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ÖNSÖZ-‹Ç‹NDEK‹LER

Merhaba,
Yaşanan hiçbirşey aynı şekilde bir daha yaşanmaz
derler. Acılar, mutluluklar, heyecanlar… yaşamın
içerisindeki tüm anlar, zamanında yaşanıyor. Ve zaman,
ne ileri ne geri akıyor, ama içinde sürekli değişimleri
taşıyor. Dünyada her an bu değişim yaşanırken, bizim
yönümüz nereye doğru bakıyor?
Dünü düşünüp gülümserken, yarına uzanan bir düşünce
bulutu geçer aklımızdan. Elbette değişen yaşam
koşullarıyla birlikte, değişmektedir alışkın olduğumuz
koşullar, biz istesek de istemesek de…
Teknolojinin baş döndürücü hızının, yaşamımızın her
anını etkilediğini konuşuyoruz. Ancak arkadaşlarımızla
birlikte olsak bile, aslında başkalarıyla konuşup,
yazıştığımızı fark edemiyoruz. Çevremizdeki sosyallik olgusu değişirken, kalabalık ailelerden daha çok
çekirdek ailelere dönüşüyoruz.
Bireyselliğimiz artıkça, kendimize ait zamanları yaşama
keyfini aramaya başlıyoruz. İşte böylesi bir dünyada
daha farklı bir nesil yetişirken, istediklerine de kolay
erişebilme ve sahip olabilme alışkanlığına sahip oluyor.
Dünden farklı alışkanlıklar peşinde olarak..
Kendi yaşantımıza bu gözle baktığımızda, belki biz
de ihtiyaç ve beklentilerimizi yeniden tarifleyebilir,
süregelen değişim içerisinde kendimize ait olan yönü
bulabiliriz.
F. Fatma Çelenk
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SOYAK, İSTANBUL’A

SOYAK PARK
APARTS
İLE DÖNDÜ
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Soyak’ın Emlak Konut
GYO ile hasılat paylaşımı
yöntemiyle Halkalı’da
400 milyon TL değerinde
geliştirdiği Soyak Park
Aparts, 2200 konuttan
oluşuyor. Projenin satışa
sunulan ilk iki etabının
%50’si ilk haftada satıldı.

ayrimenkul sektöründe yaklaşık 50 yıllık
birikimi ile, İstanbul ve İzmir’e de€er
katan yaşam alanları geliştiren Soyak,
3 yıl aradan sonra İstanbullular’la tekrar
Halkalı’da buluşuyor. Bahçeli kent evi seçenekleriyle
şehrin içinde doğaya yakın bir yaşam sunan Soyak
Park Aparts, henüz satışa çıkmadan büyük ilgi gördü.
Toplam 4 etap ve 2200 konuttan oluşan projenin
satışa sunulan ilk iki etabında 1121 daire yer alıyor.
Stüdyo, 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin yer alacağı
projede ayrıca, bahçeli dubleks kent evleri ve teraslı
çatı dubleksler de Soyak kalitesine güvenenlerin
beğenisine sunuldu.
Soyak Park Aparts tanıtım toplantısı, Emlak Konut
GYO Başkan Vekili Ertan Yetim, Emlak Konut
GYO Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Demiröz’ün katılımı
ve Soyak Yapı Genel Müdürü Sertaç Kıyıcı’nın
ev sahipliğinde 18 Ekim pazartesi günü Çırağan
Sarayı’nda yapıldı. Toplantıda konuşan Soyak Holding
CEO’su M. Emre Çamlıbel, gayrimenkul sektöründe
Soyak’ın tüketicilerin güvendiği ve tercih ettiği marka
olduğunu söyledi. Emre Çamlıbel, “İstanbullularla
en son 3 yıl önce Soyak Evreka ve Soyak Evreka
Rezidans projeleri ile buluştuk. Bu projelerimizde
satışa çıktığımız ilk ay içinde tüm dairelerimiz
satılmıştı. Bugün de Soyak Park Aparts projemize
gösterilen yoğun ilgiye teşekkür ediyoruz” dedi. TOKİ
ile hasılat paylaşımı yöntemi kapsamında geliştirilen
ilk konut projesi olan Soyak Olympiakent’ten sonra,
Emlak Konut GYO ile İzmir’de Soyak Mavişehir
projesine imza attıklarını belirten Çamlıbel,
“Halkalı’daki bu yeni projemizle Emlak Konut GYO
ile ikinci iş birlikteliğimizi gerçekleştirmekten çok
memnunuz” dedi.
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SOYAK PARK APARTS, FARKLI KONUT
TİPLERİ VE UYGUN FİYAT SEÇENEKLERİYLE,
SAKİNLERİ İÇİN ŞEHRİN İÇİNDE GÜVENLİ VE
DOĞAYLA İÇİÇE BİR YAŞAM ALANI SUNARKEN,
YATIRIMCILAR İÇİN YİNE YÜKSEK DEĞER
KAZANDIRAN BİR SOYAK PROJESİ OLACAK.

enerji verimliliği ve sosyal yaşam alanlarına kadar bir çok
alanda inceleme, araştırma ve uygulama yapıldı. Yeşilin ve su
öğesinin bir arada bulunduğu Soyak Park Aparts’ın sakinleri,
özel peyzaj tasarımlı bahçeler, suni göl, yüzme havuzları,
basketbol ve tenis sahaları ile sosyal tesislerde keyifli bir
yaşamın tadını çıkaracak. Projede 24 saat boyunca güvenlik
hizmeti de olacak.

Sürdürülebilir yaşam, geleceğe yatırımdır
Soyak Park Aparts projesinde Soyak’ın Sürdürülebilir
Yaşam anlayışı doğrultusunda, fonksiyonel tasarım ve
enerji verimliliği uygulamaları da yer alacak. Fark yaratan
peyzajı ve modern mimarisiyle öne çıkan Soyak Park
Aparts, satın alırken sağladığı ödeme avantajlarının yanı sıra,
yaşam başladığında aidatlardaki tasarrufla, gelecekte de
kazanma fırsatı sunacak. Daire fiyatlarının 100 bin ile
400 bin TL arasında değiştiği Soyak Park Aparts’da,
bahçeli ve dubleks kent evlerinin fiyatları, 250 bin ile
650 bin TL arasında değişiyor. Soyak Park Aparts’da, her
bütçeye uyarlanabilecek artan taksit ve ara ödemeli esnek
ödeme planları yer alıyor. Projede, %5 peşinat, 120 aya
varan vade seçenekleri ve 0.79 faiz oranı ile kaliteli bir
yaşama kavuşmak mümkün.

Soyak Park Aparts’a gelen
ön talep 25 bini aştı…
İstanbullular’ın projeye olan yoğun ilgisine de
değinen M. Emre Çamlıbel, projenin henüz lansmanı
yapılmadan 25.000’i aşkın ön talep toplayarak, konut
sektörünün gündeminde yer almaya başladığını
söyledi. Soyak’ın imza attığı başarılı projelerde
en üst kaliteyi, en uygun fiyatlarla sunarak her
zaman müşterisinin yanında yer aldığına değinen
M.Emre Çamlıbel, “Soyak olarak, sahip olduğumuz
teknoloji altyapısı ve müşteri hizmetleri alanındaki
uygulamalarımızla müşterilerimizin hayatını
kolaylaştırmayı hedefliyoruz” dedi.
Soyak internet sitesinin trafiği, Soyak Park Aparts
projesi satışa çıkmadan yaklaşık 15 kat artış gösterdi.
Çağrı merkezini arayan kişi sayısında 10 kat artış
yaşandı. Ön taleplerin yaklaşık %30’u SMS, %30’u
e-bülten, %30’u da internet sitesi üzerinden gelen
taleplerden oluştu. İlk hafta satış ofisini ziyaret eden
kişi sayısı 2000’i geçti.
Halkalı bölgesinin önemine de değinen Çamlıbel,
bölgenin özellikle son yıllarda altyapı ve imar
çalışmalarıyla düzenli bir gelişim göstererek
İstanbul’un çekim bölgelerinden biri haline geldiğini
söyledi. Halkalı’nın lokasyon olarak Atatürk
Havalimanı’na yakınlığı ve TEM otoyol bağlantılarıyla
ulaşımının kolaylığına da değinen Çamlıbel, düzenli
gelişen bölgenin, gerek bu bölgedeki işyerlerinde
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çalışanlar, gerekse yatırım amaçlı gayrimenkul alımını
düşünenler için giderek önem kazandığına dikkat çekti.
M.Emre Çamlıbel, Soyak olarak bölgede kaliteli yaşam
alanlarına yönelik ihtiyacı göz önüne alarak Emlak Konut
GYO ihalesine katıldıklarını ve kazanılan ihale sonucunda
bu bölgede gerçekleştirecekleri projenin 400 milyon TL
değerinde olacağını açıkladı.

Müşteri Hizmetlerine 444 0 975 (SYK) no’lu telefondan
Halkalı’daki Soyak Park Aparts satış ofisinden de hafta içi ve
hafta sonu bilgi almak mümkün. Soyak Aparts’tan hemen
daire satın alabilmek için www.soyak.com.tr adresinden
başvuruda bulunmak yeterli.

