catimiz 1-40.qxp

6/11/10

10:42 AM

Page A

SOYAK ÇATIMIZ 2010

at›m›z

HAZ‹RAN 2010

PLEKS‹ MOB‹LYALAR • B‹NA ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹ • TAHTAKALE'DE ALIﬁVER‹ﬁ

catimiz 1-40.qxp

6/11/10

10:42 AM

Page B

catimiz 1-40.qxp

6/11/10

10:42 AM

Page 1

ÖNSÖZ-‹Ç‹NDEK‹LER

05

Merhaba,

11

17

Bugünün keyfini yar›na b›rakmadan yaﬂamay› ö¤renmeye
baﬂlayaca¤›m›z zamanlarda, yar›n› aceleye getirmeden
paylaﬂmay› bilmemiz gerekecek belki de…
Att›¤›m›z her ad›m; ald›¤›m›z bir karar›n sonucunda
oluﬂuyor. “Bugün Asl›nda Yar›n”… derken de;
sorumlulu¤unu alarak yürümeye devam etmek, belki de
kararlar›m›z›n en zorlu olan›. Her kararda hayat›m›z
de¤iﬂiyor. Bizimle beraber çevremiz de de¤iﬂiyor, art›k
iklimlerin dönüﬂüm zamanlar›n› takip etmekte zorlan›yoruz.
Kurak geçecek yazlar beklenirken, 80 y›l sonra dünyan›n
yar›s›n›n sular alt›nda kalaca¤› söyleniyor.
21. yüzy›lda art›k yaﬂam› sürdürebilmek için, alaca¤›m›z
kararlar›n iklim de¤iﬂiklikleriyle ba¤lant›l› olarak yeniden
tariflenmesi gerekecek. Ve asl›nda de¤iﬂim hiç bitmeyecek.
Baz›lar›m›z yine alaca¤› kararlarla, yeni hayatlar›n›
ﬂekillendirecek, baz›lar›m›z ise al›ﬂk›n oldu¤u hayatlar›n›
bugüne uygun hale dönüﬂtürecek.
Bu yolculukta ilerlerken, tüm deneyimlerimizle birlikte,
de¤iﬂime uymay› ve de¤iﬂim için ad›m atmay› ö¤renece¤iz.
Bugün al›ﬂk›n oldu¤unuz hayat›n›z› de¤iﬂtirmek için siz de
bir ad›m at›n. Ve bu ad›m›n dünyan›n gelece¤ini
de¤iﬂtirebilecek bir güce sahip oldu¤unun fark›nda olarak.
Bugün bir ad›m at›n ve bir davran›ﬂ›n›z› de¤iﬂtirin.
Çünkü biz biliyoruz ki, her ﬂey sürdürülebilir.
Sürdürebilmek için de¤iﬂmek, de¤iﬂebilmek içinse fark
edebilmek önemlidir. Biz ad›mlar›m›z› “Bugün Asl›nda
Yar›n” diyerek at›yoruz. Siz de bir karar verin, dünya
de¤iﬂsin…
F. Fatma Çelenk
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6 etaptan oluﬂan Soyak Siesta projesinin ikinci y›l›nda
4. etab› da sat›ﬂa ç›kt›. Projeye gösterilen yo¤un ilgi
nedeniyle 1 y›l öne çekilen sat›ﬂlar, çok özel ödeme
kampanyas› ve sundu¤u yat›r›m f›rsat› ile devam ediyor.
Sadece 400 TL taksitle ve %5 peﬂinat ödeyerek konut sahibi
olunabilen projenin 343 konuttan oluﬂan 4. etab› 1+1’den
3+1’e farkl› daire seçenekleriyle 28 May›s’ta sat›ﬂa ç›kt›.

aklaﬂ›k 50 y›ld›r gayrimenkul
alan›ndaki faaliyetleriyle kaliteli
yaﬂam alanlar› yaratan Soyak,
‹zmir’e yeni bir yaﬂam anlay›ﬂ›
getirecek projelerle katma de¤er sa¤l›yor.
Yeni nesil yaﬂam anlay›ﬂ›n›n temsilcisi
Soyak Siesta projesine gösterilen yo¤un
ilgiyle, di¤er etaplarda oldu¤u gibi projenin
4. etab›n›n sat›ﬂlar› öne çekildi. 6 etaptan
oluﬂan projenin 343 konuttan oluﬂan
4. etab› 28 May›s Cuma günü sat›ﬂa
sunuldu. 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki daire
f›rsatlar›yla, farkl› yaﬂam tarzlar›na hitap
eden proje, huzurlu ve mutlu bir yaﬂama
zemin haz›rlayacak tüm özellikleri
bünyesinde bar›nd›r›yor.

Y

Soyak’›n Sürdürülebilir Yaﬂam anlay›ﬂ›n›n
temsilcisi olan projede, do¤al unsurlar›
ön plana taﬂ›yan peyzaj tasar›m›, enerji
tasarrufu sa¤layan teknolojik uygulamalar,
konforu ve fonksiyonelli¤i buluﬂturan mimari
estetik ön plana ç›k›yor. Soyak Siesta’da
yeni bir yaﬂama kavuﬂmak isteyenler için en
uygun ödeme seçenekleri tasarland›.

‹zmir Karﬂ›yaka’da kentten uzaklaﬂmadan
do¤an›n içinde bir yaﬂam sunan projenin
4. etab›, 94.000 TL’den baﬂlayan fiyatlar,
400 TL’den baﬂlayan taksitlerle ve yaln›zca
%5 peﬂinatla müﬂterilere sunuluyor. Kas›m
2012’de yeni sahiplerine teslim edilecek
olan Soyak Siesta’n›n 4. etap konutlar›nda
da peﬂin ödemede yüzde 3 indirim
seçene¤inden yararlanmak mümkün.
24 May›s Pazartesi günü Swiss Otel’de
düzenlenen Soyak Siesta 4. etap tan›t›m
toplant›s›nda konuﬂan Soyak Holding
CEO’su Emre Çaml›bel, Soyak’›n sektördeki
köklü birikimi ve uzmanl›¤›yla gelece¤in
yaﬂam mekanlar›n› tasarlad›¤›n› ifade etti.
Uluslararas› kalite standartlar›yla faaliyetlerini
sürdüren Soyak’›n, Sürdürülebilir Yaﬂam
anlay›ﬂ›yla, en üst kaliteyi en uygun
koﬂullarla sunmay› hedefledi¤ini belirten
Çaml›bel, “Soyak Maviﬂehir ve Soyak
Siesta’n›n bu etab›yla birlikte ‹zmir’e
yat›r›m›m›z yaklaﬂ›k 700 milyon TL olmuﬂtur.
Son 4 y›ldan bu yana 2 büyük yat›r›m›m›z›
hayata geçirdi¤imiz ‹zmir’de, ald›¤›m›z
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tepkilerin olumlu olmas›n› ve
‹zmir’in potansiyel büyüme
kapasitesini de de¤erlendirerek;
arsa al›mlar›m›za ve
yat›r›mlar›m›za devam etme
karar›nday›z. 2.250 konut ve
6 etaptan oluﬂan Soyak Siesta
projemizde, 1,5 y›lda sat›ﬂa
sundu¤umuz etaplar olarak
bakarsak, yolun yar›s›n› kat
etmiﬂ olmam›z; Soyak
projelerine gösterilen ilgiyi
ve tercihi ortaya koyuyor.
Bu güvene ve ba¤l›l›¤a lay›k
olmak için hergün daha fazla
gayret gösteriyoruz. Bugün
itibar›yla ‹zmir’de geliﬂtirdi¤imiz
projelerimiz kapsam›nda toplam
3000 daireyi sat›ﬂa sunmuﬂ
olaca¤›z.
Soyak Siesta’da peyzaj tasar›m›
Akdeniz kültürünü yans›t›rken;
enerji verimlili¤i ve tasarruf
sa¤layan uygulamalar› da;
›s›nma ve ayd›nlatma masraflar›
konusunda önemli avantajlar
sa¤layacak. De¤iﬂen yaﬂam
koﬂullar›na ve beklentilere uygun
olarak, Yeni nesil yaﬂam tarz›n›
yans›tan Soyak Siesta, sahip
oldu¤u özelliklerle gelecek için
önemli bir yat›r›m niteli¤i de
taﬂ›yor” dedi.
Peyzajda kullan›lan kaktüs
bahçeleri, palmiye, zeytin
a¤açlar›, ‹zmir mimozas› gibi
renkli bitki örtüsü led
teknolojinin kullan›ld›¤› yeni nesil
ayd›nlatma sisteminin uyumlu
renkleriyle vurgulan›yor.
Soyak Siesta teras›ndaki çim
alan ise, sakinlerin güneﬂlenmesi
ve sosyal kullan›m amaçl›
planland›. Projede planlanan
ticaret merkezi sakinlere günlük
ihtiyaçlar›n› karﬂ›lama imkan›
sunarken; spor alanlar›, yüzme
havuzlar›, çocuk oyun alanlar›,
sosyal tesisler, aç›k ve kapal›
otoparklar ise yaﬂam kalitesine
destek olan unsurlar olarak yer
al›yor. Soyak Siesta, ‹zmir çevre
yoluna direkt ba¤lant›, metro ve
al›ﬂveriﬂ merkezlerine yak›nl›¤› ile
de daire sahiplerinin yaﬂamlar›n›
kolaylaﬂt›r›yor.
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DEKORASYON

SELÇUKLU M‹MAR‹S‹
Tek bir avludan odalara geçiﬂin sa¤land›¤› Selçuklu mimarisi, taﬂ iﬂçili¤iyle de
ön plana ç›k›yordu. Bu farkl› mimari anlay›ﬂ›n› mercek alt›na al›yoruz.
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SELÇUKLU M‹MAR‹S‹NDE
KESME TAﬁ MALZEME
KULLANILARAK
YAPILAN TAﬁ ‹ﬁÇ‹L‹⁄‹
ZANAATI BÜYÜK YER
TUTARDI.
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11.

yüzy›l›n son çeyre¤indeki kuruluﬂ döneminden baﬂlayarak Anadolu Selçuklu Devleti’yle
birlikte Anadolu’da varl›klar›n› sürdüren beylikler, mimari olarak birçok yenilik getirdi. Baﬂta
Konya olmak üzere Anadolu ﬂehirleri, Selçuklu mimarisinin nadide örnekleriyle donat›ld›.
Çini, taﬂ ve ahﬂap iﬂleme sanatlar›n›n ön planda oldu¤u Selçuklu mimarisi her zaman
özgünlü¤ünü korudu.
Mimari yaklaﬂ›m aç›s›ndan günümüzle Selçuklu dönemini k›yaslad›¤›m›zda büyük farkl›l›klar
görüyoruz. Bunlardan en çok dikkat çekeni, Selçuklu döneminde evlerde tek bir avlunun
bulunmas› ve tüm odalar›n bu avluya aç›lmas›d›r. Bu mimari anlay›ﬂ›, insanlar›n yaﬂam ﬂekillerine etki ederdi. Dolay›s›yla, yaﬂam alanlar›n›n kullan›m› bugünkünden çok farkl›yd›. Evin
sakinlerinin gün içinde s›k s›k bir araya gelmelerine olanak sa¤layan avlular›n birleﬂtirici bir
yan› vard›. Kalabal›k olarak ortak alanlarda vakit geçirildi¤inde aile ba¤lar›n›n çok daha
kuvvetli olmas› da kaç›n›lmazd›.

