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Yaşamın içerisinde yakalanan anlarda saklıdır mutluklar… 
Tekrarı olmayan zamanların peşinden koşarken, bilmeliy-
iz ki aslında bir daha yaşanmayacaktır yaşananlar… 
Mutluluğun kelebeğe benzediğini söyler bazıları. Yani 
uzun zaman sonra anlam kazanır bekleyişler ve bir gün, 
belki de bir andır yaşanan mutlu olarak, yakalandığında 
sonlanan…

Mutlu anlarımızı paylaştıkça çoğaltabilmek ve dün-
den kalan gülümsemeleri, yarının rüzgârına katarak 
değişebilmek mümkün. Değişen sosyallik anlayışıyla 
birlikte tüketime odaklı davranışların, bizlerin 
alışkanlıklarını da değiştirdiğini gözlemliyoruz. Gelişen 
bireysellik ile birlikte; daha fazla kaliteli yaşam isteği, 
aslında yaşanan kaliteli anların peşine sürüklemeye 
başlıyor bizleri…

Yeni nesil yaşam anlayışı, kendi içinde her anın keyfini 
yaşamayı hedefleyen bireyler yaratıyor. Zaman geçiyor, 
değişiyoruz… Zaman geçiyor, gelişiyoruz… Yaşadığımız 
anlardaki mutlulukları nerelerde ve nasıl yaşadığımız 
önem kazanmaya başlıyor. Belki bahçemizde, belki 
evimizde, belki de sevdiğimizle birlikte…

Dönüp içimize baktığımızda, kendi yaşantımız içerisindeki 
mutlu anların peşinden mi gidiyoruz yoksa harcanan 
zamanların ardından mı bakıyoruz? 

Mutluluğu tüm anlarınızda yakalamanız dileğiyle…

F. Fatma Çelenk

Merhaba,

 02 İstanbul: Bir Art Nouveau Başkentinin Hikâyesi
 03 Söyleşi: Mimar Mutlu Çilingiroğlu
 04 Soyak Park Aparts
 06 Ajanda
 08 Soyak Bahçe&Bahçe
 10 Yeşil Deyip Geçme!
 12 Profesyonel Yaşamın Ustaları
 14 Artistik Evler
 16 Soyak Mavişehir Optimus
 19 Geri Dönüşüm Sanatı
 21 Dekoratif Bölmelerle Evinizi Güzelleştirin
 22 Soyak Siesta
 24 Liseliler Üretiyor
 26 Soyak Soho
 28 Ofisteyim
 30 Bizden Haberler
 34 Summary
 40 Röportaj: Soyak Satış&Pazarlama
 41 Kent Rehberi   

Bu dergi %100 geri dönüşümlü kâğıda basılmıştır. Üretim sırasında hiçbir ağaca zarar verilmemiştir.



2  S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1 S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1  3

BİR ART NOUVEAU BAŞKENTİNİN HİKAYESİ
Dekoratif süslemeler, kad›ns› k›vr›mlar, vitraylar,  Japon sanat›n› an›msatan çiçek 

ve bitki desenleri… Klasisizme alternatif olarak gelişerek doğay› ve 
güzelliklerini kucaklayan zarif Art Nouveau’nun Doğu mimarisiyle harmanlanm›ş 

en orijinal örnekleri için ‹stanbul adeta bir aç›khava müzesi.

Mimar Mutlu Çilingiroğlu ile mimarl›k, 
hayaller ve Soyak işbirliği üzerine 
ayaküstü bir sohbet gerçekleştirdik.  

MİMARİ

eni sanat” anlamına gelen Art Nouveau, 19. 
yüzyılın sonunda Avrupa’da “Herkes için 
sanat, her yerde sanat” sloganı ile doğdu. 

Çeyrek yüzyıl boyunca Avrupa’da hakim olan bu akım, 
kültürel anlamda yüzünü çoktan Batı’ya dönen Osmanlı 
başkentine gelmekte gecikmedi. Zaten şartlar hazır 
sayılırdı. 1870’deki büyük Beyoğlu yangınında 8 bin 
bina kül olmuştu. 1871’de bölgede hummalı bir inşaat 
girişimi başlatıldı. Arazi fiyatları da aniden yükselince 
Beyoğlu ve çevresi varlıklı ailelerin yerleşim alanı haline 
geldi. İstanbul burjuvazisinin Avrupalı mimarlara sipariş 
ettiği birbirinden güzel yapılarla Pera, bir Art Nouveau 
yapılar müzesine dönüştü. Ulusal Türk Mimarisi’ne de 
ilham kaynağı olan Art Nouveau, İstanbul’un kozmopolit 
ortamlarının belirleyici unsurlarından biri oldu. 19. yüzyıl 
başında Art Nouveau tarzında inşa edilen bir yapıda 
oturmak, iyi bir sosyal statüye sahip ve modern olmakla 
eşdeğerdi. Avrupai yaşam tarzıyla tanınan Pera ve 
Galata ise bu yeni mimari tarzın şaşaalı merkeziydi.
Bu mimari tarzı İstanbul’a taşıyan İtalyan mimar 
Raimondo D’Aronco birçok eserinde Bizans ve Osmanlı 
süslemelerinden özgürce esinlenerek yerel mimarinin 
temel özelliklerini Art Nouveau ile birleştirmeyi başardı. 
Özellikle taş, ahşap, dövme demir ve camın kullanılışıyla 
kendini ifade eden motifler sayesinde Art Nouveau 
İstanbul’da kendine has bir kişilik kazandı. Büyük 
Yangın birtakım önlemleri de beraberinde getirmişti 
elbette. Karaköy, Şişli ve Eminönü gibi kalabalık 
semtlerdeki binalar taştan yapıldı. Art Nouveau 
Batılılaşma yolundaki Osmanlı’da epeydir popüler 
olan bir eğilime, yaşanılan mekanı bireyselleştirme 
hevesine de cevap veriyordu. Art Nouveau sayesinde 
Boğaz kıyılarında, Üsküdar, Kadıköy ve Büyükada’da 
birbirinden şatafatlı ahşap evler inşa edildi. 
Cephelerdeki çiçek motifleri, Art Nouveau binaların en 

belirgin özelliği. En sık karşılaşılan motif ise, Pera ve 
Galata’daki bina cephelerini süsleyen gül motifi. Gülün 
bütün farklı hallerine kucak açan Art Nouveau etkisiyle, 
Sirkeci Vlora Han’da tomurcuklar ve kocaman açmış 
çiçekler, Botter Evi’nin girişinde dikenli, dolambaçlı dallar 
görmek mümkün. 
Ahşap kullanımındaki narinlik ve süsleme zevkiyle bilinen 
Art Nouveau’nun zarif örnekleri, bugün Boğaz’da Hıdiv 
Kasrı, Eski Mısır Konsolosluğu, Huber Köşkü, Faik 
ve Bekir Bey Yalısı ile Büyükada’daki ahşap evlerde 
görülür en çok. Vitrayın en güzel, en çiçekli hali ise 
İstanbul’un ilk Art Nouveau yapısı olan Botter Evi’nde ve 
Markiz Pastanesi’nde... Beşiktaş’taki Şeyh Zafir Türbesi 
ise gözalıcı giriş süslemelerinin yanı sıra kulelerin üst 
kısmındaki yuvarlak gül desenleriyle de Art Nouveau 
mimarinin Osmanlı’ya özgü sıra dışı örnekleri arasında.

“Y

M‹MARLIK 
ÜZERİNE

SÖYLEŞİ

Mesleğe ilk başlad›ğın›z y›llara, hatta okul y›llar›na dönelim. 
Mimarl›k sizin için ne ifade ediyordu?
‹lk akl›ma gelenleri sayay›m Kültür, güne göre ilericilik, 
öncülük, üretim, itibar, romantizm…

Peki, şimdi mimarl›k ve mimar nedir desek,
sizin için anlam›n› ve size katt›klar›n› sorsak ne cevap 
verirsiniz?
Benim için yine ayn›… Ancak iliflkide olduklar› insanlar 
taraf›ndan mimarl›€a ve mimarlara benim düflündü€üm 
kadar itibar gösterildi€i flüphesi var. Tabii mimarlar da bu 
itibar› hak edecek gayret içinde mi diye de düflünüyorum.

Dünyadan beğendiğiniz mimarlar, takip ettiğiniz 
projeler ve mimari ak›mlar hangileri? 
Ak›m ve trend d›fl› mimarlar ve onlar›n ürünleri. Renzo Piano 
ve yap›tlar› gibi.
 
Türkiye’de mimarl›k mesleğini gönlünüzden geçtiği gibi 
yapabiliyor musunuz? Şans›n›z olsa neleri değiştirmek 
istersiniz?
Tamam›yla diyemezsiniz. Ancak burada yat›r›m›n amac›, 
s›n›f›, ticari niteli€i, mimari ve estetik de€erleri gibi kriterleri 
optimum seviyede, birbirini yok etmeyecek flekilde 
koruyarak mesle€i icra etmeye çal›fl›yoruz. Daha kültürlü, 
daha bilgili, daha gaza gelmeyen mimarlar, iflverenler ve 
kullan›c›lar arzu ederdim.

1999 y›l›ndan beri çal›şmalar›n›z› kendi markan›z
olan ofisinizde sürdürüyorsunuz. Miar Mimarl›k 
olarak şimdiye kadar ne tip projelere imza att›n›z? 
El üstünde tuttuklar›n›z, farkl› bir değer verdikleriniz 
hangileri?
Genelde konut, çarfl›, büro… Soyak ailesi için yapt›€›m›z 
caminin ise özel bir yeri vard›r.

Tüm maddi imkanlar olsayd› ve önünüzde hiçbir engel 
olmasayd› nereye nas›l bir bina ya da proje yapmak 
isterdiniz?
Çok ütopik bir fley oldu€u için tam hayal edemiyorum.

Türkiye’den ya da dünyadan bir mimari yap›ya ödül 
vermenizi istesek bu hangisi olurdu, neden?
Be€endi€im, içinde, yan›nda heyecan duydu€um, geçmifle ve 
günümüze ait yap›tlar oldu€u bir gerçek. Ama s›ralamay› ve 
tekile indirgemeyi do€ru bulmuyorum.

Soyak ile olan işbirliğinizden bahsedebilir misiniz?
Daha önce sordu€unuz “flans›n›z olsa neleri de€ifltirmek 
isterdiniz” sorusuna verilen cevaptakine en yak›n 
iflveren. Mimar – iflveren iliflkisinde birbirini ikna, doyurucu bir 
çal›flma ve sayg› içeren bir iflbirli€i.
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alkalı’da yeşil ile maviyi huzurla 
buluşturan Soyak Park Aparts 

stüdyo, 1+1, 2+1, 3+1 gibi farklı daire tipleri, 
bahçeli ve dubleks kent evi seçenekleri 
ile her ihtiyaca ve beğeniye hitap ediyor. 
Soyak’ın sürdürülebilir kalite anlayışıyla 
geliştirdiği Soyak Park Aparts, sakinlerine 
modern teknoloji imkânları ile ayrıcalıklı ve 
yeni nesil bir yaşamın tadını çıkarma fırsatı 
sunuyor.

