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‹stanbul’un Avrupa yakas›n›n ça¤dafl

Soyak bu üç boyutlu planda her türlü de¤ifliklik yapma hakk›na sahiptir.
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yaflam projesi Soyak’la gerçeklefliyor.
Soyak’tan ‹stanbul Avrupa yakas›nda
yepyeni bir kent
Soyak, İstanbul’da çağdaş yaşam projelerini yaşama geçirmeye
devam ediyor. Anadolu yakasındaki Soyak Yenişehir’den sonra
İstanbul’un Avrupa yakasında, Olimpiyat Stadı ve Atatürk
Havalimanı yakınında 600 dönümlük bir alanda yapımına başlanan
Soyak Olympiakent, İstanbul için modern şehircilik anlamında
çok önemli bir kilometre taşı. Çevresi yemyeşil yürüyüş, koşu
ve bisiklet parkuruyla çevrili, hayal edeceğiniz tüm spor olanaklarını yaşayabileceğiniz Soyak Olympiakent, 1400 konforlu daire ve
150 villa olmak üzere toplam 1550 konuttan oluşan dev bir
çağdaş yaşam projesi.
Sat›fl Ofisi: www.soyak.com.tr / 444 0 795

Ölçeksizdir.

www.catimiz.com
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Daireler
Sporla yaflama merhaba diyeceksiniz
Öyle bir yaşam alanı hayal edin ki hem siz, hem de aileniz için farklı
bir çok spor alternatifi sunulsun. Eşiniz yüzme havuzunun güneşlenme terasında güneşlenirken siz arkadaşlarınızla beachvolley maçı yapın. Aynı anda kızınız küçük bir yıldız olma yolunda buz pateni dersleri alsın ve sonsuz enerjisiyle sizi hayrete düşüren oğlunuz
kaykayı ile özel pisti defalarca turladıktan sonra tırmanma duvarında
maharetlerini göstersin. Şimdi bu hayalinizin gerçek olduğunu düşünün, çünkü Soyak Olympiakent bunlardan çok fazlasını sunuyor.
Yüzme havuzları, basketbol sahaları, tenis kortu, beachvolley sahası,
buz hokeyi ve buz pateni pisti, rollerblade, kaykay alanlar›, tırmanma duvarı, yürüyüş, koşu ve bisiklet parkuru, çocuk oyun
alanları size ve ailenize sunulan spor imkanlarından sadece bir kısmı.

Güvenli bir ortamda,
tam arad›¤›n›z yaflam
Soyak Olympiakent sakinlerini pratik, güvenli ve huzurlu bir yaşam
bekliyor. Çünkü tüm yaşam alanları
günlük yaşamın her detayı düşünülerek tasarlandı. Örneğin, giriş kapısından doğrudan yer alt› otopark›na geçeceğiniz Soyak Olympiakent dairelerinde, yerleşim alanı
güvenliğiniz ve huzurunuz için trafi¤e kapal›. Etrafı tamamen çevrili
olan site ve çevresinde 24 saat
özel güvenlik, ortak kullanım alanları için jeneratör, dairelerde sesli
ve görüntülü interkom gibi özellikler güvenli bir yaşamın tüm gereklerini karşılıyor. Soyak Olympiakent’in bu güvenli ortamında sizi,
kendi aileniz gibi ailelerle komşu
olacağınız huzurlu bir yaşam bekliyor.

Ankastre beyaz eflyal›,
1400 konforlu daire
Çelik dış kapı, dekoratif Amerikan iç kapılar, halı ve
parke yer döşemeleri, ebeveyn banyosu, mutfaklarda ankastre beyaz eflyalar› ile satışa sunulan
dairelerde aradığınız konfora hemen kavuşmuş olacaksınız. 1 oda + 1 salondan 4 oda + 1 salona kadar farklı daire seçeneklerinin satışa sunulduğu Soyak Olympiakent’de tam aradığınız dairenin sizi beklediğinden emin olabilirsiniz. Tamamı Digiturk ve
Kablo TV yayınları için altyapısı hazır olarak teslim
edilen dairelerin 3 oda + 1 salon ve 4 oda + 1 salon tiplerinde ek olarak ebeveyn yatak odalarında
soyunma odas›, banyolarda akrilik küvet, duş teknesi ve duşakabin bulunuyor.
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Villalar
Villa A