SELÇUKLU’DAN GÜNÜMÜZE
Selçuklu mimarisinde kesme taﬂ malzeme kullan›larak yap›lan taﬂ iﬂçili¤i
zanaat› büyük yer tutard›. Evlerde, avlulara aç›lan taç kap›lar›n kemerlerindeki
taﬂ iﬂçili¤inin eseri olan bordürler, her zaman çok dikkat çekiciydi.
Yani, günümüzdeki evlerde görmeye pek de al›ﬂ›k olmad›¤›m›z a¤›r bir
iﬂçilik söz konusuydu. Selçuklu dönemindeki avlular›n birleﬂtirici etkisini
günümüz yap›lar›nda görmemiz mümkün olmuyor. Art›k evlerde bulunan
odalar, bireylerin daha çok kendi baﬂlar›na vakit geçirmelerine sebep oluyor.
Ne yaz›k ki evlerin holleri, Selçuklu avlular›n›n yerini tutmuyor. Bu nedenle
modern ﬂehir insan› yaklaﬂ›k son 10 y›ld›r site hayat›na yönleniyor ve
sitelerdeki ortak kullan›m alanlar›n› tercih ediyorlar.
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TREND

SAYDAM VE NEﬁEL‹

PLEKS‹
Son y›llarda mobilya dünyas›n›n en
gözde materyallerinden biri haline gelen
pleksiye evinizde yer aç›n.
leksi, 1960’l› y›llarda mobilyadan giysiye kadar pek çok
alanda hüküm sürdü. O dönemin optimist ve mutlu yönlerini
yans›tan bu materyal, ﬂ›k olmas›n›n yan› s›ra kullan›ld›¤› her
yere gençlik katma özelli¤ine de sahip. Bunda, en çok ra¤bet
gördü¤ü dönemin etkisi de yads›namaz tabii. 60’lar, dünyan›n
dört bir yan›nda gençlerin seslerini duyurmaya baﬂlad›¤› ve
moda, siyaset, sanat, edebiyat gibi çok çeﬂitli konularda ön
plana ç›kmaya baﬂlad›klar› dönem olarak göze çarpar.
Dolay›s›yla, bu dönemin bahsi geçti¤inde ilk akla gelen
gençler olur. Pleksinin de gençli¤i ça¤r›ﬂt›ran geri dönüﬂümlü
bir malzeme oldu¤unu söylemek yanl›ﬂ olmaz.
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Dekorasyonda pleksi
Rengarenk alternatifler sunan pleksi dekorasyon malzemeleri,
son y›llarda yeniden önem kazanmaya baﬂlad›. Özellikle minimalist tarzda
döﬂenen evlerde görülen bu trendin etki alan› her geçen gün geniﬂliyor.
Bunda, malzemenin kullan›ﬂl› olmas›n›n büyük etkisi var. En çok sandalyeler,
ayd›nlatmalar ve aksesuarlarda karﬂ›m›za ç›kan pleksi, bizlere saydam bir
dünyan›n anahtar›n› sunuyor.

ÖZELL‹KLE
M‹N‹MAL‹ST TARZDA
DÖﬁENEN EVLERDE
GÖRÜLEN BU TREND‹N
ETK‹ ALANI HER GEÇEN
GÜN GEN‹ﬁL‹YOR.
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Pleksiyi evin her yerinde farkl› ﬂekillerde kullanabilirsiniz. ‹ddial›
renklere sahip bir mutfa¤›n›z yoksa, farkl› renklerde pleksi sandalyeler
kullanabilirsiniz. Bu, mutfa¤›n›za renk ve neﬂe katacakt›r. Oturma odalar› ve
salonlarda pleksi ﬂamdanlar› tercih edebilirsiniz. Bunlar›, tahta gibi farkl›
materyaldeki dekorasyon objeleriyle bir arada kullanmak hoﬂluk yarat›r.
Dikkat çekici renklerdeki pleksi abajurlarsa, yatak odan›z›n veya çal›ﬂma
odan›z›n e¤lenceli bir atmosfere kavuﬂmas›n› sa¤lar.

FOSFORLU
PLEKS‹
Banyonuzda da pleksiden
yap›lm›ﬂ rengarenk ka¤›t
mendil kutular›,
sabunluklar, makyaj
pamu¤u kutular› gibi
aksesuarlar kullanarak
banyo keyfini renkli bir
maceraya çevirebilirsiniz.
Teknolojik geliﬂmelerden
de nasibini alan
pleksinin, yap›lan
çal›ﬂmalar sonucu ald›¤›
›ﬂ›¤› geri yans›tma
özelli¤ine sahip olan
modelleri de bulunuyor.
Lümen (fosforlu) pleksi
denen bu maddeyle
evinizin koridorlar›nda
oldukça hoﬂ efektler
yaratabilir, misafirlerinizi
bu ﬂekilde büyüleyebilirsiniz. K›r›lmaya karﬂ›
oldukça dirençli olan
pleksiyi söz yerindeyse
ömrünüzün sonuna kadar
kullanabilirsiniz.
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SPONSORLUK

2010’DA
ÖNÜMÜZDEK‹ DÖNEM NELER VAR?
Soyak’›n da kurumsal sponsorlar› aras›nda oldu¤u ‹stanbul 2010
Avrupa Kültür Baﬂkenti projesinde; ‹stanbul için düﬂünen,
çal›ﬂan,projeler üreten ve bu projeleri ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkenti Ajans›’n›n deste¤iyle hayata geçiren tüm proje sahipleri
düzenlenen lansmanda bir araya geldi.

Lansman, Devlet Bakan› ve ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür
Baﬂkenti Ajans› Koordinasyon Kurulu Baﬂkan› Hayati Yaz›c› ve ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans› Yürütme
Kurulu Baﬂkan› ﬁekib Avdagiç’in ev sahipli¤inde düzenlendi. ‹stanbul’un Avrupa Kültür Baﬂkenti olmas› sürecinde
projeler üreterek, kentin bu unvan› lay›¤›yla taﬂ›mas› için
emek sarf eden proje sahipleri, ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans›’n›n yöneticileri ve çal›ﬂanlar›yla bir araya
geldi. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Baﬂkenti Ajans›’n›n ev
sahipli¤inde 26 Mart Cuma günü Grand Cevahir Otel’de
düzenlenen geceye pek çok kiﬂi kat›ld›.

larca milletin ve dini unsurun yaratt›¤› muhteﬂem sentezin,
sokaklara ve gösteri dünyas›na nas›l yans›d›¤› anlat›l›rken,
padiﬂah ﬂenlikleri de drama-belgesel olarak izleyiciyle buluﬂacak.

‹stanbul Kad›n - Kad›n ‹stanbul

‹stanbul’da Yaﬂ›yor ve Çal›ﬂ›yor

“‹stanbul Kad›n – Kad›n ‹stanbul” projesi; ‹stanbul’daki kad›nlar› ve kad›n tarihini, ‹stanbul’da yer alan kad›nlar›n yapt›rd›¤› veya yaﬂad›¤› tarihi mekanlar› görünür k›lmay›, ‹stanbul’un kültür tarihinde kad›nlar›n rolünü ortaya koymay›,
unutulmuﬂ ve süregelen folklorik de¤erleri gün ›ﬂ›¤›na ç›karmay› amaçlayan bir proje. ‹stanbul'da Kad›nlar›n Yapt›rd›¤›
ve Kad›nlar Ad›na Yapt›r›lan Mekanlar, Kad›n Yaz›n›nda ‹stanbul, Günümüz Fener Balat'›ndan Kad›n Portreleri gibi
toplamda 36 panel, konferans ve ﬂehir turu organizasyonunun düzenlenece¤i proje, y›l sonuna kadar devam ediyor.

Peter Kogler, Sanja ‹vekovic, George Lappas ve Sophie
Calle gibi farkl› disiplinlerden uluslararas› ve yerel sanatç›lar›n 2 y›l boyunca üretim ve atölye çal›ﬂmas› yapacaklar› proje, sanatç›lar›n üretimlerine yönelik kullanacaklar› ortak atölyeler ve bir arada çal›ﬂmalar› sonucu ortaya ç›kmas› öngörülen sinerjinin oluﬂmas›na yönelik sosyal mekanlardan oluﬂuyor.

Etek ‹zlerini Silmeden, Nisan 2010
Galata Mevlevihanesi Koruma ve Onarma Projesi'nden hareketle Mevlevihane'yi ve oradaki mistik gelene¤i konu alan
bir belgesel projesi.

Kay›p ﬁehzade Harikalar Diyar›nda,
11 Haziran 2010
Belgesel kapsam›nda, ‹stanbul'un e¤lence dünyas›na, on-

Icom / Camo 28-29-30 Ekim 2010
Bu toplant›yla Kent Müzeleri konusunda dünyada izlenen
yöntem ve yaklaﬂ›mlar ‹stanbul Kent Müzesi/Müzeleri ile
iliﬂkilendirilirken, ‹stanbul Kent Müzesi’nin kurulmas› yolunda ihtiyaç duyulan önemli veriler için de paylaﬂ›m ortam›
oluﬂturulacak.

Taﬂ›nabilir Sanat
Sanat yönetmenleri ve ba¤›ms›z sanat giriﬂimlerince tasarlanacak ve ‹stanbul’un çeﬂitli ilçelerinde belediyelere ait
mevcut 20 kültür-sanat merkezi öncelikli olmak üzere toplam 39 ilçeye taﬂ›nacak olan proje, sanat›n kamusal alanda
daha çok insana ulaﬂt›r›lmas›n› hedefliyor.

‹stanbul 2010, Avrupa Kültür Baﬂkenti kapsam›nda
düzenlenecek olan etkinlikler hakk›nda daha fazla bilgi için
www.istanbul2010.org adresini t›klaman›z yeterli.
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SÖYLEﬁ‹

PEYZAJ
BENiM
HAYATIM
Türkiye’nin say›l› üst düzey peyzaj mimarlar›ndan olan Ata Turak’›
Bodrum’a dönmeden hemen önce ‹stanbul’da yakalad›k. Peyzaj
mimarisinin güncel durumu ve projeleri hakk›nda konuﬂtu¤umuz
Turak’›n samimi sohbeti sizin de içinizi ›s›tacak.
Sizi tan›yabilir miyiz? Kendinizden biraz bahseder
misiniz?

