
Soyak Yenişehir’in en yenisi:
Bambu Evleri 

Dünyaya bağlı kalın
Noter huzurunda bir söyleşi

Call Center yanınızda
Soyak Yenişehir’den yarım saatte...
Soyak Yenişehir’de yaşam renkleniyor
Kulüp fiyata dahil

Soyak 
Yeniflehir’e
bahar geldi!
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Adının da anlattığı  gibi "Bambu Evleri" uzakdoğunun sade, rahat ve yaşam
sevinciyle dolu felsefesinden yola çıkılarak yaratılan "sadelik" konsepti ile
tasarlandı. 2003 yılının Ocak ayında satışa sunulan ve farklı çizgisiyle
hayallerdeki yaşama alanının bir simgesi olan bu yeni etap evlerin satışı büyük
bir hızla devam ediyor. Bambu Evleri iki blok, yüzme havuzu, tenis kortu ve
basketbol sahasından oluşuyor.
Soyak bu yeni projesindeki evlerde 76 ve 106 m2 olmak üzere iki seçenek
sunuyor. İki bloktaki 170 dairenin hepsinde her ayrıntı büyük bir incelikle
düşünüldü ve yaşam kaliteniz için gerek duyacağınız her olanak yaratıldı.
Site içi dahili telefon santralinden güvenlik ve sürekli teknik servis hizmetine;
yüzme havuzuyla açık çocuk oyun alanından sosyal mekanlara; su hidrofor-
larından asansör ve genel aydınlatma alanlarında jeneratörlü kesintisiz enerjiye
kadar konforlu bir hayatın vazgeçilmezi olan bütün detaylar, titizlikle, siz Soyak
Yenişehir sakinlerinin mutluluğu, rahatı ve huzuru için düşünüldü.
Bambu Evleri’nde bambu korusu, özgün peyzaj mimarisi ve Soyak kalitesiyle
Soyak Yenişehirli olmanın keyfini yaşayacaksınız.

Pazarlama ve Satış Ofisi 
Tel: 0216 472 00 16 (pbx)/e-mail: pazarlama@soyak.com.tr

Uzakdoğu kültürlerinde Bambu, felsefi bir önem taşır. Kaliteli bir yaşamın bambuyla
özdeşleştiğine inanılır. Bambuyu tanımak, onun farklı dönemlerini ve kullanım şekillerini
bilmek, estetik boyutlarını tanımak iyi yaşanmış bir hayatı tanımlar. 

Bambu aslında sadece bir ot türüdür. Ancak, 30 cm’lik cüce türünden
40 metre yüksekliğe ulaşan dev ve kereste elde edilen türüne kadar farklı
tipleri bulunmaktadır.

Değişik iklim tiplerine uyum sağlamış bambu türleriyle karşılaşmak
mümkündür. Yağmur ormanlarından yüksek dağ yamaçlarına kadar farklı
ortamlarda yetişebilmektedirler.

Bambu türlerini kök yapılarına göre tanımlamak da mümkündür.
Kök özelliklerine göre süratle yayılan veya yayılmayan türleri olduğu gibi ikisi
arasında kalan tipleri de mevcuttur. Genelde, tropik bölgedelerdeki bambular
sabit, uyumlu iklimdekiler ise yayılmacı olarak bilinmektedir.

Bambu’nun kullanım alanları saymakla bitmez. Çok dekoratiftir,
yapı ve mobilya malzemesi olarak kullanılmaktadır, filizleri Çin
yemeklerinin vazgeçilmez malzemesidir, kağıt yapılır, mutfak araç
gereçleri, müzik aletleri yapılır.

BAMBU HAKKINDA...

Soyak Yeniflehir’li olmak için yeni bir f›rsat

106m2

76m2 76m2
76m2

106m2
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Soyak Yenişehir’de yaşamanın en ayrıcalıklı ve en keyifli yönlerin-
den biri kapınızdan çıktığınız an adım attığınız bahçede her mevsi-
min tadını çıkarabilme ve evinizden ayrılmadan tatil ve spor yapa-
bilmektir. Şehrin bu kadar içinde yaşarken bir İstanbullunun kolay
kolay sahip olamayacağı bu imkanlar Soyak Yenişehir sakinlerinin
yaşamlarının bir parçası.

Soğuk kış aylarında bembeyaz karların içindeki yürüyüşler, kartop-
ları, kardan adamlar da çok keyifliydi, ama baharın tadı bir başka
oluyor Soyak Yenişehir’de. Sabah pencerenizden dolan güneşle da-
ha enerjik, daha mutlu başlıyorsunuz günlere ve en güzel vakitleri

bahçede geçiriyorsunuz. Soyak Yenişe-
hir’in bahçesinde havuza girip güneşlen-
diğiniz yaz günlerinin habercisi bu sıcak
havalarda içinizi ısıtan tatlı esintiler yü-
zünüze vuruyor. Okuduğunuz  kitaplara
Şelale Cafe’de içilen demli çaylar, bol
köpüklü kahveler eşlik ediyor. Yan ma-
sadaki komşularla dost sohbetleri edili-
yor.  Bir bankta dinlenirken dakikalarca
etrafı izleyip kendinizle ve doğayla baş
başa kalabiliyorsunuz. Hem de evinizin
önünde! 

Baharda spor yapmak da daha cazip. İnsan daha hareketli ve daha dinç oluyor güzel ha-
valarda. Kadınlar yaz günlerinde daha rahat hareket edebilmek için kış aylarının ağırlı-
ğından yani alınan fazla kilolardan kurtulmak istiyorlar. Erkekler forma girmek ve atle-
tik yapılı olmak. Gençler eğlenmek, yarışmak, maç yapmak istiyorlar. Bir şekilde her-
kesin hayatında spora yer var. Soyak Yenişehir sakinlerini kendi sitelerinin bahçesinde
sayısız imkan bekliyor. Basketbol alanları, tenis kortları, yürüyüş ve koşu parkurları,
beachvolley sahası,  yüzme havuzları, jimnastik salonları...Yüzün, maç yapın, koşun,
uzun tempolu yürüyüşler yapın, basketbol oynayın, jimnastik yapın,  raketlerinizi kapın
kortlarda fırtınalar estirin, bilmiyorsanız da bir an önce tanışın tenisle. Beachvolley tur-
nuvalarında boy gösterin. Oynamayacak olsanız bile coşkusuna katılın. Hep tekrarlıyo-
ruz “sporla aranızdaki mesafe hiç bu kadar yakın olmadı” diye. Kendinizi ihmal etme-
yin, bu imkanlardan yararlanın ve mutlaka hepsinin keyfini çıkarın!

Arabanıza binmeden, çocuğunuzu nasıl oyalayacağınızın derdine düşmeden,
cüzdanınızı açmanıza bile gerek olmadan tatil köyü havasını kendi adresinizde
yaşıyorsunuz. Trafik gürültüsünün, kalabalık kaldırımların olmadığı yeşil yol-
larda  ısınan havanın, parlak güneşin ve bulutsuz gökyüzünün tadını ister ken-
dinizle baş başa ister ailenizle ister arkadaşlarla çıkarmak için kilometrelerce
yol gitmenize gerek yok Soyak Yenişehir’de yaşıyorsanız. Oturduğunuz blok-
tan çıktığınız an İstanbul’da bulunabileceğiniz en güvenli ortamda, içiniz rahat,
keyfiniz yerinde sizi bu güzel havaların mahvetmesine izin vereceksiniz. Evde
sandviçlerinizi hazırlayıp kitabınızı derginizi çantanıza atıp arkanızda huzur
dolu bir ev bırakarak kendinizi bahçeye atacaksınız. Yan bankta bebeğine
mama yediren bir anne, yolda kol kola yürüyüş yapan bir çift, çimlerde
uzanan gençler ne kadar doğru bir adreste yaşadığınızı tekrar anımsatacak
size, mutlu olacaksınız. 

