşlarını çevresel yönetim hakkında 
bilgilendirmek, CO2 salımlarını azaltmak, 
enerji tüketimini azaltmak, yenilenebilir 
enerji ve temiz enerjilere yönelmek, su 
tüketimini azaltmak, su kaynaklarını en 
verimli şekilde kullanmak, geri dönüşümlü 
malzeme kullanmak ve sürdürülebilir atık 
yönetimi uygulamak olarak özetlenebilir. 
Ardından bu doğrultuda çeşitli sertifika 
çalışmalarına hız veren Soyak; ISO 
14001 (ÇYS), ISO 16064-1 (Sera 
Gazı Emisyonlarının Kurum Bazında 
Raporlanması), OHSAS 18001, EFQM 
(The European Foundation for Quality 
Management) Sertifikası ve son olarak 
da LEED sertifikasyon çalışmalarını 
gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilirlik 
yaklaşımını, öncelikle kendi Merkez 
Binası’nda yerleştirmek ve çalışanları için 
daha verimli ve konforlu bir çalışma ortamı 
yaratmak ihtiyacından yola çıkan Soyak, 
2010 yılında Mecidiyeköy’deki Soyak 
Merkez Binası için LEED sertifikasyon 
çalışmalarına başlamıştır.
1998’de ortaya atılan LEED sertifika 
sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi 
(USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre 
dostu bina sertifikasyon sistemidir. 
İngilizce açılımı “Leadership in Energy and 
Environmental Design” olan LEED sistemi, 
tasarım sürecinden başlayarak binanın 
tamamlanmasına kadar devam eden uzun 
bir süreçtir ve farklı bina tiplerine göre (yeni 
binalar, var olan binalar, müstakil evler, 
okullar, hastane ve klinikler, mağazalar 
gibi…) farklı uygulamalar içermektedir. 
LEED sistemi, binaları 7 alt başlık altında 
inceleyip değerlendirir:
• Sürdürülebilir Arazi
• Su Verimliliği
• Enerji ve Atmosfer
• Malzemeler ve Kaynaklar
• İç Mekân Yaşam Kalitesi

• İnovasyon
• Yerel Öncelik Sırası
Bir projenin LEED sertifikasına sahip 
olabilmesi için, tasarımında ve inşaatında 
yapılacak yeşil ve enerji verimli 
uygulamalar ile önkoşullara uygunluk 
sağlanmalı, daha sonra her bir kredi 
altındaki puanlar toplanmalıdır. Proje 
yukarıdaki alt başlıklarda topladığı 
puanlara göre Sertifikalı (40-49 puan), 
Gümüş (50-59 puan), Altın (60-79 puan) 
veya Platin (80-110 puan) düzeyinde 
ödüllendirilir. 
1987’de inşa edilen Soyak Merkez 
Binası, var olan binalar kategorisinden 
(LEED Existing Buildings: Operations 
and Maintenance) LEED’e başvurmuştur. 
Soyak Holding Merkez Binası enerji ve 
su verimliliğine yönelik uygulamaları, 
peyzajda verimli sulama metodları, 
mekanik sistemlerin verimliliğini 
artırmaya yönelik yapılan iyileştirmeler, 
Sürdürülebilir Satın Alma Politikaları, 
Yeşil Temizlik Politikaları, atık ayrıştırma 
ve geri dönüşüme gönderme, bina 
iç ortam hava kalitesini arttırmaya 
yönelik iyileştirmeler gibi uygulamalar 
sonucunda 2011’de LEED EBOM Silver 
sertifikasını almaya hak kazanarak, “var 
olan binalar” kategorisinden Türkiye’de 
LEED sertifikasına hak kazanan ilk bina 
olmuştur.
LEED çalışmaları kapsamında Soyak 
Merkez Binası’nda uygulanmak üzere 
hazırlanan tüm politika ve prosedürler, 
bina işletmesinin bir parçası haline 
gelerek binanın tüm operasyonel yaşamı 
boyunca uygulanmak üzere, tüm 
çalışanlar ve kurum yöneticileri tarafından 
benimsenmiştir.
Buna ek olarak, Soyak’ın yapımı 
devam eden İzmir Karşıyaka’daki 
1109 konutluk Soyak Mavişehir 
Optimus ile İstanbul Zincirlikuyu’daki 
77 konutluk Soyak Soho projesinde 

de yeni binalar kategorisinden LEED 
sertifikası alınması hedeflenmiştir. Bu 
iki LEED Gold adayı projenin tasarım 
ve inşaatının tüm aşamalarında, LEED 
NC (Yeni Binalar) kriterlerine en üst 
düzeyde uymaya çalışılmaktadır. 
Soyak’ın bina kullanıcılarının sağlığını ve 
konforunu arttırmak, çevreyi ve doğal 
yaşamı korumak, ayrıca enerji ve kaynak 
tüketiminde tasarruf sağlayarak aidatları 
azaltmak adına bu projelerinde önemle 
üzerinde durduğu noktalardan bazıları 
şunlar olmuştur: Serada yetişen kültür 
çimi yerine yerel kır çimi kullanmak; 
bahçeleri sulamak için yağmur suyunu 
toplayacak sistemler kurmak; yeşil ve 
sosyal alanlara daha fazla yer ayırmak 
için otoparkları olabildiğince yer altına 
inşa etmek; elektrikli araç şarj üniteleri 
yaparak düşük emisyonlu araçlara özel ve 
öncelikli park yerleri ayırmak; tüm elektrik 
ve mekanik ekipmanlarda enerji verimli 
modellere yer vermek; konut kullanıcıları 
için atık ayrıştırma sistemleri kurmak; 
inşaatta ortaya çıkan atıkların çevreye ve 
yeraltı sularına yayılmasına engel olmak 
için hepsini geri dönüşüme göndermek; 
konutlarda lambalar daha geç yakılabilsin 
diye pencere alan ve yükseklikleri ile oda 
derinliklerini optimumda tutmak… 
Bütün bu çalışmaların yanı sıra, Soyak 
kurumsal sosyal sorumluluk başlığı 
altında bireysel sporcuları desteklemekte, 
“geleceğe bir damla sakla” gibi 
faaliyetlerde yer almakta; ayrıca sivil 
toplum kuruşları ile geliştirdiği işbirlikleri 
çerçevesinde Gyoder, Konutder, İnder 
üyeliklerini, Çedbik (Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği) kurucu 
üyeliğini sürdürmekte; projelerinde 
uyguladığı yeşil ve enerji verimli 
uygulamalar için AR-GE çalışmalarını 
sürdürmekte; böylece daha sistematik 
biçimde yeşil ve enerji etkin projeler 
geliştirebilmektedir. 
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SOYAK İLE 
YÜKSEK YAŞAM 
KALİTESİ
Soyak olarak; Amerikan Yeşil Binalar 
Derneği tarafından verilen ve uluslararası 
geçerliliği olan LEED Gold Sertifikası 
adayı iki projemiz olan Soyak Soho ile 
Soyak Mavişehir Optimus’da, sakinlerinin 
sağlığını ve konforunu arttırmak, 
çevreyi ve doğal yaşamı korumak, 
enerji ve su tasarrufu sağlamak, doğal 
kaynakları korumak ve verimli kullanmak 
için pek çok uygulamaya yer verdik; 
müşterilerimizin içinde yaşamaktan 
mutluluk ve sahip olmaktan gurur 
duyacağınız evler hazırladık. 
Neler mi yaptık? 
• Serada yetişen kültür çimi kullanmadık. 
İstanbul’un kır çimini kullandık.
• Doğal yaşamı desteklemek için, 
peyzajda kullanılan tüm bitkileri 
İstanbul’un yerel ve iklimine adapte olmuş 
türlerden seçtik.
• Bahçeleri sulamak için yağmur suyunu 
toplayacak sistemler kurduk. Böylece 
aidatların da azalmasını öngördük. 
• Otomobil kullanılmadan da ihtiyaçların 
karşılanabilmesi için market, AVM, 
otobüs, metro, metrobüs gibi imkanlara 
yakın projeler geliştirdik.
• Şehrin içinde de bisiklete binmek 
isteyenler için bisiklet park alanları ayırdık.
• Yeşil ve sosyal alanlara daha fazla yer 
ayırmak için tüm otoparkları yer altında 

yaptık.
• Elektrikli araçlar için şarj üniteleri yaptık. 
Düşük emisyonlu araçlar ve carpool/
servis araçları/uzun araçlar için özel ve 
öncelikli park yerleri ayırdık.
• Evlerin yazın aşırı ısınmasını engellemek 
için çatı, dış cephe ve dış zeminde açık 
renk malzeme kullandık. 
• Evlerde su armatürlerinin hepsini en az 
su tüketen, en verimli modellerden seçtik. 
• Pencerelerden içeriye bol gün ışığı 
girmesi ve lambaların daha geç 
yakılabilmesi için, pencere alanlarını ve 
yüksekliklerini geniş, oda derinliklerini 
optimumda tuttuk.
• Hem faturalar hem de aidatlar azalsın 
diye, evlerde ve site içindeki elektrik 
armatürlerinin hepsini en az enerji tüketen 
modellerden seçtik.
• Site sakinlerinin geceleri yıldızları 
görebilmesi için, ışık kirliliği yaratmayan, 
gözyüzünü aydınlatmayan çevre 
aydınlatma armatürleri seçtik. 
• Evlerdeki tüm elektrik ve mekanik 
ekipmanları enerji verimli modellerden 
seçtik.
• Isınmaya daha az enerji harcanması için, 
evlerin yalıtımını uluslararası standartlara 
uygun yaptık.
• Evlerin ısı kontrolünü sahipleri 
ayarlayabilsin ve böylelikle daha az enerji 

tüketilsin diye, her odaya termostatik 
vana koyduk.
• Evlerde rahat rahat nefes alınabilmesi 
ve daha az kimyasal etkiye maruz 
kalınması için, düşük uçucu organik 
bileşik değerine sahip boya ve inşaat 
malzemeleri kullandık; solvent içerikli 
ürünleri kullanmadık.
• Ev sahipleri de çevreyi korumakta 
zorlanmasın diye, atıkların kolayca 
ayrıştırılabileceği sistemler kurduk.
• Evleri, sahipleri tarafından teslim 
alınmadan önce, inşaat sırasında çıkan 
tozdan etkilenmemeleri için, inşaat 
tamamladıktan sonra izole ederek 
koruduk.
• Dışarının kiri, tozu içeriye girmesin diye, 
her bina girişine uluslararası standartlara 
uygun özel paspaslar yerleştirdik.
• Geri dönüştürülmüş içeriğe sahip yerel 
inşaat malzemesi kullanarak ve inşaatta 
ortaya çıkan atıkların hemen hepsini geri 
dönüşüme göndererek çevreyi koruduk; 
böylece toz ve kirin çevreye ve yeraltı 
sularına yayılmasına engel olduk.
• Evlerin mekanik sistemlerinde ozon 
tabakasına zarar vermeyen çevre dostu 
soğutucu gaz kullandık.*
• Soho Ofis’te su tüketimini minimuma 
indirdik. Bina klima yoğuşma suyunu 
toplayıp ofis wc’lerinde kullandık ve 

wc’lere susuz pisuar yerleştirdik.*
• Soho Ofis’te çalışan herkes, işe 
bisikletle ya da yürüyerek gidip gelebilsin 
diye bisiklet park alanları ayırdık. Rahat 
rahat duşunu alıp işinin başına geçebilsin 
diye, duşlar ve giyinme odaları ayırdık. * 
• Çalışma alanlarında, sigara dumanına 
maruz kalınmasın diye, uluslararası 
standartlara uygun şekilde bina giriş 
çıkışlarından uzakta “sigara içme alanı” 
oluşturduk. *
Tüm bu uygulamalar, Soyak’ın her iki 
projesinde yaşamayı seçenlerin bizzat 
deneyimleyeceği uygulamalardan 
bazılarıdır. Sağlık, konfor, çevreye 
duyarlılık, tasarruf ve düşük aidat 
odaklı pek çok uygulamanın da ARGE 
çalışmalarına devam ediyoruz. Kurumsal 
kimliğimizin ayrılmaz parçası haline 
gelen sürdürülebilirliğin projelerimize 
yansımasını sertifikalandırma amacıyla 
başlattığımız LEED süreciyle, aslında 
yıllardır projelerimizde hiç de yabancısı 
olmadığımız çevre dostu ve verimli 
uygulamaları daha da geliştirerek, sizler 
için yeşil binalar, yeşil yaşamlar üretmenin 
heyecanını ve gururunu yaşıyoruz. 