1965 y›l›nda, Mersin’de do¤dum. Çocuklu¤um ‹stanbul’da
geçti. Çubuklu, Beykoz, Paﬂabahçe, Anadolu Hisar›, hep
bu semtlerde büyüdüm. Dolay›s›yla bende çok hat›ras›
var. Biraz da hayat›m› etkilemiﬂtir. E¤itimimi ‹stanbul’da
tamamlad›ktan sonra ‹stanbul Üniversitesi, Orman
Fakültesi’ne girdim. Orman mühendisi olmak üzere böyle
bir ﬂey seçtim.
Peyzaj mimar› olmaya nas›l karar
verdiniz?

Bölümün son y›l›nda peyzaj mimarl›¤› ad› alt›nda küçük bir
dersimiz vard›. Prof. Dr. Ahmet Y›ld›zc› hocam›z veriyordu
o dersi. Kendisiyle bir iki ödev yapt›k. Çal›ﬂmalar› be¤endi
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ve beni master yapmaya teﬂvik etti. Peyzaj mimarl›¤›
üzerine Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde master program›na
baﬂlad›m. Daha sonra doktoram› verdim ve yavaﬂ yavaﬂ
mesle¤e girmiﬂ oldum. Doktora tezim golf sahalar›
üzerineydi ve bunun için Avrupa’y› bisikletle gezdim.
Bu geziler boyunca edinmiﬂ oldu¤um tecrübeler bugüne
de yans›yor.
Projelerde nelere dikkat ediyorsunuz, nas›l bir yöntem
izliyorsunuz?

Asl›nda yöntem yok diyebilirim. Zaten proje size geldi¤i
zaman o projenin belli kriterleri oluyor. Devreye mimar›n,
ekonomik koﬂullar›n ve proje yapt›¤›n›z co¤rafyan›n
ekolojik k›s›tlamalar› giriyor. Dolay›s›yla her projede farkl›
pozisyon alma söz konusu. Özellikle mekânsal kurgu size
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GERÇEKLEﬁT‹RM‹ﬁ OLDU⁄UM
ÇALIﬁMALARDA BÜYÜDÜ⁄ÜM
SEMTLER‹N DE ETK‹S‹ OLMUYOR
DE⁄‹L. MESELA BO⁄AZ’IN
DOKUSUNDA ÖZELL‹KLE A⁄AÇ
BAKIMINDAN ERGUVAN VE
SERV‹ A⁄AÇLARI ÇOKTUR.
DOLAYISIYLA BU ‹K‹ A⁄AÇ TÜRÜ
ÇALIﬁMALARIMDAK‹ DEM‹RBAﬁ
Ö⁄ELER‹ OLUﬁTURUYOR.
bir fikir veriyor. Çizmeden önce uzun bir süre
düﬂünüyorum. Sa¤lam bir altyap› için bunu yapmak
laz›m. Baﬂlang›çtaki amaç güzel bir bahçe yapmak
de¤il, yarataca¤›m›z dünyan›n felsefesi ve temas›n›
aç›¤a kavuﬂturmak. Bunlar› düﬂünüp, k›s›tlamalar› da
ald›ktan sonra projeyi hayata geçiriyoruz.
Gerçekleﬂtirmiﬂ oldu¤um çal›ﬂmalarda büyüdü¤üm
semtlerin de etkisi olmuyor de¤il. Mesela Bo¤az’›n
dokusunda özellikle a¤aç bak›m›ndan erguvan ve
servi a¤açlar› çoktur. Dolay›s›yla bu iki a¤aç türü
çal›ﬂmalar›mdaki demirbaﬂ ö¤eleri oluﬂturuyor.
Genelde birkaç tane a¤aç seçip onlar› çok miktarda
kullanmay› tercih ediyorum.
Soyak için yapm›ﬂ oldu¤unuz projelerden
bahseder misiniz?

Soyak ile birkaç y›ld›r çal›ﬂ›yoruz. ‹sim olarak
söylersek Karﬂ›yaka Siesta var. Etaplar halinde
devam ediyor, o projeyi yap›yoruz. Bunun d›ﬂ›nda
Bahçeﬂehir Projesi bulunuyor. Bir de Urla’da villalar
ve bir sosyal tesis projesi var. Oras› oldukça
ilginç bir proje. ﬁu anda bunlar devam ediyor.
Türkiye’de peyzaj mimarl›¤›n› nas›l buluyorsunuz?

Türkiye’de peyzaj mimarl›¤› hala çok zay›f. Özel
sektörde göze hoﬂ gelen iﬂler yap›l›yor. Asl›nda bunu,
özel ve kamu olarak ikiye ay›rmak laz›m. Özel
sektördeki daha üst seviyede çünkü belli bir talep
oluﬂmaya baﬂlad›. Daha do¤rusu farkl›l›k isteniyor.
Bunlar› kampanyalar›nda da kullan›yorlar.
Ama birkaç firma haricinde genel olarak bir
yetersizlik var.

Belediyelerin peyzaj çal›ﬂmalar›n› nas›l
buluyorsunuz?

Belediyeler peyzaj mimarisi konusuna ilgisiz. Çok
para harcanmas›na ra¤men iyi tasar›m örne¤i
pek yok.
‹stanbul’un tekrar yap›lanmas› gibi bir hayali
proje olsayd› bu konu hakk›nda görüﬂleriniz
ne olurdu?

Sorunlar belli; çarp›k yap›laﬂma ve ulaﬂ›m.
Onlar› bir kenara koyup kendi mesle¤imden
bakacak olursak; en az›ndan kald›r›m yüksekliklerini
standart yapmak gerekiyor. Mesela k›sa zaman
önce yön levhalar› de¤iﬂti. San›r›m AB’nin getirmiﬂ
oldu¤u bir standart. Türkiye’nin neresine
giderseniz gidin bu levhalarla karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
Kentsel mobilyalar› da bu ﬂekilde standartlaﬂt›rmak
laz›m. Özel projeler yapabilirsiniz ama ayd›nlatma
dire¤i, banklar ve telefon kulübeleri ayn› olmal›.
Kenti yeniden yapmak mümkün de¤il, kent zaten
kendi kendine evrilen bir ﬂey ama bu ayr›nt›lara
tak›l›yoruz. Mesela ‹stanbul’da ne kadar ilçe
varsa, o kadar ilçe park› yap›lmal›. Birçok insan›n
gidebilece¤i yer yok. Herkes sahile, Bo¤az’a
ya da Beyo¤lu’na gidiyor. Yeni çekim noktalar›,
tematik parklar yap›lmal›.
Ülkemizdeki ve dünyadaki baﬂar›l› peyzaj
örneklerinden bahsedecek olursak sizin en çok
be¤endikleriniz hangileridir?

Çok samimi söylüyorum, Türkiye’de benim
be¤endi¤im bir yer yok. Yurtd›ﬂ›ndan bir
meslektaﬂ›m gelse onu gezdirebilece¤im bir tane
örnek yok. Ama yine de örnek verecek olursak,
meslektaﬂlar›mdan Turgay Ateﬂ’in tatil köyü
çal›ﬂmalar›n› be¤endi¤imi söyleyebilirim. Ülkemizde ya
çok kliﬂe ya da daha çok malzeme satmaya yönelik
projeler yap›l›yor. Mesela Susurluk giriﬂinde devasa
bir ayran barda¤›, Finike’de kocaman bir mandalina.
Bunlar oldukça naif örnekler. Türkiye’deki düzeyi de
gösteriyor. Yurtd›ﬂ›ndan ise Fransa’n›n meydanlar›n›
be¤endi¤imi söyleyebilirim. Çok basit ancak fark
yaratan örneklerle karﬂ›laﬂ›yorsunuz.
Örne¤in meydan›n birinde 20 metre yüksekli¤inde
paslanm›ﬂ metalden bir parça. Yerin dibine giren jilet
gibi bir ﬂey. ﬁimdi onun neyi düﬂünerek yapt›¤›n›
bilmek çok önemli de¤il. Belli bir ﬂeyden etkilenmiﬂtir,
sanatç› sonuçta. Ancak orada bir ﬂey vurgulamaya
çal›ﬂ›yor. O metal mühendislik olarak oraya nas›l girer,
nas›l durur. Tabii bu insan› hayrete düﬂüren bir
durum. Susurluk ayran› gibi de¤il. Paslanm›ﬂ metal
parças› diyebilirsiniz ama o devasa bir parça ve e¤ik
duruyor. Bu, sanat›n yan›nda mühendisli¤i gösteriyor.
‹ﬂte bu da aradaki fark› ortaya koyuyor. Peyzaj›n
sadece görüntü amaçl› de¤il, merak uyand›ran bir ﬂey
oldu¤unu da böylece anlam›ﬂ oluyoruz.
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Soyak, 23 Nisan
Ulusal Egemenlik ve
Çocuk Bayram›’n›
‹zmirli ailelerle
birlikte Soyak Siesta
sat›ﬂ ofisinde kutlad›.
500 kiﬂilik kat›l›mla
gerçekleﬂtirilen
ﬂenlikte, çocuklar,
oyun parkurlar› ve
hayal kahramanlar›
gibi renkli
etkinliklerin yan›
s›ra, yarat›c›
atölyelere kat›larak
hayallerinin evini
tasarlad›.

SOYAK’TA HER ﬁEY
ÇOCUKLAR iÇiN
S

oyak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayram› için özel bir kutlamayla ‹zmirli
çocuklar›n yan›ndayd›. 25 Nisan Pazar günü, ‹zmir Karﬂ›ayaka’daki Soyak Siesta
sat›ﬂ ofisinde düzenlenen ﬂenlikte bir araya gelen ‹zmirli aileler, renkli etkinliklerle
bu özel günü coﬂkuyla kutlad›. 500 kiﬂinin kat›l›m›yla gerçekleﬂen etkinlikte çocuklar›n hayallerinin evlerini yapt›klar› yarat›c› resim, alç› tahta atölyeleri, büyüklerin de ilgisini
çekti. E¤itmenler eﬂli¤inde gerçekleﬂtirilen çal›ﬂmalarla “gelece¤in evleri”ni tasarlayan
çocuklar›n eserleri, Soyak Siesta sat›ﬂ ofisinde sergilenmeye devam edecek. Barbekü
ikramlar›, ﬂiﬂme oyun parkurlar›, yüz boyama ve hayal kahramanlar›yla renklenen etkinlikte
coﬂku dolu saatler yaﬂayan çocuklar, etkinlikte yap›lan çekiliﬂte Peter Pan Çocuk Tiyatrosu
bileti kazand›. Bu özel etkinlikte çocuklar›n›n coﬂkusunu paylaﬂan aileler, ayn› zamanda
Soyak Siesta projesini yerinde inceleme f›rsat› buldu. Soyak, ayn› hafta içinde ‹zmir Konvoy
Country Club’daki pikni¤e verdi¤i destekle ‹zmirli annelerle buluﬂmuﬂtu.