Soyak projeleri, yatırımcıların ilgi odağı
TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin Soyak projelerinin
değer artışı ile ilgili olarak yaptığı Konut Araştırması
Raporu’na göre; İzmir ve İstanbul’da, Soyak projelerinin
bulunduğu bölgenin değerini de artırdığı ortaya çıktı.
Soyak Projeleri değerleme raporuna göre; lansman
tarihinden bugüne kadar Soyak Yenişehir’in %1078, Soyak
Olympiakent’in %143; Soyak Evreka’nın % 38; Soyak
Mavişehir’in %55 oranında değer kazandığı belirtilmiştir.
Konuya değinen M.Emre Çamlıbel, Soyak projelerinin,
ev sahiplerine farklılaşan yeni nesil yaşam anlayışına
uygun alanlar sunarken, yatırımcılar için de çekim merkezi
olduğunu söyledi. TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin
konut araştırmasına göre, Soyak müşterileri aynı zamanda
ekonomik bilinci yüksek bir kitle olan yatırımcılardan oluşuyor.
Soyak Park Aparts projesi Binalarda Enerji Performansı
Yönetmeliği’ne uygun şekilde geliştirilirken; doğaya zarar
vermeyen ve tasarruf sağlayan malzemelerin kullanımından,
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TERAS EVLER
Bahçeler, evlerin teraslarına taşınıyor. Böylece teraslar, yaşam
alanlarının huzur dolu mabetlerine dönüşüyor.

Son yıllarda evlerin terasları, bahçeleri ve balkonları
da iç mekanlar kadar önemli hale gelmeye başladı.
Şehirlerde yaşadığımızı unutturan bu dış mekanlar,
dekorasyonlarıyla iç mekanları aratmıyor. Evlerimizden
dışarı çıkmadan gökyüzüne ve açık havaya
kavuşmamızı sağlayan teraslar, yaşam alanlarının en
kıymetli köşelerinden oldu. Bu alanlar, evlere özgü
konfor ve şıklığın devamı niteliğinde olmalarının yanı
sıra mimari özellikleri ve dekorasyonlarıyla kendilerine
özgü bir havaya sahipler. Tıpkı bahçe katı gibi,
teras evlerin de dış mekanları verimli bir şekilde
kullanılabilir. Bunun için bu alanların en doğru şekilde
değerlendirilmesi gerekiyor.

Teraslar bahçeye dönüşüyor
Evlerin teraslarına taşınan bahçeler, hem kullanım hem
de estetik açısından önem taşıyor. Sürgülü kapılar veya
akordiyon gibi katlanabilir camlarla iç mekandan ayrılan
bu alanlar, evlerin en huzurlu köşesi olma özelliğini
taşıyor. Terasların dekorasyonunda natürellik akımının
ön planda olması, buraları dekore ederken göz önünde
bulundurulmalı. Bu yüzden, ahşap her zaman en çok tercih
edilen malzemelerin başında geliyor. Ayrıca, sedir ağacı, tik,
bambu ve hasır da teras mobilyalarında kullanımı hoş olan
malzemeler. Bahçe mobilyaları satan mağazalarda koltuktan
salıncağa kadar pek çok çeşit bulunuyor. Geniş bir terası,
tıpkı evinizin salonu gibi sehpadan berjere kadar her
türlü mobilyayla donatabilirsiniz. Tabi bunların saydığımız
malzemelerden yapılmış olmaları koşuluyla. Dekorasyonda
göz yormayan pastel renkleri tercih etmeniz hem terasın
ruhuyla uyum hem de güneş ışınlarına karşı dayanıklılık
açısından önemli.

TERASINIZI DÖŞERKEN,
•
•
•
•
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Alanınız kısıtlıysa katlanan sehpalar ve duvara sabitlenen şemsiyeler
gibi portatif parçaları kullanmalısınız.
Mum ve fener gibi dekorasyon objeleriyle terasınızı neşelendirin.
Teras mobilyalarında güneşe dayanıklı kumaşlar kullanın.
Rengarenk saksılarda cam güzelleri ve begonyalar yetiştirin.
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DEKORASYON

ÇOCUK ODALARINDA

EKOLOJiK
DÖNEM

Rengarenk boyalarla cazip hale getirilen
çocuk odası mobilyalarının devri sona
erdi. Artık çocuk odası dekorasyonunda
daha doğal, sağlıklı ve ekolojik
ürünler tercih ediliyor.
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MOBİLYA
SEÇİMLERİNİZDE DE
YAPAY BOYALARDAN
KAÇINMANIZ
GEREKİYOR.
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SPONSORLUK
Çevreyle dost olalım
Siz hiç işiniz bitip toprağa gömdüğünüzde
tamamen yok olan bir lazımlık gördünüz
mü? Bambu ve pirinç kabuğu atıklarından
reçine yardımıyla kalıplanarak İngiltere’de
üretilen bu özel lazımlık, doğaya saygı
konusunda en iyi örneklerden biri. El
yapımı tahta oyuncaklar da çevreye
gösterdikleri özenle öne çıkıyor. Organik
pamuktan yapılan battaniye, pike ve çarşaf
gibi yatak odası ürünleri, çocuğunuzun
uyurken bile sağlığına itina gösteriyor.
Çocuk odalarında ve giysilerinde her
türlü malzemenin organik olanını seçerek
çocuğunuzun sağlığını koruyabilirsiniz.
Aynı şekilde, mobilya seçimlerinizde de
yapay boyalardan kaçınmanız gerekiyor.
Bu noktada, ahşap malzemeden yapılan
mobilyalar imdadımıza yetişiyor.

NELER OLUYOR HAYATTA?
Soyak’ın da kurumsal sponsorlarından olduğu İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti projesi
kapsamında kültür-sanat, kültürel miras, kentsel uygulamalar ve kent kültürü alanlarında
gerçekleştirilen etkinlikler aralıksız devam ediyor. Ekim ve Kasım ayları da dopdolu.

Uluslararası İstanbul Trienali “Şehrin Gizli Dili”

ÇOCUK GİYSİLERİNDE ORGANİK MODASI
Türkiye, dünyadaki organik pamuğun yüzde 40’ını üretiyor.
Organik ürünlerin özellikle bebekler ve çocuklar için önemli
olduğu düşünüldüğünde bu rakam son derece etkileyici. Zirai
ilaçlar kullanılmadan tamamen doğal yöntemlerle elde edilen
pamuktan üretilen giysiler, çocuğunuzun sağlığı konusunda
müthiş bir hassasiyet gösteriyor. Örneğin, bambu ve yosun
liflerinden yapılan çoraplar çocuğunuzu terletmiyor.
Çocuklarınızın yatak odası mobilyalarından oyuncaklarına,
giysilerinden dekorasyon objelerine kadar her türlü ihtiyacını
organik parçalarla karşılayabilirsiniz. Böylece, çok daha sağlıklı
ve doğa dostu bir nesil yetişeceğine de şüphemiz yok.    
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İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı tarafından İstanbul’a kazandırılan Sanat Limanı’nda başlayan ve
1.Uluslararası İstanbul Trienali için taşınabilir bir sergi olarak
tasarlanan ve “Şehrin Gizli Dili”, Sanat Limanı’nın ardından
Eminönü – Hünkâr Kasrı’nda ve Taksim Metro İstasyonu’nda
İstanbullularla buluşacak. Farklı kültür alaşımlarının ve çatışmalarının yaşandığı İstanbul’da, bir ayrılış gerekçesi ve buluşma vesilesi olarak, “yalnızlaşma-yabancılaşma-kimliksizleşmedilsizleşme” kavramlarının etrafında üretilmiş resim, fotoğraf,
düzenleme, heykel, video türlerinde yapıtların sergilendiği sergi,
4 - 24 Ekim tarihleri arasında İstanbullularla buluşacak.

“Tivador Csontváry-Kosztka” Sergisi
Ünlü Macar ressam, Tivador Csontváry-Kosztka‘nın eserleri 2010 Avrupa Kültür Başkenti unvanını paylaşan iki kentin,
İstanbul ve Pécs’in işbirliğiyle ilk kez İstanbul’da. İstanbul 2010
Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve Pera Müzesi ev sahipliğinde
gerçekleştirilecek Csontváry’nin bu önemli sergisi 21 Ekim - 12
Aralık tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Ekim ayı boyunca Taksim Gezi Parkı’nda. Kamusal alanlara
sıcaklığı, yeşilliği, güzelliği farklı aktivitelerle buluşturan, karşı
konulmaz cazibesi ve herhangi bir doğal parktaki gibi, piknik,
yarışma ve sportif faaliyetlere ev sahipliği yapan Uçan Çim Halı
Taksim Gezi Parkı’nda İstanbulluları bekliyor.

“Türk Ebrusu’nda Düzgünman Ekolü” Sergisi
İstanbul 2010 Avrupa Kültür
Başkenti Ajansı Geleneksel
Sanatlar Yönetmenliği projelerinden “Ebru Tekneden
Çıkıyor” sergisi İstanbul’un
kültür hayatında köklü bir geçmişi olan ebru sanatının, klasik üslubunu devam ettirmesine olanak sağlamak ve unutulmaya yüz tutan bu sanat dalını
genç kuşaklara tanıtmak amacıyla hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, ebru ustaları eşliğinde 18 Eylül Cumartesi günü halka açık alanlarda başlayan
ücretsiz ebru atölyeleri 2-16 Ekim tarihleri arasında Taksim
Meydanı, Kadıköy Meydanı ve Levent Metrocity Önü’nde
devam ediyor.

Uçan Çim Halı
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Kentsel Projeler
Direktörlüğü’nün projeleri kapsamında yer alan ve Hollanda’dan
HUNK Design ve IDEddy tarafından tasarlanan ödüllü Uçan
Çim Halı, 2010 Kültür Başkentleri Essen ve Pecs’den sonra

‹st anb ul 2010, Avr up a Kült ür Baﬂk ent i kaps am ›nd a
düz enlen ec ek olan etk inlikler hakk ›nd a dah a fazla bilg i için
www.ist anb ul2010.org adr es in i t›klam an ›z yet erli.
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RÖPORTAJ

“MiMARLIK YENiDEN
KEŞFEDiLiYOR”
Mimarlık eğitimi bilinçli bir seçim miydi? Nasıl başladı
sizin bu serüveniniz?