İsmini kalite ve güvenle özdeşleştirmiş 
Soyak, kalitesinden ödün vermeden müşteri 
odaklı ödeme imkanları ve uygun fiyatlı daire 
seçenekleri sunarak herkesi daire sahibi 
olmaya teşvik ediyor. Soyak, yepyeni projesi 
Soyak Park Aparts ile prestijli, benzersiz ve 
modern yaşam koşullarının her türlü ihtiyacını 
karşılayabilecek özelliklere sahip konutlarıyla 
yaşamın tadını çıkarma fırsatını sunuyor.

Doğaya zarar vermeyen ve tasarruf sağlayan 
malzemelerin kullanıldığı, enerji verimliliğine 
özen gösterilen yeşil ve mavinin kucaklaştığı 
Soyak Park Aparts, özel peyzaj tasarımlı 
bahçeleri, suni gölleri, yüzme havuzları, 
basketbol sahaları, tenis kortları ve 
sosyal tesisleri  ile her türlü sosyal imkanı 
sakinlerine tanıyan, ayrıcalıklı ve kaliteli bir 
yaşamın kapılarını aralıyor.

H

Soyak’ın yeni nesil yaşam anlayışı projelerine bir yenisi 
daha ekleniyor. Kaliteli ve ayrıcalıklı Soyak güvencesiyle 
yaşam kalitenizi değiştirecek projeler hayata geçiriliyor. HALKALI’DA

YENi YAŞAM

PROJE

Soyak Park Aparts sakinlerinin lüksünü, 
konforunu ve huzurunu düşündüğü kadar 
tüm teknoloji imkanlarını kullanarak çevre 
dostu ve enerji tasarrufu sağlayan bir 
donanıma sahip. Doğaya zarar vermeyen 
malzemelerin kullanıldığı konutlarda 
kullanılan her türlü donanımı tasarruf 
sağlıyor. 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 
alanlar oluşturulan Soyak Park Aparts’da 
ortak alanlarda fotoselli batarya sistemleri, 
çevre aydınlatmasında LED’li sistemler ve 
su ısıtmasında güneş paneli kullanımı ile 
tasarruf sağlanması planlanıyor.

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 de sunuluyor. Dairelerde 
merkezi uydu bağlantısı da bulunuyor.
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eni Oryantalist Resim sergisini Eylül ikinci yarısında 
sanatseverlerle buluşturan Pera Müzesi, bir taraftan 
da, 15 Ekim 2011’de açılacak “Osman Hamdi Bey ve 

Amerikalılar: Arkeoloji, Diplomasi, Sanat” sergisine hazırlanıyor. 
Dünyanın en köklü ve prestijli sanat dergilerinden biri olan 
ARTnews’ın, 2011 yılında dünyanın en önemli 200 koleksiyoneri 
arasında gösterdiği Suna ve İnan Kıraç’ın, 2003 yılında kızları 
İpek Kıraç’la kurdukları Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağışladıkları 
Kaplumbağa Terbiyecisi’nin de bulunduğu Oryantalist Resim 
Koleksiyonu’ndan derlenen yeni oryantalist resim sergisinde, Carl 
Frederik von Breda, Jean-Baptiste Vanmour, Luigi Mayer, Clara 
Berthold Mayer gibi önemli ressamların ilk kez sergilenecek eserleri 
de yer alıyor. Pera Müzesi’nin Osman Hamdi Bey’i selâmlayan bir 
diğer etkinliği olan Osman Hamdi Bey ve Amerikalılar: Arkeoloji, 
Diplomasi, Sanat” sergisi de yılın en çok konuşulan kültür&sanat 
etkinliği olacağa benziyor. Osman Hamdi Bey’i, ressamlığının 
yanı sıra müzeci ve arkeolog kimlikleriyle ele alan sergi, Amerikalı 
arkeologların Osmanlı topraklarındaki ilk kazılarına ve iki ülkenin 19. 
yüzyıldaki diplomatik ilişkilerine ışık tutuyor.

Y

Osman Hamdi 
Bey Zamanı 

A
ja

nd
a

Filmekimi bu sene 8-15 Ekim tarihlerinde 
10. yaşını kutluyor. Bu kutlamayı da İstanbul 

sınırlarını aşarak taçlandırıyor. Bu yıl da 
dünyanın belli başlı festivallerinde ödüller 

kazanmış, Berlin, Cannes, Venedik ve 
Toronto’da dünya prömiyerlerini yapan 

filmlerle usta yönetmenlerin son yapıtlarının 
da aralarında bulunduğu 40’a yakın film, 
Filmekimi boyunca izleyicilerin karşısına 

çıkıyor. Sekiz gün sürecek etkinlik İstanbul 
Beyoğlu’nda Atlas ve Beyoğlu sinemalarının 

yanı sıra Nişantaşı City’s ve Cinebonus 
Maçka G-Mall olmak üzere 4 sinemada 

izleyicilerle buluşacak. Ayrıca sıra İzmir, 
Bursa, Konya, Trabzon ve Diyarbakır’da da 

gösterimler yapılacak. Filmekimi seçkisi 
13–16 Ekim’de İzmir YKM Cinebonus, 20–23 

Ekim’de Bursa Burç ve Konya’da Kule 
Site Sineması, 27–30 Ekim’de Trabzon’da 

Cinebonus Forum Trabzon ve Diyarbakır’da 
Avrupa Sineması’nda izleyicilerle buluşuyor. 

Akbank Caz Festivali bu sene 13 Ekim- 3 Kasım tarihlerinde 

yapılıyor. Festival, zengin konser programının yanı sıra atölye 

çalışmaları, paneller, yarışmalar, cazlı brunch’lar ve kampüste 

caz konserleri ile dikkat çekiyor. 21. Akbank Caz Festivali’nin 

bu sene öne çıkan isimleri; Charles Lloyd New Quartet, 

Avishai Cohen “Seven Seas”, Arild Andersen Trio,Maffy Falay 

Sextet, Dusko Goykovich Quartet, The Ray Gelato Giants, 

Azam Ali & Niyaz, Carmen Souza, Robert Glasper Experiment, 

Vijay Iyer Trio ve ZAZ. Festival’in bu yılki mekânları arasında 

ise; Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Cemal Reşit Rey 

Konser Salonu, Akbank Sanat Merkezi, Babylon, Ghetto, Nardis 

ve The Seed bulunuyor.

Ünlü Cazcılar İstanbul’da

FİLMEKİMİ 10 YAŞINDA!
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YENİ NESİL 

BAHÇE KEYFİ
Soyak, bahçeli evin huzurunu ve keyfini yaşamak isteyenlerin hayallerini, İstanbul 

Bahçeşehir’deki Soyak Bahçe&Bahçe ile gerçekleştiriyor. 

PROJE

ehrin merkezinde yaşayıp kendi bahçesine 
sahip olmayı kim istemez? Soyak 
Bahçe&Bahçe, Bahçeşehir’in merkezinde 
yeşil bambu bahçeleri ve lüks evleri ile 

huzuru, konforu, kaliteyi modern ve ayrıcalıklı 
olarak Soyak güvencesi ve kalitesiyle sunuyor. 
Modern yaşam koşullarını doğanın güzellikleriyle 
harmanlayan proje, şehrin merkezinde güvenlikli, 
sakin ve huzurlu bir ortam sunuyor. Soyak 
Bahçe&Bahçe, romantik ve egzotik çizgiler taşıyan 
kişiye özel bahçe tasarımlarıyla ‘yeni nesil bahçe’ 
kavramını benimsiyor ve yaşatıyor. Kaliteyi temel 
alarak hareket eden ve öncü yatırımlara imza atan 
Soyak’ın 50.000m2 alan üzerine kurulu, 294 adet 
bahçeli evden oluşan yeni projesi Bahçe&Bahçe, 
dubleks ve tripleks bahçeli ev seçenekleri ile her 
zevke ve beğeniye hitap ediyor. 

Soyak Bahçe&Bahçe sakinlerini her eve özel 
bahçenin yanı sıra iki araçlık otopark bekliyor. 
Havuzlu sosyal tesisi, SPA’sı, fitness salonu, 
basketbol sahası, çocuklara özel oyun odasının yanı 
sıra kafe, havuz bar ve çatı barı ile Bahçe&Bahçe’de 
yaşamak gerçek bir ayrıcalık. Soyak’ın sürdürülebilir 
kalite anlayışı ile geliştirilen, en modern teknolojinin 
kullanıldığı projede, her yaşın ayrı güzelliği var! 3 
boyutlu çeşitli oyunların yer aldığı genç eğlence 
odası sayesinde Bahçe&Bahçe’de yaşayan gençler 
çok şanslı. Soyak Bahçe&Bahçe’de, 24 saat kapalı 
devre güvenlik kamera sisteminin yanı sıra, elektrikli 
araçlar için şarj ünitesi, intercom sistemi ve dairelere 
kadar getirilen fiber kablo imkânıyla internet 
üzerinden yayın yapan IPTV hizmeti de bulunuyor. 

Ş
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Zencefil: Aslında ülkemiz ikliminde yetiştirilmesi 
çok kolay olmayan zencefil, binbir derde deva. Sırf 
bu yüzden bir deneme yapmakta fayda var ancak 
bahçeniz olsa daha iyi çünkü zencefili toprağın 20-25 
cm kadar altına dikmek gerekiyor.  Uykusuzluğa, 
soğuk algınlığına, mide rahatsızlıklarına, kalp 
ritminin düzene girmesine yardımcı olan mucizevi bir 
antioksidan...

Maydanoz: Fesleğen nasıl İtalyan mutfağının 
olmazsa olmazı ise, maydanoz da Türk mutfağının 
göz bebeği. Fazla su istiyor hatta mümkünse biraz da 
rutubetli ortam. Ödemleri vücuttan atmak konusunda 
maydanozun ciddi faydalar sağladığı biliniyor. 

Adaçayı: Suyla karıştırıp sıcak olarak içebileceğiniz 
bu bitki aynı zamanda çorbalarda, salata soslarında 
ve ekmeklerde de kullanılıyor. Kokusu enfes. Tropik 
bir bitki olduğundan tohumunu bulduğunuz anda alın, 
her yerde rastlamak zor. Soğuk algınlığına, boğaz 
ağrılarına birebir!

Biberiye: Biberiyenin tarihi çok eskilere dayanıyor. 
İlaç olmayan zamanlarda hastaların yaralarını 
iyileştirmek için kullanılan biberiyeyi biz daha çok et 
ve sebze yemeklerine verdiği leziz aroma için tercih 
ediyoruz. Her tür toprakta yetişiyor, mart ayı gibi 
budarsanız biberiyelerinizi artırabilirsiniz. 

ğer misafir için yemek yapmıyorsanız ya da 
çok kalabalık bir aile değilseniz marketten 
aldığınız maydanoz, fesleğen, taze kekik ya 

da zencefil hep artar. Bir kısmını sonra kullanmak üzere 
buzdolabına kaldırsanız da eski tazeliğini koruyamaz, 
genelde de bir süre sonra çöpü boylar. Böylesi bir 
soruna bulunabilecek en güzel çözüm evde kendi 
otlarınızı yetiştirmek. Bu hem zevkli, hem faydalı, hem 
de lezzetli uğraş size şifa verecek...