Özel bahçesinde özel havuzlu
150 villa
Soyak Olympiakent’in özelliklerinden
biri de yaratılan seçkin yerleşim
ortamında villaların da bulunması.
Sadece size özel bahçe ve özel
havuzu, müstakil kapal› garaj›yla
tam aradığınız yaşamı bulacağınız
villaların bir çok ekstra özelliği bulunuyor. Ebeveyn yatak odalarında giyinme
odası, mutfaklarda ankastre beyaz eşya
ve banyolarda küvet ve duşakabin bunlardan sadece bazıları. Kesintisiz
enerji kayna¤› ile donanmış tüm
villalarda 24 saat özel güvenlik
sistemi ile seçkin ve huzurlu bir yaşam
sunuluyor.

www.catimiz.com
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2004 Atina
Olimpiyatlar›na Do¤ru...

Süreyya Ayhan
Olimpiyatların doğduğu kentte bir olimpiyata katılmak her sporcunun rüyası
olsa gerek. Bu rüya kaç sporcumuz için
gerçeğe dönüştü henüz tam olarak belli
değil, ancak bu olimpiyatta Türkiye olaAli Enver Adakan
rak birçok ilke imza attığımız kesin.
Öncelikle, tarihinde ilk kez oyunlara sporcu gönderme başarısını gösteren atletizmde, Süreyya
Ayhan, Elvan Abeylegesse, Ebru Kavaklıoğlu, Eşref
Apak, Candeğer Kılınçer Oğuz, Lale Öztürk,
Berk Tuna, Filiz Kadoğan, Ercüment Olgundeniz
ve Serap Aktaş, Atina’da yarışma hakkını elde
ederken, 10 sporcu daha olimpiyat kotasını aşarak Atina’ya gitme şansına sahip bulunuyor. Naim
Süleymanoğlu efsanesinin ışığında yoluna devam
eden halterde ise 6 erkek, 4 bayan sporcumuz
kotayı aşma başarısını gösterirken, atıcılıkta
Oğuzhan Tüzün, judoda Neşe Şensoy, Hüseyin
Özkan, okçulukta Natalia Nasaridze Atina’ya gitme hakkını elde ettiler. Tekelini İngiltere, ABD,
Avustralya, Yeni Zelanda gibi ülkelerin elinde tutuğu yelken dalında Sydney Olimpiyatlarında Finn
dalında 8. olma başarısını gösteren ve başarı grafiHüseyin Özkan
ğini son 4 yıl içinde hayli yükselten Ali Enver
Adakan, Ali Kemal Tüfekçi, Ertuğrul İçingir, yüzmede Derya Erke, Nazlı Uzman, Gülşah Gönenç,
İlkay Dikmen, Aytekin Mindan, Cem Paşaoğlu,
Emre Çelik, Kaan Tayla ve Orel Oral ile güreşte
ise 3 grekoromen ve 3 serbest olmak üzere 6
sporcu kotayı aşarak Atina’da Türkiye’yi temsil
etme başarısını gösterdiler.
Kaan Tayla

‹lkay Dikmen
6 Çat›m›z
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Elvan Abeylegesse
Türkiye’nin geleneksel olarak
tanınmadığı birçok dalda olimpiyatlara katılmasının sevincini yaşarken, son
yılların yıldızı
yükselen ve
hayli iddialı göründüğümüz
dallarda katılamayışımıza da
üzülüyoruz.
Örneğin, federasyonların
2004 yılı bütçesinde aslan payını alan voleybolcularımız ve
Eflref Apak
‘Dev Adamlarımız’ basketbolda Atina’da bizi temsil edemeyecek. Buna karşılık,
yine ciddi bütçeler ayrılan
boks ve tekvandoda, sporcularımızın kalan turnuvalarda kotayı aşma şansı
hala bulunuyor.
Judoda 8, atıcılık, boks ve
yüzmede 4’er, binicilik,
masa tenisi ve yelkende
2’şer, güreşte 3, halter,
tekvando ve okçuluk’da ise
1’er olimpiyat baraj turnuNatalia Nasaridze
vası daha yapılacak.
Atletizm’de ise 9 Ağustos
tarihine kadar yapılacak tüm müsabakalarda, sporcular olimpiyatlara
katılma şansı elde edebilecekler. Teniste ise puan toplamı esası olması nedeniyle, kotayı geçen sporcular ancak Haziran ayı içinde belirlenecek. Çatımız’ın yayınlandığı tarih itibarı ile Türk sporcu kafilesinde
42 olimpik sporcumuzun yeri kesinleşmiş gibi görünse de, bu rakamın daha da yükselmesini ümit ediyor, tüm sporcularımıza iyi bir
hazırlık dönemi diliyoruz.
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Cüneyt Koryürek’le Olimpiyatlar Üzerine
Ropörtaj: An›l Avc›