Pek bilinçli olduğu söylenemez. Tercihlerimin hemen hepsi
mimarlık idi. Ancak benim kuşağımın çoğunun sorunudur
bu. O yıllarda üniversite öncesi eğitim; meslek bilinci
oluşturma konusunda oldukça yetersizdi. Gerçi şimdi
de pek farklı değil. Nedenini açıklayamayacağım bir ilgi
duydum mimarlığa. Üniversitede bu ilginin geçici olmadığı
ortaya çıktı ve çok başarılı bir eğitim dönemi geçirdim. Bu
eğitim dönemi 12 Eylül öncesi üniversitelerimizin içinde
bulunduğu zor koşullar nedeni ile biraz gölgelense de, bu
zorluğu çeşitli büyük mimarlık ofislerinde çalışarak avantaja
çevirebildim. Çalıştığım bu ofisler Türkiye’nin önde gelen
yarışmacı bürolarıydı. Doğal olarak bende yarışmaya
karşı bir ilgi uyandı. Sınıf arkadaşım olan Hasan Özbay
da benimle yarışma konusunda aynı duyguları paylaşınca
30 yıl süren TH İdil Mimarlık’ın temelleri atılmış oldu. Bu
birliktelik ile şimdiye kadar 20 adedi uluslararası olmak
üzere 180 mimari proje yarışmasına katıldık ve 15’i birincilik
olan yaklaşık 80 ödül aldık.

Mimarlıkta inandığı doğruları her şeye
ve herkese rağmen uygulamaya çalışan,
mesleğine aşırı saygılı ve titiz bir
mimarla; Tamer Başbuğ ile mimari
geçmişi ve Soyak ile işbirliği içinde
olduğu Urla projesi hakkında konuştuk.
Röportaj: Nevra Nergiz

Ödül almak size ne hissettiriyor?

Ödül almak olağanüstü bir durum ve çoğaldıkça asla etkisi
azalmıyor. Bana göre ödül almanın en önemli tarafı
gündemde kalmanızı sağlamasıdır. Bu mesleğiniz açısından
olmazsa olmaz bir durum.
Şimdiye kadar ortaya çıkardığınız çalışmalarınızdan hangisi
sizce mesleğinizin “doruk noktası”?

Bir mimarın kendi yaptıklarını değerlendirmesi oldukça
zordur. Doruk noktası da oldukça iddialı yaklaşım olur.
Elbette çok sevdiğimiz tasarımlarımız var. Örneğin
Ankara’daki Dışişleri Bakanlık Binası, İslamabat’daki Türk
Büyükelçiliği Binası ya da tüm yarışma birinciliklerindeki
tasarımlar gibi…
Mimari çalışma biçimi olarak hangi akımlara daha
yakınsınız? Kendinizi nasıl bir mimar olarak tanımlarsınız?

Biz mimarlıkta meslek etiğinin oldukça ağır bastığı
bir kuşağın öğrencileriyiz. Mimarlık doğrularını ya da
inandıklarımızı müşteriye rağmen yapmaya çalışan bir
kuşağız. Özellikle ülkemizde bir dönem mimarlık göz ardı
edilebilecek bir değer olarak görüldü. Ancak günümüzde
bu yaklaşım yavaş yavaş terk ediliyor. Bu mimarlık
adına olumlu bir ortam yaratacaktır. Mimarlık yeniden
keşfediliyor. Sorun, iyi mimarlığın nasıl ayırt edilebileceği
ile ilgili. Bu ise ülkemizin gelişmişlik düzeyini ilgilendiriyor.
Bu ortamda kendimizi mimarlık doğrularımızdan ödün
vermemeğe çalışan ama aynı zamanda yaptığımız işten
kendimizin ve kullanıcının memnun olmasını sağlamaya
çalışan bir mimar olarak tanımlayabilirim.
Bir mimar nelerden ilham alır?

Bunun açılımı olukça uzundur. Bir tasarımcı sanatın
her alanından her akımından etkilenir. Aynı zamanda
bir tasarımcı gelenek bilgisinden, yaşam kültüründen,
teknolojiden ve geçmiş tüm mimarlıklardan etkilenir.
Önemli olan tüm bu birikimden yeni ve özgün bir davranış
biçimi geliştirebilmesidir.

Herhangi bir akımla ilgili olduğumuzu sanmıyorum. Ancak
hemen her konuda aynı mimari yaklaşımlarımız var.

1 2 SOYAK ÇATIMIZ 2010
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TREND
Dünyada ve Türkiye’de çok beğendiğiniz yapılar var mı?
Hangileri?

Louis Kahn’nın yapılarını çok severim özellikle Dhaka
parlemento binası, Salk enstitüsü gibi yapılar benim için birer
başyapıttır. Son yıllarda yeni gruplar oldukça iyi çalışmalara
imza atıyorlar. Seçim yapmam zor. Ancak eski kuşaktan
özellikle Turgut Cansever’in yapıları ve tasarımları çok özeldir.
Sizce bir mimarın çalışmalarının/projelerinin uzun ömürlü
olması, nesiller boyu beğenilmesi mümkün mü?

Elbette mümkün. Örneğin Mimar Sinan’ın yapıları. Ancak
bunu sağlamak çok zor ve çok özel. Pek çok parametrenin
bir araya gelmesi gerekiyor. Ama en önemli parametre
mimari bir dehanın ürünü olması gerekiyor.
Soyak ile olan işbirliğinizden bahseder misiniz?

Soyak ile yaklaşık 2 yıldır çalışıyoruz. Şirketin İzmir Urla
projelerinin çalışmaları şu anda gündemde. Oldukça keyifli bir
arsada ve muhteşem bir manzaraya sahip alanda pek çok
villa tipi ürettik. Şu anda ilk etapların uygulamasına geçilmek
üzere. Soyak Yapı, konusunda oldukça uzman bir şirket.
Bu açıdan bakıldığında proje üretirken çok kolay anlaşma
sağlanıyor. Bu belli ölçüde iki tarafa da bir kolaylık getiriyor.
Böylesi durumlarda aynı dili konuşmak önemlidir. Yakında
uygulanacak olan Urla projesi ortaya çıkınca bu birlikteliğin
ürünü daha iyi izleme olanağı bulacağız.

MİMARLIK YENİDEN
KEŞFEDİLİYOR.
SORUN, İYİ
MİMARLIĞIN
NASIL AYIRT
EDİLEBİLECEĞİ
İLE İLGİLİ. BU
İSE ÜLKEMİZİN
GELİŞMİŞLİK
DÜZEYİNİ
İLGİLENDİRİYOR.

EV AYDINLATMASINDA
Evlerde kullanılan aydınlatma
aparatları, dekorasyon objeleri
ve mobilyalar kadar önemli. Bu
alandaki en yeni trendlerin
izini sürüyoruz.

Aydınlatma, evin dekorasyonunu farklı kılan en önemli detaylardan biri. Aydınlatma düzeni, evdeki odaların genişliğine,
dekorasyonuna ve kullanım fonsiyonlarına etki eder. İşte bunun için pek çok faktörü göz önünde bulundurarak aydınlatma
aparatlarınızı seçmeniz gerekiyor. Doğru aydınlatmayla, yaşam alanınızda daha keyifli ve verimli vakit geçirebilirsiniz.
Dolayısıyla, aydınlatma dünyasındaki yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etmenizde fayda var.
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PROJE

SOYAK S‹ESTA’DA

KEYİFLİ BİR YAŞAM
Soyak Siesta projesinin 1. ve 2. etaplarının sahiplerine teslim
süresi gittikçe yaklaşıyor. Projenin ilk etaplarının inşaatının
tamamlanmak üzere olduğu, peyzaj çalışmalarının hızla sürdüğü
Soyak Siesta’da herşey sakinlerinin konforu için düşünüldü.

Aydınlatma dünyasından haberler
Aydınlatmada, odanızın tavan yüksekliği ve büyüklüğü
seçimlerinizi belirler. Son aydınlatma trendleri, spot
ışıklarının yeniden moda olduğunu gösteriyor. Bu tarz
ışıklandırma, hem evinizin sezon trendlerine uygun
görünmesini sağlar hem de enerji taarrufuna yardımcı olur.
Örneğin, tavandan spot aydınlatmaları, dar mekanların daha
geniş görünmesini sağlar.
Dünya trendleri, geometrik tasarımların ve figürlü lambaların
ön plana çıktığını gösteriyor. Figürlerdeki çeşitliliği renk
seçeneklerindeki fazlalık da takip ediyor. Avizelerde kırmızı,
beyaz ve mavi gibi renklerin kullanımı, mekanlara pop bir
hava katıyor.
Minimalizm etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu alanda,
metal ve pleksi abajurlar tercih ediliyor. Renk skalasında
siyah, beyaz ve gri gibi ana renkler göze çarpıyor.

AYDINLATMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
• Odanın dekorasyonunu yaptıktan sonra aydınlatma aparatlarını
yerleştirin.

• Kitap okuyacağınız bölümlerde ışığın yan taraftan gelmesine
dikkat edin.

• Tablo veya heykel gibi objeleri spot ışıklar yardımıyla göze
çarpar hale getirin.

• Yarı şeffaf aplikleri ve geniş açılı armatürleri, koridorlarda
kullanın.