Çocuklarınız da Soyak Yenişehir’de yaşamayan yaşıtlarından ne kadar şanslı ol-
duklarının pek de farkında olmadan yazın gelişini ve tatili heyecanla  beklerken
evlerinin bahçelerinde, parklarda özgürce oynamanın mutluluğunu yaşayacak-
lar. Sporla tanışacaklar. Kendilerine en uygun faaliyetleri her şeyi deneyerek
keşfetme şansları olacak. Okul dönüşlerinde bahçede geçirecekleri vakitlerde
dinlenip eğlenecekler. Birbirlerini tanıyıp sosyalleşecekler. Oynarken
öğrenecekler. Şehirde bulunamayacak kadar sağlıklı bir ortamda büyüyecekler.
Havalar güzelleşti açın kapıyı onlara, bahçenin çiçekleri olsunlar!

Öyle güzel geçecek ki bu bahar. Soyak Yenişehir’de her gün ayrı bir keyifle
dolu olacak. Siz sadece Soyak Yenişehir’in size sunduğu bütün bu olanakların
tadını çıkaracaksınız, kendinize, ailenize ve hayata zaman ayıracaksınız.

BAHAR KEYF‹ ‹Ç‹N
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Soyak Yenişehir sakinleri, bilgi çağının  olmazsa olmazı internet ile buluştu. LRE (Long-
Reach Ethernet) teknolojisi ile hızlı internet erişimi uygulaması Türkiye’de ilk kez Koç.net
ve Omnitek işbirliğiyle Soyak Yenişehir evlerinde gerçekleştirildi. Soyak Yenişehir
evlerindeki 3000 konuta dial – up bağlantıya göre daha hızlı ve kesintisiz internet erişimi
sağlayan geniş bant LRE  alt yapısı kuruldu. 

LRE teknolojisi ile aylık 20 USD’ dan başlayan  fiyatlarla 64KB ve üstünde 24 saat hızlı,
güvenli ve kesintisiz olarak internete erişebilecek ve internet bağlantısından doğan tele-
fon giderlerinden de tasarruf edeceksiniz. Bu hizmetten, abonelik ücretini online ödemek
şartıyla evlerinize girer girmez faydalanabileceksiniz. Bahar aylarında hayata geçirilmeye
çalışılan bir diğer projeyle de kablosuz internet teknolojisi ile ister havuz başında ister
tenis kortunda isterseniz diğer açık spor alanlarında internete erişebileceksiniz. 
Koç.net’in ortaklarından Omnitek’le birlikte gerçekleştirilen projede Cisco’nun BBSM
(Broadband Service Manager) teknolojisi kullanılıyor. BBSM teknolojisi ile entegre ilk LRE
uygulaması olan Soyak Yenişehir Projesi, benzerlerine göre daha hızlı ve kesintisiz bağlantı
imkanı sunuyor.

Ayrıntılı bilgi almak için 0212 2214900 numaralı telefondan Omnitek ile görüşebilir ve
mevcut bağlantınızı hemen devreye sokabilirsiniz. 
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DÜNYAYA BA⁄LI KALIN!
Türkiye’nin en kapsamlı “site” internet uygulamalarından biri
Soyak Yenişehir Şelale Evlerinde...

Dünyanın en özgün mutfakları arasında gösterilen Çin mutfağının
lezzetli olduğu kadar sağlıklı olduğunu hepimiz biliriz. Bir dünya
şehri olan İstanbul’da da ard arda açılan restoranlarla Çin ve
Uzakdoğu mutfaklarına aşinalığımız iyice arttı. Hatta çoğumuz
chop-stick’leri uzmanca kullanmaya başladık bile. Damağımızda
soyanın, zencefilin, tatlı ekşi sosus, susam yağında kızarmış
yumuşacık et ve tavuk parçalarının, buharda veya yumurtayla
pişmiş sebzeli pilavın ve tabii ki Pekin Ördeğinin artık özel bir
yeri var. Binlerce yıllık Çin kültürünün eseri olan bu yiyecekler o
kadar çeşitli ki tavuğun, etin, deniz ürünlerinin ve sebzenin
yüzlerce yapılış şekliyle karşılaşabilirsiniz.

Sonsuz seçenek
Çıtır çin mantısından, çok çeşitli et, balık, tavuk yemekleri ve
kızarmış pekin ördeğine kadar her tür Çin yemeğini
tadabileceğiniz Chinese in Town’da birçok leziz seçeneği sizin
için değerlendirdik. Bunlar içinde Sarımsak Soslu Karides,
Shangai Tavuk, Kızarmış Ördek ve Zencefilli Kıtır Tavuk özellikle
önerilir. Ayrıca, Tai Usulü Wonton Çorbası ve Tom Yan
Çorbası’nı da denemelisiniz. Elbette çok yakından tanıdığımız
alışılmış Çinli lezzetler olan Tatlı Ekşi Soslu Tavuk, Yeşil Biberli
Dana Eti, Körili Sebzeli Pilav, Çin Böreği ve Çin Mantısı’nı da
ihmal etmemelisiniz. Çin yemeğinin bu kadar çok çeşidi olunca
büyük bir arkadaş grubu toplayıp kişi sayısı kadar farklı lezzeti
sipariş etmenin iyi bir yöntem olduğunu lütfen unutmayın.

Chinese in Town Ataflehir

T-16 Çarşısı kat 3 No 15
Makro Market Üstü Ataşehir
Tel: (0216) 455 41 05
Çalışma saatleri 11:30-22:30
Soyak Yenişehir‘e servis yapılıyor. 

1.5 tavuk gö¤sü uzun ince parmak kalınlığında şeritler
halinde kesilir. 
1 yumurta çırpılır ve yarısı kestiğimiz tavuk şeritlerinin
üzerine dökülerek karıştırılır. 
‹ki çorba kafl›¤› niflasta, yumurtalı tavuğun üzerine
dökülür. 
Yar›m çay barda¤› su ilave edilerek tavuk ile birlikte
hamur haline getirilir. 
Bu karışım büyük bir kabın içine alınır ve üzerine
iki kase niflasta ilave edilerek karıştırılır. 
Tavuk parçaları nişastaya bulanmış olarak tek tek çıkarılır,
bir süzgeçte sallanarak fazla nişastası atılır. 
Tavuk parçaları kızgın yağda kıtır hale gelene kadar kızartılır. 
1 adet yeflil so¤an ince ince kıyılır. 
Çok ince kıyılmış 1 kabuk zencefil ve iki difl sar›msak
taze so¤an ile karıştırılır. 
Kızgın tavaya bir çorba kafl›¤› ya¤ ve sirke, bir çay
kafl›¤› tuz, iki çay kafl›¤› fleker ve 1/2 su barda¤› su
tavaya konulur.
Bir yemek kafl›¤› soya sos ilave edilir, bir iki dakika
karıştırılır, su kaynayınca nişastalı tavuk parçaları içine atılır.
Sosa atılan tavuk parçaları hafiçe karıştırılıp çıkarılır
ve servis yapılr. 

Çinli fief Zho'dan enfes bir tarif:

ZENCEF‹LL‹ KITIR TAVUK

www.soyak.com.tr
adresini ziyaret etmeyi unutmay›n!

Ç‹N’DEN GELEN LEZZET
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Bu ay Soyak Yenişehir Manolya Evleri’ne konuk olduk. Site sakinlerine duyuru-
yoruz; içiniz çok rahat olsun! “Röportaja geldik” açıklamalarımıza rağmen güvenlik
görevlileri tarafından gideceğimiz evden “tamam” haberi gelinceye kadar nazikçe
misafir edildik. Şikayetçi değiliz, en doğrusunu yapıyorlar. Takdir edilecek derecede
titizler bu konuda. Kısaca, eviniz ve bahçenizin gece gündüz  güvenlikte
olduğundan emin olabilirsiniz.
Kendisi Sirkeci Noteri olan Osman Başer’ in evinde eşi Kısmet Hanım, oğulları İlker
ve Alper ile uzun ve çok keyifli, bol ikramlı sohbetler ettik. Aynı zamanda Soyak
Yenişehir Manolya Evleri Yönetim Kurulu Başkanı da olan Osman Bey, ciddi
mizacının altındaki sevgi dolu ve bilge kişiliğini her cümlesinde yansıtıyor. Biz soru-
yoruz, o hiç üşenmeden özenle, uzun uzun anlatıyor noter olmanın inceliklerini,
prosedürlerini, artılarını, eksilerini... Bir daha nereden öğreneceğiz? Pür dikkat din-
liyoruz. Noter huzurundayız ne de olsa! Kısmet Hanım durmadan çay, kahve, kek,
kurabiye servisi yapıyor. Tepsiler geliyor gidiyor, sehpalar çıkartılıyor. Biz bir yandan
Osman Bey’i dinliyoruz bir yandan da misafirperver telaşı için Kısmet Hanım’a
teşekkür ediyoruz. Noterliğin bu ülkede çivisi çıkamayacak kadar sağlam bir sis-
temle işlediğini, “Reis-i cumhurun oğluyla çoban Mehmet aynı şansa sahip, her şey

sicil numarasının sırasına bağlı. Torpil
yapılması mümkün değil bu işte.”