*Bu maddeler sadece Soyak Soho projesi için 

geçerlidir. 
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Gayrimenkul sektöründe yüksek standartlı ve öncü projeleri hayata 
geçiren  Soyak, İstanbul’un hızla gelişen merkezlerinden Halkalı’da 
modern, doğa dostu bir ortamda konforlu ve huzurlu bir yaşamın 
kapılarını Soyak Evostar projesi ile açıyor. 

HALKALI’NIN 

YENi YILDIZI 

PROJE

lmaya ve yaşamaya değer bir Soyak klasiği 
daha Emlak Konut GYO işbirliğiyle hayata 
geçiriliyor. Yeni nesil yaşam ihtiyaçlarına 

yönelik ideal ev konseptini yaratarak, müşterilerinin 
beklentilerini karşılamayı hedefleyen Soyak’ın Halkalı’ya 
olan yatırımı, Soyak Evostar projesiyle birlikte 6.000 
konuta yükseliyor. Uygun fiyat avantajı ile ev almak 
ve yatırım yapmak isteyenlere hitap eden ve 40 bin 
m2 alan üzerine kurulu 1000 konuttan oluşan Soyak 
Evostar, sunduğu ev seçenekleriye farklı zevk ve 
beğenilere hitap ediyor. 

Sakinlerine ankastre beyaz eşyalı (fırın, ocak, ankastre 
bulaşık makinesi ve fırın üstü aspiratör) olarak teslim 
edilecek, ayrıcalıklı tasarıma sahip proje; açık ve kapalı 
otoparklar, özel peyzaj tasarımlı bahçeler, sosyal 
tesisler, yüzme havuzları, basketbol sahası, tenis 

A kortu ve çocuklara özel oyun odası ile keyifli ve 
yeni nesil bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. 
Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışı ile geliştirilen, 
en modern teknolojinin kullanıldığı projede, 24 saat 
kapalı devre güvenlik kamera sisteminin yanı sıra, 
intercom sistemi ve dairelere kadar getirilen fiber 
kablo imkânıyla internet üzerinden yayın yapan IPTV 
hizmeti de bulunuyor. 

Eylül 2013’te tamamlanarak sahiplerine teslim 
edilmesi hedeflenen Soyak Evostar projesi ile 
ilgili detaylı bilgi almak için www.soyak.com.tr 
adresinden başvuruda bulunabilir; Halkalı’daki 
Soyak Evostar satış ofisini hafta içi ve hafta sonu 
ziyaret edebilir; Müşteri Hizmetleri’ne ait 444 
0 795 numaralı telefondan 7 gün 24 saat bilgi 
alabilirsiniz.
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ENDÜSTRİYEL 
BAKIŞ

FAALİYETE BAŞLADIKTAN BİR 
YIL SONRA, İHRACATA AĞIRLIK 
VEREREK YURT İÇİ PİYASADAKİ 
DARALMAYI DENGELEYEN TRAÇİM 
ÇİMENTO, TÜRKİYE EKONOMİSİNE 
ÖNEMLİ ORANDA KATMA DEĞER 
SAĞLAMIŞTIR. İSTANBUL SANAYİ 
ODASI (İSO) TARAFINDAN HER YIL 
AÇIKLANAN EN BÜYÜK 500 SANAYİ 
KURULUŞU LİSTESİNDE 2011 YILINDA 
491. SIRADA YER ALAN ŞİRKET, 
TÜRKİYE İHRACATÇILAR MECLİSİ’NİN 
(TİM) “TÜRKİYE’NİN İLK 1000 
İHRACATÇI FİRMASI” LİSTESİNDE DE 
622. SIRADA YER ALMIŞTIR. AYRICA 
YİNE TİM TARAFINDAN DÜZENLENEN 
‘2011 TÜRKİYE İHRACAT 
ŞAMPİYONLARI’NDA ÇİMENTO 
SEKTÖRÜ OYUNCULARI ARASINDA EN 
ÇOK İHRACAT GERÇEKLEŞTİREN 7. 
ÇİMENTO ŞİRKETİ OLMUŞTUR. 

1998 YILINDA KURULDUKTAN SONRA GEREKLİ 
İZİNLERİN ALINMASI VE YATIRIMA BAŞLANMASININ 

ARDINDAN 2008’DE FAALİYETE GEÇEN TRAÇİM 
ÇİMENTO; KIRKLARELİ’NİN VİZE İLÇESİNDE 

300 BİN METREKARELİK ALANA SAHİP BİR 
FABRİKADA, YILLIK 2 MİLYON TON ÇİMENTO VE 

1,85 MİLYON TON KLİNKER ÜRETİM KAPASİTESİNE 
SAHİPTİR. İLERİ TEKNOLOJİ KULLANIMI, ÇEVRECİ 

İLKELERİ VE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMIYLA DÜNYA 
STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPAN TRAÇİM 

ÇİMENTO, SEKTÖRÜNDE ÖNCÜ OLMAYI 
HEDEFLEMEKTEDİR. 

Soyak Holding’in faaliyet alanları arasında kilit öneme 
sahip Traçim Çimento ile Trakya Döküm, hedef 
büyüterek uluslararası alanda da önemli birer aktör 
haline gelme yolunda hızla ilerliyor. Ünlü fotoğrafçı İzzet 
Keribar’ın vizöründen yakaladığı kareler ise bu iki dev 
üretim alanına sanatsal bir bakış fırlatıyor.  
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YILLIK 70.000 TON DÖKÜM VE İŞLEME 
KAPASİTESİNE SAHİP OLAN TRAKYA DÖKÜM, 

TÜRKİYE’NİN DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM YAPAN 
SAYILI DÖKÜMHANELERİNDEN BİRİDİR. 1982’DEN BU 

YANA TÜRK SANAYİİNİN GELİŞİMİNE VERDİĞİ DESTEĞİ 
SÜRDÜREN TRAKYA DÖKÜM, FABRİKASINDA KURULU 

BEŞ ÜRETİM HATTI ARACILIĞIYLA PİK, TEMPER, SFERO 
DÖKÜM PARÇALARININ YANI SIRA OTOMOTİV, MAKİNE, 

ELEKTRİK, BEYAZ EŞYA VE HİDROLİK SANAYİİNE 
YÖNELİK DÖKME DEMİR MALZEMEDEN 

HAM VE İŞLENMİŞ DÖKÜM 
PARÇALARI (FITTINGS) ÜRETMEKTEDİR. 

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNDE BULUNAN TRAKYA DÖKÜM; 
DÜNYA STANDARTLARINDAKİ ÜRETİM KALİTESİ, SON TEKNOLOJİYLE 
YAPILANMIŞ FABRİKASI VE UZMAN KADROSUYLA ÖNE ÇIKMAKTA VE 
İÇ PAZARIN YANINDA AVRUPA VE AMERİKA BAŞTA OLMAK ÜZERE 
BİRÇOK ÜLKEYE ÜRÜN İHRAÇ ETMEKTEDİR. DÖKÜM SEKTÖRÜNDEKİ 
30 YILLIK DENEYİMİYLE TÜRK REEL SEKTÖRÜNÜN GELİŞİMİNDE KİLİT 
ROLLER ÜSTLENEN TRAKYA DÖKÜM, TÜRKİYE’NİN ÖNCÜ SANAYİ 
KURULUŞLARINDAN OLUŞAN MÜŞTERİ PORTFÖYÜ İLE 2011 YILINDA 
İSO 500 SANAYİ KURULUŞU LİSTESİNDE 364. SIRADA YER ALMIŞTIR. 
TRAKYA DÖKÜM ÜRÜNLERİNİN YURT DIŞI PAZARLARDA SATIŞINI 
GERÇEKLEŞTİREN ERKU DIŞ TİCARET FİRMASI İSE TİM’İN “1000 
İHRACATÇI FİRMA” LİSTESİNE 465. SIRADAN GİREREK İLK 500 FİRMA 
ARASINDA YER ALMIŞTIR.
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PROJE

ÇOK ÖZEL BİR KİTLEYE HİTAP EDEN 
SOYAK SOHO, GALATA MODA 
FESTİVALİ GİBİ NİŞ PROJELERE 
DESTEK VERMESİNİN YANI SIRA, 
İLKİNİ FIFA HAKEMİ CÜNEYT
ÇAKIR İLE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
”SOHO SOHBETLERİ” ADLI BİR 
SOHBET DİZİSİ BAŞLATTI.

oyak’ın bir süre önce satışlarına başladığı 
ve merkezi konumundan dolayı rezidans 
projesi olarak hayata geçirilen LEED 
Gold adayı Soyak Soho; tüm rezidans 

ve concierge hizmetleri, lüks kavramının modern 
yüzüyle tasarlanmış iç mekânları, teknolojik donanımı 
ve Boğaz manzarasıyla sakinlerine ayrıcalıklı ve 
konforlu bir yaşam sunuyor. 70 milyon Euro’luk 
yatırımla hayata geçirilen ve 2013 yılında teslim 
edilecek Soyak Soho, toplam 77 rezidans daire ve 
3.500 m2’lik ofis alanından oluşuyor. Tüm rezidans 
ve concierge hizmetlerinin sunulduğu 7 katlı butik 
projenin rezidans kısmı, büyüklükleri 65 m2 ile 252 
m2 arasında değişen 1+1, 2+1, 1+1 dubleks ve 3+1 
dubleks rezidans dairelerden meydana geliyor ve 4 
farklı iç tasarım alternatifiyle sunuluyor. Bünyesinde 
alışveriş merkezi, spa, spor salonu ve güzellik 
merkezine yer verilmeyen proje, merkezi noktalara 
1-2 dakikalık mesafedeki konumuyla, bu imkânlara 
istenen her an ulaşma kolaylığı sağlıyor. Yaklaşık 
5.000 m2’lik arazi içinde kurulan Soyak Soho’da 
her rezidansın tahsisli otopark yeri ve depo alanı 
bulunuyor. Kışın buzlanmalara karşı otopark rampası 
yerden ısıtmalı olan projede, elektrikli araçlar için şarj 
ünitesi gibi bir yenilik de mevcut. 

S

ÇILGIN KALABALIKLARDAN 
UZAKTA

İstanbul’un en merkezi noktası 
Zincirlikuyu’da hayata geçirilen 

yeni rezidans projesi 
Soyak Soho ile tanışın.
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ehrin dışında hareketlenen büyük bahçeli site 
yaşamını tercih eden azımsanmayacak bir 
çoğunluk olsa da şehir yaşamını bırakıp gitmek 
hâlâ büyük handikap. Diğer yandan sağlıklı 

beslenme, doğru tarım, kendi toprağını ekip biçme, 
doğayla içi içe yaşama isteği de modern insanın en 
büyük arzusu. Peki ikisi birden mümkün mü? Kentin 
içinde nefes alınacak cepler yaratmak, yükseklere 
bahçe kondurmak, ufacık mekanlarda tasarım harikası 
bahçeler düzenlemek hiç de imkansız değil. Hem 
ortaklaşa kullanılan kamusal alanlarda hem de evlerin 
gizli köşelerinde minik cennetler ufuk açıyor.  