ANNELER GÜNÜ
Seferihisar Konvoy Country Club’ta
düzenlenen “‹zmirli Anneler Pikni¤i”ne
sponsor olarak kat›ld›k. ‹zmir'li Anneler
Platformu taraf›ndan düzenlenen piknik
etkinli¤e kat›lan firmalar Dr. Behçet Uz
hastanesindeki çocuk bölümüne destek
olabilmeyi amaçlad›.
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YEMEK

CUPCAKE

‘LER‹N RENKL‹ DÜNYASI

R

engarenk ve süslü püslü kremalar›na aldan›p onlar›n
çocuklar›n a¤z›na lay›k bir tat oldu¤unu sanmay›n.
Cupcake’ler görüntüleri kadar lezzetleriyle de ra¤bet
gören tatl›lardan. A¤›zda da¤›lan yumuﬂac›k kekleri ve
yeme¤e doyamayaca¤›n›z güzellikteki süslemeleriyle
onlara karﬂ› koyabilmek çok zor. Son y›llarda
Amerika’da yeniden ünlenen bu enfes kekler art›k
ülkemizde de seviliyor.

Art›k ufak porsiyonlar halinde servis
edilen rengarenk ve leziz cupcake’lerin
devri. ﬁimdi cupcake’ler çok moda!

SOYAK ÇATIMIZ 2010 15

catimiz 1-40.qxp

6/11/10

10:43 AM

Page 16

ZEVK‹N‹ZE
GÖRE SÜSLEYEB‹LECE⁄‹N‹Z RENKL‹
CUPCAKE'LER
M‹SAF‹RLER‹N‹ZE
SUNMAK ‹Ç‹N DE
‹Y‹ F‹K‹R.

Geçmiﬂten günümüze cupcake
19. yüzy›l›n baﬂ›ndan bu yana piﬂirilen cupcake’ler,
y›llar içerisinde farkl› ﬂekillere büründü. 2000’lerle
birlikte özellikle Amerika’da bu minik keklerin ünü artt›.
Restoranlar›n tatl› menülerinin yan› s›ra dü¤ünlerin de
vazgeçilmez tatlar›ndan oldu. Bu kadar tercih
edilmelerinde ebatlar›n›n küçüklü¤ü ve görüntülerinin
hoﬂlu¤u rol oynuyor hiç ﬂüphesiz.

DAMLA Ç‹KOLATALI CUPCAKE
Malzemeler 150 gr margarin, 150 gr toz ﬂeker,
175 gr kek un 3 yumurta, 1 tatl› kaﬂ›¤› vanilya
esans›, 50 gr damla çikolata
Yap›l›ﬂ› F›r›n› 175 derecede ›s›t›n. 12’li muffin
kal›plar›n›za ka¤›tlar› yerleﬂtirin. Yumurtalar› bir kaba
k›r›n ve çatalla hafifçe ç›rp›n. Bütün malzemeleri
kar›ﬂt›rma kab›m›za koyun ve krema k›vam›na gelene
kadar ç›rp›n.Kar›ﬂ›m›m›z› kal›plara paylaﬂt›r›n ve
üzerlerine damla çikolatay› serpin. 18-20 dakika
kadar piﬂirin. Tel ›zgara üzerinde so¤utun.
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GÜNCEL
Aile yadigar› eski
objeleri evinizin
modern dekorasyonuyla
uyum içinde kullanabilirsiniz. ﬁimdi eskilerle
yenileri bir araya
getirmenin tam zaman›.

GEÇM‹ﬁB‹RTEDOKUNUﬁ
N
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ZAMANIN DAHA YAVAﬁ AKTI⁄I, EL ‹ﬁÇ‹L‹⁄‹N‹N BAﬁ TACI
ED‹LD‹⁄‹ DÖNEMLERE A‹T MOB‹LYALAR VE DEKORASYON
OBJELER‹N‹N ÇOK RA⁄BET GÖRMES‹ ﬁAﬁIRTICI DE⁄‹L.
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A

nnelerimizden ve hatta anneannelerimizden kalma antika mobilyalar
ve dekorasyon objelerinin hepimizin
hayat›nda özel bir yeri vard›r. Zira
hepsi, geçmiﬂten an›lar› ve hikayeleri özlerinde
bar›nd›r›r. Bu yüzden, modern bir ﬂekilde
dekore edilmiﬂ yaﬂam alanlar›nda bile onlara
mutlaka yer var. Kimi zaman sand›ktan
ç›kard›¤›n›z bir örtü kimi zaman da anne
yadigar› porselen fincan tak›m›, evinizin
atmosferine farkl›l›k katabilir. Yeter ki eskilerinizi
do¤ru oranda ve gerekli yerlerde kullanmaya
özen gösterin. Eviniz klasik tarzda döﬂenmemiﬂ
olsa da eskilerin yenilerle oluﬂturdu¤u tezatl›k
kesinlikle hoﬂunuza gidecek.

Eskiye özlem
Günümüzde teknolojinin büyük h›zla
geliﬂmesiyle birlikte modadan dekorasyona
kadar her alandaki trendler çabucak tüketiliyor.
Bu noktada, geçmiﬂin izlerini taﬂ›yan her
parçan›n önemi art›yor. Zaman›n daha yavaﬂ
akt›¤›, el iﬂçili¤inin baﬂ tac› edildi¤i dönemlere
ait mobilyalar ve dekorasyon objelerinin çok
ra¤bet görmesi ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Modern
döﬂenmiﬂ evlerin salonlar›nda özellikle antika
cam objelerin kullan›m› hoﬂ bir görüntü
yarat›yor. Ayn› ﬂekilde porselen objeler de
eklektik bir tarz yaratmak için ideal. Annenizin
yadigar› dantelli örtülerinizi, yatak odalar›n›zda
veya oturma odalar›n›zda kullanabilirsiniz.
Her eski parçay› modern olanlarla zevkli bir
ﬂekilde kulland›¤›n›z takdirde güzel bir harmoni
yakalayaca¤›n›za ﬂüphe yok.
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KONUT ALIMI

KONUT
ALIRKEN
NELERE D‹KKAT ETMEL‹Y‹Z?
Ev sahibi olmak yaﬂam›m›zda ald›¤›m›z
en kritik ve zorlu kararlardan biri. Böyle
bir karar› al›rken dikkat edilmesi
gereken ve ço¤unlukla da göz ard›
edilen baz› unsurlar var.

at›n almak istedi¤imiz konutun yasal
ve mevzuatsal aç›dan belediyelerde
bulunan Tapu dairesinde binan›n sicil
kayd›n›n kontrol edilmesi, iskân› olmas›
ve ruhsat›n›n al›nm›ﬂ oldu¤unun araﬂt›r›lm›ﬂ
olmas› önemlidir.

S

Konsept ve Tasar›m Kriterleri
Konsept ve tasar›m aç›s›ndan bak›ld›¤›nda
binan›n yönü iyi planlanan bir proje olup
olmad›¤› konusunda önemli ipuçlar› verir.
Klasik anlamda kuzey kötüdür, güney en iyi
yöndür bak›ﬂ aç›s› olarak de¤erlendirilmesi k›s›tl›
bir bak›ﬂ aç›s› sunar. Çünkü co¤rafi durum ve
iklim koﬂullar›na ba¤l› olarak bir evin iyi ya da
kötü yönü farkl› de¤erlendirilir. Binan›n yönünün
tasar›msal olarak iyi düﬂünülmüﬂ ve projenin bu
unsurlara uyarlanm›ﬂ olmas› ve iﬂçilik kalitesi
sayesinde yön kavram› farkl›laﬂmaktad›r.
Kuzeye bakan bir binada ›s› yal›t›m›n›n ve d›ﬂ
cephe uygulamas›n›n iyi yap›lmas›, pencere
sistemlerinin ve ›s› sisteminin bu yöne uygun
düﬂünülmüﬂ olmas› konutun yön anlay›ﬂ›n›
de¤iﬂtirecektir. Bunun yan›nda güney yönüne
bakan bir bina s›cak iklimin hâkim oldu¤u bir
co¤rafyada tercih edilmeyebilir. Ancak tasar›m
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ö¤elerinin uygun ﬂekilde projelendirildi¤inde ve
pencerelerde kullan›lan gölgeleme panelleri
kullan›lmas›, uygun renklerin seçilmesi,
havaland›rma sistemleri, yeﬂil çat› uygulamas›
gibi kullan›lan uygun malzemeler sayesinde
ideal ev haline getirilebilir.
Maketten sat›n ald›¤›n›z s›rada be¤endi¤iniz
peyzaj tasar›mlar›n›n y›llar geçtikçe size eﬂlik
eden iklime uygun gerçekçi bir sosyal alanda
yaﬂayabilmeniz aç›s›ndan önemlidir. Bunun yan›
s›ra evin ve odalar›n fonksiyonel bak›ﬂ aç›s› ile
düﬂünülmüﬂ olmas›, sosyal alanlar›n su ve enerji
tasarruflu tasar›m ve malzemeler kullan›lmas›
sayesinde iﬂletme giderleri düﬂece¤inden
konutta ödenen aidat bedelleri de ekonomik
olacakt›r.

Firman›n Tecrübesi ve Güvenirli¤i
Konut al›rken fiyat de¤er karﬂ›laﬂt›rmas›nda
ödedi¤iniz bedelin karﬂ›l›¤›nda hizmet kalitesi,
iﬂçilik, güveni de sat›n al›yor olman›z önem
taﬂ›maktad›r. Ancak bu oranlaman›n dengeli ve
gerçekçi bak›ﬂ aç›s› ile karﬂ›laﬂt›r›lm›ﬂ olmas›
gerekmektedir. Burada sat›n ald›¤›n›z konutun
fiyat›n› de¤erlendirirken de¤erlenme oran›n›
araﬂt›rmak, yat›r›m amaçl› al›mlarda firman›n
önceki projelerinin kazand›ran ve zaman›nda
teslim yap›lan projeler olmas› güven ihtiyac›n›
karﬂ›layacakt›r. Tecrübeli firmalar müﬂterileri
için her türlü detay› planlayan sunan ve sat›ﬂ ve
sat›ﬂ sonras› anlam›nda güven veren firmalard›r.
Günümüzün koﬂullar›nda büyük ﬂehirlerin
trafik, kalabal›k gibi unsurlar› nedeniyle
yaﬂad›¤›m›z alanlar›n yak›n›nda sosyal imkanlar›
olan, spor tesislere sahip konutlar tercih
sebebi olmaktad›r.
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PROJE

SOYAK YEN‹ﬁEH‹R
MODERN YAﬁAM ANLAYIﬁI VE SICAK KOMﬁULUK ‹L‹ﬁK‹LER‹
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“MODERN YAﬁAM ALANLARI ‹NﬁAA EDEB‹L‹RS‹N‹Z AMA
KAL‹TEL‹ YAﬁAMI SÜRDÜRMEK S‹TE SAK‹NLER‹N‹N MAHARET‹D‹R”