diye açıklıyor.  Biz bu makamın
ince detaylarını sorarken
konudan hayli sıkılmış gözüken
evin 16 yaşındaki küçük oğlu
Alper’e takılıyor gözümüz.
Hemen ona soruyoruz yeni
evlerinden ve Soyak yenişehir’li

olmaktan mutlu olup olmadığını. Sitede yaşamanın kesinlikle daha güzel ve zevkli
olduğunu, spor imkanlarından ağabey kardeş fırsat buldukça yararlandıklarını, zaman
geçtikçe komşu yaşıtlarıyla yakınlaşacağını ve o zaman her şeyin keyfini daha çok çıkara-
cağını söylüyor. Alper sohbetimizin en sessiz katılımcısı.
Hem mühendislik fakültesinden mezun olan hem de hukuk bölümünü bitirip savcılık ve
hakimlik yapan, sonradan noter olmakta karar kılan Osman Bey senelerce yaşamış bu
büyük şehirde. Aşık olunacak güzellikleri kadar sıkıntılı zorluklarını da görmüş. Fırsat bul-
dukça eşini takıp koluna açık havanın tadını çıkarıyor. Arabası var ancak işe giderken oto-
büsü tercih ediyor. Ulaşım olanaklarından ve her günkü rutin güzergahından çok mem-
nun. IETT otobüslerine Soyak Yenişehir’den binip Kadıköy’e gidiyor, oradan da vapurla
Sirkeci’ye. 
Evin büyük oğlu İlker 20 yaşında. Hukuk okuyor ama baba mesleğini seçmeyeceğini
söylüyor olgun bir tavırla. “Bir gün, belki ileriki yaşlarımda,” diye ekliyor. Esas isteği
akademisyen olmak. Doktora, parlak bir kariyer gibi planları var. Yolu açık olsun! Alper
de hukuk okursa babalarının rehberliğinde bir hukuk bürosu açabileceklerini söylüyor.
Umut dolu gözleri. Soyak Yenişehir’i seviyor. Dersten bunaldığında çıkıp kafasını
dağıtabileceği her şeyin evinin önünde olduğunu bilmek önemli onun için. Zor bir
bölümde okuyor, adalet için, adaletin kılıcıyla haklıyı, mağduru savunmak için. Onu ne
kadar takdir ettiğimizi söylemeden edemiyoruz.
Kısmet Hanım’ı ısrarımız sonunda ikramın güzelliği ve artık rahatça arkasına yaslanması
konusunda ikna ediyoruz. Soyak
Yenişehir’deki hayatlarını soruyoruz.
Maltepe’de oturdukları apartmandan
sonra bu yeni hayatın ne kadar
huzurlu, konforlu, güvenli olduğunu
anlatıyor. Artık iç rahatlığıyla uykuya
daldıklarını, sağlamlığın, güvenliğin
huzuruyla yaşadıklarını ve bunun en
önemli lüks olduğunu dile getiriyor.
Osman Bey işteyken sitedeki komşu
ev kadınlarıyla bahçede toplanıp güzel
havaların tadını çıkardıklarını belirtiyor.
Çevredeki alışveriş mekanlarından
memnun, en çok da Soyak Yenişehir’-
den iki saatte bir kalkan Carrefour
Servisi’nden.
Bütün aile çok beğenmişler siteyi, yeni
evi. Her halinden belli ne kadar özen-
le döşedikleri, ne çok sevdikleri.  “Güle
güle oturun ve en güzel günlerinizi
Soyak Yenişehir’de geçirin” diyor ve
bu güzel cumartesi günü için bütün
Başer ailesine teşekkür ediyoruz. 

Vezir Parma¤› 32 kat hamurdan içi bol fıstıklı bir Osmanlı klasiği
Saray Sarma İçi cevizli, üzeri fıstıklı.. Mutlaka deneyin
Bülbül Yuvas› Fıstık sevenlerin dayanamayacağı bir tat
Ball› Baklava Üzerinde bütün ceviz ve çikolata, içinde bal... Enerji deposu
fiöbiyet Fıstıklı, kaymaklı.. Baklava güzeli
Ev Burmas› Tane cevizli, burgu şeklinde sarılmış bir ev lezzeti
F›st›kl› Dürüm Tek kat hamur içinde sonsuz, tane fıstık
F›st›kl› Kaday›f Fıstık sevenler için vazgeçilmez bir lezzet
Saray Burma İçi cevizli, üstü fıstıklı
Kufl gözü Hafif şekerli, bol fıstıklı, üzeri kaymaklı, küçük lokmalar
Prenses İçi bol fıstıklı on iki kat hamurdan..
Çikolatal› Baklava Baklavaya eklenen çikolata cazibesi
Padiflah Yuvarlak baklava hamuruna bol fıstık, çıtır bir lezzet
Ev Baklavas› Otuz altı kat hamurdan, bol cevizli
Prens Prenses gibi ama içi kaymak dolu
Gelin Bohças› İçi kaymaklı, üstü fıstık taneli bohçalar
Sütlü Nuriye İçinde bol fındık ve tarçın, üzerinde ise fıstık var
F›st›kl› Baklava İçi birinci sınıf pirinç fıstıklı tam bir klasik

MOTTA’NIN BAKLAVA MENÜSÜSoyak Yenişehir ŞOK
mağazası içinde açılan
şubesiyle Mottanın
birbirinden leziz
ürünleri sizleri bekliyor.
Alış verişinizi yaparken
sıcacık pasta ve börek-
lerinizi kendiniz alabilir
ya da siz evde çayınızı
demlerken bir telefonla
kapınıza gelmesini
sağlayabilirsiniz.
Tatlı, tuzlu çeşit çeşit
patiserrie ürünü, pastalar,
sandviçler, ev börekleri
bulabileceğiniz
Motta’dan aynı zamanda
erişte, yufka ve ev
mantısı da satın
alabilirsiniz.

Soyak Yeniflehir
servis telefonu:

(0216) 533 00 21 
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SÖYLEfi ‹

Soyak Yeniflehir’deki S›cak Nokta MOTTA

NOTER HUZURUNDA. . .

fielale Cafe’den evinize servis
hizmeti... Bir telefonunuzla
yeme¤iniz kap›n›zda. 
Tel: (0216) 533 02 14
Site içi dahili: 99+9 veya 92+9
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EVLERE SERV‹S KOLAYLI⁄I

Soyak Yenişehir’in her türlü ihtiyacınıza cevap olan marketi,
her gün sabah 09.00’dan 21.00’e kadar açık.Tüm meyve ve
sebzeleri günlük olarak bulabileceğiniz Şok Market’te nefis
tatlı ve tuzlu pastane ürünleriyle bilinen Motta Pastanesi ve
taze kuruymişlerin sunulduğu Malatya Pazarı da birer köşeye
sahip. Şok Market’te, iki haftada bir değişen “yıldızlı ürün”
promosyonu büyük ilgi görüyor.

Uludağ’ın zirvesinde 2300m. yükseklikteki kaynağından
yeryüzüne kendiliğinden çıkan, her damlasında doğanın
taklit edilemez saflığı bulunan,Türkiye’nin en beğenilen
suyu, doyumsuz lezzeti ve 38 yıllık deneyimiyle,
08.00-22.00 saatleri arasında Soyak Yenişehir sakinlerinin
hizmetindedir.
Şelale Evleri için dahili telefon: 99-83

Soyak Yenişehir Eczanesi, hazır bulundurduğu geniş kapsamlı ilaç ve
ihtiyaç malzemesiyle Soyak Yenişehirlilere hizmet veriyor. Pansuman, iğne
gibi uygulamalar da yaptırılabilen eczane, pazar günleri hariç her gün yaz
aylarında 09.00-19.30, kış aylarında ise 09.00-19.00 arası açık.
Eczane hizmetleriyle ilgili detaylı bilgi Hatice Deniz veya
Emin Deniz’den alınabilir.