sayfaya sığdırmanın imkanı yok ama
mümkün olduğu kadar bir özetini vermek, okuyucuyu bilgilendirmek istedim.

Yıllar boyu kendini olimpiyatları tanımaya ve tanıtmaya adamış, kendisi de eski bir atlet olan
Cüneyt E. Koryürek ile Elmadağ’daki bürosunda
sohbet ettik. Cüneyt E. Koryürek, Olimpiyatlar
hakkında yazdığı kitabında, M.Ö. 776’dan bu güne kadar olan süreci, yapıldığı yıllarda dünyada
ve ülkelerde yaşanan önemli olayları anlatarak
Olimpiyat tarihine ışık tutuyor.
Siz uzun zamand›r olimpiyatlarla ilgili
araflt›rmalar yap›yorsunuz, bize biraz
olimpiyatlar›n ç›k›fl›ndan ve sürecinden
bahseder misiniz?
Olimpiyatlar 2800 yıllık geçmişe sahip, dünyanın
en önemli spor organizasyonudur. M.Ö. 776’da
başladığı düşünülen ya da kayıtları o zamana kadar giden bir olay bu. M.S. 4. yy’da sona ermiş,
ondan sonra da 1896 da Modern Olimpiyatlar
olarak başlamış ve 1914’te 1. Dünya Savaşı,
1940 ve 1944’te de 2. Dünya Savaşı nedeniyle
iki kere ara verilmesine rağmen 1948’den itibaren de aralıksız yapılmış bir spor organizasyonudur. Hakikaten her sporcunun katılmak itediği
ve altın madalyayı almak için yarıştığı bir olay bu.
Çünkü şöyle bir Olimpiyat tarihine bakarsanız,
hiçbir zaman 2. gelenin hatırlanmadığını, yalnızca
1. gelenin akıllarda kaldığını görürsünüz.
Neden Olimpiyatlar hakk›nda bir kitap
yazma gere¤i duydunuz?
Maalesef Türkiye’de Olimpiyatlar hakkında hiç-

bir kaynak yok; sadece benim Akbank adına
yazdığım bir kitapçıkla Arçelik adına çıkardığım
bir kitap var. Şimdi de İstanbul Olimpiyatlara
Hazırlık ve Düzenleme Komitesi adına bir kitap
yayınladım. Aslında tabii her dört yılda bir yapılan olimpiyatların zamanı gelince, bizde de olimpiyat akla gelir. Halbu ki olimpiyatlar dünyanın
en büyük spor organizasyonudur ve katılıp madalya almak büyük şereftir ülkeler için. Biz de
olimpiyatlarda 1936’dan beri altmışın üzerinde
madalya almış bir ülkeyiz. Buna rağmen biz de
ne tercüme edilmiş ne de telif olarak yayımlanmış bir kitap yok. Tabii 2800 yıllık bir tarihi 136