Soyak Yeniﬂehir, 320.000 metrekare alan
üzerine kurulu, 3000 konuttan oluﬂan, toplu
taﬂ›ma araçlar›yla ﬂehir merkezine kolay
ulaﬂ›m olana¤› bulunan bir projedir.
Türkiye'de bu büyüklükte sosyal alan›, zengin
peyzaj›, ulaﬂ›m olanaklar›na yak›nl›¤› olan ilk
konut projesi olarak öne ç›kar. Yaﬂayanlar›n
her türlü beklentisi göz önünde bulundurularak tüm ihtiyaçlar›na cevap vermek amac›yla
projelendirilen Soyak Yeniﬂehir, bünyesindeki
yüzme havuzlar›, tenis kortlar›, voleybol-basketbol sahalar›, jimnastik salonlar› ve zengin
peyzaj›yla, evden uzaklaﬂmadan tatil ve spor
yapma olana¤› sunmaktad›r.
Dünyan›n önde gelen yap› teknolojileriyle
zemin etüdü yap›ld›ktan sonra temelinden
itibaren her aﬂamas›nda gerekli kontrolleri
yap›larak teslim edilen Soyak Yeniﬂehir, 24
saat özel güvenli¤in yan› s›ra, tesisat, elektrik
ve benzeri ihtiyaçlara yönelik görevlileriyle de

ça¤daﬂ yaﬂam alanlar›n›n en iyi örneklerinden
biridir.
Soyak Yeniﬂehir, daha iyi bir yaﬂam için
güvenli, kullan›ﬂl› ve estetik konutlar›n yan›
s›ra proje etaplar›na ad›n› veren ﬂelalesi,
manolyalar› ve palmiyeleriyle benzersiz bir
çevrede yaﬂama olana¤› sa¤lamaktad›r.
Kent yaﬂamına modern site anlayıﬂını getiren
Soyak Yeniﬂehir, sıcak komﬂuluk iliﬂkileriyle
de tercih edilen bir konumdadır. Her sene
tekrar edilen Soyak Yeniﬂehir ﬂenlikleri art›k
geleneksel hale gelmiﬂ durumdad›r. Baﬂar›l›
site yönetimi yaklaﬂ›m› içinde uygulanan
etkinlikler site sakinlerinin bir araya gelerek
komﬂuluk iliﬂkilerinin geliﬂtirilmesini sa¤lamaktad›r. Sitelerin tasarlanma üretilme ve teslimi
aﬂamas›ndan sonra baﬂlayan yaﬂam, sitenin
sakinleri taraf›ndan keyifli ya da güç hale
gelebilmektedir.
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SPOR

‹K‹ TEKERLEKL‹

ÖZGÜRLÜK
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‹ster yolda ister da¤da, sadece
spor yapmay› de¤il do¤ayla da
bütünleﬂmeyi sa¤layan bir spor
bisiklet. Çok uzun zaman önce
bindiyseniz ya da hiç cesaret
edemediyseniz bile geç kalm›ﬂ
say›lmazs›n›z zira bisiklet hem k›sa
sürede ö¤renilebilen hem de
ö¤rendikten sonra asla
vazgeçilemeyen bir tutku.

z aylar›n›n gelmesiyle beraber popülaritesi
tekrardan artan bisiklet, kapal› spor
salonlar›nda spor yapmaya tahammül
edemeyenler için biçilmiﬂ kaftan. Size
eﬂlik eden bir iki arkadaﬂ›n›z da varsa
bisikletle do¤a turuna ç›kman›n keyfi bambaﬂka!
ﬁiﬂmanl›k, stres, s›rt a¤r›lar›, yüksek tansiyon gibi
vücuttaki olumsuzluklar› giderdi¤i, daha sa¤l›kl› ve
mutlu bir insan yaratt›¤› yap›lan birçok araﬂt›rmayla
ortaya ç›kan bisiklet ayn› zamanda do¤ayla kucaklaﬂman›za da olanak sa¤l›yor. Türkiye’de, henüz pek
mümkün olmasa da özellikle Avrupa’da birçok kiﬂi
bisikleti ulaﬂ›m amac›yla kullan›yor. Hem çevreci, hem
sa¤l›kl›, hem de ekonomik bir yöntem.

Y
Tarihçe

Tarihi kaynaklara göre modern anlamda ilk bisiklet
1861’de Ernest Michaux taraf›ndan yarat›lm›ﬂ. Ancak
bisikletin ilk eskizleri 1490’larda Da Vinci’nin atölyesinde çizilmiﬂ. 1893 ise ilk bisiklet dükkân›n›n
aç›ld›¤› y›l olarak geçmiﬂ tarihe. Wright kardeﬂler
açt›klar› dükkânda hem bisiklet sat›yor hem de eski
bisikletlerin tamirini yap›yorlarm›ﬂ. Onlara as›l ün
kazand›ran uçak yap›m›na giriﬂtiklerinde ise bisikletle
ilgili bilgilerinden fazlas›yla faydaland›klar›n› aç›klam›ﬂ
bu mucit kardeﬂler.

Çevreci ve Ekonomik
‹lk kez 19. yüzy›lda ortaya ç›kan bisikletlerin say›s›
bugün tüm dünyada yaklaﬂ›k bir milyar› bulmuﬂ
durumda. Çevre bilincinin artmas› ve benzin
fiyatlar›n›n karars›zl›¤› da insanlar› bisiklet kullan›m›na
teﬂvik eden di¤er faktörlerden. Bisikletlerin tüm trafi¤in
lideri oldu¤u Amsterdam’da herkesin bir bisikleti var
ve bisikletler trafikte yayalardan bile öncelikli. Büyük
bir trafik probleminin söz konusu oldu¤u New York’ta
son aylarda artan benzin fiyatlar›yla birlikte birçok
ﬂehirli de bisikleti tercih etmeye baﬂlad›. Ülkemizde
durum böyle olmasa da kesintisiz bisiklet yollar›na
sahip olan ‹stanbul (Caddebostan), ‹zmir (Karﬂ›yaka)
gibi ﬂehirler insanlar› bisiklet kullanmaya teﬂvik ediyor-

lar. Pedallara as›l›rken mis gibi deniz ya da orman
havas›n› ci¤erlerinize çekmek ise iﬂin en zevkli k›sm›n›
oluﬂturuyor.

Stilinizi Belirleyin
Bisikletin farkl› çeﬂitleri mevcut. MTB (mountain
bike)’den triatlona, time trial’dan yol bisikletine, ﬂehir
bisikletinden tur bisikletine, trail’den cross country’ye
kadar birçok bisiklet tipi var. Bisikletler temel olarak
da¤ ve yol bisikleti olarak ikiye ayr›l›yor. Da¤ bisikletleri
birden çok amaçla kullan›labilir. Gezinti, tur, da¤l›k
arazi sürüﬂü ya da ﬂehir içi… XC yani cross country’ler ise arazi biniﬂi bisikleti. Bunlar her türlü arazi
koﬂulunda kullan›labiliyor. Dolay›s›yla hafta sonu ﬂehir
d›ﬂ›na yapaca¤›n›z do¤a gezileri için oldukça ideal.
Freeride’lar, trail ve tepe iniﬂi (downhill) bisikletleri ise
a¤›r arazi ﬂartlar› için uygun. Bu tip bisikletler genellikle
tecrübeli bisikletçiler taraf›ndan tercih ediliyor. S›çramalar, kayal›k zeminde sürüﬂ, dik ve teknik iniﬂler,
hatta akrobatik hareketler için ideal olan bu bisikletlerin amatörler için olmad›¤›n› akl›n›zdan ç›karmay›n.

Önce Güvenlik
Seçece¤iniz bisiklet ne olursa olsun güvenli sürüﬂ için
mutlaka eldiven ve kask takmak gerekiyor. Zaten profesyonellere bakt›¤›n›zda her ne kadar tecrübeleri
olursa olsun kasklar›n› ve eldivenlerini asla ihmal
etmediklerini görebilirsiniz. Zira motor kask›na göre
çok daha hafif olan bisiklet kask› ve eldiven size
ekstra bir taﬂ›ma külfeti vermeyece¤i gibi ciddi
kazalarda vücudunuza gelen zarar› en aza indirecektir. Ayr›ca kask ve eldivenle profesyonel görüntüsü
yakalamak iﬂten bile de¤il! Gözlük de ihmal
edilmemesi gereken aksesuarlardan. Gözünüze toz,
kum ve haﬂere girmesini önleyece¤inden, gözlük
kesinlikle unutulmamal›.
Bisiklet sporuyla ilgili bilgi ve haberlerin yer ald›¤›
www.bisikletfederasyonu.gov.tr ile da¤ bisikleti ile ilgili
faydal› bilgilerin, s›f›r ve ikinci el da¤ bisikletlerinin ve
forumlar›n bulundu¤u www.mtbtr.com bisikletle
ilgileniyorsan›z iﬂinize yarayabilir.
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ENERJ‹ TASARRUFU

B‹NA
ENERJ‹
K‹ML‹K KARTI

Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i,
enerji kayb›n›n azalt›lmas› ve enerji
verimlili¤inin art›r›lmas› amac› ile 5 Aral›k
2008’de Resmi Gazete’de yay›nland› ve
5 Aral›k 2009’da yürürlü¤e girdi.
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n önemli enerji kayna¤› olan fosil yak›tlar›n
(petrol, kömür vb) h›zla tükendi¤i Dünyam›zda;
enerjinin üretim ve tüketimi süreçlerinde ortaya
ç›kan sera gaz› emisyonlar›n›n küresel ›s›nma
ve iklim de¤iﬂikliklerinin en önemli nedeni oldu¤u bilinmektedir. %70 ‘ler seviyesinde d›ﬂa ba¤›ml› enerji arz›na sahip
ülkemizde; iklim de¤iﬂikli¤i ile mücadelenin etkinli¤inin
artt›r›lmas›, israf›n önlenmesi, yenilenebilir enerji kaynaklar›n›n kullan›m›n›n teﬂvik edilmesi, enerjinin üretiminden kullan›m›na kadarki süreçte verimlili¤in artt›r›lmas›
önem taﬂ›maktad›r. Ülkemizde önemli düzeyde enerji
tasarrufu potansiyeli oldu¤unun tespiti ile “ Enerji Verimlili¤i
Kanunu” 2007 y›l›nda yürürlü¤e girmiﬂtir.
Bu çerçevede; Türkiye’de 5 Aral›k 2009’da yürürlü¤e giren
“Binalarda Enerji Performans› Yönetmeli¤i” mevcut ve yeni
yap›lacak binalarda (konut-ticari-hizmet) enerji tüketimi ve
karbondioksit emisyonu aç›s›ndan s›n›fland›r›lmas›,
yenilenebilir enerji kullan›m›n›n de¤erlendirilmesi, sera gaz›
emisyonlar›n›n s›n›fland›r›lmas›n› ve sonucunda “Enerji
Kimlik Belgesi”nin düzenlenmesi konular›n› kapsamaktad›r.
Bahsi geçen yönetmelik 1 Nisan 2010 tarihi itibariyle
revize edilmiﬂtir.
Binalarda Enerji performans› Yönetmeli¤ine göre; 5 Aral›k
2009 tarihinden sonra yap› ruhsat› alacak olan yeni
binalara yap› kullanma izni(iskân) al›m› s›ras›nda “ Enerji
Kimlik Belgesi” düzenlenecektir. Mevcut binalarda ise
Enerji Kimlik Belgelerini, Enerji Verimlili¤i Kanunun yay›n›
tarihi olan 18.04.2007 tarihinden itibaren 10 y›l içinde,
18.04.2017 tarihine kadar almalar› gerekecektir. Enerji
Kimlik Belgesi Bakanl›kça yetkilendirilmiﬂ kurum ve kuruluﬂlarca 01.07.2010 tarihinden itibaren düzenlenmeye
baﬂlanacakt›r.