SOYAK YEN‹fiEH‹R ECZANES‹
(0216)  533 08 80

SOYAK YEN‹fiEH‹R fiOK MARKET
(0216)  533 08 77

ER‹KL‹ SU
(0216)  533 08 63-64
(0533)  633 37 76

6 Ça t ›m ›z www.soyak.com.tr

Soyak, müşterilerinin her türlü ihtiyacını düşünerek, satış sonrasında da hizmete devam
ediyor. Toplam kalite yönetimi çalışmaları kapsamında kurulan Sat›fl Sonras› Müflteri
Hizmetleri (Call Center) Soyak Yenişehir daire sakinlerinin soru ve sorunlarıyla
yakından ilgilenecek, çözüm üretecek bir hizmet birimi olarak çalışmaktadır.

“Satış Sonrası Müşteri Hizmetleri Takımı”na Pazar hariç her gün, 8:30 – 12:00 ve
13:00 – 17:30 saatleri arasında (0216) 472 87 77 numaralı telefon veya
(0216) 324 82 91 numaralı fakstan ya da stkinfo@soyak.com.tr
elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz. 

Call Center’a gelen her türlü telefon, fax, e-mail ya da bireysel baş vurular hemen kayıt
altına alınıyor ve en geç 24 saat içinde başvuruyu yapan daire sakinine geri dönülüyor.

Ödemelerinizin takibi ve senetleriniz için bu servisi arayıp bilgi alabilirsiniz.
Sat›fl Sonras› Müflteri Hizmetleri sizi yönlendirecek veya yetkili takımın sizle
bağlantı kurmasını sağlayacaktır. Doğal gaz sözleşmenizi yapıp kombinizi bağlattıktan
sonra Call Center sizin için İGDAŞ randevusunu alıp doğal gazınızın açılması için
gerekli işlemleri yaptıracaktır. 

Tapu işlemlerinde gerekli evrakları ve prosedürü öğrenmek için de
Sat›fl Sonras› Müflteri Hizmetleri’nden yararlanabilir, emlak ve çöp vergileri gibi
nereye baş vuracağınızdan emin olmadığınız konularda da bilgi alabilirsiniz. 

Call Center YANINIZDA.. .
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Models’ın mimari danışmanlarının titiz

çalışmaları sonucunda Soyak Yenişehir

Manolya Evleri’ndeki 170 m.2 model dairemizi

mekansal gereksinimler ve ince bir estetik

anlayış çerçevesinde dekore ettik. Kendi

mekanını yaratmak isteyenlere yardımcı olup

onların özgün yaratıcılıklarına müdahele

etmeden evleri rüya gibi mekanlara

dönüştüren Models özel konseptler

geliştiriyor. Sıcak, yalın ve modern çizgileri

olan Models kapıdan içeriye adımınızı attığınız

anda farkını hissettiriyor.

Models ağırlıklı olarak tercih ettiği beyaz,

vizon, kahve, bej tonları ve vişne renklerinin

yanı sıra deri ve ahşap gibi iki doğal

malzemenin birlikte kullanıldığı mobilyalar

üreterek kullanıcının yaşam alanına renk

katıyor. Siz Soyak Yenişehir sakinlerinin farklı

çizgilerde fakat kendinize özgü yaşam

alanlarına sahip olmanız için en iyiyi

sunuyorlar.

Dünya trendlerini takip ederken bir yandan da

geleneksel dokuların ambiyansını da

yaşatabilecek kadar geniş bir ürün ve dizayn

yelpazeleri var. Models, Form ve renklerdeki

canlılıkla, yalın, rafine ama canlı ve yaşayan

mekanlar yaratarak Soyak Yenişehir’deki

hayatınızın kalitesine dekorasyon zevkini

aşılıyor.

Models Merkez

Taşocağı Cad. No: 42, 80340 Çağlayan

(0212) 2963838

www.models.com.tr

Ça t ›m ›z  7www.soyak.com.tr

MODELS’LE
MODEL EV‹M‹Z

çat›m›z 3  2/5/03  17:55  Page 7



• Bir köşeye atmış olduğunuz eskileri değerlendirin.
Eski testiler, antika çaydanlıklar, klasik semaverler
hatta kırık toprak testiler çiçekler ile buluştuğunda
satın alamayacağınız birer güzellik oluşturabilirler.

• En hoşunuza giden vazonuzu, eskimiş küçük
sandığınızı, kullanmadığınız gümüş kabınızı ve benzeri
görünüşlü nostaljik havası olan eşyalarınızı bir çiçekçiye
götürün ve bunun içine bir aranjman düzenlemesini
isteyin.

• Gardenya ve benzeri çiçeklerin
saplarını çok kısa kesip cam
kaplarda su içinde yüzdürün. Suda
yüzebilecek mumlarla da birlikte
harika bir ambiyans yarata-
cağınızdan emin olun. Bunun için
açık renkli, tercihen sarı veya
beyaz çiçekler seçerseniz mu-
munuzun etkileyiciliği daha fazla
olacaktır

• Misafirleriniz çiçeklerinizin ko-
kusu ve görüntüsü ile kapınızda
karşılaşsın. Antrenize kapıdan
görünebilecek şekilde, bir çiçekçi-
den alacağınız simit biçimindeki
çelengi asın. Üzerindeki çiçeklerin

ömrü dolduğunda bu
çelenge aldığınız taze

çiçekleri ekleyebilirsiniz.

• Evinizin uygun yerlerine
aranjmanlar yerleştirin. Uygun yere uygun çiçekleri
seçmelisiniz. Hediye olarak çiçek gönderecekseniz bile
alıcının bunu nereye yerleştireceğini hesaba
katmalısınız. Örneğin romantik bir akşam yemeği için
güzel bir kurdele ile bezenmiş klasik bir gül aranjmanı,
lilyum veya leylak aranjmanı seçebilirsiniz. Arka-
daşlarınızla daha hareketli bir kutlama için antoryum
veya gerbera içeren daha egzotik bir aranjman, öğle
yemeği için bahar kokusunu taşıyan lale, iris veya ben-
zeri parlak renkli çiçeklerden oluşan bir aranjman

seçmelisiniz. Hangi amaçla hangi
çiçeklerin kullanılacağı konusunda
çiçekçinizden fikir alabilirsiniz.

• Evde gününüzün önemli bir
kısmını geçiriyorsanız veya yorgun
bir şekilde eve döndüğünüzde iş
yaşamının kargaşasını üzerinizden
atmak istiyorsanız evinizin deko-
rasyonu sizin için önemli olacaktır.
İç dekorasyon ev sahibinin ve ev
sakinlerinin kişiliklerinin bir aynası
durumundadır. Doğal hayatın
evimizdeki eksikliğini telafi edecek
en güzel unsur sanırız ki çiçekler
olacaktır. Çiçekler kapı dışındaki
güzellikleri evinize taşımaya
yardımcı olmaktadır, bazen

karanlık bir köşeyi aydınlatmak için canlı bir renkte,
bazen odadaki bir boşluğu doldurmak için pastel bir
ton ile. 

• Dekorasyon için sadece çiçek kullanmayın.
Unutmayın ki çiçekler doğada hiçbir zaman yalnız
başına bulunmazlar. Çevrelerinde çimen, değişik ton-
larda otlar veya dallar arasında yer alırlar. Doğal bir
görünüş için çiçekler benzeri doğal süslemeler ile kul-
lanılırlar. Yine doğal malzemelerden yapılmış saz bir
sepet veya sandık biçiminde ahşap bir vazo çiçekleri
daha güzel gösterebilir.

• Odaların havasını yumuşatmak için tek renkte çiçek
kullanın. Kırmızı, sarı veya şeftali sarısı çiçekleri küre-
sel bir cam vazoya yerleştirebilirsiniz.