Peki sizce bu olimpiyatlarda flans›m›z nedir? Ne kadar sporcumuz
kat›lacak Atina Olimpiyatlar›na?
Eğer ülkeleri serbest bırakırsanız, her
ülkeden mümkün olduğu kadar çok
sporcunun katılmak isteyeceği ortaya
çıkar. Bu bakımdan Uluslararası Olimpiyat Komitesi, katılım için türlü sporlarda belirli standartlar getirmiştir; bu
standartları aşan belirli sayıda atletin ve
sporcunun katılma imkanı vardır. Bu
şekilde mümkün olduğu kadar elit bir
sporcu grubunun katılımı gerçekleşir.
Bu arada bizden de bu standartları geçmiş, başarılı olacak dallarımız var. Ama maalesef biz hem tesis hem de antrenman bakımından daha gerilerden gittiğimiz için diğer gelişmiş veya sporu seven ülkelerdeki spor aktivitelerini yapmanın imkanı yok. Tabii bir kaç tane
altın madalya kazanacağız; güreşte ve halterde,
diğer taraftan okçulukta ve diğer bireysel sporlarda da bir şeyler olabilir. Hatırlarsanız en
büyük başarıyı biz 1948 Londra ve 1960 Japonya Olimpiyatları’nda göstermiştik.
Size Çat›m›z ad›na teflekkür ediyor,
sporcular›m›za baflar›lar diliyoruz.

Soyak Olympiakent Yak›n Çevre Rehberi
ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ
BAUHAUS BEYLİKDÜZÜ
CARREFOUR BEYLİKDÜZÜ
GALLERIA
MİGROS BEYLİKDÜZÜ
FLYINN FLORYA
PAZAR ALIŞVERİŞ MERKEZİ
SİNEMALAR
B.EVLER HOLIDAYPLEX ÜNVERDİ
BAKIRKÖY AVŞAR
BAKIRKÖY CAROUSEL AFM
BAKIRKÖY SİNEMA 74
BAKIRKÖY İNCİRLİ SİNEMASI
GALLERIA PRESTIGE
FLYINN CINEBONUS
YEŞİLKÖY PEUGEOT CINECITY
Z.BURNU CINECITY OLIVIUM CENTER
MOBİLYA
NAZAR MOBİLYA
FOTOĞRAFÇILAR
FOTO KAYA 1-2-3
FOTO ÖNER

(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)

(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)

852
852
559
852
573
698

441
583
571
572
572
663
662
662
546

47
06
95
00
75
02

21
46
83
04
64
28
98
25
96

75
06
60
01
75
60

09
02
80
44
39
86
40
71
96

RESTORANLAR
BALIKÇINIZ ŞAFAK AİLE RESTORANI
KUŞGANA

(0212) 470 58 20
(0212) 495 27 00

ULAŞIM
ETAP TAKSİ

(0212) 471 07 02

EĞİTİM
ODAK DERSANESİ
ÇİĞDEM ANAOKULU
HALKALI TOPLU KONUT LİSESİ
GÜNEŞ İLKÖĞRETİM OKULU

(0212)
(0212)
(0212)
(0212)

542
698
698
548

04
97
34
04

13
49
93
63

BANKALAR
DENİZBANK
YAPI KREDİ
GARANTİ BANKASI
AKBANK

(0212)
(0212)
(0212)
(0212)

471
872
872
873

23
56
62
10

72
38
12
22

DÖVİZ BÜROLARI
MELTEM DÖVİZ

(0212) 697 42 93

KUYUMCULAR
CANDAN KUYUMCULUK

(0212) 698 19 09

ECZANELER
NURHAN ECZANESİ
SENA ECZANESİ

(0212) 472 43 33
(0212) 693 94 52

SAĞLIK
ACIBADEM BAKIRKÖY
ÖZEL ESTETİK AĞIZ VE DİŞ

(0212) 414 44 44
(0212) 472 79 59

(0212) 698 20 76
(0212) 471 29 26

(0212) 444 07 44
(0212) 444 55 66

TÜP GAZ
AYGAZ ALTINEL
AYGAZ BAŞER TİCARET

(0212) 693 02 40
(0212) 548 90 43

VETERİNERLER
PATİ VETERİNER

(0212) 471 16 75

ELEKTRİK ELEKTRONİK
ARICI TİCARET ARÇELİK
SARAY TİCARET VESTEL

(0212) 548 35 45
(0212) 697 10 50

TEKNİK SERVİS
BAYMAK
BEYAZ EŞYA ÖZEL SERVİS

(0212) 472 09 99
(0212) 424 56 83

MARKETLER
ONUR HİPERMARKET
ERCİYES MARKET
İLHAN MARKET

Soyak Olympiakent’in
yan›bafl›nda geleneksel tatlar...