Japon İcadı
Yaygın inancın aksine Zen bahçeleri Japon rahipler 
tarafından meditasyon amacıyla kullanılmaz. Tam tersi 
meditasyon için zevk ve huzur vermeyen, aydınlanma 
arayışından saptırmayacak kapalı mekanlarda duvara 
karşı bir pozisyon tercih edilir. Dolayısıyla Zen bahçeleri 
aslında bir batı buluşudur. Tabii zaman içinde bu 
bahçe tipinin popülerleşmesiyle Japon bahçecilerin bir 
kısmı bu özgün tasarımı kendilerine maletmiştir. Zen 
bahçeleri, en basit tabiriyle “kayalık bahçeler”dir. Kum, 
çakıl ve kaya olmazsa olmaz malzemeler. Bakımında su 
kullanılmadığı için adına “kuru bahçe” de deniyor. Bazı 
düzenlemelerde yosunumsu çim de kullanılıyor. Zen 
bahçesi uygulamasının en meşhur örneği Japonya’nın 
kuzeybatısındaki Kyoto tapınağında bulunuyor. Bu 
bahçede çakıllar okyanusu, kayalar ise Japon adalarını 
temsil ediyor. Zaten Japonya’daki tüm Zen bahçesi 
düzenlemelerinde bir kompozisyon yaratılıyor ve bu 
yaratım kimi zaman bir coğrafi bölgeyi, kimi zaman bir 
savaşı, kimi zaman da bir doğa olayını anlatıyor. Zen 
bahçelerinin batıdaki uygulamalarına baktığımızda doğal 
görünümlü peyzajlarla bir araya getildiğini görüyoruz. 
Mesela San Francisco’daki Golden Gate Park’ın 
içindeki Zen bahçesi bodur ağaçlar ve çalılıklarla 
zenginleştirilmiş bir başka ifadeyle yeşillendirilmiş 
durumda. Bu tip füzyonlara da şehir içindeki ufak kaçış 
alanlarında rastlamak mümkün. 

Teras Bahçeler
New York, Tokyo ve Paris’ten sonra İstanbul’da da 
hızla yayılan bir akım: Çatı katlarına, ara teraslara 
bahçe kondurmak. Yukarı uzayan mimari anlayışa 
son derece anlamlı bir açık hava alanı alternatifi. 
Sıkışmışlığa dahiyane bir çözüm! Her ne kadar modern 
yaşamın bir getirisi gibi görünse de yükseklere bahçe 
yapmak fikri milattan önceki yıllara dayanıyor. Babil’in 
Asma Bahçeleri örneğinde olduğu gibi... Çatı bahçeleri 
sadece estetik açıdan da değerlendirilmemeli. Çatıyı 
kaplayan bitki tabakasının enerji tasarrufu sağlaması, 
suyun tahliyesini kolaylaştırdığı için yağış suyunun 
kontrolünü sağlaması, akustik izolasyon, hava kirliliğinin 

Kent hayatı insanı 
mekanikleştirmeye 
devam etsin, 
insanoğlu her şartta 
sığınacak bir liman, 
nefes alacak bir köşe 
buluyor. Doğayı ve 
yeşili yaşadığı ortama 
dahil etmenin de 
yolları var. Azıcık 
yaratıcılık yeterli!

Ş
TREND

KÜÇÜK 
NEFESLENME 

ALANLARI
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azalması gibi son derece çevreci yaklaşımları da var. 
Bu bahçe tipinin çok katlı en iyi örneği Tokyo’daki 
Ghibli Müzesi’nde sergileniyor. Müzenin çatısına 
çıktıkça beton yerini çimle örtülmüş yeşilliklere 
bırakıyor. Duvarların hemen hepsi sarmaşıkla örülü 
ve envai çeşit bitki türü izlenebiliyor. Yine Tokyo’da 
bulunan  St. Luke’s International Hospital da müthiş 
bir bahçe düzenlemesi örneği. Kıvrımlı tasarımıyla 
gökyüzüne en yakın bahçe olma özelliğini taşıyor. 
Özellikle bir hastanenin tepesine konuşlanmış olması 
hayattan ve yaşananlardan kısa ve en kolay yoldan 
kaçışı kolaylaştırıyor. Üstelik hastaların tedavisini 
desteklemek amacıyla da kullanılıyor. Halka açık 
alanların dışında kendi çatı katlarının balkonlarını ya 
da minik teraslarını da değerlendirenler var tabii ki. 
Mekanın şekline, iklim özelliklerine ve ev sahibinin 
kendi için nasıl bir rahatlama alanı istediğine göre 
peyzaj mimarları tarafından tasarlanan teras bahçeleri 
özellikle New York’ta çok revaçta. Buradaki örneklerde 
bitkiler arasına yerleştirilen sanat eserleri çoğunlukla 
heykeller, modern sanat enstalasyonları, antika 
mobilyalar, göz kamaştıran bitki çeşitleri görmek 
mümkün. 

Dikey Ormanlar
Her ne kadar mimari estetik ön planda tutulmaya 
çalışılsa da kentlerde yükselen gökdelenler ya da 
çok yüksek binalar doğallıktan uzak, soğuk bir 
görüntü çiziyor. Bu nedenle dünyanın pek çok 
yerinde gökdelen ormanlar yani binaların çevresini 
çepeçevre saran yeşil bitki tabakaları uygulamaları 
yapılmaya başlandı. Bu fütüristik çiftlikler 
kültürlerin tarım geçmişlerinin bir yansıması 
aslında. Sınırlı yeşil alana sahip olan ancak 
geçmişinde kırsal hafıza olan toplumların modern 
hayatta can bulması...  Dikey bahçelerin bakımı 
ve sürdürülebilirliği son derece zor ve masraflı. 
Bu nedenle bazı uygulamalarda bitkilerin çift cam 
arkasına yerleştirildiği görülüyor. Çin’deki Logistic 
City binası bunlardan biri. Paris’teki Musée du 
Quai Branly’nin dış cephesi de iyi bir dikey bahçe 
örneği. Bina çok yüksek katlı değil ancak yer yer 
çiçek döşenmiş yemyeşil cephesi özellikle turistler 
için ilginç bir seyirlik. Uygulanan özel bir sulama 
tekniği sayesinde binanın asfaltla buluştuğu bölüm 
nemli, yer yer ıslak duruyor. Bu bile şehrin içinde 
orman havası vermeye yetiyor. 

Gizemli Kaçış Noktaları
Bir bahçe ne kadar büyük, ne kadar düzenli ve 
ihtişamlı görünürse görünsün, umulmadık bir yerde 
karşınıza çıkan akıllıca tasarlanmış bir düzenlemeden 
daha etkili olamaz. Apartmanların ufak boşluklarında, 
tek kişilik balkonlarında, dört tarafı yüksek duvarlı 
minik ardiyelerde sihirli alanlar çok daha etkileyici. Bu 
tip küçük alanlarda huzurlu ve dinlendirici bahçeler 
yaratmanın birinci kuralı az eşya tercih etmek. Minimal 
masa sandalyeler, açık renkli bambu aksesuarlar 
ve bolca bitki... Özellikle Avrupa kentlerindeki 
metropollerde bu tip bahçe düzenlemelerine rastlıyoruz. 
Daha çok da Londra’da birbirine avlularla bağlı arkalı 
önlü inşa edilmiş apartmanların arka taraflarında minik 
nefes alma cepleri yaratılıyor. Bu tasarımların kiminde 
de yerden tasarruf etme amaçlı duvara monte edilebilen 
saksılarla bitki yetiştirebilme şansı var. Alanınızın kaç 
metrekare olduğu değil toprağınızın ne kadar verimli 
olduğu ve nasıl ekilip biçildiği önemli. Bu şekilde arka 
bahçelerinde üzüm yetiştirip şarapçılık yapanlar bile var.  

Çağdaş Tasarımlar
Her alanda olduğu gibi bahçe düzenleme konusunda 
da yaratıcılığın sınırları hayli geniş. Hayalinizde nasıl bir 
bahçe yatıyorsa onu yaratmanız mümkün. Açıkhavada 
küvet keyfi yapmak gibi bir düşü olanlara, bu sera 
tipinde taş ve çakıllarla dekore edilmiş küvetli bahçe 
rüya gibi gelecek. Yeterli metrekareye sahip olanlar bu 
yaratıcı örneği kendi mülklerinde uygulayabilir, geniş 
yapraklarla evlerine tropik orman havası verebilirler. 
Akşam saatlerinde büyük mumlar yakarak özel alanlarını 
bir spaya bile çevirebilirler!

Yaşayan Balkonlar
Dedik ya amaç şehin gürültüsünden, kalabalığından 
kaçıp azıcık nefeslenmek diye; o halde evlerin ufacık 
balkonları bile bize yeter. Doğru bir mimari planlama 
ile balkonlar da en az bahçeler kadar yeşil olabilir. 
Bambular, rustik mobilyalar, beyaz keten kumaşlar, 
renkli kırlentler balkonları bahçe hissine biraz daha 
yaklaştırıyor. Bulunduğunuz bölgenin iklimini, balkonun 
rüzgarı alış yönünü ve diğer dış faktörleri göz önünde 
bulundurarak yapacağınız bitki koleksiyonuyla da 
sadece saksı toprağıyla enerjinizi boşaltabilirsiniz.

KENTLERDE YÜKSELEN GÖKDELENLER YA 
DA ÇOK YÜKSEK BİNALAR DOĞALLIKTAN 
UZAK. BU NEDENLE DÜNYANIN PEK ÇOK 
YERİNDE GÖKDELEN ORMANLAR YANİ 
BİNALARIN ÇEVRESİNİ ÇEPEÇEVRE SARAN 
YEŞİL BİTKİ TABAKALARI UYGULAMALARI 
YAPILMAYA BAŞLANDI.
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PROJE

SOYAK’TAN ÇEVRE 
DOSTU PROJE
Yeşil ile mavinin buluştuğu huzurlu bir yaşam alanı 
sunan Soyak Park Aparts, enerji tasarrufunu ön 
planda tutan çevreci çözümleri ve az katlı 
bina yaklaşımıyla kazandırıyor.  

oğaya zarar vermeyen, tasarruf sağlayan malzemelerin kullanımına 
ve enerji verimliliğine önem veren Soyak Park Aparts projesi 
sakinlerini; özel peyzaj tasarımlı bahçeler, suni bir göl, yüzme 

havuzları, basketbol ve tenis sahaları ile sosyal tesislerde keyifli ve yeni nesil 
bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı bekliyor. 

Az katlı bina yaklaşımında planlanan ve Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği’ne uygun şekilde geliştirilen Soyak Park Aparts, yaşam 
başladığında aidatlardaki tasarrufla, gelecekte de kazanma sözü veriyor. 
Otomatik bahçe sulamanın yanı sıra, toprağa karıştırılan granüller kullanılarak 
az suyla sağlıklı yeşil alanların oluşturulduğu Soyak Park Aparts’da, ortak 
alanlarda fotoselli batarya sistemleri, çevre aydınlatmasında LED’li sistemler 
ve su ısıtmasında güneş paneli kullanımı ile tasarruf sağlanacak.

Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışı ile geliştirilen, en modern teknolojinin 
kullanıldığı projede, 24 saat kapalı devre güvenlik kamera sisteminin yanı sıra 
dairelere kadar getirilen fiber kablo imkânıyla internet üzerinden yayın yapan 
IPTV, görüntülü konuşma yapılabilen IP telefon ve kablosuz internet hizmeti 
sunuluyor. Dairelerde merkezi uydu bağlantısı da mevcut.