Kara kış geride kaldı. Havalar ısınıyor. Baharla birlikte ılık bir huzur
yayılıyor etrafa. Hepimiz daha enerjik, daha dinç, daha mutlu
uyanıyoruz yeni doğan günlere. Yeni bir mevsim yeni umutlar,

yeni heyecanlar demektir. Bütün bu coşkuyu yaşama
alanlarınıza yansıttığınız da doğanın enerjisini daha yoğun

hissedeceksiniz. Evinize bahar havasını kolay, pratik ve
ekonomik önerilerimizle taşıyabilirsiniz.
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Ankara

ATAŞEHİR

Marmara
Üniversitesi

Metro

3M
Göztepe

E-5 Çamlıca Sap. 

Çamlıca Çık. 

Altunizade Çık. 

Trio

Ümraniye

Örnek Mah.

GÖZTEPE

BOSTANCI

Üsküdar
Gima

Kadıköy

Harem

Boğaziçi Köprüsü F.S.M. Köprüsü

Evinizin de mevsimi de¤iflsin

Soyak Yeniflehir’de ulafl›m: Yeni alternatifler

IETT’nin
13B KADIKÖY-ARMA⁄ANEVLER-YEN‹fiEH‹R,
13C ÜSKÜDAR-YEN‹fiEH‹R,
11M ÜSKÜDAR-MUSTAFA KEMAL MAHALLES‹,
20D KADIKÖY-DUDULLU
hatl› seferleriyle ulafl›m art›k çok daha kolay.
Sabahlar› yar›m saatte bir, ö¤leden sonra saat bafl›
hareket eden otobüsler hayat›n›z› kolaylaflt›racak.
www.iett.gov.tr adresinden de otobüs saatleri ve ulafl›mla
ilgili di¤er bilgilere de ulaflabilirsiniz.

Kadköy - D100 - Yenisahra - Arma¤an Evler
güzergah›nda çal›flmaya bafllayan minübüsler
her 10 dakikada bir Soyak Yeniflehir'den geçiyor.

Soyak Yeniflehir’den hergün iki saate bir kalkan Carrefour
servisleri  sizi al›flverifl merkezine bir ücret talep etmeden
götürüp getiriyor. 

‹sterseniz Ataflehir merkezinden, kendi arac›n›zla da
yönlendirme tabelalar›n› takip ederek Soyak Yeniflehir’e
iki dakikada uluflabilirsiniz.

I E T T
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İstanbul'un yanıbaşındaki bu yeşil cennet, Anadolu
yakasında oturanlar için sadece yarım saat. Fatih Sultan
Mehmet Köprüsü Anadolu yakası Kavacık çıkışından
12 km. uzaklıkta olan Polonezköy'e tabelaları izleyerek
ulaşabilirsiniz. Köye üç farklı yoldan ulaşmanız da
mümkün. İsterseniz Kavacık'tan gelirken, Kavacık mevki-
ini geçtikten 1 km. sonra sola dönüp daha sonra Acarlar
sitesinden sağa dönerek; isterseniz Beykoz üzerinden
Toygar'a, oradan Mahmut Şevket Paşa'ya, oradan da
Üçpınarlar mevkiinde güneye yönelerek ulaşabilir; yahut
da  TEM'in "Ümraniye Sarıgazi" çıkısından Eski şile yolu
istikametine yönelip, Alemdağ'a gelindiğinde
Cumhuriyet köyü doğrultusunda ilerleyip, Cumhuriyet
köyüne gelindiğinde de sola dönerek ulaşabilirsiniz.

Yeme-içme konusuna gelince.Tereyağı, peyniri ve adına festivaller düzenlenen kirazlarıyla ünlü
köyde, Polonya mutfağının en özgün yemeklerini gerçek sahiplerinin sunumuyla tadabilirsiniz.
Polonya, Avusturya, Fransız, Rum ve Türk mutfağının en güzel lezzetlerini doğanın içinde bir yemek
keyfinde keşfedebilirsiniz. Köyün en ünlü lezzeti kiraz. Polonezköy'e Haziran ayında yolu düşenlere
kesinlikle önerilir: İstanbul'daki sevdiklerinizi de bu tatlı kirazlardan mahrum etmeyin. Kekik,
kestane, çiçek balı, polen ve polen-bal karışımı da köylülerin misafirlerine tavsiye ettikleri lezzetler.
Polonezköy' de irili ufaklı lokantalar dışında büyük tesislerin içinde yer alan restoranlar da bulunuyor.
Bunlar arasında Leonardo (0216) 432 30 82, Stella (0216) 432 32 32,
Adam Paul (0216) 432 31 56 sayılabilir.

Marmara Denizinin ortasında İstanbul ilinin en eski tatil beldesi sayılan
ve “Prens Adaları” diye adlandırılan dokuz adanın en büyügü ve en yeşil
olanı Büyükada’dır. Her tarafı çam ormanlarıyla kaplı olup özgün bitki
örtüsü, doğal plajları ile bir doğa harikasıdır. Ada, sizi vapurdan iner
inmez tarihi iskelesi ve büyük çarşı meydanıyla karşılar. Sol tarafa doğru
adanın ünlü balık lokantaları uzanır.
Saat kulesinin sol tarafında fayton durakları vardır. Adanın tek ulaşım
aracı olan faytonlarla belirli bir adrese gidebileceğiniz gibi, büyük ve
küçük tur olarak iki farklı güzergahta yapılan gezintilerle de bütün adayı
turlayabilir ve tüm güzellikleri izleyebilirsiniz. Faytoncuların bulunduğu
meydanda bisiklet kiralama yerleri de var.

Yürümek isteyenlere: 
Eğer adayı yudum yudum koklamak istiyorsanız, 23 Nisan Caddesi’nden
başladığınız motorlu araç trafiğinden uzak yürüyüşünüzde belki zaman
zaman faytonların nazik zil sesleri sizi uyaracaktır. Sağ yanınızda görkemli
yapısıyla Anadolu Kulübü'nü göreceksiniz. Buradan Mehmetçik Caddesi'ne
kıvrılacak, Ermeni Katolik Surp Astvadzazin Kilisesi'nin yanından geçerek
Çankaya Caddesi'ne çıkacaksınız. Karşınıza "Agopyan Köşkü" olarak bilinen
4 katlı ve 22 odalı yapı, bir zamanlar otel olarak kullanılmıştı. Sol
tarafınızda Turing tarafından işletilen Büyükada Kültürevi'ni göreceksiniz.
Burada yaz aylarında çay, kahve, aperatif yiyecekler bulabilirsiniz. Eğer
Ada'nın "erkencileri"ndenseniz, 3.5 milyon TL karşılığı sabah kahvaltınızı
burada yapabilirsiniz. Kültürevi'nde Cuma, cumartesi ve Pazar akşamları
klasik müzik konserleri de verilmektedir.Yürüyüşümüze devam edersek,
sağ tarafımızda bir taş kule dikkatimizi çeker. Kulenin yer aldığı büyük

bahçe Büyükada Tenis ve Su Sporları Kulübü'ne aittir. Seferoğlu Köşkü, bir zamanlar bu
bahçede yer alırdı. Ancak 1999 yılında yaşanan yangın, köşkü kül etti.Yolun sonunda gri
beyaz rengi ile Ahmet Emin Yalman Yalısı'nı görürüz. 1999 yılında Turing'e verilen ve
restorasyonuna başlanan yalı, kurumun içine düştüğü ekonomik kriz nedeniyle tamam-
lanamadı. Çiçek kokuları, kuş cıvıltıları içindeki yürüyüş parkurunda Nizam Yokuşu'na
varırız. Hemen karşımızda Dil Burnu dinlenme tesisleri vardır. Eğer halen gitmediyseniz
bu bahar sizi Büyükada’ya yürüyüşe davet ediyoruz.
Sahilde her zaman yer bulabileceğiniz restoranlardan bazıları:
Balık için Ali Baba, Milano; ayak üstü lezzetler için Alt›nf›ç›;
ev yemekleri için de Orman Lokantas›.