(0212) 698 12 22

İÇME SUYU
FLORA DANONESA
TURKUAZ

GIDA
BALIKÇINIZ ŞAFAK
PALANDÖKEN ET VE TAVUK
ÇAĞRI PASTANELERİ
G.ANTEPLİ ÇAVUŞOĞULLARI PAST.
GİZMO ŞARKÜTERİ VE MEZE EVİ

KUfiGANA

(0212)
(0212)
(0212)
(0212)
(0212)

470
471
472
696
548

58
34
95
57
01

20
13
37
97
97

Kuşgana Restaurant adını asırlar boyu Anadolu Mutfağı'nın
vazgeçilmez damak tadını tamamlayan bakır tencereden
alıyor. Sayısız yöresel yemeklerde kullanılan bu bakır
tencerenin Türk mutfağının sunduğu lezzetlerde büyük
etkisi var. Kuşgana Restaurant işte bu geleneği yaşatmak
misyonu ile İkitelli'de hizmete girmiş ve müşterilerini
ferah ve aydınlık bir ortamda, deneyimli kadrosu, benzersiz mutfağı ve gerçekten doyumsuz tatları ile ağırlıyor.
Damak zevkiniz ister Türk yemeklerine, ister Avrupa
mutfaklarının tatlarına uygun olsun, Kuşgana zengin
seçenekler sunuyor. 350 kişi kapasiteli salonları ise özel
yemekli toplantılar için çok uygun. Kısaca, Kuşgana Türk
lezzet tarihini bugün yaşayabileceğiniz ender İstanbul
mekanlarından biri.
Bilgi için www.kusgana.com

ELEKTRİKÇİLER
TEKSAN ELEKTRİK

(0212) 696 86 50

ÇİLİNGİR
BAŞARAN ANAHTARCI

(0535) 744 8160

İkitelli Cad. No: 3, İkitelli-İstanbul
Tel: (0212) 495 27 00

NALBUR
ŞAHİNLER TEKSTİL VE İNŞAAT YAPI MAL.(0212) 471 77 84
(0212) 693 70 80
(0212) 548 48 27
(0212) 693 68 72

ÇİÇEKÇİLER
İKİTELLİ ÇİÇEKÇİLİĞİ

(0212) 548 21 84

www.catimiz.com
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BAHARA MERHABA...

Soyak Yeniflehir’de mevsimlerin en yeflili

Hep söylüyoruz, Soyak Yenişehirli olmanın en
keyifli yanlarından biri dört mevsimin de bütün
renklerini kendi evinizin bahçesinde doya doya
yaşama şansınızın olması. Mevsimlerden bahar
olunca bu keyif haliyle kat kat artacak ve sizi, kışın
uzun karanlık günlerinde kaybolan yaşama enerjinizle yeniden dolduracaktır.
Soyak Yenişehir ne giyse yakışır ama o bembeyaz
günler, kardan adamlar, bağıra çağıra yapılan kar
topu savaşları geride kaldı. Dallarda çiçekler açtı,
mevsim bahara döndü. Ilık ılık esen rüzgarda site
bahçelerinin yemyeşil çimlerine uzanıp kitap
okumanın, banklarda kafa dinlemenin, sitenin bahçesindeki kafelerde komşularla sohbet edip parlayan güneşin tadını çıkarmanın, doyasıya hareket
edip elinizin altındaki bütün spor imkanlarından
yararlanmanın zamanı geldi. Eğer hala bir Soyak
Yenişehirli olarak size sunulan sportif hayattan
nasibinizi almadıysanız bu bahar bu eksiği telafi
etmeniz için en ideal zaman. Bizden söylemesi!
Yaklaşan yaz aylarına formda girmek, bahar güneşiyle içlerinize ışık tutmak, yarışmak, eğlenmek,
maç yapmak için ihtiyacınız olan tek şey eşofman-