Nisan 2013’te sahiplerine teslim edilecek Soyak Park Aparts’da stüdyo, 
1+1, 2+1, 3+1 gibi farklı daire tipleri, bahçeli ve dubleks kent evi seçenekler 
ile beraber toplam 1.121 konut satışa sunuluyor. Soyak Park Aparts projesi 
ile ilgili detaylı bilgi almak için www.soyak.com.tr adresinden başvuruda 
bulunabilir; Halkalı’daki Soyak Park Aparts satış ofisini hafta içi ve hafta sonu 
ziyaret edebilir; Müşteri Hizmetleri’ne ait 444 0 795 numaralı telefondan 7 
gün 24 saat bilgi alabilirsiniz.

D



S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1  2 92 8  S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1

CAMPANA KARDEŞLER
Ahşap kalıntılar, artık kumaşlar, peluş oyuncaklar 
gibi malzemeler Humberto & Fernando Campana 
kardeşlerin elinde birer sanat eserine dönüşüyor. 
İkilinin en büyük ilham kaynakları Brezilya’nın 
sokak yaşantısı ve karnaval kültürü olunca da 
haliyle ortaya son derece renkli ve eğlenceli 
objeler çıkıyor. Kullanılan tasarımlarda, malzeme 
en önemli öğe olarak öne çıkarken, form ve işlev 
onu takip ediyor. Campana kardeşlerin en temel 
hedefi ise vadesini doldurmuş bir malzemeyi, 
işe yarar başka bir objeye, genellikle de ilginç 
koltuk ve sandalyelere dönüştürmek. Bu anlayışla 
modern tasarıma yeni bir enerji aşılayan ikili, 
tam da bu yüzden çağın en önemli tasarımcıları 
arasında sayılıyor. 

JAIME HAYON
İspanyol tasarım dahisi Jaime Hayon, yarattığı lolilop renklerindeki çılgın 
tasarım evrenini alnındaki üçüncü göz ile açıklıyor. Tasarım faaliyetinde 

bulunduğu alanla;  porselen ev eşyası ve aksesuardan mobilyaya, restoran 
iç dekorasyonundan ayakkabıya kadar endüstrinin pek çok farklı dalına 
uzanan Hayon’un başarısı, ilgi alanlarının genişliğinin yanı sıra tasarımı 

endüstrinin kölesi haline getirmemesinde yatıyor. Hayon’ın tasarımcının 
bu dünyadaki yerine ilişkin düşünceleri de an az tasarımları kadar sıradışı: 
“İnsanlar, tasarımcının problem çözücü olduğunu söylerler. Ben ise şöyle 

diyorum: Tasarladığınız her yeni parça, aslında ortaya atılmış yeni bir 
problemdir.” 

Ev ve iç mekân dekorasyonunda geleneksel tasarımların sınırlarını 
zorlayan ve adeta her biri birer sanat eseri gibi olan mobilyalar tasarlayan 
bu dört ismi takibe almanızda fayda var. Çünkü, önümüzdeki yıllarda da 

onlar hakkında çok konuşulacak.  

YILDIZ 
TASARIMCILAR
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STUDIO JOB
Design Academy Eindhoven’da yolları kesişen Belçikalı tasarımcılar 
Joob Smeets ve Nynke Tynagel’in ortaklığı, modern zamanlar için sıra 
dışı mobilyalar ve iç mekân çözümleri ürettikleri Studio Job’u kurdukları 
2000 yılına uzanıyor. Sanat ile tasarımın birbirini beslediği “gri” alanda, 
kategorize edilmesi zor parçalar üretmeleri ve enstalasyonu andıran 
mobilya sergileme yaklaşımları, onları farklı kılan özellikleri. Günlük 
objelere birer sanat eseri inceliği katan, Alis Harikalar Diyarı’ndan fırlamışa 
benzeyen heykelsi çalışmalarıyla dikkat çeken ikilinin geleneksel burjuva 
hayatının klasik objelerine takla attırdığı koleksiyonları sanat çevresinde 
oldukça dikkat çekiyor. 

ARNE QUINZE
Belçikalı sanatçı Arne Quinze, 1999’da Primary Pouf (Asal Puf) ile tasarım 
dünyasına bomba gibi düştüğünden beri adına sıkça rastlamaya alıştığımız 
bir isim. Bu parçayla birlikte tasarım sahnesinde yerini alan mobilya 
firması Quinze & Milan, artık sayısı bir hayli fazla olan koleksiyonların 
çoğunu tasarlayan Quinze’nin kreatif direktörlüğünde yoluna devam 
ediyor. Dünyayı gezerken kaydettiği görselliği asimetrik ve kaotik formlara 
dönüştüren tasarımcının Quinze & Milan için yarattığı mobilyaları, 
günümüzün hakim trendi olan minimalizme karşı, fütursuz ve eğlenceli, 
gürültücü ve gülünç bir karşı çıkışı sembolize ediyor. 
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İZMİR’E ‘ALTIN’ PROJE!

Rahatlığı, konforu ve lüksü ile ayrıcalıklı bir yaşam 
düşleyenler için Karşıyaka’da yükselecek LEED Gold 
adayı Soyak Mavişehir Optimus, İzmir’in ilk “yeşil 
sitesi” olma özelliğine sahip. 

zmir Karşıyaka’da 2011 Mayıs ayında 
satışa çıkan Soyak Mavişehir Optimus 
projesi İzmirlilerin beğenisine sunuldu. 
2014’ün mart ayında tamamlanarak 

sahiplerine teslim edilmesi planlanan proje; 
akıllı ve çevre dostu bina teknolojilerinden 
yararlanması, optimum rahatlığı, konforu ve 
lüksü yakalamayı başarması ile dikkatleri 
üzerine topluyor.  

Soyak Mavişehir Optimus; 1+1, 2+1, 3+1 gibi 
farklı büyüklüklerde daire tipleri, 2+1, 3+1 ve  
4+1 bahçeli dubleks seçenekleriyle her zevke 
ve ihtiyaca hitap ediyor. Hem yaşam alanları 
hem de daireleri, adına yakışır şekilde ‘ideal’ 
ölçülere ve yüksek standartlara sahip proje, 

İ
sakinlerine ankastre beyaz eşyalı olarak teslim 
edilecek. 

Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışı ile 
geliştirilen, ayrıcalıklı tasarımı ile dikkat çeken 
proje; açık ve kapalı otoparklar, özel peyzaj 
tasarımlı bahçeler ve kat bahçeleri, kafe, 
yüzme havuzları, basketbol sahası, tenis kortu 
ve çocuklara özel oyun alanı ile keyifli ve yeni 
nesil bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. 
Projede, elektrikli şarj ünitesi, 24 saat kapalı 
devre güvenlik kamera sisteminin (CCTV) yanı 
sıra, intercom sistemi, fiberoptikle internet 
üzerinden yayın yapan IPTV ve IP telefon, 
kalorimetre sistemi, bilgisayarlı merkezi enerji 
ölçüm sistemi hizmeti de bulunuyor. 

PROJE
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ÇILGIN PROJELER
KÜRESEL ISINMAYA KARŞI 

Küresel ısınma trendini durdurmak için kolları sıvayan iklimbilimcilerin, bazıları 
bilimkurguyu andıran senaryoları ve projeleri belki fazla uçuk hatta çılgınca 
ama hayal etmesi son derece eğlenceli. Bu projelerden bazılarını sizin için 
mercek altına aldık. 

lağanüstü durumlar olağanüstü önlemler 
ve çözümler gerektirir. Küresel ısınma artık 
önü alınamayacak boyutlara geldi. Yakın 

zamanda dünyanın büyük bir felakete sürükleneceğine 
dair senaryolar eskisi gibi bir komplo teorisi olarak 
değil, gerçeğe dönüşmesi an meselesi olan bilimsel 
bir öngörü olarak kabul ediliyor. Enerji tüketiminin 
azaltılması konusunda yapılan uyarılar ve alınan tedbirler 
halen yeterli değil. İnsanlık, yarın olmayacakmış, bu 
dünya kendilerinden sonra çocuklarına kalmayacakmış 
gibi rahat hareket etmeye devam ediyor. Kimse alıştığı 
konfordan ödün vermeye yanaşmıyor. Hal böyle olunca 
iklimbilimciler radikal çözümler üretmeye koyuluyor. 
Bu çözümlerden bazıları gerçekleştirilemeyecek kadar 
ütopik, bazıları ise gerçekleştirilmesi mümkün olsa 
da beraberinde getireceği dezavantajlar nedeniyle 
şüpheyle yaklaşılacak fikirler. Ne var ki her birinin son 
derece yaratıcı olduğu bir gerçek. 

Sık spreyi!
Yıllarca sıktığımız sprey deodorantları kullanmayı 
çok yakın zamanda, ozon tabakasında yarattığı 
ciddi inceltme nedeniyle bıraktık. Ne var ki ozon 
tabakasının incelmesine neden olan bu spreyler, farklı 
bir gazla yeniden gündemde. “Stratospheric aerosol 
insertion” adı verilen bu uygulama, sülfür dioksitin 
dünyanın yeryüzüne en yakın atmosfer tabakalarına 
sıkıldığında başka kimyasallarla birleşerek dünyaya 
düşen güneş ışığının geri yansıtılmasına yardımcı 
olacağını iddia ediyor. Helyum balonlarının ya da çok 

O yükseklere çıkabilen uçakların sülfür dioksitin atmosfere 
dağıtılmasında kullanılabileceği belirtiliyor. Gazın bu 
sayede atmosferde okside olması ve normalde yeryüzüne 
ulaşacak olan güneş ışınlarının bir kısmını geri yansıtması 
öngörülüyor. Yeryüzüne ulaşan daha az miktarda 
güneş ışını da daha az, bugünkü durum içinde normal 
seviyelerde bir sıcaklık anlamına geliyor. Kirliliğe neden 
olan ve sanayide kullanılan sülfürün son derece ucuz 
olması planın uygulanabilirliğini arttırıyor. Bu maddenin 
yalnızca bir kilogramı yüzlerce ton karbondioksitin 
meydana getireceği negatif etkiyi sıfırlayabiliyor. Bu 
çözümle ilgili oluşabilecek sorun ise çözümün fazla işe 
yaraması. Bu öyle başarılı olabilir ki atmosferi fazlasıyla 
etkileyerek bazı bölgelerde ani kuraklıklar gibi ciddi iklim 
sorunlarına sebep olabilir. Bu nedenden ötürü, bilim 
dünyasından birkaç uzman, güneş ışınlarını fazlasıyla geri 
yansıtma tehlikesi olan bu çözümün önce, hâlihazırda 
soğuk olan kutup bölgelerinde denenmesini önerdi. 
Bir diğer problem ise zaten kirliliğin neden olduğu bir 
sorunu yine kirliliğe neden olan bir maddeyle gidermeye 
çalışmanın ozon tabakasında yaratacağı daha büyük bir 
delik olasılığı.  

Uzay şemsiyesi
Nasıl ki biz insanlar güneşin zararlı etkilerinden çeşitli 
şekilde korunuyorsak (şemsiye, gözlük, krem vs) 
dünyanın da buna ihtiyacı var. Bilim insanlarının küresel 
ısınmaya karşı en yaratıcı çözümlerinden biri yeryüzünü 
zararlı ışınlardan koruyacak dev bir paravan. Kulağa bir 
Star Trek senaryosu gibi gelecek bu proje, 

ENERJİ
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alüminyumdan yapılacak dev bir panelin uzaya, dünya 
ile güneş arasına konması fikrini içeriyor. Panel bir filtre 
görevi görecek ve kızılötesi ışınların bir kısmının dünyaya 
ulaşmasına engel olacak. Reagan döneminin ünlü 
“Yıldız Savaşları” destekçilerinden biri olan bilim adamı 
Lowell Wood’un ve “Whole Earth Catalog”un kurucusu 
Stewart Brand’in tanıtımını yaptığı projenin savunucuları 
alüminyum panelin dünyadan güneş üzerinde sadece 
küçük bir leke olarak görüneceği ve bunun bitkilerin 
büyümesini etkilemeyeceği görüşünde. Projeye karşı 
çıkanlar ise 1.5 milyon kilometrekare genişliğinde 
yapılması planlanan bu panelin uzaya fırlatılması ve 
panele, yerçekiminden etkilenmeyecek net bir noktaya 
oturması için manevra yaptırılmasının son derece zor 
hatta bugünün şartlarında imkansız olduğunu söylüyor. 