Nasıl yetiştireceğim?
Bitki bahçesi yapmak için ille de büyük bir alana 
ihtiyacınız yok. Balkonunuzda hatta cam kenarındaki 
uygun saksılarda bile bitkilerinize bakabilirsiniz. Her 
toprakta ve çok hassas koşullar beklemeksizin büyüyen 
otlar siz dallarından yapraklarını koparttıkça daha çok 
yaprak veriyor. Ot yetiştiriciliğine başlamadan önce 
bilmeniz gereken bir detay var: Fesleğen, maydanoz, 
papatya, dereotu, kişniş gibi otlar yıllıktır ve senede bir 
kez mahsul verir. Kekik, nane, adaçayı ise senelerce 
aynı tazelikte kalır ve daima açar. Bakımları da gayet 
kolay. Günde 1 kez sulamanız kafi!

Bitkilerin Dili
Fesleğen: Akdeniz özellikle de İtalyan mutfağının 
bir numaralı bu malzemesi şimdilerde bizim 
mutfaklarımızda da sıkça kullanılıyor. Fesleğenli salata, 
pesto soslu makarna yaparak, ya da incecik kıyıp 
zeytinyağlı yemeklerin üzerine serperek enfes tatlar 
elde edebilirsiniz. Tadı naneyi anımsatan bu otun ayrıca 
öksürüğe iyi geldiği, baş ağrısına da birebir olduğu 
söyleniyor.   

Kekik: Kuru kekiği zaten yıllardır tüketiyoruz. Ancak 
tazesi bir başka! Kokusu tüm evi kaplıyor. Eğer 
bahçeniz varsa mutlaka kekik yetiştirmelisiniz çünkü  
minik yaprakları, sık yapısı ve kısa boyuyla dekoratif de 
bir bitki aynı zamanda. Et yemeklerini pişirirken içine 
atacağınız birkaç dal, mucizeler yaratmanızı sağlayacak!

YEŞİL DEYİP GEÇME!
Bu otlar her derde deva. 

Üstelik yemeklerin de en iyi eşlikçisi. 
Bir de kendi bahçenizden çıktı mı, 

tadından yenmiyor... 

E

TREND
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Martha Stewart
Martha Stewart gerçek bir “iyi yaşam 

gurusu”. Bu işin üstadı o. Ayrıca hayatı 
da ciddi bir başarı öyküsü. Orta halli bir 
ailenin çocuğuyken, annesinden yemek 

yapmayı, dedesinden de bahçe bakımını 
öğreniyor. Bu bilgiler ona ilerideki kariyerinde 

epey yardımcı oluyor. Evlendikten sonra 
ilk olarak catering işine giren Martha; 

yazarlık, editörlük, organizatörlük, televizyon 
programcılığı ve aşçılık gibi pek çok işte boy 

gösterdi ve hepsinde de başarılı oldu. 
Yayıncılığa el attı ve Martha Stewart Living dergisi ile 

kendini tüm dünyaya tanıttı. Aynı isimli televizyon programı 
da yayına girince Martha artık bir marka olmuştu. Herkes 

onun gibi yemek pişirmek, evini onun gibi düzenlemek, 
onun gibi sofra kurmak, bahçesini onun gibi yapmak, onun 
gibi davetler vermek istiyordu. Martha bunu çok iyi kullandı 

ve gerçekten çok zengin oldu. Bir dönem hisse senedi 
satışında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla hapishanede yatsa 

da Martha halen Amerika’nın en popüler isimlerinden. Web 
sitesinde milyonlarca dekorasyon önerisi, organizasyon ve 

kutlama önerileri, ilginç tarifler, evcil hayvan besleme ile ilgili 
bilgiler, kısacası yaşama dair sayısız tüyo bulunuyor. www.

marthastewart.com    

Ana Cabán 
Evi en güzel şekilde dekore ettiniz, harika yemekler 

pişirdiniz, bahçe enfes görünüyor... Peki ya siz? Kendinizle 
yeterince ilgilenebildiniz mi? Ana Cabán sağlıklı, dengeli 

ve kusursuz bir hayatın sırlarını paylaşıyor. Üstelik tüm 
bunlara evinizin sıcak ortamında sahip olmak kaydıyla.. 

Son dönemde en çok satan Pilates DVD’leri içinde 
görebileceğiniz Ana, aslında sertifikalı bir fitness koçu, iyi 
bir radyo ve TV programcısı. 6 yaşından beri dansediyor. 

Okuldan sonra bu işi profesyonelce yapmaya karar vermiş 
ve pilatese yönelmiş. Şimdilerde fitness, pilates, yoga ve 

sağlıklı yaşam üzerine makaleler yazıyor, dersler hazırlayıp 
video DVD’leri hazırlıyor, internet radyo şovunda soruları 

yanıtlıyor. En önemlisi milyonlara sporu sevdiriyor! 
www.anacaban.com

Giada De Laurentiis
Sihirli dokunuşlarla sağlıklı, yaratıcı ve leziz yemekler 
yaratan ve pek çok kadının ilham kaynağı bir başka isim 
de İtalyan Giada De Laurentiis. Büyük bir ailede yetişen 
Giada, büyükbabasının nefis pizzalar yapılan restoranında 
büyüdü. Şef olacağını biliyordu ama aklı pasta şefliğindeydi. 
O yüzden paris’e gitti ve kendini ehli ellere bıraktı. Los 

Angeles’a döndüğünde önce birkaç ünlü restoranda 
çalıştı sonra da kendi catering markasını yarattı. 
Emmy ödüllü Giada, çıkardığı yemek kitapları, yaptığı 
televizyon programları ve özgün tarifleriyle özellikle ev 
hanımlarını kendine hayran bırakıyor.  
www.giadadelaurentiis.com
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YAŞAM

PROFESYONEL 
YAŞAMIN USTALARI

İnceliklerin sihrine inanan, detaylarla ev yaşantısını sanata çeviren 
bir avuç iyi yaşam gurusu milyonları etkilemeyi başarıyor. 

Evlerimizi ve yaşam tarzlarımızı onlarınkine benzetmeye çalışıyoruz. 
Peki ama kim onlar ve nasıl büyümüşler? 
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DEKORASYON

vinize minik dokunuşlarla daha artistik bir 
görünüm kazandırmak istiyorsunuz. Bunun 
için sanat eserlerinden yardım almak son 

derece mantıklı bir fikir. Fakat öncesinde evinizde 
yapmanız gereken bazı düzenlemeler var. Örneğin çok 
kalabalık olan bir salonda yeni alınacak tabloya ya da 
heykele yer açmak, fazla modern olan koltukları ya da 
avizeleri toplayacağınız sanat eserlerine uygun hale 
getirmek gibi... Bunun için illa eşyaları çöpe atıp yenisini 
almanız gerekmiyor. Seçeceğiniz aksesuarların tarzına 
göre sadece kumaşlarını değiştirmek hatta belki sadece 
birkaç yastık eklemesiyle de bunu çözmek mümkün. 
Siz yeter ki evin tüm alanlarında bir bütünlük oluşturun. 

Tablo seçimi
Eğer beğendiğiniz bir ressam varsa zaten ilk olarak 
onun eserlerine yönelmelisiniz. Neticede ev sizin ve 
sergileyeceğiniz alanlarda en çok siz yaşayacaksınız. 
Ancak tabii bazı ressamların eserleri maliyet bakımından 
son derece yüksek olabiliyor. Böyle bir durumda 
size önerimiz kıyıda köşede kalmış sanat galerilerini 
gezmeniz. Genç sanatçıların da sizin ruhunuza iyi 
gelecek pek çok tablosu var. Üstelik misafirlerinize yeni 
tablonuzu ve sanatçısını tanıtmak da ayrı bir keyif!

Fotoğraf da bir alternatif 
Yağlı boya tablolar size çok ağır geliyor olabilir. 
Daha modern, daha çarpıcı eserler sergilemek istiyor 

E olabilirsiniz. O halde, fotoğraf sanatçılarının sergilerini 
gezin. Belki çevrenizde bu konuda iddialı arkadaşlarınız 
olabilir. Onları arşivine göz gezdirin. Evinizin mobilyalarına 
uygun bir çerçeveyle güzel bir İstanbul fotoğrafı 
salonunuza bambaşka bir hava verebilir örneğin. 

Müzayedeler 
Madem evinizi sanat eserleriyle donatmaya karar 
verdiniz bundan sonra müzayedelerle barışık olmalısınız. 
Müzayedelerde sadece değerli tablo veya heykeller değil, 
antika parçalar, gramofonlar, duvar saatleri, halılar da 
satılıyor. Bu tip parçalarla evinize ruh katabilir, sonraki 
jenerasyonlara da hatıralar bırakabilirsiniz. 

Amatör uğraşlar
Diyelim şimdilik tablo, heykel vs almak istemiyorsunuz 
ama yine de evinize sanatsal birkaç dokunuş yapmak 
niyetindesiniz. O zaman kendinizdeki yeteneği 
keşfetmeniz ve bu işle bizzat sizin ilgilenmeniz 
gerekecek! Tuval alıp resim yapmaktan bahsetmiyoruz 
ama elbet sizin de evinizin dekorasyonu için 
yapabileceğiniz birşeyler vardır. Mesela ambalaj 
kağıtlarından eski bir vazoyu kaplayabilirsiniz, 
seramik ya da camı kullanarak özgün aksesuarlarınızı 
tasarlayabilirsiniz. Belki literatürde sanat eseri olarak 
geçmeyecek olan bu aksesuarlar emin olun evinizi 
başka bir açıdan görmenizi sağlayacak. Üstelik içinizdeki 
sanatçıyı da keşfetmiş olacaksınız!

ARTİSTİK EVLER
Eviniz yeni sezonda daha değerli görünsün mü istiyorsunuz? 

O halde şimdiye kadar sergilerde gördüğünüz eserleri evinize davet edin. 
Hem sizin hem de misafirlerinizin ruhu doysun! 



1 6  S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1 S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1  1 7

PROJE

MAViŞEHiR’DE 
iDEAL YAŞAM
Soyak Mavişehir Optimus, teknolojisi ve çevreye duyarlılığıyla 

Soyak’ın sürdürülebilirlik anlayışını özetliyor. 

oyak, İzmir’e yaptığı yatırımların arasına 
yine prestijli, benzersiz ve lüks bir proje 
daha ekliyor; Mavişehir’de ayrıcalıklı bir 

yaşamın kapıları açılıyor. Soyak, İzmirlilere lüksü 
ve konforu bir arada sunacak, modern teknolojinin 
kullanıldığı ‘ideal’ fonksiyonlara sahip yeni projesi 
Soyak Mavişehir Optimus’u tanıtıyor. Soyak 
Mavişehir Optimus aynı zamanda uygun fiyatlı 
bir proje olma özelliği taşıyor. Soyak markasının 
kalitesi ve verdiği güvenle yeni nesil yaşamın tüm 
ihtiyaçlarına hitap ediyor. 