1 6 SOYAK ÇATIMIZ 2010
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S

oyak Siesta’nın peyzajında kullanılan kaktüs
bahçeleri, palmiye, zeytin ağaçları, İzmir
mimozası, lavanta ve süs narları gibi renkli
bitki örtüsü, led teknolojinin kullanıldığı yeni nesil
aydınlatma sisteminin uyumlu renkleriyle vurgulanıyor.
Soyak Siesta teraslarında günün yorgunluğunu
atmak isteyenler için eşsiz bir güneşlenme ve
sosyalleşme imkanı sunarken, yansıma havuzları
görsel bir şölene dönüşüyor.
Komşuluk ilişkilerini güçlendirecek farklı sosyal
alanların sunulduğu projede ev sahibi olanlar, evlerinin
yakınında spor yapma imkanına da kavuşuyor.
Projede planlanan ticaret merkezi sayesinde
Soyak Siesta sakinleri günlük ihtiyaçlarını kolaylıkla
karşılarken; çocuklar kendileri için tasarlanan oyun
alanlarında keyifli zamanlar geçirebilecek. Yüzme
havuzları, kafe alanları, açık ve kapalı otoparklar da,
projede yaşam kalitesine destek olan unsurlar olarak
yer alıyor. Soyak Siesta, İzmir çevre yoluna direkt
bağlantı, metro ve alışveriş merkezlerine yakınlığı ile
de daire sahiplerinin yaşamlarını kolaylaştırıyor.

SOYAK SİESTA SAKİNLERİ
GÜNLÜK İHTİYAÇLARINI
PROJE YAKININDA
PLANLANAN TİCARET
MERKEZİNDEN KARŞILARKEN,
ÇOCUKLAR SİTENİN
İÇİNDE KENDİLERİ
İÇİN TASARLANAN
OYUN ALANLARINDA
KEYİFLİ ZAMANLAR
GEÇİREBİLECEK.
1 8 SOYAK ÇATI MIZ 2010

Proje, ev sahiplerine farklılaşan yeni nesil yaşam
anlayışına uygun alanlar sunarken, yatırımcılar için de
çekim merkezi olmaktadır. TSKB Gayrimenkul Değerleme
A.Ş.’nın konut araştırmasına göre, Soyak müşterileri
aynı zamanda ekonomik bilinci yüksek bir kitle olan
yatırımcılardan oluşuyor. Özellikle Soyak Siesta’ya
yabancı yatırımcıların ilgisini, marka değerinin yanı sıra,
projemizin sürdürülebilir yaşama olan katkısı ile öne
çıkmasına da bağlıyoruz. Tasarımlar ve ürün seçimleri
sürdürülebilir yaşamı destekleyen çevre dostu tasarım ve
mimari ile planlanan Soyak Siesta’nın, enerji verimliliği
ve tasarruf sağlayan uygulamaları ile ısınma, aydınlatma
masrafları konusunda da avantaj sağlaması hedefleniyor.
Böylelikle hem çevre korunurken aynı zaman da düşük
aidat giderleri imkânı sunmuş olunuyor.
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GÜNCEL

HAMARAT ELLER
iŞLiYOR
Günümüzde
‘patchwork’ olarak
adlandırılan kırkyama,
evlere renk katıyor.

Elinizde ufak kumaş
parçaları birikti ve bunları
nasıl değerlendireceğinizi
bilemiyorsunuz. Dar
zamanlarda, varolan
malzemeleri en iyi şekilde
kullanmanın bir yolu vardı.
Büyükannelerimizden
hatırlayacağınız bu geri
dönüştürme tekniğine, eski
ismiyle kırkyama denirdi.
Savaş ve yokluk dönemlerinin
hayat kurtarıcısı olan bu
teknik, artık modadan ev
dekorasyonuna kadar pek
çok alanda kullanılıyor.
Çeşitli kumaş parçalarının
göze hoş görünecek motifler
oluşturacak şekilde dikilmesi
veya aplike edilmesiyle
yaratılan kırkyama parçalar,
emekle yoğuruluyor. Böylece,
özgünlükleriyle fark yaratan
yatak örtüleri, pikeler ve
yastıklar ortaya çıkıyor.

Kırkyama yapımı
Kırkyamanın yapılması kolay görünse de
çeşitli aşamalardan geçerek uygulanması
gerekiyor. Kesme, dikme, bordür,
ütüleme, katmanlama, yorganlama,
biyeleme gibi farklı etapların sonunda
işleminizi tamamlayabilirsiniz. Öncelikle
bütün kumaşların kesme panosu
üzerinde cetvel yardımıyla kırkyama
makası kullanılarak kesilmesi gerekiyor.
Dikme aşamasında, kendinize uygun
dikiş tekniğini geliştirerek işinizi
kolaylaştırabilirsiniz. Bu noktada, iplik
rengine dikkat etmeniz gerekiyor. Çeşitli
kumaşlar birleştirildiği için her kumaş
çeşidine uygun iplik renk seçilmesi önem
teşkil ediyor. Hazırladığınız blokları,
isterseniz bordürlerle birleştirebilirsiniz.
Minik bloklara tırnak ütüsü yapılması
tavsiye ediliyor. Katmanlama sırasında
astar kumaşının üzerine elyaf
yerleştirilmeli ve kırkyama örtünüz elyafın
üzerine iğnelenmeli. Ardından yapılan
yorganlama ve biyeleme işlemleriyle
kırkyama tamamlanır.
Kırkyamayla yaratıcılığınızı geliştirebilir
ve boş vakitlerinizi keyif içinde
geçirebilirsiniz.

KIRKYAMA YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
•
•
•
•
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Sentetik olmayan kumaşlar kullanılmalı. Poplin, patiska, pazen ve tafta gibi türler tercih edilmeli.
Kumaşlar, yıkanıp ütülendikten sonra kullanılmalı.
Boyayan ve içi ekoseli kumaşlar kullanışlı olmaz.
Kumaşların kalınlıkları birbirine yakın olursa ortaya çıkan parça daha dayanıklı olur.
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SOYAK KANDİLLİ
AYIŞIĞI VİLLALARI
SOYAK’IN GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDEKİ YAKLAŞIK 50 YILLIK BAŞARILI
GEÇMİŞİNİN ARKASINDA SÜREKLİ GELİŞME VE YENİLENME
YAKLAŞIMI BULUNUYOR.

İNŞAAT ÖZELLİKLERİ
VE İNŞAATTA
KULLANILAN
MALZEMELER:

Soyak’ta her projenin tasarımdan, üretime, satış pazarlama’dan satış
sonrası aşamalarına kadarki süreçleri, müşteri odaklı düşünen, modern,
yenilikçi ve sürdürülebilir kalite standartları ile uygulanmaktadır. Bu özen
ve hassasiyetin sonucunda yıllar geçtikçe değerlenen güvenilir bir marka
olmak mümkün olabilmektedir.

• Dış cephe pres tuğla kaplama,
akrilik esaslı dış cephe boyası ve
brüt beton
• Doğramalar ısı yalıtımlı çift camlı
elektrostatik boyalı alüminyum
• Kapılar gofrato kasalı, ahşap
kaplama
• Banyolarda ithal armatür, vitrifiye,
jakuzi ve seramik
• Mutfaklarda ithal armatür, vitrifiye
ve beyaz eşya
• Döşemeler ithal boy parke ve ithal
seramik kullanılarak yapılmış.

Soyak’ın gerçekleştirmiş olduğu önemli projelerden biri 2000 yılında
boğaz’ın en güzel köşelerinden biri olan Kandilli’de inşa edilmiş olan
Soyak Kandilli Ayışığı evleridir.
Kandilli’de, 50 dönüm arazi üzerine inşa edilen projede 50 adet 385 m 2
bahçe dubleksi ve 50 adet 455 m 2 çatı tripleksi olmak üzere toplam
100 villa bulunmakta.

2 2 SOYAK ÇATIMIZ 2010
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ENERJ‹ TASARRUFU
Site dâhilinde açık yüzme havuzu, basketbol sahası, tenis kortu,
çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları ve otomatik kontrollü müstakil
kaloriferi olan kapalı bir kulüp binası yer alıyor.

HEM DOĞA HEM
SiZ KAZANIN!

Kandilli’de, 50 dönüm arazi üzerine inşa edilen proje dâhilinde
50 adet 385 m 2 bahçe dubleksi ve 50 adet 455 m 2 çatı tripleksi
olmak üzere toplam 100 villa bulunmakta.
Evlere ve site içine kesintisiz enerji sağlayan jeneratör, şehir suyunu
içme suyuna dönüştüren filtrasyon sistemli su deposu, 4 dış
8 iç hatlı telefon santrali de projenin artıları arasında..
Etrafı 2,5 m’lik duvarlarla çevrili olan sitenin, giriş çıkışı tek bir
noktadan kontrollü sağlanıyor. Evler arasında ve evlerle kontrol
noktaları arasında interkom sistemi bulunuyor.
Ayrıca her bağımsız bölüme 1 açık, 1 kapalı araçlık otopark alanı
tahsis edilmiş durumda.

Herşeyin tüketimine odaklı olduğu bir toplumda,
keyifli ve kaliteli bir yaşam sürerek, hem doğaya
hem cebinize kazandırmak mümkün.
Bir yandan enerjiden tasarruf edin, diğer
yandan da daha az aidat ödeyin!