bütün o değerli boş zamanlarınızı
şehrin gürültü ve karmaşasına hiç
girmeden evinizin, bahçenizin huzurlu
ortamında değerlendirebilirsiniz.
Bahçede kutu oyunları oynamak, dostlarınızla tavladan voleybola türlü türlü
yarışma ve turnuvalar düzenlemek, aktif
Soyak Yeniflehir
komşularınızın düzenlediği turnuvalarda
Palmiye Evleri
boy göstermek, çocuklarınızla birlikte
parklarda saatlerce sizin de içinizdeki
çocuğu yaşamak bahar aylarında
larınızı üzerinize geçirip küçük bir organizasyonla
Soyak Yenişehir evlerinde yapabileceklerinizden
grubunuzu oluşturup bahçeye inmek. Tenis kortlasadece bazıları...
rı, voleybol, basketbol ve beach volley sahaları,
aletli jimnastik, aerobik ve yer jimnastiği yapacağınız kapalı spor salonları, havalar iyice ısındığında
dillere destan yüzme havuzları...
Hepsi sizin için, hepsi Soyak
Yenişehir’de.
Aracınıza binmeye bile gerek
kalmadan, eliniz cüzdanınıza
gitmeden, aklınız çocuğunuzda
kalmadan yani bir kentli için pek
de mümkün olmayacak bir
rahatlıkta, tıpkı bir tatil köyünde
yaşıyormuşcasına baharın bütün
güzelliklerinden yararlanmanız
için Soyak Yenişehirli olmanız
yeterli. Site sakinlerinin kullanımına sunulan hizmetlerin sınırlandıramayacağı kadar geniş bir özgürlük
alanınız var: Hayal gücünüz! Penceas›...
k›fl hat›r
renize dolan gün ışığının size vere4
0
0
2
n
’de
ceği ilhamla, işten fırsat bulduğunuz
Yeniflehir

Soyak

Tenise bafllarken...
TEN‹S OYUNUNUN TEMEL KURALLARI
Tenis; kadın, erkek, çocuk, yaşlı, özürlü herkese hitap
edebilen, hem açık hem de kapalı kortlarda oynanabilen nadir spor dallarından biridir. Tekler ve çiftler ola-

Soyak Yeniflehir Palmiye Evleri

8 Çat›m›z
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rak gruplandırılır. Tenisin temel mantığı, topu raket kullanarak, çizgilerle sınırlanmış alan içinde bir defa sekerek veya hiç yere değmeden rakip sahanın çizgilerle
belirlenmiş alana rakibinin karşılayamayacağı şekilde
atabilmektir. Oyun, ilk servis kullanan oyuncunun
kendi yarı sahası dip çizgisi arkasının sağından, rakip sahanın çaprazındaki sağ servis alanına servis
atması ile başlar. Servis karşılayan top yere bir
kez çarpıp sektikten sonra karşı alana topu gönderebilir. Başarısız servis atışlarına hata denir. Hatanın tekrarı durumunda sayı rakip oyuncunun
olur. Ayrıca; topu filenin üzerinde rakip sahaya
atmanız, topu rakip sahanın sınırları dışına göndermeniz, topu yerde ikinci defa sektirmeniz,
topun raketinize bir defadan fazla değmesi
halinde puan kaybedersiniz. Sayı alındıktan sonra,
servis atan bu sefer kendi sahasının dip çizgisi arkasının solundan, yine rakip sahanın çaprazındaki
sol servis alanına servis atar, bu sayı kazanıldıkça
bir sağdan bir soldan oyun bitene kadar devam
eder. Sonraki oyunda, servis atma hakkı diğer
oyuncuya geçer. Toplamları tek sayı olan oyunlarda saha değişimi yapılır. Topun çizgilerle sınırlanan alanın dışına atılmasına ise "out" denir.