S Adını ‘ideal’den alan Soyak Mavişehir Optimus’ta 
hem yaşam alanları hem de daireler adına yakışır 
şekilde ideal ölçülere ve yüksek standartlara sahip. 
Sakinlerine ankastre beyaz eşyalı (fırın, ocak, ankastre 
bulaşık makinası ve fırın üstü aspiratör) olarak teslim 
edilecek proje, 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler ve 2+1, 
3+1 ve  4+1 bahçeli dubleks seçenekleri ile beğeniye 
sunuluyor. Soyak, Mavişehir Optimus’ta açık ve 
kapalı otoparklar, engelli ve çocuk arabalarına uygun 
yollar, özel peyzaj tasarımlı bahçeler, yüzme havuzları, 
basketbol sahası, tenis kortu ve çocuklara özel oyun 
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GERİ DÖNÜŞÜM 
SANATI 

parkı ile sosyal tesislerde keyifli ve yeni nesil 
bir yaşamın her anının  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, elektrikli araçlar için 
şarj ünitesi, intercom sistemi ve dairelere 
kadar getirilen fiber kablo imkânıyla internet 
üzerinden yayın yapan IPTV hizmeti de 
bulunuyor. Soyak Mavişehir Optimus projesi 
ile ilgili detaylı bilgi almak için www.soyak.
com.tr adresinden başvuruda bulunabilirsiniz. 
Karşıyaka’daki Soyak Mavişehir Optimus satış 
ofisi hafta içi ve hafta sonu, Müşteri Hizmetleri 
ise 444 0 795 numaralı telefondan 7 gün 24 
saat hizmet veriyor.

SANAT

Yumurta kabuklarından ya da bir daha hiç 
kullanılmayacak bilgisayar parçalarından 
sanat yapmak mümkün mü? Yaratıcılığın 
sınırları nereye kadar uzanıyor?
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ağ ekoloji çağı. Gıdadan 
giyime, oyuncaktan kozmetik 
ürünlere kadar elimizi attığımız 
her şeyde doğal olanı arıyoruz. 

Çevre bilincinin yaygınlaşması da bu 
arzunun en tabi sonucu. Bugünlerde hemen 
her sektörde “çevreye saygı” konsepti 
çerçevesinde koruyucu faaliyetler yapılıyor. 
Ancak bu kültürün gelişmesine en ciddi 
şekilde fayda sağlayabilecek büyük bir 
adım sanatçılardan gelmekte.  Daha çok 
sokak sergileri vasıyasıyla rastladığımız; atık 
metal parçalarından tasarlanmış bir pencere 
parmaklığı, bir dükkanın girişinde kırık 
fayans parçalarıyla bezenmiş bir sütun, takı 
vitrini önünde takıda kullanılan metallerden 
artanlarla tasarlanmış bir heykel... İşte, 
atıkları yenilikçi ve yaratıcı yöntemlerle sanat 
eserlerine dönüştürenler...

Disketten Adam
Yeni maddeleri tüketmek yerine işe 
yaramayan eskileri seçen İngiliz sanatçı 
Nick Gentry eskiden çok sık kullandığımız 
şimdi yüzüne bakmadığımız disketlerden 

skinin zarif paravanlar›, bugünün fl›k bölmeleri. 
Haz›r al›nabilece€i gibi özel üretime de f›rsat 
tan›yan dekoratif bölmeler ahflap, alç›, metal, 

pleksi, kumafl veya camdan, farkl› ebat ve kal›nl›kta imal 
edilebiliyor. Bölmeler ofis, lokanta, otel, pastane gibi 
kalabal›k ortamlarda ço€unlukla ifl bölümünü simgeleyen 
farkl› alanlar yaratmak için kullan›l›yor. Ancak evlerde 
kullan›lan ara bölmelerin birçok baflka avantaj› da var. 
Öncelikle sabit duvarlar gibi binalara fazladan a€›rl›k 
yüklemiyor. Hem dekoratif görünüm veriyor hem de 
sonradan de€ifltirme maliyetleri düflük. Sökülen bir bölme 
baflka bir yerde de kullan›labiliyor. Bölmeler en bafltan 
hareketli veya yeri de€ifltirilebilir flekilde de yap›labiliyor. 
Malzeme, renk ve desen seçenekleri fazla. Uygun teknik 
kullan›ld›€›nda seri üretime ve h›zl› montaja elveriflli. Üstelik 
uygulanmas›nda ve kald›r›ld›€›nda duvarlar›n›za fazla zarar 
vermiyor.

Hem böler hem toplar: Dolaplar
Genifl bir salonu daha kullan›fll› hale getirmek istiyorsan›z 
belki de tek ihtiyac›n›z bir separatör! Portatif bir bölme 
modülü sadece dekoratif de€il ifllevsel de olabilir. ‹ki 
taraf› da aç›k bir dolap, kitapl›k veya raf ünitesi, mekan› 
bölmekle kalmaz kitaplardan dekoratif objelerden, 
foto€raf çerçevelerinden TV ünitesine kadar pekçok fleyi 
yerlefltirebilece€iniz ek bir alan oluflturur. Bölme dolaplar 
daha çok mutfakla yemek odas› aras›nda veya oturma ve 
yemek bölümleri aras›nda kullan›l›r.

Ç
E

harikalar yaratıyor. Sadece disketler değil 
eserlerinde; VHS kaset, polaroid ve kaset 
de var portföyünde. Gentry disketleri sadece 
tuval olarak kullanmıyor, yüzeylerindeki metal 
kısımları da portrenin kompozisyonuna göre 
konumlandırıyor. Örneğin bir tabloda bu metal 
bölüm göz, diğerinde dudak olabiliyor... 

Önce Oku Sonra Yarat!
Özellikle geri dönüşüm bakımından değerli 
eserler üretren bir başka sanatçı da 
tasarımcı Derek Gores. Eski gazete ve dergi 
sayfalarından kolajlar yapan Gores, yer yer 
harita ve şemaları da kullanıyor. Büyük ebatlı 
tabloları hayli ilginç. 

Çer çöp
Atık malzeme deyince aklınıza ne geliyorsa 
hepsini kullanarak portreler çalışan Tom 
Deininger’in işleri çok eğlenceli. Yakından 
bakınca kafası kopmuş barbi bebeklerden, kırık 
tabaklara, bilyelerden, buzluk kaplarına kadar 
enyayi çeşit ıvır zıvır öyle bir kompozisyonla bir 
araya geliyor ki ortaya kahkaya atan neşe dolu 
bir adam portresi çıkıyor.  

DEKORASYON

DEKORAT‹F BÖLMELERLE EV‹N‹Z‹

GÜZELLEŞTiRiN!

‹ç mekanlar› 
düzenlemek, farkl› 
kullan›m alanlar› 
yaratmak ve daha 
kullan›şl› hale getirmek 
için en pratik çözüm 
dekoratif bölmeler. 
Üstelik tek bir dokunuşla 
evinizin bütün havas›n› 
değiştirecek kadar çok 
alternatifiniz var!

Ş›k paravanlarla Uzakdoğu esintisi
Yatak odalar›nda sadece bölme amaçl› de€il, 
ayr› bir giyinme alan› yaratmak amac›yla da 
separatör kullanabilirsiniz. A€aç, has›r veya bambu 
separatörler, Uzakdo€u tarz›na uygun iflleme ve 
desenlerle bezeli, ahflap iskeletli, ka€›t veya kumafl 
paravanlar yatak odan›za s›cak ve egzotik bir hava 
katar. Saten, kadife veya ipek perdeler de yatak 
odan›zda ayr› bir bölme yaratmak için romantik birer 
alternatif.

Büyükçe bir pano ile iki farkl› dünya
Son dönemde s›kça kullan›lan aluminyum veya 
pleksi bölme ve panolar çok çeflitli renk ve 
tasar›mlarda imal edilerek özgün tasar›mlar›n›z› 
gerçe€e dönüfltürme f›rsat› veriyor. Çal›flma alan›n›z› 
odan›n geri kalan›ndan ay›rmak için ideal bir çözüm. 

Kapal› kap›lar ard›nda
Genifl bir alan› daha kesin hatlarla ay›rmak için 
bir di€er çözüm de kap› kullanmak. Kap›larla 
bölme iflleminde katlan›r, sürme ve akordeon kap› 
çeflitlerinden birini seçebilirsiniz. Katlan›r kap›lar 
iki d›fl kanad› biraz dar, di€erleri eflit genifllikteki 
kanatlardan oluflur. Caml› sürme kap›larla daha 
fleffaf bir ortam yarat›rken, yine uzakdo€u tarz›na 
uygun ka€›t, bambu, ahflap kar›fl›m› sürme kap›larla 
otantik bir hava yaratmak mümkün. 
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oyak’ın sürdürülebilir yaşam anlayışının temsilcisi 
olarak çevre dostu tasarım ve mimariyle planlanan 
ve adı Latince’de ‘enerji toplama zamanı’ anlamına 

gelen Siesta, enerji verimliliği ve tasarruf sağlayan teknolojik 
uygulamalarıyla çevre dostu çözümler sunuyor. Soyak Siesta 
projesi, İzmir Karşıyaka’da en modern teknolojinin kullanıldığı, 
yeni nesil yaşam anlayışının temsilcisi olarak yükseliyor. Kent 
yaşamının içinde doğa dostu bir yaşam vadeden Soyak 
Siesta, konfor, fonksiyonellik, mimari estetik ve tasarruflu 
yaşam tarzını bir arada sunuyor. 

Soyak Siesta’nın enerji verimliliği ve tasarruf sağlayan 
düzenlemeleri sakinlerinin yaşam standartlarını yükseltiyor. 
Isı yalıtım yönetmeliğine uygun olarak binanın dış kısımları 
mantolama yöntemiyle yapılan ısı yalıtımı sayesinde ısınma 
konforunda artış ve yakıt tüketiminde tasarruf sağlıyor. 
Son teknoloji kullanılarak sağlanan su ve ısı yalıtımları  

S enerji tasarrufu ve verimliliği destekliyor. Site çevre 
duvarları doğal taşlardan elde edilmiş gablon duvarlarla 
kaplanarak  çevre duyarlılığı da destekleniyor. Enerji 
tasarruflu aydınlatma sistemleri, iklim kontrollü ısı camlar 
ve blok girişlerinde dış atmosfer etkilerine karşı rüzgarlık 
kullanılması, havuz ve ortak kullanım duşlardaki sıcak su 
ihtiyaçlarının güneş kolektörleri vasıtasıyla sağlanmasıyla 
enerji  verimliliği ve tasarrufu destekliyor. 

Soyak Siesta kullandığı son teknolojiyle ve duyarlılığıyla 
kaliteli ve prestijli bir yaşamın yanı sıra duyarlı ve 
bilinçli bir şekilde yaşamaya olanak sağlıyor. Soyak’ın  
kaliteli yaşam alanları yaratan projeleri çevre bilincinin 
artmasına katkıda bulunacak yeni proje, sera gazı 
salınımını azaltarak klim değişikliği konularındaki 
mücadeleye destek veriyor ve toplum bilincinin 
gelişmesine katkı sağlıyor. 