İ

klim değişikliği, sera etkisi, ozon tabakasının
incelmesi ve hızlı nüfus artışı… Dünyamız,
tüm insanlığı tehdit eden global çevre
sorunlarıyla başa çıkmaya çalışıyor. Bu
sorunların beraberinde getirdiği sonuçlarından tüm
canlılarla beraber insanlar olarak biz de etkileniyoruz.
Sorunlar sadece meydana çıktıkları yerlerdeki insanları
ve çevreyi tehdit etmekle kalmıyor, tüm insanların
sağlığını ve geleceğini tehdit ediyor.

SOYAK’IN
GERÇEKLEŞTİRMİŞ
OLDUĞU ÖNEMLİ
PROJELERDEN
BİRİ 2000 YILINDA
BOĞAZ’IN
EN GÜZEL
KÖŞELERINDEN
BİRİ OLAN
KANDİLLİ’DE
İNŞA EDİLMİŞ
OLAN SOYAK
KANDİLLİ AYIŞIĞI
EVLERİDİR.
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Bitmeyecekmiş gibi görünen doğal kaynaklarımızı
tüketim kültürünün rüzgârında, bilinçsizce tüketiyoruz.
Oysa yaşamımız için vazgeçilmez birer kaynak
olan doğal kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, en
başta gelen görevlerimiz içerisinde olmalı. Günlük
yaşantımızda, okulda ve evde bilinçli birer tüketici
olmak durumundayız. Su, elektrik, yakıt ve besin
maddelerini israfa kaçmadan gerektiği kadar tüketmek
hem doğaya hem bize kazandırıyor.

Soyak sakinlerine; keyifli bir yaşam sunarken, enerji
tasarruflu ve ekonomik bir yaşamı da beraberinde
sunuyor. Nasıl mı? Soyak’da bu detaylar proje
aşamasında düşünülüyor, fonksiyonel tasarım ve
enerji tasarruflu malzemeler kullanılıyor.
Otomatik bahçe sulama, dimmerli aydınlatma
armatürleri, pencerelerde ısı kontrolünü sağlayan
iklim kontrollü cam sistemleri, enerji geri dönüşümlü;
oksijen üretimi ve buhar geçirgenliği sağlayan yeşil çatı
uygulaması, ortak alanlardaki çevre aydınlatmasında
tasarruflu (led’li) sistemler, ortak sosyal alanlarda
su ısıtmasında güneş paneli uygulaması, fotoselli
batarya sistemleri ve dairelerde 2 kademeli (3-6 litre)
rezervuarlı klozetler ile pek çok enerji tüketimi daha
aza indirgeniyor ve tasarruf ediliyor. Soyak sakinleri
tasarruflu ve ekonomik bir yaşam sürürken daha
düşük aidatlar ödüyor. Hem doğaya hem kendine
kazandırırken kaliteli ve keyifli bir yaşam sürüyor.
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ORGANİK

ORGANİK
PAZARLAR

ayatımızın her alanında daha doğal yetiştirilen ürünlere özlem
duyuyoruz. Bu yüzden, organik malzemelerin bulunabildiği mekanların
sayısı her geçen gün artıyor. Pazarlar, bu alanda en taze ve gündelik
ürünleri bulabileceğiniz yerler. Ekolojik ürünün pahalı olduğu algısını
kırmaya yönelik olarak kurulan bu pazarlar, tüketicinin doğal malzemelere uygun
fiyatlara sahip olmasını sağlamayı hedefliyor.

Feriköy Organik Pazarı
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği ve Şişli Belediyesi’nin girişimiyle
kurulan Feriköy Organik Pazarı’nda 80 ayrı çiftlikten 200 çeşit ürün geliyor.
Cumartesi günleri açık olan bu pazarda, taze meyve ve sebzenin yanı sıra kozmetik
ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar çok çeşitli ürünleri bulmak mümkün.
Pazarda her şey %100 organik sertifikalı ve taze.

Beylikdüzü Organik Pazarı
Her salı günü kurulan Beylikdüzü’nün kapalı pazaryeri Beylik Pazarı’ndaki organik
pazarda, meyve ve sebzenin en taze ve ekolojik olanını bulmak mümkün. Pazarda,
Muğla, Afyon, Bursa, Karaburun, Kuşadası, Anamur, Gökçeada, Niğde, Amasya,
Samsun ve Konya’dan getirtilen ürünler tüketiciyle buluşuyor.

Kadıköy Organik Pazarı
Kadıköy Belediyesi’nin Ekolojik Üreticiler Derneği’yle işbirliği yaparak Özgürlük
Parkı’nda kurduğu pazar, her çarşamba günü kuruluyor. Plastik poşet kullanımının
yasak olduğu pazarda, çevre dostu bez torbalar ve fileler satılıyor. Pazarda,
tezgahtarların semt pazarlarında olduğu gibi bağırmaları da yasak. Bu da hem
ekolojik hem de medeni bir alışveriş tecrübesi yaşanmasını sağlıyor.

Maltepe Organik Pazarı
Türkiye’nin her yöresinden gelen ekolojik ürünlerin satışa sunulduğu Maltepe
Organik Pazarı’nda 150 tezgah yer alıyor. Her hafta pazar günleri Altayçeşme
Mahallesi’nde kurulan pazardaki ürünlerin tümü sertifikalı. Pazar, 1940 metrekarelik
bir alana yayılıyor ve taptaze ekolojik malzemeleri tüketiciye sunuyor.

Organik tüketim hayatımızın her alanında etkisini gösteriyor. Artık
yediklerimizin organik olması neredeyse bir gereklilik haline geldi.
Şehrin en iyi organik pazarlarını araştırdık.
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Bostanlı Ekolojik Pazarı

İzmir’in ilk organik pazarı geçtiğimiz yaz aylarında İzmirlilerle buluştu. Üzerinde
“Organik” logosu olan ürünlerin yer aldığı pazar, organik üretim yapan üreticilerin
ürünlerini tüketiciyle buluşturabileceği rahat bir alan aynı zamanda. “Ekopazar
İzmir”, 12 bin metrekare kapalı alana sahip. Kimyasal işlemden geçmemiş ve ahşap
tezgâhlarda satılan organik ürünlerin sunumu da doğaya duyarlı. Çünkü meyve
sebzeler bez ya da kağıt ambalajlarda veriliyor.
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SA⁄LIK

EV KAZALARI
ÖNLENEBİLİR

Ev kazası deyip geçmeyin
ve önlemlerinizi alın. Büyük
bedeller ödemeden bu kazalara
karşı hazırlıklı olmakta fayda var.

Evlerimiz, huzur dolu sığınaklarımız olmalarına rağmen
buralarda her türlü kazaya maruz kalabiliyoruz. Bunların
kimi görünmez kazalar olsa da etkileri açısından tehlike
arz ediyorlar. Yapılan araştırmalar, ev kazalarından en
çok etkilenen bireylerin, çocuklar, yaşlılar ve kadınlar
olduğunu ortaya koyuyor. Başlıca ev kazaları arasında
düşme ve çarpma, kesik, yabancı cisimlerle boğulma,
suda boğulma, zehirlenme, yanık, elektrik çarpması
ve ateşli silah yaralanmayı sayabiliriz. Ev kazalarının
büyük bölümü mutfakta meydana geliyor. Bu yüzden,
mutfaklarda bu kazalara karşı her türlü önlemin
alınması gerekiyor. Kısacası, bu kazaların da her türlü
kaza gibi önem teşkil ettiğini göz ardı etmeyin. Etkileri
küçük gibi görünse de en ufak kazanın bile kötü
sonuçlar doğrabileceğini unutmayın.

ÇOCUKLAR İÇİN ÖNLEMLER
Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımız oldukları
için onların güvenliğini sağlamak her şeyden önce
geliyor. Şimdi sıra onları ev kazalarına karşı korumaya yönelik önlemleri sıralamakta:
• Elektrik kablolarını uzanamayacakları yerlere
koyun. Prizlerin önlerini kapayın.
• Tehlike doğurabilecek kesici aletleri çocukların
ulaşamayacakları yerlerde saklayın.
• Kibritleri ve çakmakları gizleyin.
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• Dolapları ve çekmeceleri daima kapalı tutun.
• Temizlik malzemeleri, renkleri ve kokuları
itibariyle cazip oldukları için onları çocukların
göremeyecekleri yerlerde gizleyin.
• Tavaların ve uzun saplı tencerelerin saplarını
ocağın iç kısmına doğru çevirin.
• Kayıp düşmeleri engellemek için yerleri asla
ıslak bırakmayın.
• Evde mutlaka yangın söndürücü bulundurun.
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OYUN

GÜNEY AFRiKA’NIN

OYUN ZENGİNLİĞİ
2010

Dünya Futbol Şampiyonası’na
ev sahipliği yapan Güney
Afrika’nın futbol dışındaki
geleneksel oyunlarını araştırdık.
Oyunlar, kültürleri oluşturan yegane zenginliklerin
başında geliyor. Güney Afrika, bu konuda yaygın bir
üne sahip olmasa da oyun çeşitliliği bakımından çok
verimli. Uğrunda ulusal turnuvalar düzenlenen, ülkede
herkesin merak içinde takip ettiği bu oyunlar, Güney
Afrika’ya kültürel ve sportif anlamda büyük katkılar
sağlıyor. Güney Afrika kültürünün bir
parçası haline gelen geleneksel oyunları araştırdık.
Her oyun tarihçesi, kuralları, oynanış şekliyle bizleri
Güney Afrika kültürü hakkında aydınlatıyor.
Junksei: Kökleri 1743 yılına dayanan junksei adlı
oyunla, oyuncular uzaktan çubuk vurmayı
amaçlıyorlar. 1939 yılında kuralları resmileştirildiğinden
bu yana organize bir spor olma özelliğine sahip.
Dörder kişilik takımların her biri, yere sabitlenen kazığı
devirmeye çalışıyor.
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Geleneksel oyunlar, bir ülkenin
kültürünün ayrılmaz parçalarıdır.
Güney Afrika’nın ulusal
oyunlarını tanıtıyoruz.