Huzurevlerinin mizacını tamamen değiştiren,
yaşlıların sevgi, saygı ve özenle ağırlandığı
sıcacık, keyifli ve mutluluk dolu bir ortam
yaratan Merfua Karamanoğlu, Anatolia’da yalnız
ve bakımsız kalan yaşlılarımız olmasın diye bu
gurur verici tesisi kurmuş. Daimi olarak tesiste
çalışan sağlık görevlileriyle aile ilişkileri kuran
huzurevi sakinleri bakıcıları ve doktorları çocuk-
ları gibi gördüklerini onların da kendilerine
nine ve dedeleri gibi yakın, ilgili ve sevgi dolu
yaklaştıklarını, benimsediklerini dile getiriyorlar.
“Huzurevi fobisi” yerleşmiş olan toplumumuz, Anatolia Park gibi huzurevleri-
ni ve dinlenme tesislerini gördükçe fikirlerini değiştirecek, hem imkanı
olmayan gençler yaşlılarını emanet ederken hem de bakıma muhtaç yaşlılar
bavullarını toplayıp buralara yerleşirlerken içleri hep çok rahat olacak.
Toplumda verdikleri emek ve bulundukları yaş kadar saygın ve önemli nokta-

larda olan yaşlılarımıza bu denli özenli, temiz,
sağlıklı yaşam alanları yaratan tesis sahibi ve
çalışanları, yerine getirdikleri sorumluluk gereği
müthiş bir huzur ve mutluluk duyduklarını dile
getiriyorlar. Orada yaşayan yaşlıların yüzüne
baktığımızda bunların ne kadar haklı ve yerinde
duygular olduğunu gayet iyi anlıyoruz.
Anatolia Park Huzurevi ve Dinlenme Merkezi’nde
büyükleriniz için gündüzlü bakımın da mevcut
olduğunu ve gerektiği takdirde onların evinizden
alınıp geri bırakılacağı servis hizmetinin

bulunduğunu da belirtelim.

Bu numaralardan Anatolia Park’a ulaflabilirsiniz:

Tel: (0216) 320 83 82 / Cep: (0532) 206 91 90

www.anatoliapark.com

SOYAK YEN‹fiEH‹R’DEN YARIM SAATTE: 

A¤›rbafll› Prens BÜYÜKADA

ANATOLIA PARK HUZUREV‹ VE D‹NLENME MERKEZ‹

POLONEZKÖY
Yan›bafl›n›zdaki Cennet
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Ev keyfinin değişmez unsurları arasında yer alan DVD ve VCD
için size bundan sonra piyasaya yeni çıkan filmlerin kısa özetlerini
ve Soyak Yenişehir’den kolayca erişebileceğiniz ilgili dükkanların
isim ve telefonlarını vereceğiz. Bu ay seçtiğimiz ilk 10 filmin
isimlerini aşağıda, 5’inin ise detaylı tanıtımlarını yanda
bulacaksınız. Keyifli seyirler!

GAİA dvd / Soyak Yenişehir
(0216) 412 35 95/ (0216) 412 36 18
güncellenen www.gaiadvd.com  sitesinden seçiminizi yapıp tele-
fonla sipariş verebilirsiniz. Filminiz kuryeleri ile gönderiliyor.

CINE LAND dvd video / Ataşehir
(0216) 456 03 40

VİZYON dvd Club / Ataşehir
(0216) 456 47 01-02
Telelefonla sipariş verebilirsiniz.

• Ocean’s 11
• Amerikan Sapığı
• Sadakatsiz
• Harry Potter ve Felsefe Taşı
• Beautiful Mind

• High Crimes
• Dragon Fly
• Brigitte Jones’s Diary
• The Others
• Black Hawk Down

KEY‹F DOLU ANLAR ‹Ç‹N...

Yeni DVDler

Yeni ve en çok okunan kitaplar

Soyak Yenişehir sakinlerinin kitap düşkünü olanlarının en çok tercih
edecekleri kitapevlerinden biri kuşkusuz Remzi’dir. Elinize aldığınız
kitabın, derginin keyfini içerideki kafesinde yudumlayacağınız demli
çayınız ya da aromalı kahveniz eşliğinde çıkaracağınız bu “nezih”
mekandan en çok okunanlar listesini aldık. Bu ay seçtiğimiz ilk 10
kitabın isimlerini aşağıda, 5’inin detaylı tanıtımlarını ise  yanda
bulacaksınız. Keyifli okumalar!

Remzi Kitabevi / Carrefour-Kozyatağı
(0216) 448 03 73

• Yaşasın Hayat / Osman Müftüoğlu
• Gayet Ciddiyim / Gülse Birsel
• Aşk Gidiyorum Demez / Duygu Asena
• Git Kendini Çok Sevdirmeden / Tuna Kiremitçi
• Nefes Nefese / Ayşe Kulin
• İstanbul’un Kuytu Köşeleri / Aydın Boysan
• Baudolino / Umberto Eco
• Işın Savaşçısının Elkitabı / Paulo Coelho
• Kasadaki Dosyalar / Saygı Öztürk
• Beyaz Saray Anıları / Tuna Köprülü

10 Ça t ›m ›z www.soyak.com.tr

İlk olarak 1960 yılında çevrilen Ocean’s Eleven’in yeni 2001 yılı versiyonu,
geliştirilmiş, heyecan dolu hikayesi ile karşınızda. Hapisten yeni çıkan Danny
Ocean (George Clooney) Las Vegas’daki Bellagio Casino’dan 163 Milyon $
çalmak için bir soygun planı yapar. Amacı sadece para değil, aynı zamanda
acımasız gazino patronuna (Andy Garcia) kaptırdığı eski karısını (Julia
Roberts) geri kazanmaktır. Steven Soderbergh’in yönettiği filmde George
Clooney’in çetesinde Brad Pitt ve Matt Damon gibi oyuncular da yer
alınca, ‘bu sefer soyguncular kazansın’ dediğiniz son derece keyifli bir
seyirlik ortaya çıkıyor.  

Adrian Lynne’in yönettiği filmde banliyödeki yaşamından sıkılmış ev
kadını Connie (Diane Lane) ve iş hayatında başarılı, ancak eşini
eğlendirmekte başarısız koca Richard Gere ve Connie’nin kendini
kaptırdığı  egzotik Fransız kitapçı Olivier Martinez üçgeninin, erotik,
acıklı ve gerilimli hikayesi konu ediliyor. Fatal Attraction filminden
tanıdığımız yönetmen Adrian Lynne, Sadakatsız’da 1970’lerde çevrilmiş
bir Fransız filminden etkilenmiş olsa da, gerek mükemmel görsellik ve
oyuncularıyla tam bir Hollywood filmi çevirmiş. Diane Lane’in
mükemmel  oyunculuğuyla Oscar adayı olduğu filmin 18 yaşından
küçükler için uygun olmadığını hatırlatalım. 

Aldığı her Oscar ödülünü (en iyi film dahil 4 adet) sonuna kadar hakeden
Ron Howard imzalı filmde Russel Crowe, ünlü matematikçi John Nash’i
üniversite yıllarından Nobel Ödülü aldığı 1994’e kadar canlandırıyor.
Egzantrik davranışlarının altında gerçek bir akıl hastalığı yatan Nash’in ona
her zaman destek olan eşini mükemmel oyunuyla Jennifer Connelly
canlandırıyor. Diğer rollerde ise Ed Harris, Paul Bettany ve Chritopher
Plummer çok etkileyici performanslar sergiliyorlar. DVD’nin ikinci diskinde
ise yapımla ilgili ilginç birçok malzeme bulunuyor.

Alejandro Amenabar’ın yönettiği Diğerleri, sıradışı bir
korku filmi. Grace (Nicole Kidman) İngiliz Kanal
Adalarındaki büyük evinde gün ışığına karşı alerjileri
olan iki çocuğu ile kapalı bir hayat sürmektedir.
Korkunç rüyalar, evin ürkütücü atmosferinde garip
sesler ve savaştan dönmeyen eşinin hayalleriyle yaşayan
Grace’i bir gün evde çalışmak arzusuyla gelen Mills
ailesi ziyaret eder. Bayan Mills (Fiounnula Flanagan), eşi
ve dilsiz kızları evin zaten garip atmosferine biraz daha
gariplik katacaktır. Film, sürpriz dolu bir sonla neticelenir. 