SOYAK SiESTA’DA
SONSUZ ENERJi

PROJE
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roje sorumlusu tarih ö€retmeni Aykan 
Köse projeyi bak›n nas›l anlat›yor: 
“Bu de€erlerimizi sadece mesleki 
e€itim veren okullarda de€il tüm ilk 

ve orta ö€retim kurumlar›nda, dershanelerde 
vb. atölyeler açt›rmak suretiyle yayg›nlaflt›rmak 
istiyoruz. Projemizin Avrupa komisyonunca kabul 
görmesindeki en önemli ikinci unsuru ise geleneksel 
de€erlerin ö€retilmesi aflamas›nda okullarda uyum 
sorunu çeken ö€rencilerin rehabilite edilmesi, okula 
adapte olmas›n›n sa€lanmas›n› öngören yönüdür. 
Bu proje ile ayn› zamanda okullarda ve benzeri 
kurumlarda oluflturulacak atölyeler sayesinde 
bu tür sorunlar yaflayan kurumlar›n ö€renci ve 
personelinde de€iflimlerin olaca€›na inan›yoruz.                                                                           
Projemizin ikinci y›l›nda atölye çal›flmalar›m›z› 

di€er okullarda ayr›ca ›slahevi ve yetimhane 
gibi kurumlarda da uygulamay› öngörüyoruz. 
Çal›flmalara kat›lan ö€renci ve personelin de€iflen 
yönlerini anketlerle gözlemlemeyi ve bu sonuçlar› 
raporlaflt›rarak bilimsel veriye dönüfltürmeyi istiyoruz. 
Bu uygulama Avrupa’n›n alt› farkl› ülkesinde de€iflik 
birçok kurumda uygulanacak ve raporlar uluslararas› 
bir veriye dönüfltürülecektir. Böylece okul türü 
gözetilmeksizin uyum sorunu çeken ö€rencilere 
yönelik farkl› bir rehberlik öngörüsü oluflturulacakt›r. 
Böylece hem geleneksel sanatlar›m›z hak etti€i 
de€eri görecek hem de okul ve benzeri di€er 
kurumlarda karfl›lafl›lan bir tak›m sorunlar›n çözüm 
alternatiflerinden biri olarak atölyeler aç›labilecektir.  
Projemizle birlikte her ülkenin geleneksel sanatlar› 
anlatan kitapç›klar, logo yar›flmalar›, k›sa filmler 

LİSELİLER ÜRETİYOR
Toplumumuzda geleneksel sanat, zanaat, halk oyunlar›, geleneksel müzik 

aletleri gibi değerler gün geçtikçe unutuluyor. Erkut Soyak Anadolu Lisesi’nde 
başlat›lan “AB Hayatboyu Öğrenme Comenius Proje Çalışmaları” ile geleneksel 

değerlerimiz sadece okullarda değil toplumun tüm kesimine yay›lacak. 

P

SOSYAL SORUMLULUK

ve uzman görüfllerine dayanan makalelerin yay›nlanmas›, 
paylafl›lmas› da amaçlanmaktad›r”
Proje sorumlusu Aykan Köse ve Lise Müdürü Köksal 
Cengiz’e sorduk.

Hayat boyu Öğrenme Comenius Program› 2010 y›l› Çok Tarafl› 
Okul Ortakl›klar› başvuru sonuçlar› aç›kland›. Ve okulunuz 
projenin genel koordinatörü olup ‹stanbul’dan kazanan 5 
koordinatör liseden biri. Projenizden bize biraz bahseder 
misiniz? Nas›l bir çal›şma yürüttünüz?
K.C: Bu projeye benim bu okula atanmamdan önce 
bafllan›lm›fl, fiubat 2010’da 6 ülkenin okullar›yla ortaklafla 
bafllat›lan müracaatla kabul görmüfl ve A€ustos 2010’da 
Avrupa Birli€i Komisyonunca kabul edilmifltir. Bu projede 
okulumuz koordinatör olarak yer alarak çal›flmalara 
bafllan›lm›flt›r. Bu projede proje sorumlusu koordinatör 
ö€retmen okulumuzun Tarih ö€retmeni Aykan KÖSE sizlere 
daha detayl› bilgi verebilir.    
A.K: Ben Erkut Soyak Lisesi taraf›ndan haz›rlanan ‘’uyan›fl’’ 
adl› Çanakkale belgeselinin yönetmeli€ini yapt›m. AB 
Hayat boyu ö€renme Comenius proje çal›flmalar›n›n genel 
koordinatörlü€ünü yürütüyorum.

Projenizi diğerlerinden farkl› k›lan neydi, bu ödülü nas›l 
ald›n›z?
A.K: Çal›flmalar›m›z esnas›nda ebru sanat›n›n ö€rencilerimiz 
üzerindeki olumlu etkilerini görünce ebru sanat›n›n hatta 
mümkünse geleneksel tüm sanatlar›m›z›n unutturulmamas›n› 
bu zenginliklerimizin yurt d›fl›nda da tan›t›lmas›n› düflündük. 

Ayr›ca ö€renciler üzerindeki etkisi, bize okullarda 
atölyelerin aç›larak e€itim-ö€retimde uyum sorunu 
çeken ö€rencilerin bu çal›flmalara kat›lmas›n› böylece 
onlar›n da rehabilite edilerek kazan›labilece€i fikrini 
uyand›rd›. Bu düflüncelerimizi yurt d›fl›nda birçok okulla 
paylaflt›k, ilginç buldular ve bu projede yer almaktan 
mutluluk duyacaklar›n› bildirdiler. Bunun üzerine merkezi 
Brüksel’de bulunan Avrupa Komisyonu’na mail yoluyla 
baflvurumuzu yapt›k. Ba€›ms›z d›fl uzmanlar taraf›ndan 
de€erlendirilen projemiz yeterli kalite puan›n› alarak 
onayland› ve yürürlü€e girdi. Projemiz 30-09-2012 
tarihine kadar devam edecek. 

Okulunuzdan biraz bahseder misiniz?
K. C: Erkut Soyak Lisesi her biri 40 kiflilik 20 derslik, 
5 laboratuar, kütüphane, 300 kifli kapasiteli yaklafl›k 
600 m2’lik konferans salonu ve çok amaçl› kapal› spor 
salonu ile birlikte toplam 5300 mÇ kullan›m alan›na sahip. 
Ça€dafl inflaat teknikleri ve malzemeleri kullan›larak, 
geleneksel okul mimarisinden uzak tasarlanan Erkut 
Soyak Lisesi’ni Mimar Mutlu Çilingiro€lu projelendirdi. 
Erkut Soyak Lisesi’nin dikkat çeken özellikleri aras›nda 
terracota kapl› d›fl cephesi, uzay çat› sistemi, do€al ›fl›kl› 
ayd›nlatmas› gelmekte. Ayr›ca fiziksel engellilerin kullan›m› 
için özel tuvalet ve asansör de bulunmakta. Okulumuzda 
halen 150’si Anadolu Lisesi 1046’s› genel lise olmak 
üzere 1196 ö€renci, 5 idareci, 52 ö€retmen, 2 memur,
5 hizmetli,3 güvenlik görevlisinden oluflan kadromuzla 
e€itim-ö€retim vermeye devam etmektedir.

“ÇALIŞMALARA KATILAN ÖĞRENCİ VE PERSONELİN DEĞİŞEN YÖNLERİNİ   
  ANKETLERLE GÖZLEMLEMEYİ VE BU SONUÇLARI RAPORLAŞTIRARAK 
  B‹L‹MSEL VER‹YE DÖNÜŞTÜRMEY‹ ‹ST‹YORUZ.”
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SOHO
üven ve kalitenin temsilcisi Soyak 
İstanbul’un en merkezi noktası 
Zincirlikuyu’da yeni bir proje hayata 

geçiriyor. Elit bir yaşamın kapılarını aralayan, 
kalabalıktan uzak, huzurlu, konforlu ve lüks bir rezidans 
projesi Soyak Soho toplam 77 rezidans ve 3.000 
metrekare ofis alanından oluşan, rezidans ve concierge 
hizmetlerinin sunulduğu yedi katlı butik bir proje. 
Yaklaşık 5.000 metrekare arazi üzerine kurulan Soyak 
Soho’nun rezidans kısmı, büyüklükleri 65 metrekare 
ile 252 metrekare arasında değişen 1+1, 2+1, 1+1 
dubleks ve 3+1 dubleks rezidans dairelerden oluşuyor.

Aralık 2013 itibarıyla merkezi iş alanlarına olan 
yakınlığı, alternatif ulaşım olanakları ve zevkli 
iç tasarım alternatifleri ile İstanbul’un en işlek 
noktasında ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını açacak 

ŞEHRİN MERKEZİNDE 

KALiTELi YAŞAM
Soyak Soho, İstanbul’un en merkezi noktası Zincirlikuyu’da hayata geçiyor.

G

PROJE

olan Soyak Soho, özel yaşantısında kalabalıklardan 
hoşlanmayanlara elit bir yaşam sunacak.  Bünyesinde 
alışveriş merkezi, spa, spor salonu ve güzellik 
merkezine yer vermek yerine merkezi noktalara bir-iki 
dakikalık mesafede bulunan konumuyla, bu imkanlara 
istenen her an ulaşma kolaylığı da sunuyor.
Konutların standart olarak, buzdolabından kurutmalı 
çamaşır makinesine kadar tüm beyaz eşyalar dahil 
teslim edileceği Soyak Soho’da; farklı stillere göre 
tasarlanmış olan rezidans seçenekleri ile, müşterilerin 
zevklerine ve yaşam standartlarına en uygun olan 
rezidansı seçme özgürlüğü sunuluyor. Her rezidansın 
tahsisli otopark yeri ve depo alanının bulunduğu 
projede, kışın buzlanmalara karşı otopark rampası 
yerden ısıtmalı olacak ve elektrikli araçlar için şarj 
ünitesi bulunacak. 
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Cam Bölmeler
Artık üç yanı kapalı ufacık bölmelerde çalışma faslı sona erdi. Açık 
ofis kavramı her ne kadar her şirkette uygulanmaya başlamasa da 
ofisler için en ideal çözüm cam bölmeler. Hem mekâna ferahlık 
hissi katan hem de sonsuz aydınlığa izin veren cam bölmeler 
her şeyden evvel son derece estetik. Açık ofis hissini içine biraz 
da özel alan hakkı katarak yaratan bu bölmeler ekip çalışmasını 
kolaylaştırıyor. Sürgülü cam paneller tercih edilirse ofisler, 
istenildiğinde büyük toplantılar için genişletilebilir, istenildiğinde de 
amaca uygun olarak küçük mekânlara dönüştürülebilir. 

Sanatsal Objeler
Ofis deyince aklımıza ilk gelenler: Masa, sandalye, bilgisayar, masa 
üstü büro malzemeleri vs. Çalıştığınız masayı kişiselleştirmek adına 
belki bir aile fotoğrafı ya da kişisel bir aksesuar ekliyorsunuz listeye. 
Peki, bu kadar mı? Dinamik ve yaşayan ofisler için daha fazlasına 
ihtiyaç var. Mesela sanatsal objeler. Mekânlara özgünlük veren 
tablolar, heykeller ya da enstalasyonlar ofise tasarımsal bir değer 
de katıyor. Eğer şirketiniz buna bütçe ayırmak istemiyorsa kendi 
minik sanat objelerinizi ofise taşıyabilirsiniz. 

Aydınlatma Önemli
Tepede asılı klasik flüoresan ışık devri çoktan kapandı. Şimdi hem 
tasarruflu hem de gün ışığı veren aydınlatmalar tercih ediliyor. 
Çünkü doğru aydınlatma konsantrasyonu ve motivasyonu artırıyor. 
Koridorlarda, merdivenlerde, park yerlerinde ve dış mekân 
aydınlatmasında yeterli ışık, güven ve emniyet duygusunu da 
pekiştiriyor. Eğer ofisinizdeki genel aydınlatma size yetmiyorsa, 
masa üstüne konabilen ve yine gün ışığı veren lokal aydınlatmalarla 
takviye yapabilirsiniz. Spot ışıklardan kaçının, ayaklı lambaderler ya 
da başlığı ayarlanabilen masa lambaları işinizi görür... 