Filtrele!
Evlerde kullanılan filtrelerin dev boyutta olanlarını dünya 
için tasarlamayı düşünen bilim insanları bu sayede 
karbondioksiti atmosferden filtrelemeyi amaçlıyorlar. 
Su yerine kimyasallarla doldurulmuş dev bir radyatör 
olarak tasarlanacak filtre, havadan karbondioksit gazını 
emerek filtrenin içindeki kimyasallarla birleştirecek, ya 
da kimyasal terimiyle söylemek gerekirse “bağlayacak”. 
Daha sonra bağlandığı diğer kimyasallardan ayrılacak 
olan karbondioksit belirli bir yerde depolanacak. Teoride 
son derece iyi işleyecek gibi görünen bu çözümün 
uygulamaya geçirilmesi ise büyük bir ölçekte epey güç 
görünüyor. Kimse böyle büyük oranda bir uygulamanın 
başarılı sonuç vermesi için ne kadar filtreye ve bu 
filtreleri yerleştirmek için ne büyüklükte bir boş araziye 
ihtiyaç duyulacağını tam olarak kestiremiyor. Bir 
diğer problem de karbondioksiti diğer kimyasallardan 
ayırma konusunda ortaya çıkıyor. Böyle bir işlem çok 
büyük miktarda enerji gerektireceği, bu da daha fazla 
karbondioksit oluşumuna sebep olacağı için sıcak 
karşılanmıyor.  

Yapay bazen daha iyidir
Ağaçların karbondioksiti emdiğini ve havayı temizlediklerini 
hemen hepimiz biliriz. Peki ya daha fazla karbondioksit 
absorbe edebilen ağaçlar olsaydı? Plastik yapraklardan 
oluşan sentetik bir ağaç, duman filtreleri gibi çok daha fazla 
miktarda karbondioksit absorbe edebilme kapasitesine 
sahip. Emdiği bu gazı hapseden, ardından da sıkıştırarak 
çevreye zarar vermeyecek şekilde depolayabilen filtrelere 
sahip ağaçlar yapmayı tasarlayan bilim insanlarının bu ilginç 
projesi, uygulama açısından da son derece elverişli duruyor. 
Zira doğal ağaçlardan farklı olarak bu yapay ağaçların, 
iş görebilmek için gün ışığı alması gerekmiyor dolayısıyla 
istenen her yere yerleştirilebiliyorlar. İş görebilmek için 
doğal ağaçlar gibi gün ışığına ihtiyaç duymayan, dolayısıyla 
istenen her yere yerleştirilebilecek ağaçlardan oluşuyor. 
Yani bu tip ağaçlar rahatlıkla çölün ortasına yerleştirilebilir. 
Doğru bir tasarım sayesinde yapay ağaçlar doğal 
ağaçlardan bin kat daha verimli şekilde karbondioksit 
emebilir. Bu projenin sorunlu tarafı ise bunların gerçek ağaç 
gibi görünmeyecek olması, yani estetik olarak pek de hoş 
durmayacak. Tabii ki bu sorun, bu ağaçların gözden uzak 
ya da kapalı yerlere konabilecek olmasıyla giderilebilir. Ne 
var ki tek sorun estetik değil. Depolanan karbondioksitin 
ne yapılacağı da tartışma konusu. Bazı uzmanlar emilen 
karbondioksitin filtrelemede kullanılan diğer kimyasallardan 
ayrıştırılarak çeşitli alanlarda kullanılabileceğini vurgulasa 
da karbondioksiti diğer gazlardan ayırmak yüksek miktarda 
enerji gerektiriyor. Dolayısıyla kurtulmak istenen sorun 
katlanarak artmış oluyor. 

Tuzla!
Bulutların yeryüzüne gelen sıcaklığı azalttığını biliriz. 
Bulutlu bir günde biz de sıcaklığı çok fazla hissetmez, 
güneşin kavurucu etkisinden daha az etkileniriz. Bilim 
insanları bu prensipten yola çıkarak dünyanın daha fazla 
ısınmaması için bir yol bulmuş gibi görünüyorlar. Tabii ki 
yine çılgın sayılabilecek ama gerçekleştirilmesi bir nebze 

daha mümkün bir projeyle… Daha fazla bulut oluşmasını 
sağlamak için havaya tuz atılması fikrini ortaya atan bilim 
insanları bunun havadaki su buharının tuz gibi parçacıklara 
tutunarak havada kalma ve bulut yaratma şansını büyük 
oranda arttıracağını belirtiyor. Üstelik tuzlu bulutlar çok 
daha beyaz ve yoğun oluyor, böylelikle yeryüzüne gelen 
güneş ışınlarını, hedeflerine varamadan atmosferden uzaya, 
geldikleri yere geri yollamakta daha becerikli olabiliyor. Bu 
da yeryüzünün daha serin kalmasını sağlıyor. Ne var ki 
havaya tuz atma, buzlanmaması için yollara tuz atılması 
kadar kolay bir işlem değil ne yazık ki. Bu konuda bilim 
adamları ciddi şekilde düşünüyor ve işe yarayacak bir 
yöntem geliştirmeye çalışıyor. Bilgisayarlar tarafından 
idare edilen yelkenli teknelerin, üzerinde süzüldükleri deniz 
yahut okyanus suyunu sürekli olarak havaya püskürtmesi, 
bunlardan biri. Rüzgar enerjisiyle ilerleyen bu tekneler 
az enerji kullanacakları için karbondioksit oluşumuna da 
sebep olmayacak. Böylelikle küresel ısınmaya sebep olan 
baş sorun yeniden yaratılmış olmayacak. Yalnız ortada 
bir problem daha var. Bu da meydana getirilecek olan 
çok sayıda bulutun tropik fırtınalara ve kasırgalara yol 
açabileceği endişesi. Ne var ki bilim insanları bu probleme 
çoktan bir çözüm bulmuş görünüyor. Böyle bir durumda, 
oluşan bulut sayısı belli bir seviyeye geldiğinde yelkenli 
teknelerin faaliyetlerine hemen son vermesi sağlanacak. 
Bir diğer sorun da bu çözümün işe yarayabilmesi için 
kaç adet tekneye ihtiyaç duyulacağının bilinmemesi. Ki 
gerektiği düşünülen miktar belirlendiğinde bile fikrin tam 
olarak uygulanabilir ve işe yarar olup olmayacağı da 
bilinmiyor. Buharlaşan deniz suyundaki tuz kristallerinin de 
bulut yaratmak için fazla küçük kalabileceği de endişeler 
arasında. 

Daha fazla demir
Küçük bir ölçekte okyanusa serpilen demir tozunun 
plankton gelişimini hızlandırdığını kanıtlayan bilim insanları 
bu buluştan yola çıkarak küresel ısınmayı durdurmayı 

amaçlıyor. Karbondioksit tüketen planktonlar hem yeryüzünü 
temizliyor hem de güneş ışınlarının zararlı etkisinden 
koruyor. “Demir gübreleme” adı verilen bu işlem Antarktika 
açıklarındaki okyanusta denendi ve bu denemeden elde 
edilen sonuçlar yaklaşık 20 kuruşa ortalama 500 kilogramlık 
karbon tüketimi sağlanabileceğini gösterdi. Bu fikri bu 
kadar çekici yapan da, her şeyden önce bu düşük maliyet. 
Ne var ki bu son derece cazip planın da birtakım eksikleri 
var. Aslında tek bir eksik ama oldukça da büyük: Demir 
sayesinde meydana gelecek büyük plankton patlamaları 
su altı ekosistemini mahvedebilir. Okyanustaki besinleri 
tüketerek diğer türlerin ölümüne sebep olabilir. Denizden 
elde edilecek doğal kaynaklar olmadığı takdirde de küresel 
ısınmadan çok daha acil bir sorunla, açlıkla karşı karşıya 
kalabiliriz. 

Taşa döndür
Kireç taşı, kimyasal adıyla kalsiyum karbonat, içinde 
karbondioksit taşıyan bir doğal oluşum. Bu da bilim 
insanlarına ilginç bir fikir verdi. Karbondioksit taşın içinde 
doğal olarak bulunabiliyorsa neden taşa hapsedilemesin? 
Şüphesiz, kimyasalların taşa dönüşmesi binlerce yılı aldı 
ancak bilim insanları bu süreci “mineral karbonasyon” adı 
verdikleri bir işlemle çok kısaltabileceklerini düşünüyor. Bu 
işlem karbondioksitin sıkıştırılmasını, ısıtılmasını, ardından 
da kimyasal bir katalizör görevi gören bir başka maddeyle 
karıştırılmasını ve kireçtaşı oluşumunun gerçekleştirilmesini 
içeriyor. Ortaya çıkan materyal zararsız olduğu gibi bir de 
inşaat malzemesi olarak kullanılıp fayda sağlıyor. Tabii bunun 
da bir zorluğu var. Bu kadar karbondioksiti taşlaştırabilmek 
için gereken minerallerin yeryüzüne çıkartılması… 
Madenciliğin kendi başına çevreye zarar veren bir aktivite 
olduğu düşünülürse projenin çekiciliği bir parça da olsa 
kayboluyor. Üstelik taşlaştırma işleminde gerekecek ısının 
sağlanması da yine daha fazla enerji harcanması ve daha 
fazla karbondioksit oluşmasına da sebep olacağından bu 
çözüm bir parça düşündürücü hale geliyor. 

İNSANLIK, YARIN OLMAYACAKMIŞ, BU DÜNYA KENDİLERİNDEN SONRA 
ÇOCUKLARINA KALMAYACAKMIŞ GİBİ RAHAT HAREKET ETMEYE DEVAM EDİYOR. 
KİMSE ALIŞTIĞI KONFORDAN ÖDÜN VERMEYE YANAŞMIYOR. 

İKLİMBİLİMCİLER RADİKAL ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE KOYULUYOR. BU ÇÖZÜMLERDEN 
BAZILARI ÜTOPİK, BAZILARI İSE GERÇEKLEŞTİRİLMESİ MÜMKÜN OLSA DA BERABERİNDE 
GETİRECEĞİ DEZAVANTAJLAR NEDENİYLE ŞÜPHEYLE YAKLAŞILACAK FİKİRLER
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PROJE

HAYATIN KEYFİ 

SiESTA’DA!
Soyak, mutluluğun ‘siesta’ halini sevenler için hayata geçirdiği, İzmir Karşıyaka’da 
Akdeniz kültürünü yansıtan peyzaj tasarımıyla yaşamın her anına renk ve enerji 
katan Soyak Siesta satışlarında 1000’i geçti.

zmir’de satışlarına 2008’de başlanan Soyak 
Siesta’nın Mart 2011’de 1. etabı teslim edilmişti. 
2. ve 3. etaplarda daha da artan taleplerle 

yakalanan satış başarısı sonunda, Soyak Siesta’da 1000. 
olan talihliye de tapusu teslim edildi.

Körfez manzarasından maksimum derecede yararlanan 
2.250 konuttan oluşan ve fonksiyonelliğin, mimari estetikle 
birleştiği “az katlı bina” konseptiyle İzmir’de kent yaşamına 
farklı bir soluk getiren Soyak Siesta; 1+1, 2+1 ve 3+1 
tipindeki daireleri ile her zevke ve beğeniye hitap ediyor. 
Soyak Siesta peyzaj tasarımı; kaktüs bahçeleri, palmiye, 
zeytin ağaçları, İzmir mimozası gibi renkli bitkilerle Akdeniz 

İ kültürünü yansıtarak sakinlerine huzurlu bir yaşam vaat 
ediyor.