Dibeke: Krikete benzeyen dibeke, 12 kişilik iki takım
tarafından oynanıyor. Oyun için, 60 metre
uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde bir saha
kullanılıyor. Takımlar, saldırma ve savunma adlı iki
bölüme göre hareket ediyor. Üç deri topla oynanan
dibeke, 80 dakika sürüyor.
Morabaraba: Tıpkı satranç gibi bir zeka oyunu olan
morabaraba, İngilizler tarafından Güney Afrika’ya
taşındı. Oyun, profesyonel tahtasında oynandığı gibi
kum veya taşın üzerine çizilerek de oynanabiliyor.
Oyuncular, 12 parçadan oluşan ve ‘inekler’ olarak
adlandırılan parçalarıyla bu zeka oyununun tadını
çıkarıyor.
Amagende: Daha çok okullarda oynanan bu oyunda
taşlar kullanılıyor. Taşların sayısı, oyuncuların sayısına
göre değişkenlik gösteriyor. Türklerin üç taş
oyununa benzeyen amagendede amaç, olabildiğince
fazla taşı aynı anda elinde tutabilmek.
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SOYAK İSTANBUL RESTATE
FUARI’NDAYDI…
Soyak, benimsediği “sürdürülebilir yaşam”
ilkesini bulunduğu her alanda yansıtmaya
devam ediyor. Son olarak GYODER
tarafından düzenlenen “İstanbul REstate
Fuarı”na katılan Soyak, özel olarak
tasarlanan Soyak Siesta projesinin standıyla
katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Canlı
sarmaşıklarla örülü bitki duvarı ve bambu
gövdelerinin kullanıldığı Soyak Siesta standı,
sektörde doğa dengesini korumayı hedef
alan uygulamaları yansıttı. Mimari öğelerinde
“Akdeniz ruhu”nu yansıtan ve çevreci
uygulamaları ile sahiplerine tasarruflu bir
yaşam sunan Soyak Siesta’nın standını
ziyaret edenlere proje hakkında bilgi verildi.
Ziyaretçilere aynı zamanda Soyak’ın doğaya
verdiği değerin simgesi olarak cam tüpler
içinde minik domates fideleri hediye edildi.
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SOYAK MÜŞTERİ HİZMETLERİ’NDEN
İZMİRLİLERE “CANLI DESTEK”
Soyak yaklaşık 2 yıl önce, satış sonrası
müşteri hizmetlerine ilişkin konularda başlattığı
“Canlı Destek” hizmetini geliştirerek, teslim
sonrası müşteri hizmetleri konularında,
teknik hizmetleri de kapsayan geniş bir
alanda sürdürüyor. Soyak Müşteri Hizmetleri
tarafından yürütülen projede internet
portalı üzerinde self servis kanallarının
geliştirilmesiyle, Soyak’ı seçen müşteriler,
malzeme seçiminden aboneliklerin tahsisine,
site yönetimlerinin oluşturulmasından daire
teslimine pek çok konuda sorularının yanıtlarını
bu kanal aracılığı ile anında alabiliyorlar.
Soyak Yapı Müşteri Hizmetleri’nden sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kösoğlu;
Soyak Müşteri Hizmetleri gelişim projesinin
kendisini sürekli yenileyen dinamik bir yapıya
sahip olması için çaba harcadıklarını, bu
doğrultuda müşterilerden gelen görüş ve
değerlendirmelerinin analizinin kendileri
için önemli bir kriter olduğunu belirtti. İzmir
projeleri için daire teslimlerinden sonra verilen
teslim sonrası müşteri hizmetlerinin iletişimi
de artık canlı destek aracılığı ile yapılabilecek.
Soyak müşterileri, bundan böyle daireleri
ile ilgili kullanım kaynaklı olmayan ve bakım
onarım dışındaki teknik içerikli taleplerini 444
0 795 Nolu Soyak Çağrı Merkezi ve info@
soyak.com.tr adresinin yanısıra www.soyak.
com.tr internet sayfasında Müşteri Hizmetleri
bölümünde bulunan “Canlı Destek” kanalı
aracılığı ile de bildirebilecekler.
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FACEBOOK SANAL BARAJ UYGULAMASI
Soyak Holding’in “Bugün Artık Yarın”
sloganıyla başlattığı Geleceğe Bir Damla
Sakla projesinin parçası olarak Facebook’ta
uygulanan Soyak Sanal Barajı’nda, 2
yılın sonunda ulaşılan 723.000 tonluk su
tasarrufuyla, proje başarıyla sonuçlandırıldı.
Genç nesillerin su tasarrufu bilincini
yaygınlaştıran elçiler olarak yetişmesine
katkıda bulunmayı ve geniş kitleleri su
tasarrufuna teşvik etmeyi amaçlayan projeye
toplam 15.736 kişi katıldı. Projeye en yüksek
miktarda katkı sağlayarak birinci olan Halil
Enis Yayla, ödülünü Soyak Holding’de
düzenlenen törenle aldı. Törende konuşan
Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü
Fatma Çelenk, projede 2 yılın sonunda
ulaşılan başarılı sonuçların memnuniyet verici
olduğunu belirterek tüm katılımcılara teşekkür
etti. Birincinin dizüstü bilgisayar, ikincinin Play
Station 3 Oyun Konsolu, üçüncünün Iphone
3G S cep telefonu kazandığı projede, 15.473
ton su tasarrufuyla birinci olan Halil Enis
Yayla’yı, 10.254 ton su tasarrufuyla
Süleyman Özden, 7763 ton su tasarrufuyla
Nihan Özgün takip etti.
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İZMİR ULUSLARARASI
DANS FESTİVALİ
İzmir’e kazandırdığı projelerle fark
yaratan Soyak, aynı zamanda şehrin
kültür ve sanat yaşantısına da katkıda
bulunmaya devam ediyor. Soyak
sponsorluğu ve İzmir Karşıyaka
Belediyesi’nin ev sahipliğinde
gerçekleştirilen 2. İzmir Uluslararası
Dans Festivali, WDC 2010 Dünya
Kupası Latin Dansları Yarışması’na
çeşitli ülkelerden 14 dansçı katıldı. Dans
festivalinin ilk günü düzenlenen kortejde
yer alan Soyak Siesta’nın sevimli
maskoto Yalıçapkını, katılımcılara keyifli
anlar yaşattı. Dört gün boyunca dansları
ile izleyicileri büyüleyen yarışmacılar
arasından, İtalyan Elise-Emanuele
çifti Profesyonel Latin Dansları Dünya
Birinciliğini elde ederken, ikinci
Polonya’lı Asta-Przemek çifti ve üçüncü
ise Norveç’li Anna-Rachid çifti oldu.
Birinci İtalyan Elise-Emanuele çiftine
ödülleri CHP İzmir Milletvekili Mehmet
Ali Susam tarafından verilirken, ikinci
olan Polonya’lı çifte Karşıyaka Belediye
Başkanı Cevat Durak, üçüncü Norveç’li
çifte ise Festival Komitesi Başkanı Erol
Yaraş plaketlerini verdi.

KENTLERİN DÖNÜŞÜMÜ
Gençlerin akademik ve profesyonel
gelişimini destekleyen çalışmaların içinde
yer alan Soyak, Soyak Yayınları’ndan
çıkardığı “Kentlerin Dönüşümü” kitabının
ikinci baskısını, üniversite öğrencileri için
öne aldı. Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi (MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi
Mimarlık Bölümü ile Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü öğrencilerinin de ders
kitabı olan David C. Thorns’un “Kentlerin
Dönüşümü” kitabının yeni baskıları,
öğrencilerin kullanımı için üniversiteye
hediye edildi. Kitapların teslim töreni için
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
(MSGSÜ) Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof.
Dr.Güzin Konuk’la bir araya gelen Soyak
Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü
Fatma Çelenk, ülkenin en köklü
üniversitelerinden biriyle işbirliği yaparak,
genç mimar adaylarının akademik gelişimini
desteklemekten büyük mutluluk duyduklarını
belirtti. Geleceğin kentlerini, bugün
üniversite sıralarında okuyan gençlerin
şekillendireceğini vurgulayan Çelenk, Soyak
Yayınları’ndan çıkan “Kentlerin Dönüşümü”
kitabının öğrenciler için ilham kaynağı
olmasını dilediklerini söyledi.
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BİLİM

DOĞA VE İNSANLAR NASIL
ETKİLENİYOR?