DEKORASYON

Dinamik ofisler yaratmak için çalıştığınız ortamlarda ne tip değişiklikler 
yapabilirsiniz? Hangi ofislerde motivasyon artıyor? Birkaç minik tüyo ile mesai 
saatlerinize farklılık getirebilirsiniz. 

OFİSTEYİM!
Minimal İç Dekorasyon
İyi dekore edilmiş bir ofiste az ve öz eşya olmalı. Mekâna 
boş hissi verecek kadar az eşya da en az karmaşık bir 
ofis kadar hatalı bir seçim. Çalışanların kendini evinde 
değilse bile benimseyebildiği, sahiplenebildiği bir mekânda 
hissetmesi için ofise en uygun mobilyalar ve yeterli 
aksesuar konmalı. Tabii bunun tam aksi de son derece 
sakıncalı. Kalabalık bir ofis, çalışanların motivasyonunu 
düşürebileceği gibi hijyen bakımından da sorun teşkil 
edecektir. 

Renk Seçimi
Rahat ve dinamik bir çalışma ortamı sağlayabilmek 
için gün ışığını yansıtan açık ve aydınlık renkler tercih 
edilmeli. Yoğun olarak krem, beyaz ya da açık sarı gibi 
renkler seçildikten sonra şirketin kurumsal renklerini de 
ufak detaylarla desteklemek mümkün. Ahşap ve metalin 
bir arada kullanıldığı ofis mobilyaları da her ne kadar 
açık renk olmasa da malzemenin doğallığından ötürü 
hatalı bir seçim olmaz. Ofisteki renk seçimine müdahale 
edemeyeceğinizi düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz: Evet, 
belki duvarların rengine değil ama kahve içtiğiniz kupaya, 
kullandığınız dosya ve defterlere müdahale edebilirsiniz. 
Sade ve açık renkleri seçmek sizi daha huzurlu yapacaktır.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK
50 yıldır hizmet verdiği gayrimenkul, 
enerji, çimento ve döküm sektörlerinde 
enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşamın 
geliştirilmesi için örnek projelere imza atan 
Soyak, ‘Uluslararası İnovatif ve Sürdürülebilir 
Gelişim Sempozyumu’na destek verdi. Kyoto 
Üniversitesi tarafından her yıl farklı bir ülke ve 
üniversitede, farklı konularda gerçekleştirilen 
sempozyumların 16’ıncısı bu yıl ‘Uluslararası 
İnovatif ve Sürdürülebilir Gelişim’ başlığı 
altında 7 – 9 Eylül 2011 tarihlerinde Koç 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlendi. 
İnovatif ve sürdürülebilir gelişim için üniversite-
sanayi işbirliği, sürdürülebilir gelişimde finans 
gibi konuların uzmanlar, bürokratlar ve iş 
adamları tarafından ele alındığı sempozyum, 
yoğun katılımla gerçekleşti. Sempozyumun 
‘Çevre ve Sürdürülebilirlik’ konulu oturumuna 
konuşmacı olarak katılan Soyak Holding 
CEO’su M. Emre Çamlıbel; sürdürülebilir 
gelecek için çevre dostu teknolojilere 
yönelik yatırımların da önemine değinerek, 
“Yapılan mukayeseler, yeni enerji üretim 
tesisi inşa etmek yerine, mevcut binaların 
enerji verimliliği iyileştirmesinin daha fizible 
olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.” dedi. 
Çamlıbel, Soyak’ın sürdürülebilir gelecek 
için çevre dostu teknolojilere yaptığı yatırımı 
artırarak sürdüreceğini özellikle vurguladı. 
Karbondioksit gazının dünyadaki salınımının 
yüzde 50’sinin binalara ait olduğunu belirten 
Çamlıbel, mevcut binalarda yapılacak ısıtma 
verimliliğini artıracak uygulamalarla binalarda 
yüzde 25’lik bir iyileşme sağlanabileceğini 
ve böylece Türkiye enerji konusunda 
yılda yaklaşık 6 milyar dolarlık tasarruf 
sağlanabileceğini ifade etti. 

B‹ZDEN
SOYAK’TA BAHAR COŞKUSU
Soyak’ın yüksek yaşam kalitesi hedefiyle 
gerçekleştirilen markalaşmış projelerinden, 
İzmir Karşıyaka’daki Soyak Mavişehir, 
renkli bir bahar şenliğine ev sahipliği yaptı. 
Soyak sponsorluğunda 15 Mayıs günü 
düzenlenen şenlik, misafirlerine eğlence 
dolu aktivitelerle unutamayacakları bir gün 
yaşattı. Etrafı dev palmiyelerle çevrili geniş 
yeşil alanları, havuzları, yürüyüş ve bisiklet 
parkurları, basketbol sahaları, tenis kortları 
ile 2008 yılından bu yana, huzur ve sağlıklı 
yaşamın keyfini sunan Mavişehir’de, Aegean 
Band ve özel gösterileri ile beğeni kazanan 
Ege Üniversitesi Latin Dans Topluluğu 
sahne aldı. Şenlikte İzmirlilere yeni nesil 
yaşam tarzının kapılarını aralayacak Soyak 
Siesta hakkında da bilgiler verdi. Soyak’ın 
Ümraniye’de yüksek yaşam kalitesi sunan 
projesi Şelale Evleri de benzer bir coşkuyu 
18-19 Haziran’da İstanbul’da yaşadı.  
Yaza Merhaba Şenliği Ezgi’nin Günlüğü, 
Öykü&Timuçin, Bora Öztoprak ve Kaan’ın 
en sevilen şarkılarıyla renklendi.  aCuba 
Grubu da konukları salsa ritimleri ile 
coşturdu.

>

>

BİSİKLETİN ÇAĞRISI                                 
Enerji verimliliği ve sürdürülebilir 
yaşamın geliştirilmesi için örnek 

projelere imza atan Soyak, gelecek 
nesillerin yaşam kalitesinin yükselmesi 

için gençleri bisiklet kullanımına 
teşvik ediyor. Soyak, Sürdürülebilirlik 

Akademisi’nin gençlik programı 
Greenfest kapsamında 16 Mayıs’ta 

düzenlenen bisiklet yarışlarına destek 
verdi. Boğaziçi Üniversitesi Çevre 

Kulübü’nün organize ettiği, Güney 
Kampüs’te gerçekleşen heyecan 

dolu yarışlara katılım oldukça 
yoğundu. Bisiklet yarışmasında alışılan 

yarışmalardan farklı olarak, en yavaş 
bisiklet kullananlar ödül kazandı.

Yapılan dört yarış sonrasında birinci 
gelen Serdar Delikanlı, Kadir Furtun, 

Kaan Pekel ve Samet Yaşkeçeli’ye 
ödüllerini sunan Soyak Holding 

Kurumsal İletişim Koordinatörü Fatma 
Çelenk, bisiklet yarışına katılan tüm 

öğrencileri kutlayarak, sürüdürülebilir 
yaşam anlayışının yaygınlaşması için, 

kendilerine daha çok görev düştüğünü 
belirtti. Soyak, 17 Mayıs’ta da 

İstanbul’da bisiklet kültürünü yaymak 
için Gençlik Haftası Bisiklet Turu 

etkinliklerinde pedal çeviren liselilerin 
yanında yer aldı. Gençlik Haftası 

Bisiklet Turu kapsamında düzenlenen 
etkinliklere Beyoğlu Belediyesi de 

destek verdi. Sainte Pulchérie Lisesi 
ve kardeş okulu Ayşe Ege Meslek 

Lisesi’nden onlarca öğrencinin 
katılımıyla gerçekleşen organizasyonda 

Sainte Pulchérie’den bisikletleriyle 
çıkan öğrenciler önce Galatasaray 

Lisesi’nin önüne, oradan da Beyoğlu 
Gençlik Merkezi’ne kadar pedal 

çevirdiler. Beyoğlu Belediye Başkanı 
Ahmet Misbah Demircan ve Beyoğlu 

Kaymakamı Hasan Şenses’in de 
katıldığı etkinlik öğrencilerin halkoyunları 

gösterisi ve mini konseriyle renklendi. 

>

>

YEŞİL DÖNÜŞÜM
Soyak, dünyanın en önemli yeşil bina 
sertifikalarından biri olarak kabul edilen 
Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik 
‘LEED’ sertifikası almak için sürdürülebilir 
arazi, su verimliliği, enerji ve atmosfer, 
malzeme & kaynaklar, iç mekân yaşam 
kalitesi ve yenilik konularında birçok 
uygulamayı hayata geçirdi. Enerji 
verimliliğinden su tasarrufuna kadar 
sürdürülebilir yaşama destek veren 
uygulamalar sayesinde Soyak, eylül 
ayında ‘”varolan binalar kategorisinde 
Türkiye’de ilk LEED sertifikasına” değer 
görülen kurum oldu. Holding Binası’nda ön 
plana çıkarttığı toplu ulaşım, ışık kirliliğini 
azaltma, su verimliliği, enerji verimliliği, 
sera gazı emisyonlarını takip ve azaltma, 
çevre dostu malzeme satın alma, atık 
takip ve geri dönüşüm, bina içi yaşam 
kalitesini yükseltme uygulamaları ile 
Soyak sürdürülebilirlik konusundaki öncü 
konumunu pekiştirdi. 
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REKABETTE İNOVASYON 
VE LİDERLİK

Soyak Holding CEO’su M. Emre Çamlıbel, 
21 Nisan 2011 tarihinde Eduplus tarafından 

düzenlenen 8. Liderlik Zirvesi kapsamında 
“Rekabet Ortamında Inovasyon ve Liderlik: 

Yaratıcı ve Yenilikçi Şirket Nasıl Olunur?” 
başlıklı oturuma konuşmacı olarak katıldı. 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. 
Dr. Fatoş Karahasan’ın moderatörlüğünü 

yaptığı ve Emre Çamlıbel’in yanı sıra, Borusan 
Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Bülent Demircioğlu, TEKNOSA Genel Müdürü 
ve AMPD Başkanı Mehmet Tevfik Nane ile 

ERGO Emeklilik ve Hayat Genel Müdürü 
Recep Akkaya’nın da katıldığı oturumda, 

inovatif ve yaratıcı bir şirket olmanın önemi 
tartışıldı ve inovayonun rekabet ortamında 

sağladığı avantajlar ele alındı. Oturumda 
konuşan Çamlıbel,  21. yüzyılın değişen 

liderlik anlayışından bahsetti ve gayrimenkul 
sektöründe rekabet üstünlüğü yaratabilmenin 

“mavi okyanus stratejileriyle” mümkün 
olabileceğini belirtti. Rekabet koşullarının 

giderek güçleştiği gayrimenkul sektöründe  
“başarılı” olmanın eskisine göre çok daha 
zor olduğunu söyleyen Çamlıbel,  fark ve 

çekim gücü yaratmanın teknolojik değişimleri 
özümseyerek, beklentilerin bir adım önünde 

olan yenilikçi çözüm önerileri yaratmaktan 
geçtiğine dikkat çekti. Gayrimenkulde 

sürdürebilirliğin önemine de değinen Çamlıbel, 
Soyak’ın, gayrimenkul sektöründe 50 yıl 

önce başlayan yolculuğuna bu felsefenin ışık 
tuttuğunu söyledi. Konuşmasında, Soyak’ın 

gayrimenkul sektöründe birçok ilke imza 
atarak örnek projeler hayata geçirdiğine dikkat 

çeken Çamlıbel sözlerini şöyle sürdürdü: 
“Liderlik, aynı zamanda sektöre öncülük 

edecek uygulamaların önünü açmak demektir. 
Rekabet üstünlüğünü yakalayabilmek için, 
inovatif yaklaşımlar günümüz iş dünyasının 

kaçınılmaz beklentileridir. İnovasyon ise, üst 
yönetim kademesinden itibaren iş süreçleri 

içerisine taşınmalı ve üst yönetimin de liderlik 
ettiği toplantılarda sürekli gündem halinde 

tutulmalıdır.”