E

Enerji Kimlik Belgesinin Özellikleri
• Düzenlenme tarihinden itibaren 10 y›l süre ile geçerlidir
• Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili firmalar taraf›ndan
haz›rlan›r ve ilgili dairece onaylan›r. Yeni binalar için yap›
kullanma izninin ayr›lmaz bir parças›d›r.
• Bina veya ba¤›ms›z bölüm sat›ld›¤›nda kiraya
verildi¤inde al›c›ya veya kirac›ya binan›n Enerji Kimlik
Belgesi de verilir.
• Binan›n y›ll›k enerji ihtiyac›n›n de¤iﬂmesine yönelik bu
uygulama yap›ld›¤›nda; Yönetmeli¤e uygun ﬂekilde tekrar
düzenlenir.
• Bina sahibi, bina yöneticisi, enerji yöneticisi
sorumlulu¤unda olup bir nüshas› bina giriﬂine as›l›r

Süreç Nas›l ‹ﬂleyecek?
BEP Hesaplama Yöntemi
Bina Enerji performans› hesaplanmas›nda
• Binan›n yeri ve iklim verileri
• Geometrisi
• Bina d›ﬂ cephe
• Mekanik sistemler
• Ayd›nlatma sistemleri
• S›cak su sistemi
• Yenilenebilir enerji kaynaklar› kullan›m›
aç›s›ndan referans binan›n özellikleri ile
yönetmeli¤e göre yeniden düzenlenecek
bina aras›ndaki fark belirlenecek. Böylelikle
enerji performans› hesaplanabilecektir.

BEP HESAPLAMA
YÖNTEM‹
Referans Bina ile ayn› de¤erlere sahip binan›n
Enerji Performans› de¤eri 100 olarak
de¤erlendirildi¤inde dönüﬂüm katsay›lar› kullan›larak karbon sal›mlar› hesaplanacak ve
karﬂ›l›k gelen de¤er binan›n enerji performans
de¤erini oluﬂturacakt›r. Bu durumda yönetmeli¤e uygun olarak inﬂa edilmiﬂ bir bina
“C” s›n›f›d›r.
Enerji S›n›f›
Enerji Performans› Aral›klar›
A
0-39
B
40-79
C
80-99
D
100-119
E
120-139
F
140-174
G
175-….
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ALIﬁVER‹ﬁ

ALIﬁVER‹ﬁ‹N ADRES‹
Her türlü hediyelik eﬂyan›n yan› s›ra giysi ve aksesuarlar› bulabilece¤iniz
Tahtakale’deki ﬁark Han, farkl› bir al›ﬂveriﬂ tecrübesi sunuyor.
M›s›r Çarﬂ›s›’nda kime sorsan›z ﬁark Han’›n methini
duyars›n›z. D›ﬂar›dan bak›ld›¤›nda herhangi bir binadan
farks›z görünen yap›n›n içine girdi¤inizde bambaﬂka bir
alemle karﬂ›laﬂ›rs›n›z. Ço¤unlu¤u Çin mallar› satan
dükkanlarla dolu olan bu handa hem al›ﬂveriﬂ yapabilir
hem de keyifli saatler geçirebilirsiniz. Dükkanlarda tahta
masaj aletlerinden fenerlere, saatlerden incik boncu¤a
kadar envai çeﬂit ürün sat›l›yor. Keﬂfedecek çok ﬂeyin
oldu¤u bu handa her an ﬂaﬂ›rmaya haz›r olun.

Aradı¤ınız ne varsa
Tahtakale’deki Mercan Yokuﬂu’nda bulunan ﬁark Han,
al›ﬂveriﬂe ç›kacaklar›n listesinde mutlaka yer almal›.
Çünkü burada cep yakmayan fiyatlara çeﬂit çeﬂit ürünle
karﬂ›laﬂabilirsiniz. Bu yüzden evini döﬂemek isteyenlerin
de sevdi¤i bir arkadaﬂ›na hediye almak isteyenlerin de
yolu ﬁark Han’a düﬂüyor.
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ALIﬁVER‹ﬁ

D‹KKATLE
‹NCELEND‹⁄‹NDE
TAHTAKALE'DEK‹ BU
ALIﬁVER‹ﬁ ﬁEKL‹N‹N YEN‹
KENT ANLAYIﬁINDAK‹
AVM KONSEPT‹ ‹LE
ÖRTÜﬁTÜ⁄ÜNÜ FARK
ED‹YORUZ.

ﬁark Han’da Çin’den gelen eﬂyalar›n yan› s›ra ‹ran,
Afrika, Hindistan ve Endonezya’dan ithal edilen
parçalar bulmak da mümkün. 6 katl› handa bulunan
ma¤azalarda ilginizi çekecek parçalar bulaca¤›n›z›
garanti ediyoruz. Ancak pazarl›k yapman›z gerekti¤ini
hat›rlatmakta da fayda var. Buradaki Çinli esnaf bile
Türkleﬂti¤i için pazarl›ks›z al›ﬂveriﬂ yapman›z› tavsiye
etmiyoruz. Han da, çeﬂitli dükkanlarda Güney Afrika ve
Uzakdo¤u’dan getirtilen el yap›m› eﬂyalar bulabilirsiniz.
Buras›, getirdi¤i ürünlerin çeﬂitlili¤iyle dekoratif objeler
ve hediyelik eﬂyalar arayanlar için bulunmaz bir nimet.
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SA⁄LIK

ﬁ‹FA

B‹TK‹LERDE

30 SOYAK ÇATIMIZ 2010

Binlerce y›ld›r ﬂifa da¤›tan
bitkiler, günümüzde de
iyileﬂtirici özellikleriyle
alternatif t›bb›n mucizeleri
olmaya devam ediyor.
Bitkiler, do¤an›n bize bahﬂetti¤i en k›ymetli nimetler.
Aktarlardan temin edebilece¤iniz ﬂifal› otlar, sizi bile ﬂaﬂ›rtacak
etkilere sahip. Bu otlar›n, birçok hastal›¤›n tedavisinde
ilaçlardan bile daha olumlu sonuç verdi¤i biliniyor. Ayr›ca,
gündelik yorgunluk ve halsizlik gibi durumlarda da son derece
etkili oluyorlar. Kolesterolden kalp rahats›zl›klar›na, ba¤›rsak
problemlerinden uykusuzlu¤a kadar her türlü problemin
çözümünü, ﬂifal› otlarda arayabilirsiniz. Tabii bunun t›bbi bir
çözüm olmad›¤›n› unutmayarak...
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Küçük dokunuﬂlarla
büyük de¤iﬂimler
Devedikeni
Devedikeni, karaci¤er
hücrelerini alkolün ve
zehirli kimyasallar›n
zararl› etkilerinden
koruyor.

Adaçay›
Bedeni güç kazand›ran
adaçay›n›n özellikle
kad›nlar taraf›ndan tüketilmesi
öneriliyor. Hormonlar›
dengeledi¤i için erken menopoz
tehlikesi bulunanlar›n mutlaka
kullanmas› gerekiyor. Bu bitki,
kalp krizi riskini de
azalt›yor.

Gelincik
Parlak k›rm›z› rengiyle
her daim yaz› an›msatan
gelincik, içerdi¤i rheadine
sayesinde nefes darl›¤› ve
ast›m gibi gö¤üs
hastal›klar›n›n yan› s›ra
uykusuzlu¤u da gidererek
kullananlara ﬂifa
da¤›t›yor.

Ginseng
Özellikle
Uzakdo¤ulular›n enerji
kayna¤› olarak bolca
tükettikleri ginsengin pek çok
faydas› bulunuyor. Vücuda
enerji veren bu bitki ayn›
zamanda haf›zay›
güçlendiriyor ve
yorgunlu¤a iyi
geliyor.

Zencefil
Kolesterolü düﬂürme
özelli¤ine sahip olan
zencefil, nezle ve
so¤uk alg›nl›¤›yla
savaﬂma konusunda
da birebir.

Defne

Keten
tohumu
Omega 3 ve lif
bak›m›ndan zengin olan
keten tohumu, tokluk hissi
yaratmas›yla ünlü. Ayr›ca,
karaci¤er ve ba¤›rsaklar
için de oldukça
yararl› bir bitki.

Karahindiba

Hoﬂ kokusuyla
yemeklerde baharat
olarak da kullan›lan defne
ateﬂ düﬂürücü, iﬂtah aç›c›
ve rahatlat›c› özelli¤e sahip
bir bitki. Ancak hamilelerin
bu ﬂifal› bitkiden
kaç›nmalar›
gerekiyor.

Kurutulmuﬂ karahindiba,
enerji ve güç vermesinin
yan› s›ra tam bir potasyum
kayna¤›. Detoks kürlerinde
mutlaka kullan›lmas› önerilen
bu bitkinin ba¤›rsak
çal›ﬂt›r›c› etkisi de
bulunuyor.
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>

PROFESYONELCE BULUﬁMALAR
Soyak, Eczac›baﬂ› Toplulu¤u’nun önemli
faaliyet alanlar›ndan birini oluﬂturan
Eczac›baﬂ› Yap› Ürünleri Grubu’nun
baﬂlatt›¤› “Profesyonelce Buluﬂmalar:
Gelecek Sohbetleri” etkinli¤inin ilk konu¤u
oldu. Faaliyetlerini yo¤un hacimde sürdüren
ﬂirketlerle gelece¤e dair yat›r›m
ve iﬂ fikirlerini konuﬂmak, iﬂbirlikleri
hakk›nda görüﬂ al›ﬂveriﬂinde bulunmak
amac›yla düzenlenen etkinlikler dizisinin
ilki, Eczac›baﬂ› ve Soyak’›n farkl›
departmanlar›ndan yöneticilerin sinerji
oluﬂturmas›na olanak tan›d› Eczac›baﬂ›
Yap› Ürünleri Grubu Baﬂkan› Hüsamettin
Onanç ve Soyak CEO’su Emre Çaml›bel’in
kat›l›m›yla gerçekleﬂtirilen ilk toplant›da,
Eczac›baﬂ› Yap› Ürünleri Grubu
Pazarlama Direktörü Berna Erbilek’in,
kuruluﬂlar›n›, VitrA, Artema, ‹ntema Mutfak,
Villeroy & Boch ve burgbad marka
portföylerini tan›tan sunumunun ard›ndan,
Soyak Yap› Sat›n Alma Tak›m Lideri Erdal
Koçak Soyak ve de¤erlerini kat›l›mc›larla
paylaﬂt›. Soyak Yap› yöneticilerinin de haz›r
bulundu¤u toplant›, Dr. Mahfi E¤ilmez’in
Hititler konulu sunumuyla devam etti.