Gülse Birsel “Gayet Ciddiyim” adlı ilk kitabında hepimizin sürdüğü metropol
hayatını kaleme alıyor. Birsel söylediğine göre  bu kitabı ciddi bir şekilde
“eğlenelim” diye yazmış. Hayata, bizlere, çocuklara, işe, para kazanmaya,
para kaybetmeye, çocuk yapmaya, yaşlanmaya dair keyifli bir kitap....

Demet ve Selin birbirlerinden nefret ediyor. Çünkü onlar, tanışmasalar da
birbirleri için nefret edilesi kişiler... Belki tanışsalardı, çok iyi birer arkadaş
olabilirlerdi. Ama aralarında bir erkek var. Aşk geldiğinde, her şeyi bırakıp
doludizgin gitmek mi gerek? Yoksa kendinle hsaplaşıp, kalmak mı durduğun
yerde? Peki o zaman o yaşanılan, aşk mı? Bizim kahramanlarımız masum...
Onlar masumsa kim suçlu? Aşk mı? Duygu Asena son romanında yine
kadın-erkek ilişkilerini ve aşkı, akıcı bir üslupla anlatıyor.

"İstanbul'un Kuytu Köşeleri", Narlıkapı'dan
Yeşilköy'e, Boğaziçi kıyılarını da dolaşarak  tarih
içinde bir şehir turu yapma. Her kuytu köşede
Aydın Boysan'ın vazgeçilmez mekanları, dost
sohbetleri ve anıları okura yol gösteriyor. Aydın
Boysan, yine kendine özgü anlatımıyla kimi zaman
neşelendirerek, kimi zaman düşündürerek, İstan-
bul'un kuytu köşelerini ve gözdelikten kuytuluğa
geçişteki acılarını anlatıyor.

Umberto Eco'nun çok satanlar listesinde üst sıralara yerleşen son romanının
kahramanı Baudolino, zeki ve dile kabiliyeti olan bir oğlan çocuğu. Baudolino,
Eco’nun aklına 1960’lı yıllarda takılmış. Hayatının büyük kısmını "mükemmel
bir dil arayışına" adayan Eco’nun yarattığı kahramanın yazma serüveni bu
çalışmasının bir sonucu. Mükemmel bir dil ütopyasını olduğu kadar mükem-
mel bir ülke ütopyasını da irdeliyor Eco yeni romanında.

Ayşe Kulin, romanlarında okurunu kurgu kahramanların hikayelerine dahil
ederken, hikayenin geçtiği tarih ve coğrafyanın gerçeklerini de aktarıyor. Bu
kez konu dinler arası bir aşk, fonda II. Dünya savaşında Türkler var. Kulin'in
son romanı "Nefes Nefese" bir paşa kızı ile Musevi gencinin aşklarının fonun-
da II. Dünya savaşında Türkiye'yi ve Fransa'daki Türk diplomatların Yahudi
asıllı Türkleri kurtarışının heyecan dolu hikayesini anlatıyor.

Gladyatör filmiyle Oscar’ı alan ünlü İngiliz yönetmen Ridley Scott, Black
Hawk Down ile nefes kesen bir filme daha imza atıyor. Başrollerinde Josh
Hartnett, Ewan McGregor ve Sam Shepard’ın oynadığı film 1993 yılında
Somalia’da gerçekten yaşanan olaylar zincirini konu ediyor. Amerikalar
açısından herşeyin kötü gittiği çarpışmalarda birçok Amerikan askeri
yaşamını yitirmişti. Düşen Black Hawk helikopterleri ise bu tarihte
Amerika’nın savaş gücü ve teknolojisi açısından sembolik bir önem
taşıyordu. Günümüz savaş teknolojisinin ekrana büyük bir gerçekçilikle
yansıdığı bu filmi meraklıları mutlaka izlemeli. 
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Yaflamaya haz›r evler...

Çat ›m ›z  11www.soyak.com.tr

40 yıllık geçmişi ile daha iyi yaşam alanları yaratmak için çalışan Soyak,
özel sektörün en büyük projelerinden biri olan Soyak Yenişehir’i
teslim edilen ve satışları devam eden etaplarıyla hayata geçirmeye
devam ediyor.
İstanbul, Anadolu yakasında Ataşehir’e 2 dakika mesafede, 320.000 m2’lik
bir alan üzerinde 5 etap, 3000 konut olarak planlanan Soyak Yenişehir’de
teslim edilen Şelale Evleri, Palmiye Evleri ve Manolya Evleri ilk 4 blok-
ta 2000’in üzerinde ailenin yaşamaya başlamasıyla Soyak Yenişehir,
baharla birlikte renklenmeye devam ediyor.
3. etap Soyak Yenişehir Manolya Evleri’nin son iki bloku Temmuz 2003’de
daire sahiplerini buluyor. Satışları devam eden Soyak Yenişehir Manolya
Evleri’nde ayrıcalıklı bir yaşam sizleri bekliyor.

Bir evden daha fazlas›
Her türlü beklentiye cevap vermek üzere tasarlanan 75m2 1 oda+1 salon
stüdyo dairelerden, 170m2 ebeveyn süitli 4 oda+1 salon dairelere kadar
farklı seçeneklerde beyaz eşya hariç dekorasyonlu olarak
sunuluyor.
Soyak Yenişehir Manolya Evleri çağdaş bir yaşam ortamı, manolya ağaçları
ile birlikte yaşayacağınız sürekli yeşil bir çevre, her iki blok için bir
yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, keyifli sosyal
mekanları, açık-kapalı çocuk oyun alanları ile evsahiplerini farklı bir
yaşama davet ediyor.
Çocuklar özgür dünyalarını keşfederken siz de sporla aranızdaki
mesafenin hiç bu kadar yakın olmadığını farkedeceksiniz.

Çevre ve komflular
Soyak Yenişehir, ana okul, ilköğretim ve lise olarak planlanan eğitim
birimleri, market, eczane ve alışveriş merkeziyle hiçbir şeyin eksikliğini
duymayacağınız size özel bir şehir. Soyak Yenişehir’de aradığınız evi ve
komşuları bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

Özel güvenlik ve hizmet ayr›cal›¤› ile
yaflamak isteyece¤iniz her fley
Soyak Yenişehir, Boğaziçive Fatih köprülerine 12, Kadıköy’e 10,
Carrefour’a 5 km. ve Ataşehir’e 2 dakika mesafede.
Soyak Yenişehir’in özel güvenlik birimi ile size güvenli bir yaşam
sağlamak için 24 saat görev yapıyor. Ayrıca elektrik, tesisat ve
benzeri ihtiyaçlarınız için Soyak Yenişehir Manolya Evleri site yönetimine
bağlı teknik servis ekibi her zaman yanınızda. Soyak Yenişehir Manolya
Evleri’nde hemen yaşamaya başlayabileceğiniz bir eve sahip olabilmeniz
için %50 peşinat, çok uygun aylık faiz oranlarıyla hesaplanan sabit TL.
taksitlerle 48 aya kadar uzayabilen ödeme fırsatından yararlanabilirsiniz.