Yeşil çatı uygulaması da bulunan ve çevre dostu bir 
yaklaşımla oluşturulan Soyak Siesta’da, enerji verimliliği ve 
tasarruf sağlayan uygulamalar ise ısınma ve aydınlatma, 
aidat gibi tüm giderler konusunda önemli avantajlar 
sağlıyor. İzmir çevre yoluna direkt bağlantı olanağı, metro 
ve alışveriş merkezlerine yakınlığı ile daire sahiplerinin 
yaşamlarını kolaylaştıran Soyak Siesta, sosyal olanaklar 
açısından da zengin: Projede spor alanları, yüzme 
havuzları, çocuk oyun alanları, sosyal tesisler ile açık ve 
kapalı otoparklar mevcut.

KAKTÜS BAHÇELERİ, 
PALMİYELER, ZEYTİN 
AĞAÇLARI, İZMİR 
MİMOZASI GİBİ
RENKLİ BİTKİLERLE 
AKDENİZ KÜLTÜRÜNÜ 
YANSITAN HUZURLU BİR 
YAŞAM.
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MÜKEMMELLİĞİ ARAYIŞ 
SEMPOZYUMU
Türkiye Kalite Derneği (KalDer) İzmir 
Şubesi’nin 1999’dan bu yana geleneksel 
olarak düzenlediği Mükemmelliği Arayış 
Sempozyumu’nun on üçüncüsü, 12-14 
Haziran 2012 tarihinde Swissotel Grand Efes 
İzmir’de gerçekleştirildi. Toplam kalite yönetimi 
çalışmalarının gelişimine katkıda bulunmak, 
rekabet gücünün ve refah düzeyinin 
yükseltilmesine destek vermek amacıyla 
düzenlenen sempozyum, iş dünyasının önemli 
isimlerini ağırlayarak farklı alanlarda en iyi 
uygulamaları paylaştı. Soyak Holding Ceo’su 
Dr. M. Emre Çamlıbel, ‘Çevreci Endüstri 
ile Sürdürülebilir Gelişme’ oturumunun 
başkanlığını yürüttü. Bu yıl ‘Yeni Dünya, 
Yeni Yaklaşımlar’ ana temasıyla gerçekleşen 
sempozyumun farklı oturumlarında; ‘2023 
Türkiye Vizyonu ve İzmir’, ‘Geleceğin İş 
Dünyası’, ‘Yeni Nesil Yöneticiler’, ‘Çevreci 
Endüstri ile Sürdürülebilir Gelişme’, ‘İş 
Yaşamına kendimizi Nasıl Hazırlamalıyız’, 
‘Perakendede Yeni Trendler’, ‘Yaşamda 
Kalite’ konuları değerli konuşmacıların katılımı 
ile ele alındı. Etkinliğin ikinci gününde Soyak 
Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel’in 
Oturum Başkanlığı’nı yürüttüğü ‘Çevreci 
Endüstri ile Sürdürülebilir Gelişme’ adlı panelin 
konuşmacıları arasında Seferihisar Belediye 
Başkanı Tunç Soyer, My Climate Genel 
Müdürü Bahar Şen ve Siemens Ankara Bölge 
Direktörü Serdar Bozkurt yer aldı. Çamlıbel, 
moderatörlüğünü yürüttüğü oturumdan 
çıkan sonuçları şöyle özetledi:“Dünya bugün 
ekonomik krizin yanı sıra ekosistem ve 
sosyal kriz de yaşıyor. İnsanların değişime 
yönelik alışkın oldukları düşünce tarzlarını 
değiştirebilmek hala zor görünüyor. Oysa, 
sürdürülebilirlik olmadan büyümek artık 
mümkün görünmüyor.” 

B‹ZDEN

“GELECEK, AKILLI YEŞİLDE!”
Gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm 
sektörlerinde öncü projelere imza atan 
Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre 
Çamlıbel, ana teması ‘Yaşanabilir Gelecek’ 
olan 21. Kalite Kongresi’nde ‘Geleceğin 
Şehirleri ve Yapı sektörü’ başlıklı oturuma 
hem başkanlık hem de moderatörlük yaptı. 
TÜSİAD ve KalDer (Türkiye Kalite Derneği) 
işbirliğiyle düzenlenen kongrede, Soyak 
Holding CEO’su Dr. M. Emre Çamlıbel’in 
başkanlığını yaptığı ‘Geleceğin Şehirleri 
ve Yapı sektörü’ başlıklı oturuma Varyap 
Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Varlıbaş, 
ÇEDBİK Yönetim Kurulu Başkanı Haluk 
Sur, Siemens Genel Müdür Yardımcısı Ali 
Rıza Ersoy katıldı. Oturumun açılışında bir 
konuşma yapan Dr. M. Emre Çamlıbel, 
“Kamuoyu bugünlerde daha az yoğun, 
daha düşük katlı evlerden oluşan şehirlerin 
mi yoksa altyapısından üst yapısına 
kadar teknolojinin hakim olduğu, toplu 
taşımacılığın kullanıldığı şehirlerin mi daha 
çevreci olduğunu tartışıyor” dedi. 
Giriş konuşmasının ardından bu bağlamda 
gelecekte akıllı ve sürdürülebilir şehirler, 
Türkiye yapı sektörü ve dünyadaki yeri, 
sürdürülebilir şehirler için liderlik ve 
paydaşlarla yönetim, akıllı planlamalar 
360 derece şehirlilik konuları tartışıldı.  
Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre 
Çamlıbel moderatörlük ve başkanlık yaptığı 
‘Geleceğin Şehirleri ve Yapı sektörü’ 
panelinde şu bilgileri de verdi: “Yaptığımız 
çalışmalar sonucunda gördük ki, mevcut 
binaları iyileştirmek, yeni bir HES yatırımı 
yapmaktan 6,6 kat daha verimlidir. 
Türkiye’de bundan sonra yapılacak 
konutların tamamı yeşil bina olarak yapılsa, 
2023 yılında toplam tasarruf 25 milyar $ 
olur.” Geleceğin şehirlerinin yapısı hakkında 
“hem yeşillenip, hem de birlikte akıllanabilir 
miyiz?” sorusuna cevaplar aranan  
‘Geleceğin Şehirleri ve Yapı sektörü’ konulu 
oturumda katılımcıların da onayları alınarak 
bir “deklarasyon” kamuoyuna ve KalDer’e 
sunuldu. 

>

>

SOYAK HOLDING CEO’SU 
MIT’DE KONUŞTU                                   

Soyak Holding, gayrimenkul 
sektörünün niteliğini; forumlar 

ve eğitimler vasıtasıyla artırmak 
ve yapılan araştırmaları karşılıklı 

paylaşılmak için dünyanın en önemli 
teknik üniversitelerinden olan MIT 

ile işbirliği yapıyor. Türk gayrimenkul 
sektörü ve Soyak Holding’in global 

piyasalarda tanınırlığını artırmayı 
amaçlayan bu işbirliği çerçevesinde, 

Soyak Holding CEO’su Dr. M. 
Emre Çamlıbel, geçtiğimiz günlerde 

MIT’de bir foruma konuşmacı olarak 
katıldı. “Center for Real Estate’in 

düzenlediği “Yeni Global Yatırımcılar” 
oturumunda, küresel finansal krizin 
Türkiye üzerinde olumlu gelişmeler 
de doğurduğunu belirten Çamlıbel; 

bu süre zarfında ülkenin yabancıların 
dikkatini çekerek ilgi alanlarına girdiğini, 

krizin rekabeti artırdığını, uluslararası 
standartlar çerçevesindeki çalışmaların 

artmasıyla beraber daha kurumsal 
hale gelindiğini belirtti. Çamlıbel, bu 

dönemde Soyak’ın eskiye oranla 
daha etkin pazarlama kampanyalarını 

hayata geçirdiğini, çeşitli indirimler 
ve esnek ödeme planları vasıtasıyla 
konut projelerini daha uygun fiyatlı, 

satın alınabilir bir şekle getirdiklerini de 
ekledi. Ayrıca kriz sonrası dönem için 
yeni arsa arayışları ve proje geliştirme 

çalışmaları yaptıklarını da vurguladı. 
Türkiye nüfusunun % 63’ünün 35 yaş 
altında olması ve gerekse de büyüme 
hızının sürdürülebilir olması nedeniyle, 

ülkenin gayrimenkul yatırımları için 
elverişli olduğunu söyleyen Çamlıbel; 
mütekabiliyet, kentsel dönüşüm, 2B, 
enerji ve sürdürülebilirlik konularının 

gelecek 10 yılda Türkiye’yi çok 
geliştireceğini katılımcılara anlattı. 

>

>

GELECEK NESİLLERE BORÇLUYUZ
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından 31 
Mayıs 2012’de Türkiye’de ilki düzenlenen 
Sürdürülebilir Markalar Konferansı’nda, 
iş dünyasında sürdürülebilirlik dönüşümü 
ile marka yönetimi ve pazarlaması ele 
alındı. Konferans bünyesindeki “Değişen 
Müşteri Ve Sürdürülebilir Rekabet Avantajı 
Yaratmak” konulu oturumda konuşmacı 
olarak yer alan, Soyak Holding Kurumsal 
İletişim Koordinatörü F. Fatma Çelenk, 
geçmişten günümüze sürdürülebilirlik 
kavramını irdeleyerek gelecek nesillere 
daha yaşanabilir bir dünya bırakmak 
adına Soyak Holding’in aldığı önlemlerden 
bahsetti. Soyak markasının uzun vadeli 
stratejileriyle organizasyonel yapısını nasıl 
şekillendirdiğini de aktaran Çelenk; “Bugün 
Soyak adı, ‘sürdürülebilirlik’ ile birlikte 
anılmaktadır. Toplumda değişen yaşam 
anlayışını iyi analiz etmek ve ihtiyaçları 
tespit ederek, iş süreçlerine entegre etmek 
çok kritik öneme sahip. Artık firmalar 
gelecekte var olabilmek için, rekabeti 
inovasyon ve farklılaşma stratejilerinde 
arıyor. Bu yüzden yapılan tüm çalışmaların 
tabanında finansal sürdürülebilirlik de çok 
önemli. Biz yalnız müşterilerimizi değil, 
birlikte çalıştığımız kişi ve kurumları da bu 
konuda bilinçlendirmeyi, gelecek nesillere 
borcumuz olarak görüyoruz” dedi. Şirketlerin 
faaliyetleri farklılaştıkça, enerji ihtiyacının da 
fazlalaştığına dikkat çelen Çelenk, “Yakın 
gelecekte, her şirket bir enerji şirketi gibi 
çalışacak ama finansman şirketi olarak 
yönetilecek” diye de sözlerini tamamladı. 
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GAYRIMENKUL 
DÜNYASI BULUŞTU

Gayrimenkul sektörünün hem ülkemizdeki 
hem de dünyadaki önemli temsilcilerini bir 

araya getiren ve Soyak’ın da destekçileri 
arasında yer aldığı Gayrimenkul Zirvesi 

12, 10-11 Mayıs tarihlerinde, Hasköy İplik 
Fabrikası’nda yoğun bir katılımla gerçekleşti. 
Soyak Holding CEO’su ve GYODER Yönetim 

Kurulu Üyesi Dr. M. Emre Çamlıbel’in 
başkanlığını yürüttüğü “Değişen yaşamlar, 

dönüşen kentler, dünya uygulamaları” oturumu 
damgasını vurdu. Monika BIK (Broadway 
Maylan, Kentsel Tasarım Direktörü), Jordi 

Sacristan (Barcelona Belediye Meclisi Paz. ve 
Ulusal Ekonomi Reklam Direktörü), Andreas 

Schiller (Sph Newsletter Başyazarı), David 
Smith (Affordable Housing İnstitute Kurucu 

Başkanı) gibi uluslararası katılımcıların da 
kentsel dönüşüm hakkındaki deneyimlerini 
aktardığı oturumda, kentsel dönüşüm için 

işbirliği, dünyada uygulanan başarılı dönüşüm 
örnekleri, daha iyi bir kentsel doku için 

planlamanın önemi, dönüşümün nerede 
başladığı ve neleri kapsadığı gibi başlıklar 

altında şehirlerdeki değişimin ve bunun hayat 
üzerindeki etkileri işlendi. Kentsel dönüşüme 

dahil olan bölgelerdeki vatandaşların 
haklarının nasıl korunması gerektiğinden, 

ortaya çıkan bedelin kimler tarafından 
ödenmesi gerektiğine kadar birçok kritik 

soruya cevap arayan Soyak Holding CEO’su 
Dr. M. Emre Çamlıbel, kentlerdeki değişim 

ve dönüşüm esnasında ekonomik olarak 
alınması gereken tedbirler için ortaya atılan 

tüm fikirlerden panel sonunda ortak birtakım 
politikalar üretmeyi hedeflediklerini belirtti. 