>

HABERLER

B‹ZDEN

ÇEL‹K KÖPRÜ YARIﬁMASI
Soyak, 16-18 Nisan tarihleri aras›nda,
Bo¤aziçi Üniversitesi Yap› Kulübü
(BÜYAP) taraf›ndan gerçekleﬂtirilen
4. “Design&Construct– Ö¤renci Çelik Köprü
Yar›ﬂmas›”na dördüncü kez destek oldu.
Yar›ﬂman›n jüri kurulunda yer alan Soyak
Yap› Genel Müdürü Sertaç K›y›c›, Soyak’›n
Bo¤aziçi Üniversitesi Yap› Kulübü’yle
gerçekleﬂtirdi¤i iﬂbirli¤in, sektör- akademi
iﬂbirli¤inin güzel bir örne¤i oldu¤unu ifade
etti. K›y›c›, ö¤rencilerin okul s›ralar›ndayken teorik bilgilerini test edebilecekleri
uygulama platformlar›n›n yayg›nlaﬂmas›n›n sektörün geliﬂimi için de önem
taﬂ›d›¤›n› söyledi.
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>
SOYAK S‹ESTA 3. ETAP
‹kinci etab› da yo¤un ilgiyle karﬂ›lanan
Soyak Siesta Projesi’nin 320 konuttan
oluﬂan üçüncü etab› 1+1’den 3+1’e farkl›
daire seçenekleriyle 12 Mart’ta sat›ﬂa ç›kt›.
Bir y›l önce temeli at›lan projenin ikinci
etab›n›n %80’i büyük bir h›zla sat›ld›.

SOYAK YILDIZ TEKN‹K’TE
Soyak Yap›, ‹K ve Kalite Sistemleri
Genel Müdür Yard›mc›s› Özlem Rodoslu,
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Yönetim Finans
Kulübü’nün 18 – 19 Mart tarihlerinde
‹stanbul Ticaret Odas› Konferans
Salonunda gerçekleﬂtirdi¤i Yönetim
Mühendisli¤i Zirvesinde konuﬂmac›
olarak kat›ld›.

>
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SÜRDÜRÜLEB‹L‹R BAﬁARI
Kalder ‹zmir’in düzenledi¤i
11. Mükemmelli¤i Aray›ﬂ Sempozyumu,
5-6 May›s tarihlerinde “Sürdürülebilir
Baﬂar›” temas›yla gerçekleﬂtirildi.
“Sürdürülebilir Baﬂar›” temas›yla
düzenlenen Sempozyumda, “‹maj m›, ‹tibar
m›?” konulu oturuma ayn› zamanda
KalDER ‹zmir ﬁubesi Yönetim Kurulu
Baﬂkan Vekili de olan Soyak Holding ‹nsan
Kaynaklar› ve Kalite Direktörü Osman Ünal
baﬂkanl›k yapt›. Ünal, Kurumsal itibar›n
kurumlar için önemine de¤indi¤i
konuﬂmas›nda, günümüzde kurumsal
iletiﬂimin bir yönetim performans› olarak
tan›mlanarak rekabet kriteri haline geldi¤ini
vurgulad›. ORSA Stratejik ‹letiﬂim
Dan›ﬂmanl›¤› Yönetim Kurulu Baﬂkan› Salim
Kad›beﬂgil’in de kat›ld›¤› oturumda,
kurumlar›n uzun vadeli iletiﬂim stratejilerinin
kurumsal itibar, imaj yönetimi ve marka
de¤erine katk›s› da masaya yat›r›ld›.
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TEKNOLOJ‹

NEﬁELi

EV
ALETLER‹

Art›k ev aletleri de renklendi.
Evinize neﬂe katacak rengarenk ev
gereçleriyle tan›ﬂt›n›z m›?
vlerdeki küçük aletlerin ve beyaz eﬂyalar›n al›ﬂ›ld›k
renklerde oldu¤u günleri çoktan geride b›rakt›k.
Art›k bu alanda da birçok yenilik yap›l›yor. Teknoloji
anlam›ndaki yeniliklerin yan› s›ra tasar›m olarak da
daha dikkat çekici ürünlerle karﬂ›laﬂ›yoruz. Ayn› zamanda bu
ürünler enerji tasarrufu sa¤layarak do¤ay› da koruyor. Yaﬂam
alanlar›n›za farkl›l›k katmak için siz de evlerinizde renkli ve desenli
ürünlere yer verebilirsiniz. Böylece, hem s›rad›ﬂ› hem de keyif veren mekanlara kavuﬂursunuz.

E

Evler renkleniyor
Renkli ev aletleri ve beyaz eﬂyalara gösterilen ilginin fark›nda olan
pek çok marka ürün skalalar›n› bu yönde geniﬂletmeye baﬂlad›.
Bu ürünler, renkleri ve desenleriyle birer dekorasyon objesinden
farks›z hale geldi. Mutfa¤›n›zda kullanaca¤›n›z renkli bir ekmek
k›zartma makinesi veya evinizi süpürürece¤iniz çiçek desenli bir
elektrikli süpürgenin evinizin dekorasyonuna farkl› bir dokunuﬂ
kataca¤›na ﬂüphe yok.
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Renkli beyaz eﬂyan›n efsaneleﬂmiﬂ markalar›ndan olan Smeg, alan›n›n en
çok tercih edilenlerinden. ‹talyan as›ll› markan›n retro görünümlü rengarenk
buzdolaplar›, bulaﬂ›k ve çamaﬂ›r makineleri Mad Men dizisinin setinden
f›rlam›ﬂ gibi görünüyor. Samsung markas› da desenli ve renkli modellerle
ev aletlerine farkl› bir yorum getiriyor. Markan›n Flower serisindeki
elektrikli süpürgenin tango k›rm›z›s›, gök mavisi ve karmen ﬂarap k›rm›z›s›
gibi farkl› tonlardaki renkleri bulunuyor.
Çiçek desenli siyah çamaﬂ›r makinesiyse tam bir tasar›m harikas›.
Kahve dendi¤inde ilk akla gelen markalardan biri olan Nespresso, renkli
kahve makineleriyle evlere e¤lence kat›yor. K›rm›z›, turuncu, yeﬂil ve fildiﬂi
renkleri, her mutfa¤a farkl›l›k getirmeyi vadediyor. Markan›n ﬂ›k ve modern
formlar›n›n canl› renklerde tasarlanmas›, mutfaklara al›ﬂ›lm›ﬂ›n d›ﬂ›nda bir
atmosfer getiriyor.
Renkli ev aletleri ve beyaz eﬂyalar›n en çok mutfaklar için tasarlanmas›
ﬂaﬂ›rt›c› de¤il. Çünkü evlerde bu tarz aletlerin kullan›m›na en uygun alanlar
mutfaklar. Kad›nlar›n mutfakta geçirdikleri zaman› daha keyifli k›lmak
isteyen markalar, farkl› renk ve desendeki modellerle hayatlar›m›z›
renklendirmeye devam ediyor.
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SUMMARY
TH

THE 4 STAGE OF

SOYAK S‹ESTA

IS NOW FOR SALE!

SOYAK SIESTA HAS
343 RESIDENTS THAT
MAKE UP THE 4 TH
STAGE WITH APARTMENT CHOICES
BETWEEN 1+1 TO
3+1, WHICH WILL BE
ON SALE MAY 28.
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tepkilerin olumlu olmas›n› ve ‹zmir’in
potansiyel büyüme kapasitesini de
de¤erlendirerek; arsa al›mlar›m›za
ve yat›r›mlar›m›za devam etme
karar›nday›z. 2.250 konut ve 6
etaptan oluﬂan Soyak Siesta projemizde, 1,5 y›lda sat›ﬂa
sundu¤umuz etaplar olarak
bakarsak, yolun yar›s›n› kat etmiﬂ
olmam›z; Soyak
projelerine gösterilen ilgiyi ve tercihi
ortaya koyuyor.
Bu güvene ve ba¤l›l›¤a lay›k olmak
için hergün daha fazla gayret gösteriyoruz. Bugün itibar›yla ‹zmir’de
geliﬂtirdi¤imiz projelerimiz
kapsam›nda toplam 3000 daireyi
sat›ﬂa sunmuﬂ olaca¤›z.
Soyak Siesta’da peyzaj tasar›m›
Akdeniz kültürünü yans›t›rken; enerji
verimlili¤i ve tasarruf sa¤layan uygulamalar› da; ›s›nma ve ayd›nlatma
masraflar› konusunda önemli avantajlar sa¤layacak. De¤iﬂen yaﬂam
koﬂullar›na ve beklentilere uygun
olarak, Yeni nesil yaﬂam tarz›n›
yans›tan Soyak Siesta, sahip
oldu¤u özelliklerle gelecek için
önemli bir yat›r›m niteli¤i de taﬂ›yor”
dedi.
Peyzajda kullan›lan kaktüs
bahçeleri, palmiye, zeytin a¤açlar›,
‹zmir mimozas› gibi renkli bitki
örtüsü led teknolojinin kullan›ld›¤›
yeni nesil ayd›nlatma sisteminin
uyumlu renkleriyle vurgulan›yor.
Soyak Siesta teras›ndaki çim alan
ise, sakinlerin güneﬂlenmesi ve
sosyal kullan›m amaçl› planland›.
Projede planlanan ticaret merkezi
sakinlere günlük ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lama imkan› sunarken; spor
alanlar›, yüzme havuzlar›, çocuk
oyun alanlar›, sosyal tesisler, aç›k ve
kapal› otoparklar ise yaﬂam kalitesine destek olan unsurlar olarak yer
al›yor. Soyak Siesta, ‹zmir çevre yoluna direkt ba¤lant›, metro ve
al›ﬂveriﬂ merkezlerine yak›nl›¤› ile de
daire sahiplerinin yaﬂamlar›n› kolaylaﬂt›r›yor.

catimiz 1-40.qxp

6/11/10

10:45 AM

T

Page 37

he Soyak Siesta project consists of 6 stages,
and in its second year they have put the 4 th stage
on the market. Due to the extensive attention the
project has been getting, the sales have been
pulled forward by a year, along with very special
payment campaigns and investment opportunities.
With only a 400 TL installment and 5% advanced
payment you can become a resident owner of the
project. Soyak Siesta has 343 residents that make
up the 4th stage with apartment choices between
1+1 to 3+1, which will be on sale May 28.
For the past 50 years, Soyak has been creating
quality living spaces in the real estate field. Soyak is
now working on projects that will bring a new
understanding of life to Izmir. This understanding of
new generation living is represented by the Soyak
Siesta project, which has received so much attention
that, like the previous stages, the 4th stage sales have
also been pulled forward. The project consists of
6 stages and the 4th stage will be on sale Friday 28
May. The apartment styles range between 1+1,
2+1 and 3+1, and adresses the diverse lifestyles of
indivduals, couples and families. The project includes
a peaceful and happy environement with many
different features to ensure the comfort of buyers.
Soyak is the representative of Sustainable Living
and aims to bring forth the importance of natural
elements through landscaping designs, energy
conservation with comfortable and functional
architecural designs. For those who want to start a
new life with Soyak Siesta, there have also been
special payment options included into the project.