Dekorasyon ve Sanat

www.catimiz.com
Bir set 6 oyundan oluşur. Özel turnuvalar hariç, erkekler beş set, bayanlar 3 set oynar. Puanlar; 0 -15 - 30 40 ve Oyun şeklindedir. 40-40 (Deuce) durumunda,
oyun berabere olur ve bundan sonraki ilk sayıyı alan
avantaj kazanır. Bu durumda oyun, oyunculardan biri
diğerine iki puan üstünlük kurana kadar devam eder.
Oyunlarda 6-6 lık bir durum olduğunda, setin galibini
belirleyecek bir oyun oynanır ve buna "Tie-Break"
uygulaması denir. Tie-Break oyununda sayılar 1-2-3-45-6-7 olarak sayılır. İlk 7 sayısına ulaşan veya iki sayı üstünlüğü alan oyunu alır.

SOYAK YEN‹fiEH‹R EVLER‹NDE
TEN‹S AYRICALI⁄I
Soyak Yenişehir’de bu zevkli sporu yapmak, sizin
için bahçeye çıkmak kadar kolay. Her sitenin
bünyesinde yer alan profesyonel standartlardaki
tenis kortlarında arkadaşlarınızla maç yapabilir ya
da kendinizi yeterli bulmuyor veya sıfırdan bu
spora başlamak istiyorsanız tenis dersleri alarak
hayatınızda yepyeni bir sayfayı sporla açabilirsiniz.
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Soyak Yeniflehir’e 3.5 saat mesafede...

AMASRA & SAFRANBOLU
Bugüne kadar size hep ortalama bir saat uzaklıktaki yerler için seyahat rotaları çizdik.
Bu sefer sizi biraz daha yorup özel aracınızla 3,5-4 saatte gidebileceğiniz gezi planları çizmeye karar verdik.
Bu sayımızda yol sizi Batı Karadeniz’in dokusu hiç bozulmamış cenneti Amasra’ya
oradan da Türk ev geleneğinin en güzel örneklerini göreceğiniz Safranbolu’ya götürüyor.

T‹P‹K B‹R BALIKÇI KASABASI:

AMASRA

Karadeniz

Zonguldak

SOYAK
OLYMPIAKENT

İstanbul

SAFRANBOLU

Şile

Karabük

SOYAK
YEN‹fiEH‹R

Düzce

İzmit
Yalova

Mengen

Adapazarı

Bolu

Mudurnu

Bursa

RES‹MLER‹NDEN B‹LE GÜZEL:

Batı Karadeniz kıyısında, çekiç şeklinde
bir yarımada üzerine kurulan Amasra,
dokusundan hiçbir şey kaybetmeden
yıllara meydan okumuş küçük, şirin bir
balıkçı kasabası. Bartın iline bağlı,
yarımadanın limanlarının arasında uzun
yürüyüşler yapmak, Kale’de güneşin
Karadeniz’in siyahi sularına batışını izlemek, ahşap evlerle süslenmiş daracık
sokaklarda fotoğraf çekmek, Çerçiler
Çarşısı’nı, Amasra Müzesi’ni, Bizans
kiliselerini, Roma zindanını görmek bu
geziyi unutulmaz kılacaktır.
Fatih Sultan Mehmet’in 1460 yılında
topraklarına kattığı Amasra aynı zamanda ilk denizcilik okulunun yani ilk
Osmanlı Bahriye Mektebi’nin açıldığı yer.
Bu tarihi bina bugün müze olarak yerliyabancı turistlerin ziyaretine açık.

AMASRA

Amasra’ya gidip de mutlaka yaşamanız gereken bir
keyif de sahildeki balık lokantalarından birinde her
mevsim balığın en tazesinin usta ellerce pişirilerek
önünüze getirildiği şahane balık sofralarından
birinin tadına varmaktır. Yirmi, belki de daha fazla
çeşit kullanılarak hazırlanan, özel yapım zeytinyağ
ve sirkelerle lezzeti arttırılan karışık salatalarıyla da
ünlü bu lokantalarda yemeğin üstüne ballı-cevizli
mandra yoğurdu yemeyi ihmal etmeyin.
Küçük limandaki Canl› Bal›k Restaurant
(0 378 315 26 06) bu tadına doyulmaz deneyim
için tercih edebileceğiniz bir adres.
Yemekten sonra sahildeki salaş kafelerde ya da
balıkçı barınaklarında bol köpüklü bir Türk kahvesi
içip geceyi geçirip sabah uyandığınızda sizi
manzarasıyla büyüleyecek Safranbolu’ya doğru
hareket etmelisiniz.