Ozon deliği kapanırsa

İKLİM
DEĞİŞİMİNE
ÇÖZÜM BULUNACAK MI?
ünyayı, güneşin zararlı ışınlarından
koruyan ozon tabakası, klor ve
kloroflorokarbonlar gibi insanların ürettiği
kimyasallarla yıllardır hasar görüyor.
Antartika üzerindeki ozon deliği, her yıl ağustos ayında
belirmeye başlıyor ve eylül sonunda en büyük halini
alıyor. Delik, 2001’de en üst seviyeye çıkarak bütün
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Antartika’nın üzerindeki ozon deliği, ilk olarak 1985 yılında
British Antarctic Survey’deki İngiliz bilimadamları Joseph
Farman, Brian Gardiner ve Jonathan Shanklin tarafından
keşfedildi. Bu tarihten itibaren deliğin küçülmesi için
çeşitli girişimlerde bulunuldu. Yıllar içerisinde deliğin
boyutu değişim göstermiş olsa da tamamen ortadan
kalkması mümkün olmadı. Uzmanlar, deliğin bir çeşit
oksijenle dikilmesiyle dünyadaki iklim değişikliğine
çözüm bulunacağına inanıyorlar. Bunu da deliğin
kapanmasının, Antartika çevresindeki batı rüzgarlarının
akımını değiştireceğini savunarak açıklıyorlar. Bunun
etkileri, buzullardan Güney Yarımküre’deki çöllere kadar
çok geniş bir alanda görülebilir. Dikilmeyle birlikte,
Antartika ve tüm dünyadaki ısınma tersine dönebilir.
Yıllardır Antartika yönünden esen bu rüzgarlar, dikilme
sayesinde zayıflayıp tekrar ekvatora doğru yönelebilir. Bu
da, tüm Güney Yarımküre, Antartika, Avustralya, Afrika ve
Güney Amerika’daki iklim koşullarına olumlu yönde etki
edebilir. Ayrıca, ozon tabakası dikildiği takdirde sera gazı
konsantrayonu artacağı için yenilenmiş bir ozon daha çok ısı
hapsedebilecek. Tüm bunlar, uzmanların varsayımları doğru
çıkarsa gerçekleşecek olan olumlu gelişmeler. Dileğimiz, bu
deliğin dikilmesinin mümkün olmasından ve çocuklarımıza
daha güvenli bir gelecek emanet etmekten yana.
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Mevsimlerin git gide özelliklerini
yitirmeye başladıklarının
farkındayız. Bilimadamları,
ozon tabakasının dikilmesinin,
iklim değişimine çare
olacağını savunuyor.

• İnsanların bağışıklık sistemini zayıflatıyor ve bu

da vücutlarımızı enfeksiyon hastalıklarına karşı çok
daha hassas hale getiriyor.
• Hemen hemen bütün yeşil bitkilerin büyüme

süreçlerine mani olur. Bunun sonucu küresel
yiyecek stoklarının azalması, güneşin yakıcı
ışınlarına karşı duyarlı tarımsal üretiminde düşüş
ve toprak verimliliğinde azalmadır.
• Deliller uzun süreli güneş ışınlarına maruz

kalmanın görmeyi azaltan ve sürekli körlüğün
başlıca nedeni olan, gözbebeklerini örten kataraktı
başlattığını göstermekte. Ozon tabakasındaki
%10’luk sürekli azalma sonucunda küresel olarak
her yıl yaklaşık iki milyon yeni katarakt vakasının
ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.
• UV ışınların yüksek miktarları; havada bulu-

nan kirleticiler arasındaki kimyasal reaksiyonları
hızlandırarak kentsel hava kirliliğinde bir artışa
neden olabilir. Artan hava kirliliği özellikle astım
hastaları ve yaşlılara ciddi zararlar veriyor.
• Cilt kanserinin ana sebebi çok fazla güneş ışığı.

Açık tenli, açık renk saçlı kişiler cilt kanserine
yakalanmakta en yüksek riske sahip olmalarına
rağmen, radyasyona maruz kalmak tüm cilt tipleri
için riski artırıyor.

Ozon tabakasındaki deliğin yıllara göre görünümü

Eylül 1981

Eylül 1986

Eylül 1993

Eylül 1999

Kuzey Amerika kıtasından daha büyük bir alana
yayıldı ve 26 milyon kilometre kareye ulaştı. Ancak
son yıllarda deliğin büyüme hızında bir azalma
gözlemleniyor. Bu, ozon tabakası olduğu kadar iklim
değişikliği açısından da iyi bir haber. Peki
uzmanların iddia ettikleri gibi ozon tabakasındaki
deliğin dikilmesi mümkün mü?
Eylül 2001
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SOYAK RETURNS TO ISTANBUL WITH

SOYAK PARK APARTS
ith nearly 50 years of experience in the real estate
industry, Soyak, which develops residential areas
that increase the worth of Istanbul and Izmir, revisits
Istanbul residents after a 3-year break in Halkalı. The
Soyak Park Aparts offer a life close to nature yet in the
city with their urban houses with gardens, and they
were met with great interest before the residences
were even completed. The project is comprised of a
total of 2200 residences built in 4 stages, and the first
two stages that have been opened for sale includes
1121 residences. The project aimed at those who
trust the Soyak name includes studio, 1+1, 2+1 and
3+1 apartments along with duplex urban houses with
gardens and attic duplexes with terraces.
The publicity meeting for Soyak Park Aparts took place
on October 18, Monday at Çırağan Palace, hosted by
Soyak Construction General Manager Sertaç Kıyıcı, with
the attendance of Emlak Konut Real Estate Investment
Trust Acting Executive Ertan Yetim, Residential Real
Estate GYO Executive Board Member Vedat Demiröz.
The Soyak Holding CEO M. Emre Çamlıbel, who spoke
at the meeting, said that Soyak is the brand that
customers trust and prefer in the field of real estate.

Emre Çamlıbel said, “We last came together with
Istanbullus three years ago with the Soyak Evreka and
Soyak Evreka Rezidans projects. With these projects,
all our residences were sold within the first month
they were on sale. We’re thankful for the great interest
shown in our Soyak Park Aparts project today.” After
Soyak Olympiakent, the first residential project created
through revenue sharing with TOKI, Çamlıbel explained,
they undersigned the Soyak Mavişehir project in Izmir
together with Emlak Konut Real Estate Investment
Trust. “We’re very happy to team up with Emlak Konut
Real Estate Investment Trust for a second time with our
new project in Halkalı,” Çamlıbel said.
The prerequest for Soyak Park Aparts
exceeds 25,000…
Touching on the great interest Istanbullus have shown
the project, M. Emre Çamlıbel said that the project has
garnered over 25,000 prerequests without having been
advertised and earned itself a place in the current real
estate industry market. Also noting that Soyak always
seeks to bring its customers the highest quality fort
he most reasonable price, M. Emre Çamlıbel said, “As
Soyak, we aim at making the lives of our clients easier

The “Soyak Park Aparts” which
Soyak developed in Halkalı by sharing
revenues with Emlak Konut Real Estate
Investment Trust, is comprised of
2200 residential areas worth 400 million TL.
In the first week that the project was
presented for sale, %50 of the
properties were sold.

through our technologic foundation and our projects in the
field of customer service.”
The traffic for Soyak’s Internet site increased 15 folds prior to
the Soyak Park Apartments project being put on sale.
The number of callers to the telephone hot line increased
three folds. The prerequests were divided as 30% via text
messages, 30% via e-newsletters and 30% via the
Internet site.
Having touched on the importance of the Halkalı region,
Çamlıbel said that in recent years the region’s become an
attractive area of Istanbul with a steady improvement in
terms of foundation and architectural projects. Çamlıbel,
who noted that Halkalı’s proximity to the Atatürk
Airport and TEM autobahn make it an easy-to-reach
location, also said that the steady improvement of this region
increases its importance for those working there and who
want to purchase real estate there. M. Emre
Çamlıbel announced that, as Soyak, they have entered
Emlak Konut Real Estate Investment Trust’s auction out of
the need for quality living spaces in the region, and that
upon winning the bid, the project they will undertake in this
region will be worth 400 million TL. The number of
visitors to the sales office in the first week was over 2000.
Soyak projects, the focal point
of investors
According to the TSKB Real Estate Assessment Co.’s
Property Research Report, saw the largest increase in
property value in İzmir and İstanbul through Soyak projects.
Based on the Soyak Projects assessment report, since the
launch date, the property for the following projects rose by
significant percentages: Soyak Yenişehir by %1078,
Soyak Olympiakent by %143, Soyak Evreka by % 38 and
Soyak Mavişehir by %55.
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M. Emre Çamlıbel, explained that while Soyak projects
present more lifestyle-centric areas to the new generations,
they have become quite attractive to investors. According to
the TSKB Real Estate Assessment Co. property assessment,
Soyak customers are made up of a class that is highly
educated in the economics of real estate investment.
While the Soyak Park Aparts project are being developed
in accordance with Building Energy Efficiency Management;
the use of environmentally-conscious and conservationist
materials, the development of energy efficiency and public
spaces was focused on through a series of examinations,
research & development and execution. The Soyak Park
Aparts incorporate greenery and elements of water, special
landscaped gardens, artificial lakes, swimming pools,
basketball and tennis courts as well as social facilities to
stimulate more enjoyable living conditions. There will also be
24-security protection within this project.
A sustainable life is an investment for the future
The Soyak Park Aparts projects are fitted to the Soyak
Sustainable Life philosophy, through the application of
functional agriculture and energy conservation. Distinguished
by its landscapes that make a difference and modern
architecture, alongside the purchasing benefits that they
offer, Soyak Park Aparts also provide a monthly maintenance
plan that helps you save for the future. In addition to
apartments that range between 100,000 and 400,000 TL,
Soyak Park Aparts offer homes with gardens and duplexes
from 450,000 – 650,000 TL. At Soyak Park Aparts, it is
possible to suit any budget to the variable instalment plans
and flexible payment options. Within this project, a %5 down
payments, 120-month re-payment plans and 0.79 interest
rate make owning a home easier and more comfortable.
You can contact the Customer Service line at 444 0 795 (SYK) or visit
the Soyak Park Aparts Sales Office in Halkalı during the week or on
weekends. To purchase property with Soyak Park Aparts right away,
all you need to do is visit www.soyak.com.tr.
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BUILDING

FEATURES,

BUILDING

SOYAK
KANDiLLi
AYIŞIĞI
VILLAS

Soyak owes its 50 years
of success in the real estate
sector to its approach to
continuous innovation and
renewal.
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MATERIALS
USED