B‹ZDEN
SOYAK’TAN GÜMÜŞ SPONSOR 
DESTEĞi
Soyak Yapı, 24-26 Ocak 2011 tarihlerinde 
Swissotel’de gerçekleşen Yeni Küresel 
Merkez “Türkiye” konferansına Gümüş 
Sponsor unvanıyla destek oldu. Soyak 
Yapı Urban Land Institute Türkiye ve 
GYODER desteğiyle gerçekleştirilen “Yeni 
Küresel Merkez Türkiye” başlıklı çalıştay 
ve konferansa sponsordu. Swiss Otel’de 
gerçekleştirilen etkinlikte Geleceğin 
Yerleşim Alanları ve Bölgesel Cazibe 
Merkezleri oluşturulması konuları ele 
alındı ve Türkiye’nin küresel merkezlerin 
merkezi olma yolunda önündeki tehdit ve 
fırsatlar değerlendirildi. 24-25 Ocak 2011 
tarihlerinde yaklaşık 50 yerli ve yabancı 
şehircilik ve planlama uzmanı, mimar, 
akademisyen, sosyolog, bilim adamı, yerel 
yönetici ve özel sektör temsilcisi; Türkiye’de 
ekonomik gelişmeyi ülke bütününe yaymak 
için, küresel rekabet ortamında ayırt edici 
ve sürdürülebilir, sosyal adaleti pekiştirici 
ve yaşam kalitesinin artırılmasına yönelik, 
yenilikçi stratejiler belirlenerek hazırlanan 
sonuç bildirgesi 26 Ocak’ta konferansta 
sunuldu.

GELECEĞİN EKOKENTLERİ
Soyak, 21-21 Nisan tarihlerinde “Küresel Yeni 
Gerçeklerle 2023’e Doğru” teması ile düzenlenen 
Forum İstanbul 2011’de geleceğin şehircilik 
anlayışını masaya yatırdı. Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın açılışını 
yaptığı konferans kapsamında “Şehirlerin 
Geleceği 2023’’ başlıklı oturumda konuşan 
Soyak Holding CEO’su Emre Çamlıbel, 
sürdürülebilir yaşam için geleceğin kentlerinin 
ekokent standartlarında olması gerektiğini 
belirtti.  Çamlıbel geleceğin yaşam alanları, 
geleceğin binaları ve şehirlerin değişen yaşam 
standartlarının tartışıldığı oturumda, gelecekle 
ilgili en büyük sorunlardan birinin mevcut 
sınırlı kaynaklarla hayatın ne şekilde devam 
ettirileceği olduğunu ifade etti.  Gayrimenkulde 
sürdürülebilirliğin ‘ekokent’ kavramıyla mümkün 
olduğunu belirten Çamlıbel, ekokentlerin çevreye 
etkisi azaltılmış, yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanan, toprağı dengeli kullanan, teknik 
ve ulaşım altyapıları çözülmüş, atık yönetimi 
konusunda ilerlemiş, dönüşümü ön plana 
çıkarılmış kentler olduğunu söyledi.  

BİNALARDA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK
Soyak Holding CEO’su Emre Çamlıbel, Yapı 
Endüstri Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen EKODesign Konferansı kapsamında, 
“Türkiye’de Sürdürülebilir Yapılaşma ve Binalarda 
Enerji Performansı Yönetmeliği” başlıklı panelin 
moderatörlüğünü üstlendi. Soyak’ın da destekçileri 
arasında olduğu EKODesign 2011 Konferansı’nda, 
gayrimenkul sektörünün temsilcileri, ilgili sivil toplum 
kuruluşları, kamu ve yerel yönetimlerin yerli ve 
yabancı liderleri, “yapılaşmanın ekolojik gerekliliği” 
ana başlığı altında farklı konuları masaya yatırdı.  
Soyak Holding CEO’su M.Emre Çamlıbel, 
gayrimenkulün dünyanın geleceğini çevre dostu 
uygulamalarla şekillendireceğini vurgulayarak, aynı 
zamanda ÇEDBİK’in kurucu üyesi (Çevre Dostu 
Binalar Derneği) olan Soyak’ın yeni nesillerin 
yaşam kalitesini artırmaya yönelik projelerini 
sürdüreceğini ve sektörün gelişimi yönündeki 
çalışmaların içinde yer alacağını söyledi. Çamlıbel, 
Sürdürülebilir Gayrimenkul için Enerji Verimliliği ve 
Enerji Tasarrufu uygulamalarının kilit rol oynadığını 
belirterek, Türkiye’de Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği’nin, mevcut binalarda uygulanabilmesi 
için en kritik noktanın sektöre yönelik verilecek 
teşvikler kapsamında olduğunu vurguladı. 
Teşviklerin, aynı zamanda enerji tasarrufunda 
maddi kazanımlar elde edilmesine hız kazandıracağı 
gibi, sektörün büyümesi, çevre ve istihdama olan 
katkısının da önemli olacağını belirtti. 

GAYRİMENKUL DÜNYASI BULUŞTU
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği 

(GYODER) tarafından bu yıl üçüncü kez 
birlikte gerçekleştirilen 11. Gayrimenkul 
Zirvesi ve İstanbul ReState Gayrimenkul 

Fuarı, sektörün en iyilerini buluşturarak, yeni 
işbirliği ve yatırım fırsatları sundu. Soyak 

Holding CEO’su ve GYODER Yönetim 
Kurulu Üyesi M.Emre Çamlıbel zirvede 

“Gayrimenkul Sektöründe ve Şehirleşmede 
Yeni Trendler” konulu oturumun başkanlığını 
yürüttü. Alfred Gusenbauer, Jemma Green, 

Anthony Ciochetti, Ediz Hun, Can Paker, Dr. 
Manfreg Wiltschnigg ve Dr. Jean François 

Perouse gibi iş dünyasının küresel aktörleri, 
bürokratları ve akademisyenlerini konuk 

eden zirvede sektördeki son gelişmelere 
ilişkin birbirinden çarpıcı konular, küresel 

ekonomik ve sosyal gelişmeler ışığında 
tartışıldı. Soyak Holding CEO’su ve GYODER 

Yönetim Kurulu Üyesi M.Emre Çamlıbel’in 
başkanlığını üstlendiği oturumda gayrimenkul 

sektöründe ve şehirleşmede yeni trendler 
irdelendi. MIT Gayrimenkul Bölüm Başkanı 
Prof. Anthony Ciochetti, JP Morgan Çevre 
ve Sosyal Risk Bölümü Başkan Yardımcısı 

Jemma Green, Atelye 70 Planlama ve 
Tasarım Grubu Kurucu ve Yöneticisi 

Prof. Hüseyin Kaptan ve Mimar Murat 
Tabanlıoğlu’nun konuşmacı olarak katıldığı 

oturumda, gayrimenkul sektörünün enerji 
ihtiyacına yönelik çözümler, farklı açılardan 

değerlendirildi. Çeşitli üniversitelerde ekoloji 
üzerine dersler veren Ediz Hun da oturuma 

konuk konuşmacı olarak katılırken “Çevre 
kirleniyor ve doğa bilimsel doğrularla 

korunamıyor. Doğa sevgisi çok önemli”  
şeklinde konuştu.

>

>

>

>

>



S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1  3 53 4  S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1

ho wouldn’t want to live in the center of the city and 
have his own garden? Soyak Bahçe&Bahçe offers 
peace, comfort and quality in a modern and privileged 
atmosphere with the Soyak trust and quality via green 
bamboo gardens and luxurious homes in the heart of 
Bahçeşehir. The project blends modern living conditions 
with the beauty of nature to bring you a safe, calm and 
peaceful atmosphere in the center of the city. Through 
personalized garden designs that bear romantic and 
exotic lines, Soyak Bahçe&Bahçe adopts and sustains 
the ‘new generation garden’ concept. Soyak takes on 

pioneering investments with the priority of quality; this 
new project, Bahçe&Bahçe, consists of 294 houses 
with gardens spread out over an area of 50,000 m2. 
Bahçe&Bahçe appeals to every taste and preference via 
duplex and triplex garden home alternatives. In addition 
to an exclusive garden per home, Soyak Bahçe&Bahçe 
also offers residents two parking spaces with each 
home. In addition to the social facilities equipped with a 
pool, SPA, fitness center, basketball court and a special 
game room for kids, Bahçe&Bahçe also offers a café, 
pool bar and roof bar to make living here a true privilege.

NEW GENERATION GARDEN BLISS: 
SOYAK BAHÇE&BAHÇE 

Soyak turns dreams into 
reality for those who want to 

experience the peace and 
pleasure of a garden at Soyak 

Bahçe&Bahçe in Istanbul, 
Bahçeşehir.
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oyak announces its new project, Soyak Mavişehir 
Optimus, which offers Izmir residents luxury, comfort 
and ‘ideal’ functions incorporating modern technology, 
all in one setting. Soyak Mavişehir Optimus is also a 
reasonably-priced project. Residents get to choose 
from among 1+1, 2+1 and 3+1 flats as well as 2+1
 3+1 or 4+1 duplex homes with gardens; the homes all 
come furnished with a built-in oven, stove, dishwasher 
and stove exhaust fan. Soyak built indoor and outdoor 
parking lots, accessible roads for those with disabilities 
and for strollers, gardens with special landscape 
designs, swimming pools, a basketball court, a tennis 
court and a playground specially for kids in order to 
give residents the chance to enjoy every moment of a 
charming, new generation lifestyle in the social facilities 
of Mavişehir Optimus. The project was developed 
under Soyak’s approach to sustainable quality and 
incorporates the most modern technology, from a 
24-hour closed circuit security camera system to a 
charging unit for electric vehicles, an intercom system 
and access to IPTV service broadcast over the internet 
via fiber cables brought to each flat.

THE IDEAL LIFE IN MAVİŞEHİR: 
SOYAK MAViŞEHiR 
OPTIMUS

Soyak Mavişehir 
Optimus sums up Soyak’s 
concept of sustainability 
with its technology and 
environmental friendliness. 

Soyak Park Aparts blends green and blue with serenity in 
Halkalı to appeal to every need and taste via studio, 1+1, 
2+1 and 3+1 flats as well as duplex and garden town 
houses. Soyak Park Aparts is carried out with Soyak’s 
approach to sustainable quality; it offers residents the 
chance to enjoy an exclusive, new generation lifestyle with 
modern technological amenities. The materials used in 
Soyak Park Aparts are environmentally friendly and energy 
saving to create an energy efficient space where green 
and blue meet. The special landscape designs, artificial 
lakes, swimming pools, basketball courts, tennis courts 
and social facilities offer residents every social opportunity 
while opening the doors to exclusive and quality living. 