Pazarlama ve Satış Ofisi 
Tel: 0216 472 00 16 (pbx)/e-mail: pazarlama@soyak.com.tr

Soyak Yeniflehir’de yaflam daha da renkleniyor

140m2 140m2

170m2 170m2
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BANKALAR - Ataşehir
FİNANSBANK 455 54 24
DIŞBANK 455 70 92
GARANTİ 455 50 60
AKBANK 455 92 26
KOÇBANK 455 50 10
TÜRKİYE İŞ BANKASI 455 34 23
YAPI ve KREDİ BANKASI 455 37 17 

CAFE & BAR - Ataşehir
FOOD COURT RESTAURANT CAFE BAR 456 08 58
THE NORTH SHIELD 456 14 74

DEKORASYON - Ataşehir
AKASYA MOBİLYA AKSESUAR LTD. 455 61 22
ES DEKOR MOBİLYA SAN. TİC. LTD. 455 42 44
NEW LINE MOBİLYA DEKORASYON 456 10 58
EYMİR DEKORASYON İNŞAAT LTD. 455 52 37
YEPA PARKE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. 455 92 77
KOLEKSİYON MOBİLYA - Kozyatağı 386 67 33

FOTOĞRAFÇI - Ataşehir
DİDEM FOTOĞRAF STÜDYOSU 456 23 29
SERENGİL FOTOĞRAF SANAYİ A.Ş. 455 74 23

GIDA - Ataşehir
ANTİK BÖREK 455 68 51
MOTTA 455 71 62
TATLI TUZLU 455 37 93
ATA ET 456 28 49
BOĞAZİÇİ KURUYEMİŞ 455 16 81
ŞÜTTE ŞARKÜTERİ 455 87 46

HİPER MARKETLER
GİMA X-LARGE - Akdeniz Cad. 461 94 70
3M MİGROS - Soyak Göztepe 317 56 96
CARREFOURSA - Ümraniye 525 10 51
CARREFOURSA - Kozyatağı 448 02 96

MARKET - BAKKAL 
ŞOK - Soyak Yenişehir 533 08 77
AYKER GIDA - Ataşehir 455 10 39
ATA ET - Ataşehir 456 28 49
BERTAŞ Süper Market - Ataşehir 455 28 90
CEMRE GIDA - Ataşehir  455 20 10
ENDİ MARKET - Ataşehir 455 94 81
GİMA - Ataşehir 455 33 75
BERTAŞ MARKET - Ataşehir 455 12 09
ÖZBİL MARKET - Ataşehir 456 12 63
TANSAŞ - Ataşehir 455 28 30

GİYİM - Ataşehir
AY DENİZ 455 44 33
DOĞAN DİKİMEVİ 456 06 13
FARUK ÇARKOĞLU 455 33 90
JETSET AYAKKABI 455 33 27

SAĞLIK - Ataşehir
TUNALI AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI POLİKLİNİĞİ 456 56 33

ECZANELER
SOYAK YENİŞEHİR ECZANE 533 08 80
ATA ECZANESİ - Ataşehir 455 78 33
BURÇİN ECZANESİ - Ataşehir 455 19 52
GURUR ECZANESİ - Ataşehir 455 74 20
OLCAY ECZANESİ - Ataşehir 455 21 72
MERT OPTİK - Ataşehir 455 30 20

KURU TEMİZLEMECİLER - Ataşehir
DRYMAN 455 71 90
HOFFMAN 455 74 86
OCEAN 456 31 80

GÜZELLİK SALONLARI
SİMA KUAFÖR - Soyak Yenişehir 533 08 65
BEACH BODY ZAYIFLAMA ve EST. MERKZ. 455 52 82
GENÇ KUAFÖR - Ataşehir 456 07 60
ES KUAFÖR (Bayan) - Ataşehir 455 49 87
ES KUAFÖR (Bay) - Ataşehir 455 38 87
FİNAL BAY/BN. SAÇ TASARIMI - Ataşehir 455 38 80
IMAGE KUAFÖR - Ataşehir 455 90 93 
KENT COIFFURE - Ataşehir 455 00 73
KUAFÖR ŞAHİKA - Ataşehir 455 27 72
MULİ'S GÜZELLİK MERKEZİ  - Ataşehir 455 20 62
RAMAZAN ERKEK KUAFÖRÜ - Ataşehir 455 44 34
TARA SAÇ TASARIM - Ataşehir 455 26 24
YUNUSCAN KUAFÖR - Ataşehir 455 16 85
EFLATUN GÜZELLİK SALONU - Ataşehir 455 12 66
DİVA GÜZELLİK SALONU - Ataşehir 455 47 61

KIRTASİYELER - Ataşehir
ATLANTİS KIRTASİYE 455 44 80
MUTLU KIRTASİYE 455 55 46

RESTORANLAR - Ataşehir 
BELTAŞ RESTAURANT 455 16 00
CHINESE IN TOWN 455 41 04
BAHÇEDEN 455 97 13
CHICAGO BULLS 456 31 24
CUMBA EV YEMEKLERİ 456 23 89
ÇEŞMESAR OCAKBAŞI-RESTAURANT BAR 455 56 49
DEFNE RESTAURANT 455 13 16

DIVINO RESTAURANT CAFE 456 28 29
DOMINO's PIZZA 455 51 21
FOOD COURT RESTAURANT CAFE BAR 456 08 58
LAMAZİ RESTAURANT 456 07 55
ILGIN ASMAALTI KEBAP LAHMACUN 455 61 96
KIRMIZI OCAKBAŞI 455 45 81
LAMASA 456 29 80
MEŞHUR SULTANAHMET HALK KÖFTECİSİ 455 50 13
McDONALD's 455 32 55
M&G DİNLENCE EĞLENCE MERKEZİ 455 99 10
PİDESUN KARADENİZ PİDECİSİ 455 65 73
PİZZA VERDE 455 25 45
SULTANİ OCAKBAŞI 329 23 02

FITNESS CENTER  - Ataşehir
JIMSA FITNESS CENTER 455 47 52
COLESIUM SPOR VE YAŞAM MERKEZİ 485 00 36

İÇME SUYU
ERİKLİ SU - Soyak Yenişehir 533 08 63
ÇAM SU - Ataşehir 455 61 35
KARDELEN SU - Ataşehir 455 61 53
KOÇBEY AQUA - Ataşehir 455 54 97
MARTI SU - Ataşehir 455 38 99
ŞADIRVAN SU - Ataşehir 456 12 76

TURİZM
BALET TURİZM LTD. 455 49 51
SERİ TURİZM (ETS) 456 05 06
Demiryolları Haydarpaşa                     (0212) 348 80 20
Denizyolları Rezervasyon 244 02 07
THY Atatürk Hava Limanı                   (0212) 663 63 63

TAKSİ
SOYAK YENİŞEHİR TAKSİ 412 28 73
ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ 455 80 64
ATAŞEHİR UYDUKENT TELSİZ TAKSİ 456 13 70

EĞİTİM - Ataşehir
BİLFEN ANAOKULU - Soyak Yenişehir 533 11 02
ATAŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU 455 28 81
ATAŞEHİR LİSESİ 455 36 60
OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ 455 28 61

TEKNİK SERVİS
ARÇELİK - Küçükbakkalköy 463 04 04
AEG-BOSCH - Sahrayıcedid 456 12 48
SONY - Ataşehir 455 84 16
TEFAL - Bahariye 347 45 80

Soyak Holding’in yay›n organ›
Soyak Dünyas› dergisinin ekidir.
Para ile sat›lmaz. Editör

Can Uslu

Bask› ve Cilt
Uniprint 

Prodüksiyon Ajans Medya
0212 287 19 90

Soyak Yeniflehir Yak›n Çevre Rehberi

çat›m›z

Kulüp Fiyata Dahil
Yaza doğru ailelerde arayışlar başlar. “Çocukları sezonluk tenise mi yazdırsak, yoksa

basketbol okuluna mı göndersek? Havuz üyelikleri de bu yaz çok pahallanmış, herhalde

ancak birkaç haftasonu gideriz...” Düşünün ki Soyak Yenişehir’de aldığınız evle birlikte tüm

bu arayışlarınız da sona ermiş olacak. Havuzunuz, tenis kortunuz, basketbol ve voleybol

sahalarınız, hepsi yanıbaşınızda ve ailenizin üyelik ücreti yaşam boyu ödenmiş durumda.

En basit bir sezonluk tenis üyeliğinin dahi 500-600 milyon TL.’den başladığını,

havuz üyeliklerinin yüzlerce dolarla telafuz edildiğini düşünürseniz, Soyak

Yenişehir’deki evinizle birlikte gelen bu avantajların değeri daha fazla

belirginleşiyor. Üstelik  zahmetsizce gelen bu keyifli ortamın tadını kendiniz

gibi insanlarla, komşularınızla çıkaracağınızı, çocuklarınızın bu sağlıklı ve

sportif ortamda yaşam boyu sürecek arakadaşlıklar kuracağını da unutmayın.   

www.soyak.com.tr

çat›m›z dergisine ücretsiz abone olmak için
www.soyak.com.tr adresindeki
anket formunu doldurman›z yeterli :)

Pazarlama ve Sat›fl Ofisi 
Tel: 0216 472 00 16 (pbx)
Faks: 0216 315 26 57
e-mail: pazarlama@soyak.com.tr
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