On Monday 24 May, Soyak Siesta organized an
introductory meeting at the Swiss Hotel. Soyak Holding
CEO Emre Çaml›bel spoke at the meeting and
dicussed Soyak’s experience in this sector, as well as
the project designing residents for new generation
living. He also expressed how the project makes sure
to follow the international quality standards for
Sustainable Living. Çaml›bel indicated, “With Soyak
Maviﬂehir and Soyak Siesta’s current stage we have
reached a total of 700 million TL investment in Izmir.
For the past 4 years, we have brought to life 2 major
investments in Izmir and from the positive feedback we
have received, we hope to potentially grow and
continue to buy land and build high quality residences.
Our Soyak Siesta project consists of 2.250 residences
and 6 stages, and if we look at the the number of
stages we have put up for sale in the past 1.5 years,
we can clearly see that we are half way through.
The amount of attention that has been shown to the
project clearly shows the choices buyers are making.
We work harder everday to continue this mutual trust
and be worthy of this attention. Starting from today, we
have put 3000 apartments up for sale throughout Izmir.
The Soyak Siesta landscape designs stay true to the
Meditteranean culture and make sure that the energy
effencicy and conservation remains strong. With the
changing living conditions and expectations, Soyak
Siesta aims to portray the new generation lifestyle to
be able to keep important investments for the future”.
The cactus gardens, palm and olive trees and Izmir’s
own mimosas used for the landscape designs create
a colorful array of plants that are used for led technology
and the new generation lighting systems. The grass
section on the Soyak Siesta terrace is perfect for
residents to suntan and socialise. The commerce
building provides residents with everday needs, while the
sports centeri swimming pool, child-play area, social
fascilities, indoor and outdoor carpark supports the
projects aim of high quality living. Soyak Siesta is directly
connected to the Izmir high way, and is very close to
the metro and shopping centers in the city center.

The 4th stage of the project is located not too far out
of Karﬂ›yaka, Izmir with prices starting from 94.000 TL
and istallments at 400 TL with only a 5% advanced
payment. The 4th stage of Soyak Siesta will be
handed over to their buyers, who will have a 3%
discount for cash in advanced, in November 2012.
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SUMMARY

SOYAK
YEN‹ﬁEH‹R
“You can build a modern
living space, but to maintain
the quality of life of residents
is a difficult skill”
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S

oyak Yeniﬂehir is the first project located on
a social area equivalent to the size of Turkey with
rich landscaping very near transportation
opportunities. It covers an area of 320.000 m 2
with 3000 residences that are all easily accessed
with public transportation through the city
center. Soyak Yeniﬂehir has been developed
specifically to meet the expectations of potential
buyers with facilities such as swimming pools,
tennis courts, volleyball-basketball courts,
gymnastic salons and rich landscaping.
Soyak Yeniﬂehir is an ideal residential area for
those who want to enjoy a vacation without
leaving the comfort of their homes. Subsequent
to completing a ground survey with the world’s
leading technological facilities, Soyak Yeniﬂehir
is controlled at every stage of the production
process before being handed over to the buyer.
Aside from 24-hour security, Soyak Yeniﬂehir
provides services for plumbing, electricity and
similar issues, guaranteeing a modern lifestyle.
The Soyak Yeniﬂehir project is the ideal solution
to modern, safe, useful and esthetically pleasing
residences. Each section of the project is
named after waterfalls, magnolias and palm
trees located around the compound.
Soyak Yeniﬂehir has developed its project
around the understanding of a modern
compound located in the city. However the
resident’s have turned this compound into one of
the most successful and personal projects
ever built in the city. The Yeniﬂehir festivals have
turned into a tradition and are being hosted
annually. The compound management has
successfully planned these gatherings, which are
ultimately aimed at improving neighbor
relationships and creating a positive community.
The life that begins after the designing,
production and handing over of the compound is
what counts the most. It has become a privilege
to own a house in the compounds brought to
life by Soyak Yeniﬂehir.
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RÖPORTAJ

SOYAK
KURUMSAL
iLETiﬁiM

Soyak’›n müﬂterilere temsili, kurum içi
iletiﬂim ve tüm etkinliklerin
organizasyonundan sorumlu Kurumsal
‹letiﬂim Tak›m› hedeflerini anlat›yor.

Soyak markas› kurumsal iletiﬂim alan›nda ne tip faaliyetlerde bulunuyor? Kurumsal ‹letiﬂim Tak›m› ﬂirketi nas›l bir
fayda sa¤l›yor?

sa¤lar. Ayr›ca bu ortamlar sayesinde Soyak’›n müﬂterine verdi¤i önemi daha kolayl›kla anlatabilme imkan› yarat›lmaktad›r.

Soyak Yap›’n›n tüm paydaﬂlar› ile olan iletiﬂimlerini kurum stratejileri do¤rultusunda yürütülmesi ilkesi ile hareket etmekteyiz.
‹ç ve d›ﬂ iletiﬂimlerimizde kurum kültürünü kurmak, yayg›nlaﬂt›rmak kurumsal iletiﬂimin en önemli görevlerinden biridir. Bu kültürün yayg›nlaﬂt›r›lmas› markalar›n birbirinden ay›rt edilmesine
ve toplum önündeki alg›n›z› çok daha yukar›lara taﬂ›man›z› sa¤layan katalizördür.
Soyak Holding Kurumsal ‹letiﬂim Koordinatörlü¤ü tarafından
yürütülen yıllık Toplumsal Algılama ve Kurumsal itibar
araﬂtırmaları sonucunda; Soyak Toplulu¤u ﬂirketlerine yönelik
uzun vadeli stratejik iletiﬂim planları belirlenmektedir. Bu planlara uygun olarak, Soyak Yapı konut projelerinin tanıtımını
destekleyecek, müﬂteri memnuniyetini artıracak sponsorluk ve
pazarlama iletiﬂimi faaliyetleri, Soyak Yapı çalıﬂan memnuniyeti
ile ba¤lılı¤ını artırıcı faaliyetler ve promosyonel uygulamalar,
Soyak Yapı Kurumsal ‹letiﬂim Takımı tarafından yürütülmektedir.

Düzenlemiﬂ oldu¤unuz etkinlik ve organizasyonlardan nas›l
geri dönüﬂler al›yorsunuz?

Kurumsal ‹letiﬂim tak›m› olarak etkinliklere çok önem veriyorsunuz. Bunun nedenini ö¤renebilir miyiz?

Etkinlik ve organizasyonlar bizim için önemli... Soyak müﬂterilerinin nabz›n› sürekli tutmay› ve yak›n olmay› seçen bir iletiﬂim
içindedir. Bu sayede müﬂterilerinden gelen geri bildirimleri kolayl›kla alabildi¤inden beklenti ve isteklerini anlayarak hayata ve
taleplere uygun projeler üretir ve hizmetler sunabilme imkan›
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Stratejik iletiﬂim planlar› do¤rultusunda haz›rlad›¤›m›z etkinlik ve
organizasyonlar›m›z›n her birinde Soyak markas›na duyulan güvenin bir ad›m daha sa¤lamlaﬂt›¤›n› fark ediyoruz. Soyak müﬂterisi hep daha iyisi için çaba sarfetti¤imizi fark etti¤ini ve bunun
sürekli bekledi¤ini ifade etmekte. Her etkinli¤imiz sonras› memnuniyet ölçümleme anketleri bize son derece memnun olduklar›n› say›sal olarak da gösteriyor.
Üstlenmiﬂ oldu¤unuz, yürütmekte oldu¤unuz iﬂbirliklerinden ve sponsorluklardan bahseder misiniz? Bu iﬂbirlikleri
size nas›l fayda sa¤l›yor?

Soyak markas›n›n genel sponsorluklar›na verdi¤imiz destek yan›nda Soyak Yap› olarak projelerimizin bulundu¤u lokasyonlar›n
sivil toplum kuruluﬂlar› ve sektörel kurumlar› ile sürdürülebilir yaﬂam anlaﬂ›m›z içersinde sponsorluk iliﬂkileri yürütmekteyiz. Soyak Siesta Projemizin bulundu¤u ‹zmir bölgesinde bugüne kadar Tabibler Odas›, Üniversiteler, Eczac›lar Odas›, Kalder ‹zmir
ﬁubesi, ‹zmir Tenis Kulübü gibi birkaç›n› s›ralabilece¤imiz sponsorluk etkinliklerimizde destek çal›ﬂmalar›m›z› yürütmekte iletiﬂimlerimizi güçlendirmekteyiz. Özellikle sürdürülebilirlik ilkesi
içinde çevre, spor ve e¤itim konular› öncelikle destek verdi¤imiz
konular› oluﬂturmaktad›r.

catimiz 1-40.qxp

6/11/10

10:45 AM

Page I

KENT REHBER‹
‹stanbul/
Ümraniye
Yeme & ‹çme
Bambu Cafe
Soyak Yeniﬂehir Bambu Evleri, Çakmak
Mahallesi (0216) 445 71 11
Hac›bey Kebapç›s›
Halk Cd. Palladium AVM No:8 Kat:3
(0216) 663 13 97
Enes Akçaabat
Alemda¤ C. N: 416 Çakmak Mahallesi
(0216) 523 49 18
Leather Silver Pizza
‹kbal C. N: 15/1 Çakmak Mahallesi
(0216) 466 15 66
My Hoﬂ
‹kbal Soyak Yeniﬂehir Yolu C. Dinç S. N:
38 Çakmak Mahallesi (0216) 465 35 20
Çardak
Alemda¤ C. N:474 Çakmak Mahallesi
(0216) 501 80 84

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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