Zirveyi izleyenler, oturum aralarında ise Soyak 
Holding tarafından gerçekleştirilen gayrimenkul 

anketine, dağıtılan key-pad’ler vasıtasıyla 
katıldılar. 

B‹ZDEN

EN YAVAŞ BİSİKLET KAZANSIN!
Enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamın 
geliştirilmesi için örnek projelere imza atan 
Soyak, 16-18 Mayıs’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde 
gerçekleştirilen GreenFest’in destekçileri arasında 
yer aldı. Yeşil iş dünyası ile üniversitelileri 
buluşturan etkinlikler kapsamında; bez torba 
boyama, geri dönüşüm atölyeleri, bisiklet 
yarışları gibi birçok aktivite düzenlendi. Soyak’ın 
desteklediği ve 3 turdan oluşan bisiklet 
yarışlarında, alışılandan farklı olarak “en yavaş 
bisiklet” kullanan öğrenciler ödüllendirildi. Üç 
turun da birincileri bisiklet ödülü kazanırken, 
yarışa katılan tüm öğrencilere de bisiklet kaskı 
hediye edildi. Soyak Holding Kurumsal İletişim 
Koordinatörü F. Fatma Çelenk, sürdürülebilir 
gelişimi destekleyerek, gelecek nesillerin yaşam 
kalitesinin yükselmesini sağlayacak projelere 
katkıda bulunmayı, bu konularda farkındalığı 
arttırmayı ve gelecek için sorumluluk almayı çok 
değerli bulduklarını belirtti. 

>

>

>

>
YEŞİL KALKINMA
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın desteğiyle Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin ev sahipliğinde 
20-21 Şubat 2012 tarihlerinde Swissotel’de 
düzenlenen Uluslararası Yeşil Binalar Zirvesi’nde, 
yapı sektörünün yeşil dönüşümü farklı yönleriyle 
tartışıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan 
Bayraktar’ın açılış konuşması ile başlayan ve 
yeşil bina sektörünün tüm paydaşlarını bir 
araya getiren zirvede; alanında uzman dünyaca 
tanınmış konuşmacılar, uluslararası yeşil bina 
sektörünün bugünkü durumu ve ortak sorunları 
üzerine görüşlerini dile getirerek geleceğe dönük 
beklentilerini paylaştılar. Konferansın “Varolan 
Binaların Yeşil Binalara Dönüştürülmesi” başlıklı 
oturumun moderatörü Soyak Holding CEO’su 
Dr. M. Emre Çamlıbel; oturumun sonunda yaptığı 
değerlendirmede şunları ifade etti: “Dünyada 
yeni bir ekonomik düzen kuruluyor. Birçok ülke, 
yeşil stratejiyi kalkınma programları dahiline 
aldı. Yeşil ekonomiler oluşturuluyor ve bu artık 
değişmeyecek. Bu doğrultuda; karbondioksit 
gazının dünyadaki salımının yüzde 50’sinin 
binalara ait olduğunu, enerjinin yüzde 40’ının 
da binalarda kullanıldığını düşünecek olursak; 
çevre dostu yeşil binaların giderek daha fazla 
önem kazandığı açıkça görülmektedir. Mevcut 
binalarda enerji verimliliğine odaklanmanın 
enerji üretmekten 6.6 kat daha verimli olduğu 
görülmektedir. Mevcut binalarda sadece 
ısıtma verimliliğini artıracak uygulamalarla 
enerji tasarrufunda yüzde 25’lik bir iyileşme 
sağlanabilir. Bu iyileşme rakamıyla da, Türkiye 
enerji konusunda yılda yaklaşık 5-6 milyar dolarlık 
tasarruf sağlayabilir. Bu nedenle; enerji verimliliği 
uygulamalarının, gerek çevresel gerek toplumsal 
gerekse ekonomik açıdan sürdürülebilir bir 
gelecek için çok kritik olduğunu düşünüyoruz ve 
herkesi bu yolda kalıcı ve öncü adımlar atmaya 
davet ediyoruz” dedi.

ULUSLARARASI İTİBAR YÖNETİMİ  
Gayrimenkul, enerji, çimento ve döküm 
sektörlerinde öncü projelere imza atan 
Soyak Holding’in Kurumsal İletişim 
Koordinatörü F. Fatma Çelenk, 17-19 
Ekim tarihleri arasında düzenlenen 
Uluslararası İtibar Yönetimi Konferansı’na 
konuk konuşmacı olarak katıldı. Gülben 
Ergen ve Fatih Terim gibi popüler isimlerin 
yanı sıra, çok sayıda akademisyen ile 
sektöre damgasını vurmuş profesyonelin 
de aralarında bulunduğu 10 ülkeden 
70 konuşmacının katıldığı konferansta; 
“Kurumsal İtibar: Farklı Bakış Açıları” adlı 
oturumda “Tüm Paydaşların Katılımıyla 
İtibarı Yönetmek” başlıklı bir konuşma 
yapan Çelenk, Soyak Holding bünyesinde 
başarıyla yürütülen itibar yönetimi süreçlerini 
örneklendirerek katılımcılara sundu. İtibar 
konusuna yerel, ulusal ve uluslararası 
boyutta yaklaşmak gerektiğini belirten 
Çelenk; yerelde ihtiyaçların, ulusal boyutta 
toplum değerlerinin, uluslararası boyutta ise 
standartların itibarı etkilediğini vurguladı. 
“Bir fabrika istihdam sağladığı için yerel 
boyutta itibarlı olabilir, çünkü ihtiyaca cevap 
veriyordur. Ulusal boyutta, toplumun değer 
yargılarını içine alan uygulamalara sahip 
olması, bir şirketin itibar kazanmasında 
önemlidir. Uluslararası düzeyde ise artık işin 
içine standartlar girer” değerlendirmesinde 
bulunan Fatma Çelenk, itibarın sadece 
rasyonel bir süreç olmadığını, duygularla 
da ilintili olduğunu belirtti ve sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Tıpkı insanların da hata yapma 
olasılığı gibi, kurumlar da hata yapabilir ama 
itibarın zedelenmemesi için, bu hataların 
tekrar edilmemesi gerekir.” Soyak Holding 
bünyesinde de itibar ve risk yönetimi görev 
takımları kurulduğunu belirten Çelenk, “Bu 
takımlar 5 yıl boyunca yapılan çalışmaları 
içselleştirdikten sonra, şirketin karşılaşma 
olasılığı bulunan riskleri ve dolayısıyla 
itibarını yönetmeye destek oldular” dedi. 
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hanks to a collaboration with Emlak Konut GYO, yet 
another Soyak classic worth buying and living in comes 
to life. Soyak Evostar project features 6,000 units that 
satisfy Soyak’s aim of fulfilling customer expectations 
by creating ideal homes that meet the needs of modern 
life. Soyak Evostar’s 1000 units spread out over 40 
thousand m2 come with affordable prices and different 
unit options to appeal to people with different tastes 
who want to buy a home or make an investment.

This exclusively designed project will be completed in 
September 2013 and handed over to owners with 

THE RISING STAR 
OF HALKALI 

Known for its high-standard, 
pioneering real estate projects, 
Soyak is opening the doors to 
a luxurious, peaceful life in a 
modern, environmentally friendly 
atmosphere with Soyak Evostar, 
its latest project situated in 
Halkalı, one of Istanbul’s fastest 
developing areas.

ales began sometime ago for the LEED gold Candidate 
Soyak Soho, built as a residence project due to its central 
location. The project offers residents an exclusive and 
luxurious lifestyle thanks to comprehensive residence 
and concierge services, interior spaces designed with 
modern luxurious touches, technological amenities and 
a Bosphorus view. Established with a 70 million Euro 
investment and set to be completed in 2013, Soyak Soho 
consists of 77 residence units and an office space of 
3,500 m2. The residence section of the 7-story boutique 
project that offers all residence and concierge services is 

FAR FROM THE 
CRAZY CROWDS 

Meet the new residence 
project Soyak Soho in 
Istanbul’s most central point, 
Zincirlikuyu.

made up of 1+1, 2+1, 1+1 duplex and 3+1 duplex units that 
range from 65 m2 to 252 m2 in area, offered with 4 different 
interior design alternatives. The project doesn’t include a 
shopping mall, spa, fitness salon or beauty center but is 
located 1-2 minutes away from central points where these 
opportunities are available at any moment. Soyak Soho is 
built over an area of nearly 5,000 m2 and offers allocated 
parking space and storage space for each residence. The 
parking lot ramp is under floor heated in order to prevent 
icing in the winter, and the project also comes equipped 
with an innovative charging unit for electric vehicles.

built-in household appliances (oven, stove, dishwasher 
and exhaust fan). Other amenities that let residents 
enjoy the new generation lifestyle are indoor and 
outdoor parking lots, specially landscaped gardens, 
social facilities, swimming pools, a basketball court, a 
tennis court and a playroom specifically for kids.

Developed with Soyak’s sustainable quality approach 
and equipped with the most modern technology, 
the project features a 24-hour closed-circuit security 
camera system as well as an intercom system and IPTV 
service delivered by fiber cables extended into the units. 
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ight after the Soyak Mavişehir Optimus project was 
offered for sale in May 2011 in Karşıyaka, Izmir, the 
Soyak Mavişehir Optimus project planned for the 
same area was announced in a press meeting held at 
Swissotel Grand Efes on October 18, 2011. Planned 
to be completed and turned over to residents in March 
2014, the project draws accolades for its smart, 
environmentally friendly building technologies as well 
as its focus on optimum comfort and luxury. Soyak 
Mavişehir Optimus appeals to people with different 
tastes and needs with 1+1, 2+1 and 3+1 units as well 
as 2+1, 3+1 and 4+1 duplex units with gardens. Each 
residence comes with built-in household appliances in 

“GOLDEN” 
PROJECT IN IZMIR!

Set to be built in Karşıyaka 
for those dreaming of the 
comfort and luxury of a 
privileged life, the LEED 
gold Candidate Soyak 
Mavişehir Optimus 
brings Izmir residents an 
investment opportunity 
more profitable than gold!

this project whose living spaces and units have the “ideal” 
measurements and high standards its name suggests. 