Exterior is a pres brick shell
with acrylic exterior paint
and raw concrete
• The woodwork is insulated,
double pane electrostatic
painted aluminium
• The doors have gofrato
casing and wood covers
• The bathrooms are
equipped with exported
designer fixtures, vitrified,
jaccuzzi and ceramic
• The kitchens are equipped
with exported designer
fixtures, vitrified and
appliances
• The flooring is full-length
exported hardwood made
with exported ceramic
•

he stages of each project, from design to
production, sales to promotion and beyond
are conducted with a strong customer focus,
applying the modern, inventive and progressive
standards of quality. This careful attention and
sensitivity has allowed for the brand, over the
years, to position itself as a reliable name in the
market.
One of the significant projects that Soyak realized
was in 2000 with the development of the Soyak
Kandilli Moonlight homes in Kandilli, a highly
regarded picturesque corner of the Bosphorus.
This complex was built on 50 acres of land in
Kandilli and consists of 50 385-m 2 garden-level
duplexes and 50 455-m 2 upper floor triplexes for
a total of 100 villas.
The complex includes an outdoor swimming
pool, basketball court, tennis court, children’s
play areas, walking paths and a club house with
automated private heating.
Some of the project’s highlights include a
generator that delivers seamless electricity to the
homes and the complex, a water depot that filters
city water into drinking water, as well as
4 external and 8 internal phone switchboards.
The complex is surrounded by a 2.5-metre high
wall, exit and entry is controlled from one gate.
An intercom system also connects the homes
through one central point.
Each separate section can accommodate 1 open
and 1 underground parking lot.
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KENT REHBER‹

RÖPORTAJ
‹stanbul/
Ümraniye
Yeme & ‹çme

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

SOYAK
MALi iŞLER
“Soyak Yapı Mali İşler Takımı” olarak
hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz?
Şirket içindeki görev tanımlarınız kısaca
neler?

En önemli fonksiyonumuz para trafiğini
yönetmektir. Finansal olarak havuz finansmanı modeli uygulamaktayız. Bu nedenle
önce havuzun doldurulması ardından da
hangi kanallara ne şekilde dağıtım/ödeme
yapılmasının planlamasını ve operasyonunu
yönetiyoruz. Bu aşamada önceden planlı
olarak adım atıyor olmak şirket içi finans
dengemiz ve 3. partilerle ilişkimiz açısından
önem taşımaktadır. Bunun yanı sıra bütçe
ve finans takımı olarak üst yönetime ve
karar alıcılara parasal operasyonların analiz
ve raporları ile kısa-orta ve uzun dönemli
projeksiyonlar hazırlamaktayız.
Departman olarak satışlar konusunda en
net bilgileri siz verebilirsiniz herhalde.
Son dönemlerde satıştaki ivmeleri nasıl
yorumluyorsunuz?

Konut piyasasının eğilimlerine baktığımızda
beklentiyi karşılayan bir yaz dönemi geçirdik.
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Yan›baş›n›zda
Meydan’da

Soyak müşterilerine katma değer
yaratacak finansal modeller ve
süreçler üzerinde çalışan Mali İşler
Takımımız yanıtlıyor.

Eylül ayından itibaren satış hızında hissedilir
bir ivme yaşamaya başladık. Beklentilerimiz
bunun artarak devam edeceği yönünde.
Makro ekonomik durumdaki iyileşmeler ve
faiz yönünden Türkiye’deki olumlu hava
bu konudaki beklentileri artırıyor. 2011
yılının konut yılı olacağı şeklinde görüşlere
katılıyoruz.
Türkiye’deki gayrimenkul yatırımları
yapan firmaları göz önünde bulundurarak
Soyak’ın diğerlerinden ayrıştığı noktaları
kendi perspektifinizden yorumlayabilir
misiniz?

2006
yılından
başlayarak
konut
piyasasında yaşanan olumlu hava
sayesinde birçok yeni firma bu sektöre
girdi. Mevcut firmalarda yeni projeler
geliştirerek yatırım portföylerini geliştirdiler.
Ancak yaşadığımız ekonomik kriz neticesi
bazı firmalar piyasadan çekilmek zorunda
kaldılar. Bir çok firmada ellerindeki stok
fazlası nedeniyle finansal darboğaza
girdi. Ellerindeki stoğu ucuz fiyata veya
farklı finansal enstrümanlarla elden

çıkarmaya çalıştılar. Bu süreç zarfında
Soyak’ı göz önüne alacak olursak krizin
en dip noktasında bile her hangi bir
fiyat indirim yapmadı. Aksine elindeki
stoğu en iyi şartlarla değerlendirerek her
dönem yatırımcısına kazanç sağlamış
oldu. Krizden çıkılıp stokların eridiği ve
yeni projelerin start alacağı bu dönemde
yine Soyak, tecrübesi ve bilgi birikimi
sayesinde çevreye ve doğaya saygılı,
yatırımcısına kazandıran, yeni projelerle
fark yaratmaya devam edecektir.
Önümüzdeki dönem çalışmalarınız
hakkında bilgi verir misiniz?

Önümüzdeki dönem yeni projeler için
ön hazırlıklar yapmaktayız. Projelerde
yer alacak bankalar ile görüşmeler hız
kazanmış durumda. Soyak’a ve Soyak
müşterilerine katma değer yaratacak
finansal modeller, süreçler üzerinde sürekli
çalışmalarımız devam ediyor. Kazan kazan
ilkesi doğrultusunda Soyak müşterilerine
en uygun, en ödenebilir en iyi şartları
sağlamak için çaba sarfediyoruz.

Cinebonus sinemalar›, aç›ld›ğ›
gün izdiham yaratan
Medyamarkt teknoloji mağazas›
ve ünlü markalar›n mağazalar›n›n
yan› s›ra Ümraniye’ye popüler
restoranlar getirdi. Keyifli vakit
geçirebileceğiniz Meydan
Al›şveriş 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

Eğlence &
Kültür-Sanat

Carrefoursa Ümraniye
Küçüksu C. N: 68 Ümraniye
Evlendirme Dairesi Yan›
(0216) 525 10 50
Finansbank AFM Sinema ve ev
sahipliği yapt›ğ› çeşitli markalarla
ziyaretçi ak›n›na uğrayan 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 yoğun ilgi
görüyor.
‹z Sanat Galerisi
Küçüksu C., Carrefour AVM ‹nk›lap
Mahallesi (0216) 525 10 88
Çekmeköy Atlantis Sinemas›
N: B/5 E-5 Ekşioğlu Beşy›ld›z
AVM Mimar Sinan Mahallesi
(0216) 642 50 61

Sağl›k

Rak Özel Sağl›k Hizmetleri
Alemdağ C. Sezer S. N: 3-5 ‹nk›lap
Mahallesi (0216) 634 22 00
Vefa Özel Sağl›k Hizmetleri
Mithatpaşa C. N: 81 Kelkit ‹şh. 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

Eğlence & Kültür-Sanat
Bostanc› Gösteri Merkezi
Emek Şevki Paşa C.
Bahçeleraras› S. Lunapark Yan›,
Bostanc› (0216) 384 72 10
Uğurgül 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 Çarş›s›
Maltepe (0216) 383 99 20
Tiyatro oyunlar› ve çeşitli gösterilere ev sahipliği yapan sanat
merkezinin çevresi eğlenceli vakit
geçirebileceğiz yeme&içme
mekanlar›yla dolu.

Sağl›k

Nur Özel Sağl›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 Kavşağ›
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
Şevketiye Mah., Yeşilköy
(0212) 573 34 98
Yelken Restaurant
Yat Liman› C. N: 2 Şevketiye M.,
Yeşilköy (0212) 573 02 12

Eğlence &
Kültür-Sanat

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
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, Yeşilköy
(0212) 572 02 24
Nisa Sanatevi
‹stasyon C. N: 4 Meydan ‹şh.
D: 4, Bak›rköy
(0212) 583 54 62

Sağl›k

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

‹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 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
Sardunaki Restaurant
Yalı Cad. No:322/1 Karşıyaka
(0232) 323 72 72
Teras Restaurant
Yalı Cad. No:396 Karşıyaka
(0232) 369 81 77
Tilla Restaurant
1690 Sok. No:22/A Karşıyaka Çarşı
(232) 364 47 01 - 02
Yalı Konak Et Balık
Restaurant
1688 Sok. No:3 Karşıyaka
(0232) 323 53 92

Eğlence &
Kültür-Sanat

Ege Sanat Merkezi
1721 Sokak No:20, Karşıyaka
(0232) 369 66 54
Karşıyaka Belediyesi
Sergi Salonu
1717 Sokak No:92 K:1, Karşıyaka
(0232) 368 88 68
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.
AFM Mavişehir
2040 Sk. No:104/225, Mavişehir
(0232) 324 42 64
Kendi yaşam alanını kurmuş
Mavişehir’deki bu sinema, en yeni
teknolojiyle donatılmış salonları
sayesinde şehrin en uğrak mekânı
olmayı sürdürüyor.
Konak Pier Alışveriş Merkezi
Atatürk Cad. No:19 Konak Pier
A.V.M, Konak
(0232) 446 90 40

Sağl›k

Karş›yaka Devlet Hastanesi
Anadolu Caddesi No: 382,
Serinkuyu Karş›yaka
(0232) 367 67 67
Özel Mavişehir Polikliniği
6436/1 Sok. No: 93/A, Bostanl›
(0232) 330 89 90
‹zmir Özel Kent Hastanesi
1 Sok. No: 56, Çiğli,
(0232) 386 70 70