NEW LIFE IN HALKALI: 
SOYAK PARK 
APARTS

Soyak’s adding a brand new 
project to its enterprises with 
a new generation approach. 
Exclusive and high-quality 
projects to change your 
standard of living come with 
the Soyak guarantee.

In addition to automatic garden watering, granules were 
mixed into the ground at Soyak Park Aparts in order to 
form healthy green spaces using little water. In order to 
achieve energy savings, photo celled battery systems are 
planned in communal areas, LED systems for neighborhood 
lighting and solar panels for water heating. The project is 
developed with Soyak’s approach to sustainable quality and 
uses the most modern technology, from a 24-hour closed 
circuit security camera system to IP telephones that allow 
video conferencing, cable internet service and IPTV, which 
broadcasts over the internet, via fiber cables brought all the 
way to flats. Central satellite connection is also available in 
flats.
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he Soyak Siesta project rises in Izmir Karşıyaka as 
the representative of the new generation approach 
to living where the most modern technology is used. 
Soyak Siesta offers a nature-friendly existence in an 
urban setting by combining comfort, functionality, 
architectural aesthetic and savings. Soyak Siesta’s 
efforts to save energy raise the living standard of 
residents. The walls surrounding the neighborhood 
are covered with walls made out of natural stones in 
order to enhance environmental awareness. Lighting 
systems that save energy, climate-controlled heated 
glass, windbreakers used in building entrances to fight 
external atmospheric changes and water collectors 
used for all hot water needs besides pool and 
communal showers all support energy savings.

INFINITE ENERGY AT 
SOYAK SIESTA

Soyak Siesta, which derives its name 
from the Latin word for “energy-
gathering time,” is a representative 
of Soyak’s approach to sustainable 
living through its environmentally-
friendly design and architecture. This 
project offers environmentally-friendly 
solutions via technologic efforts that 
provide energy savings. 

Soyak, the representative of trust and quality, is 
taking on a new project in Zincirlikuyu, Istanbul’s most 
central location. Soyak Soho is a residence project 
that opens the doors to an elite life away from crowds 
and promises a life of peace, comfort and luxury. This 
is a seven-story boutique project offering residence 
and concierge services in a total of 77 residences 
and 3,000 square meters of office space. Soyak 
Soho is spread out over about 5,000 square meters, 
with the residence section consisting of 1+1, 2+1, 
1+1 duplex and 3+1 duplex residence flats ranging 

QUALITY LIVING IN THE CENTER OF THE CITY: 

SOYAK SOHO Soyak Soho finds life in Zincirlikuyu, 
Istanbul’s most central location.

from 65 square meters to 252 square meters in area. As 
of December 2013, this project will open the doors to an 
exclusive life in Istanbul’s most frequented location via its 
proximity to central business areas, alternative transportation 
options and tasteful interior design alternatives. The 
residences will be standard, delivered with all household 
appliances from refrigerators to washing machines with 
dryers. Each residence will have a designated parking space 
and a storage space in this project; the parking lot ramp will 
be heated in order to protect against icing in the winter, and 
a charging unit will be available for electric vehicles.



4 0  S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 1

İstanbul/
Bahçeşehir
Yeme & ‹çme
Balıkçı Yılmaz
(0212) 669 22 55
Bahçeşehir Ticaret Merkezi 3, 
Bahçeşehir
Krunch
(0212) 669 30 08
Prestige Mall, Bahçeşehir
Ristorante Bella Vista
(0212) 669 42 55
Gölet Mevkii, Bahçeşehir
Tike
(0212) 669 98 41
3. Cadde Alışveriş Merkezi H Blok, 
Bahçeşehir

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Aqua Club Dolphin
(0212) 672 61 61
Cemal Paşa Caddesi, Bahçeşehir
Atlantis Sinemaları
(0212) 605 02 22
Sunflower Life Center 18, 
Bahçeşehir
Bahçeşehir Prestige
(0212) 669 09 10
Prestij Mall, Bahçeşehir
Prestige Mall
Doğa Parkı Caddesi Gölet Mevkii, 
Bahçeşehir
Sunflower Life Center
Süleyman Demirel Caddesi, 
Bahçeşehir
Şehr-i Bazaar AVM

‹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

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Carrefoursa Ümraniye 
Küçüksu C. N: 68 Ümraniye 
Evlendirme Dairesi Yan› 
(0216) 525 10 50
IKEA
Çakmak Mahallesi No: 243. 
Tepeüstü Mevkii 34768, Ümraniye 
(0216) 444 45 32

‹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

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 
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

KENT  REHBER ‹RÖPORTAJ

Soyak Satış ve Pazarlama ekibi 
olarak hangi alanlarda faaliyet 
gösteriyorsunuz? Şirket içindeki görev 
tanımlarınızdan kısaca bahseder 
misiniz?
Soyak Satış ve Pazarlama ekibi olarak 
projelerin ilk tasarım aşamasından itibaren 
müşteri beklentilerine uygun tasarımlar 
hazırlanmasından başlayarak, müşteriye 
satışa sunulmasına kadar geçen bütün 
aşamalarda görev alıyoruz. Takımımızın 
odağında daima müşteri bulunuyor. 
Tüm çalışmalarda müşteri beklentilerini 
göz önünde tutuyoruz. Özellikle 
projelerimizin geliştirilmesi aşamasında 
müşterilerden aldığımız geri bildirimleri 
tasarım ekibimize ileterek, müşteri 
beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik projeler 
oluşturulmasına katkıda bulunuyoruz. 
Proje isimlerinin belirlenmesinden, reklam 
kampanyalarının hazırlanmasına ve tanıtıcı 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesine kadar olan 
süreci takip ediyoruz. Örnek dairelerin, 
maketlerin, satış ofislerinin hazırlanmasına 
ve satışa yönelik diğer faaliyetlere destek 
veriyoruz. İnternet sitemizin ve çağrı 
merkezimizin de müşterimize hızlı ve net 
bilgi vermesini sağlıyoruz. 

Son dönemlerdeki satış rakamlarını 
nasıl yorumluyorsunuz?
Son dönemde konut sektöründeki 
hareketliliğin, önümüzdeki aylarda da 
devam edeceğini ön görüyoruz. Özellikle 
markalı konut projelerine olan talebin 
artması ile birlikte ürettiğimiz çağdaş 
yaşam projelerine olan ilgi de gün 
geçtikçe büyüyor.. Soyak’ın 50 yıllık 
deneyimi ve müşteri memnuniyetini ön 
planda tutan yaklaşımı ile projelerimize 
olan ilgi her gün daha da fazlalaşıyor. 
Bunun en büyük nedeni projelerimizi 
tasarlarken, müşterilerimizin talep ve 

ihtiyaçlarına yönelik çözümler geliştiriyor 
olmamız. Önümüzdeki dönemde de 
özellikle İstanbul ve İzmir’in hızlı gelişen 
bölgelerinde yeni projeler geliştirmeye 
devam edeceğiz.

Soyak’ı diğer gayrimenkul 
firmalarından ayıran yönler nelerdir 
sizce? Müşterilerin Soyak projelerine 
yoğun ilgi göstermesini neye 
bağlıyorsunuz?
Soyak 50 yıldır gayrimenkul sektörünün 
içinde ve sektörün gelişmesinde büyük 
katkılar sağlamış bir firma.  Deneyimleriyle 
çağdaş yaşam projeleri üretmesi Soyak’ın 
diğer konut firmalarından ayrılan en önemli 
özelliklerinden. Soyak projelerinden ev 
sahibi olanların daima kazançlı çıkması 
ve yıllar geçtikçe en doğru kararı 
verdiklerine olan inançlarının pekişmesi 
de diğer faktörler arasında. Soyak konut 
sektöründe daima ilkleri yapmış bir firma. 
Konut sektöründeki ilk gelir paylaşımlı 
konut projesini TOKİ ile birlikte 2004 
yılında Soyak Olympiakent ile hayata geçti. 
Türkiye’nin her yerinden ulaşılabilen ilk 
çağrı merkezini konut sektöründe Soyak 
uyguladı. Teslim sonrası müşteri hizmetleri 
birimi ile Soyak’tan daire alanları dairelerini 
teslim aldıktan sonra yalnız bırakmadı. 
Soyak, Türkiye’de ilk defa internetten 
konut satan firma olarak teknolojik 
gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca, 
Türkiye Kalite Derneği KALDER tarafından 
verilen EFQM Ulusal Kalite Başarı Ödülünü 
ilk alan konut firması olmasının yanında 
kalite yönetim sistemini tüm süreçlerine 
entegre eden bir kuruluş olarak diğer 
konut firmalarından ayrılıyor. 

Satış ofislerinde Soyak projeleriyle 
ilgilenenleri nasıl karşılıyorsunuz, 
hangi konularda bilgilendiriyorsunuz?

Şu anda İzmir’de Soyak Siesta ve Soyak 
Şu anda İzmir’de Soyak Siesta ve Soyak 
Mavişehir Optimus projelerimiz için iki 
satış ofisimiz var. İstanbul’da Soyak 
Park Aparts ve Soyak Bahçe&Bahçe 
projelerimizin satışları da iki ayrı 
ofisimizden devam ediyor. Toplam dört 
satış ofisimiz haftanın yedi günü açık. 
Hafta içi 09.00-18.00, hafta sonu 09.00-
19.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 
Satış ofislerimizde projelerimizin maketleri 
ve örnek dairelerimiz var. Projelerimiz ile 
ilgili tüm detaylar bunlarla anlatılıyor. Ayrıca 
broşürlerimiz ve projelerimizin görselleri 
ile müşterilerimize detaylı bilgi veriliyor. 
Kiosklar ve LCD ekranlar aracılığıyla da 
proje detayları müşterilerimize aktarılıyor. 
Tüm bu araçlar projelerimizin konsepti, 
daire tipleri, dairelerin planları, sosyal 
özellikleri ve daire fiyatları hakkında bilgi 
sunuyor. İstedikleri özelliklere sahip 
daireyi seçen müşterilerimiz sözleşmeyle 
dairelerini satın alıyorlar. Satış ofisimizde 
anlaşmalı bankalarımızın temsilcileri 
de bulunuyor. Böylece müşterilerimiz 
uygun koşullarda konut kredisi kullanma 
imkânına sahip oluyor. 

Önümüzdeki döneme dair iş 
hedefleriniz ve çalışmalarınız 
konusunda bilgi verir misiniz?
50 yıllık deneyimimiz ile önümüzdeki 
dönemde sektörümüzü geliştirmeye ve 
müşterilerimize çağdaş yaşam projeleri 
sunmaya devam edeceğiz. Şu an satışta 
olan projelerimize önümüzdeki dönemde 
yeni projeler eklenecek. Müşterilerimiz, 
Soyak ile ilgili tüm gelişmeleri www.
soyak.com.tr adresinden takip edebilirler, 
4440795 çağrı merkezimizden detaylı 
bilgi alabilirler. Ayrıca e-bültenlerimize 
üye olarak yeni projelerimizden 
-haberdar olma fırsatını yakalayabilirler.

SATIŞ & PAZARLAMA 
Soyak Satış ve Pazarlama ekibi, markanın yenilikçi çağdaş yaşam 
projelerini ev sahibi olmak isteyenlerle buluşturuyor. Projelerin tüm iletişim 
faaliyetlerini onlar planlıyor ve yürütüyor.  