Developed with Soyak’s sustainable quality approach and 
noted for its exclusive design, the project allows residents 
to enjoy a new generation lifestyle with indoor and outdoor 
parking lots, specially landscaped gardens and floor gardens, a 
cafe, swimming pools, a basketball court, a tennis court and a 
play area exclusively for kids. The project also comes equipped 
with an electric charging unit, 24-hour closed-circuit security 
camera system (CCTV) as well as an intercom system, IPTV 
and IP telephone using fiber optics, a calorimeter system and a 
computerized central energy measurement system.

project that’s focused on using materials 
that don’t harm the environment and 
allow for energy savings, Soyak Park 
Aparts invites residents to enjoy a 
new generation lifestyle in its specially 

landscaped gardens, artificial lake, swimming pools, 
basketball and tennis courts and social facilities. Soyak 
Park Aparts features buildings with few stories built in 
accordance with the Regulation on Energy Performance 
in Buildings; the project promises residents savings in 
monthly bills from the first month well into the future. 
Developed with Soyak’s sustainable quality approach 
and equipped with the most modern technology, the 
project features a 24-hour closed-circuit security camera 
system as well as an IPTV service delivered by fiber 
cables extended into the units, IP phones used for video 
calling and wireless internet service. The units are also 
equipped with central satellite connection. Soyak Park 
Aparts features a total of 1,121 units in studio, 1+1, 
2+1, 3+1 options as well as duplex townhomes with 
gardens, all ready to be moved in by April 2013.

ales began in 2008 for Izmir’s Soyak 
Siesta, and its first stage was handed over 
in March 2011. Soyak Siesta consists 
of 2,250 units that benefit as much as 
possible from the view of the gulf and that 

blend functionality with architectural aesthetics in a 
“building with fewer stories” approach. This project 
breathes new life into urban living in Izmir via 1+1, 
2+1 and 3+1 units that appeal to people of all tastes. 
Soyak Siesta’s landscaping features colorful fauna 
such as cactus gardens, palm and olive trees and 
the Izmir mimosa to reflect Mediterranean culture 
and promise a peaceful life for its residents. Built with 
an environmentally friendly approach, Soyak Siesta 
comes equipped with green roofs and applications 
that achieve energy efficiency and savings while 
providing significant advantages in terms of 
expenditures like heating, lighting and monthly fees. 

AN ENVIRONMENTALLY 
FRIENDLY PROJECT 

THE JOY OF 
LIFE AT 

BY SOYAK

SIESTA!

Soyak Park Aparts not only offers a 
peaceful living space where green and 
blue meet; it also saves you money 
thanks to environmental solutions 
that emphasize energy savings and 
buildings with few stories.

Created for those who enjoy the 
“siesta” of happiness, Soyak’s 
project in Karşıyaka, Izmir aims 
to add color and energy to each 
moment thanks to its landscaping 
that reflects Mediterranean culture. 
So far, 1000 units at Soyak Siesta 
have already been sold. 
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İstanbul/
Bahçeşehir
Yeme & ‹çme
Krunch
Prestige Mall, Bahçeşehir  
(0212) 669 30 08
Ristorante Bella Vista
Gölet Mevkii, Bahçeşehir
(0212) 669 42 55  
Tike
3. Cadde Alışveriş Merkezi  
H Blok, Bahçeşehir  
(0212) 669 98 41

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Aqua Club Dolphin
Cemal Paşa Cad. Bahçeşehir 
(0212) 672 61 61
Cinemax Sinemaları
Doğaparkı Cad. Gölet Mevkii
Prestige Mall No: 13/20, 
Bahçeşehir (0212) 669 40 08
Prestige Mall
Doğa Parkı Cad. Gölet Mevkii, 
Bahçeşehir (0212) 669 22 62  
Sunflower Life Center
Süleyman Demirel Cad.  
Bahçeşehir (0212) 672 97 65

‹stanbul/
Ümraniye 
Yeme & ‹çme
Go Mongo
Meydan Ümraniye 
(0216) 499 25 25
Köfteci Ramiz 
Meydan Ümraniye 
(0216) 527 82 00
Num Num 
Meydan Ümraniye 
(0216) 527 13 14

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Carrefoursa Ümraniye 
Küçüksu Cad. No: 68 Ümraniye 
Evlendirme Dairesi Yan› 
(0216) 525 10 50
Cinemaximum Meydan  
Meydan Ümraniye 
(0216) 466 58 00 
Çekmeköy Atlantis Sinemas› 
No: B/5 E-5 Ekşioğlu Beşy›ld›z 
AVM Mimar Sinan Mah.  
(0216) 642 50 61
IKEA
Çakmak Mah. No: 243  
Tepeüstü Mevkii, Ümraniye  
444 4 532 
Meydan Ümraniye 
Çakmak Mah. Metro Group Sok. 
No: 243, Ümraniye 
(0216) 526 01 01

Sağl›k
Hisar Intercontinental Hospital
Saray Mah. Site Yolu Cad. 
No: 7, Ümraniye
(0216) 524 13 00 

Vefa Özel Sağl›k Hizmetleri 
Mithatpaşa Cad. No: 81  
Kelkit ‹şh. D: 3  
Atakent Mahallesi  
(0216) 344 16 37
Ege Eczanesi
İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. 
No: 37/B, Ümraniye
(0216) 324 76 54
Çaml›k Eczanesi 
Çakmak Mah. ‹kbal Caddesi 
No: 37/A (0216) 365 75 21

‹stanbul/Kartal
Yeme & ‹çme
Çaml›k Restaurant
Ayazma Cad. No: 1 Yakac›k 
Yeni Mahalle, Kartal  
(0216) 451 42 42
Tarihi Ç›naralt› Restaurant  
ve Çay Bahçesi 
Ayazma Meydanı, 
Ayazma Cad. No: 2 Yakac›k 
Yeni Mahalle, Kartal 
(0216) 309 37 45
Sea Vesta 
Meltem Sok. No: 18  
Kordonboyu Mah., Kartal  
(0216) 353 45 52
Nehir Café
Hamam Sok. No: 67/A  
Kordonboyu Mah., Kartal  
(0216) 374 28 47
Mimoza Cafe Bar
Akdeniz Cad. No: 11  
Çelebi Apt. Dükkan: B  
Kordonboyu Mah., Kartal 
(0216) 389 88 91

Eğlence & Kültür-Sanat
Bostanc› Gösteri Merkezi
Emek Şevki Paşa Cad. 
Bahçeleraras› Sok.  
Lunapark Yan›, Bostanc›  
(0216) 384 72 10
Uğurgül Sanat Galerisi
Alpler Sok. No: 6/A Erenköy Mah. 
Kad›köy (0216) 368 66 37 
Maltepe Park AVM
Tugay Yolu No: 73, Maltepe 
(0216) 515 15 50 
Viaport
Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad.  
No: 19 Kurtköy, Pendik  
(0216) 696 10 01

Sağl›k
Kartal Yavuz Selim Devlet 
Hastanesi 
‹stasyon Cad. Do€an Sok.  
No: 13 Yukar› Mahalle, Kartal 
(0216) 586 33 33 
Akın Eczanesi
Uğur Mumcu Mah. Şeyh Şamil 
Cad. No: 15 Upcity Center F-3/2
(0216) 290 41 75
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi
Cevizli Mah. Kartal Eğitim  
Araştırma Hst., Kartal
(0216) 458 30 02
Hilal Eczanesi 
Yeni Mah. C›rc›r Caddesi  
No: 14 Kartal (0216) 488 54 19

‹stanbul/
Küçükçekmece
Yeme & ‹çme
Ali Kestaneci Et Lokantas›
‹msan San. Sitesi  
Masko Kavşağ› No: 1  
Ziya Gökalp Mah., ‹kitelli 
(0212) 472 55 70
Eleos Yeşilköy 
Ümraniye Mah.  
Yeşilbahçe Sok. No: 9  
(0212) 663 39 11  
Kocareis Bal›k Restaurant
M. Oktay Tesisleri No: 1  
Fatih Mah., Küçükçekmece  
(0212) 424 43 39  
Le Chateau Restaurant
Çamözü Sok. No: 19  
Yat Liman› ‹çi  
Şevketiye Mah., Yeşilköy 
(0212) 573 34 98
Yeşilköy Balıkçısı 
Yat Liman› Cad. No: 2  
Şevketiye Mah., Yeşilköy  
(0212) 573 02 12

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Aqua Florya
Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı 
Cad. No: 93 Florya 
(0212) 574 59 00 
İstanbul Akvaryum
Şenlikköy Mah. Yeşilköy  
Halkalı Cad. No: 93 Florya  
444 97 44 
Deposite Outlet Center
Atatürk Blv., ‹kitelli 
(0212) 671 67 30
Carrefour Al›şveriş Merkezi
E-5 Kry. Eski Londra Asf. 
Haramidere Mevkii Beylikdüzü, 
Küçükçekmece  
(0212) 852 06 06
Bahçelievler Belediye 
Tiyatrosu
Nurettin Topçu Kültür Merkezi  
Bahçelievler Belediye Başkanlığı
Barbaros Cad. Bahçelievler
(0212) 441 98 93
Bak›rköy Belediye Tiyatrolar›
Yunus Emre Kültür Merkezi
Yüzücü Talat Yüzmen Sokak. 
9. Kısım Ataköy
(0212) 661 38 94
Bakırköy Sanat Merkezi
İncirli Cad. No:41  
(Dilek Pastanesi Üzeri)  
Kat: 4-5, Bakırköy
(0212) 572 02 24

Sağl›k
Doğan Hastanesi
Ziya Gökalp Cad.  
No: 2 K. Çekmece  
(E-5 Üzeri Petrol Ofisi Arkası)
(0212) 624 34 34
International Hospital
İstanbul Caddesi No: 82, 
Yeşilköy
(0212) 468 44 44
Tuna Eczanesi 
Yeni Mah. ‹nönü Caddesi 

‹zmir/Karş›yaka
Yeme&‹çme
Altın Balık
Bostanlı Vapur İskelesi Üstü, 
Bostanlı (0232) 362 01 75
Blackjack 
Restaurant&Cafe Bar
Cemal Gürsel Cad. No: 470/1b, 
Bostanlı (0232) 368 91 96
Boğaziçi Restaurant
Cengiz Topel Cad. No: 38/b, 
Bostanlı (0232) 330 00 13
Deniz Restaurant 
Yalı Cad. No: 396 K.S.K. Karşıyaka 
(0232) 364 72 61 
Deniz Bostanlı Restaurant
6026 Sok. No: 2/10, Bostanlı
(0232) 336 22 11
Karşıyaka Cafe Cup
294 Yalı Cad. No: 294/1b 
Karşıyaka (0232) 369 99 22
Marisco 192. Filo  
Yalı Cad. No: 316/B Karşıyaka 
(0232) 364 43 44 
Sardunaki Restaurant
Yalı Cad. No: 322/1 Karşıyaka
(0232) 323 72 72
Tilla Restaurant
1690 Sok. No: 22/A  
Karşıyaka Çarşı 
(232) 364 47 01-02
The Good 
Cengiz Topel Cad. 
No: 22/A Bostanlı, Karşıyaka  
(0232) 330 62 22
Yalı Konak Et Balık 
Restaurant
1688 Sok. No: 3 Karşıyaka
(0232) 323 53 92

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu
Girne Bulvarı, Karşıyaka
(0232) 362 61 61
İzmir baharı karşılayınca seyircilerine 
kavuşan bu tiyatro, her dönem 
düzenlendiği konser ve gösterilerle 
ünlü sanatçıları ağırlıyor.
Tarihi Havagazı Fabrikası  
Kültür Merkezi
Alsancak Limanı Karşısı, Alsancak 
(0232) 293 10 91 
Cinemaximum  Egepark 
Egepark AVM 2040 Sok.  
No: 104/ 225 Karşıyaka
(0232) 324 42 64 
Konak Pier Alışveriş Merkezi
Atatürk Cad. No: 19  
Konak Pier AVM, Konak 
(0232) 446 90 40

Sağl›k
Karş›yaka Devlet Hastanesi
Anadolu Cad. No: 382  
Serinkuyu, Karş›yaka 
(0232) 367 67 67
Özel Mavişehir Polikliniği
6436/1 Sok. No: 93/A, Bostanl› 
(0232) 330 89 90 
İzmir Özel Kent Hastanesi 
8229/1 Sokak No:56 Çiğli 
(0232) 386 70 70

KENT  REHBER ‹