SAFRANBOLU

Türk-Osmanlı mimarisinin büyüleyici güzellikteki örneklerinin
yan yana sokakları süslediği Safranbolu’nun konak ve evleri
birer birer birbirinden şirin pansiyon ve butik otellere
dönüştürülüp turizmin hizmetine sunuldu. Beyaz dantel örtüleriyle yatakların bile sizi bundan yıllar öncesine götüreceği bu
mucize adresler o kadar çok ki hangi pansiyon ya da otelde
konaklayacağınıza karar verirken zorlanmamanız imkansız.
Eski Safranbolu sakinleri, kışın Çarşı adı verilen şehir
merkezinde yazları ise kentin birkaç km dışında yüksekçe bir
sayfiye yeri olan BAĞLAR da otururlarmış. En güzel
konakların bir bölümüne sahip olan bu pastoral semt kentteki
eski yaşam biçimini hissetmek isteyenler için vazgeçilmez bir
durak.
Maket güzelliğinde ön cephelere sahip olan konak ve evler
havanın izin verdiği mevsimlerde bahçelerinde yapacağınız
tadına doyulmaz kahvaltılarla seyahat defterinizin en kıymetli
anılarından biri haline gelecek. Bahçelerdeki meyve
ağaçlarından yapılmış ev reçelleri, helva sucuk, yöresel peynirler, ıspanaklı cevizli sini çörekleri dut pekmezi, tereyağ ve köy
yumurtası Safranbolu kahvaltılarının vazgeçilmezleri.
Can Dündar’ın deyimiyle “ İnsan sıcaklığının ahşap sıcaklığına
karıştığı” konakların kenti Safranbolu’da Kazdağlı
meydanındaki Cinci Hanı ve Hamamı, Kaymakamlar Evi,
Kileciler Konağı, Mümtazlar Konağı, Karaüzümler Evi,
Manifaturacılar Sokak, Hükümet Sokağı, Arasta Sokağı ile
Bakırcılar ve Demirciler Çarşıları mutlaka
görmeniz gereken yerler.

Kal›nacak Yerler:
Pafla Kona¤› (0370 712 81 53)
Kalealtı Sokak No: 1, Çeşme Mahallesi
Hatice Han›m Kona¤› (0370 712 75 45)
Naip Tarla Sokak No: 4, Babasultan Mahallesi
Terzio¤lu Evi (0370 712 04 63)
Kavuşturucu Geçidi No: 7, Bağlar Mevki
Havuzlu Konak (0370 725 28 83)
Çelik Gülersoy Cad. No:18, Hacı Halil Mahallesi

www.catimiz.com
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Soyak Yeniflehir Kibele Evlerinde
Koleksiyon fl›kl›¤›

Soyak ve Koleksiyon Mobilya’n›n Soyak
Yeniflehir Kibele Evlerinin iç mekan düzenlemelerinde bafllatt›klar› ortak çal›flmayla haz›rlanan
iki örnek daire ziyarete aç›ld›. fiimdi, Soyak
Yeniflehir Kibele Evlerinde, Koleksiyon fl›kl›¤›nda
dekore edilmifl 185 m2’lik 4+1 ve 82m2’lik
2+1 daireleri gezebilirsiniz.

Soyak Yenişehir Kibele Evlerinde hazırlanan iki dairedeki oturma ve yemek
grupları, ebeveyn ve genç odası yatak grupları ile Koleksiyon’un yeni tasarımı “ADA”nın da yer alacağı iç düzenlemelerde, iki firmanın da hedefi ürünü satmak değil, insanlara bir yaşam tarzı sunmak. Çağın tüm iletişim ve ulaşım olanaklarının oluşturduğu serbestliği tasarım özellikleri sayesinde öne
çıkaran projede çok farklı mekanlar ile uyum sağlaması mümkün, yeni ve
farklı öneriler yer alıyor.
Sadece hareketli mobilyaların kullanıldığı, özellikle sade ve yalın çizgilerle
oluşturulmuş genç odası, ebeveyn odası, salon grupları, oturma grupları ve
çalışma odasından oluşan düzenlemelerde, gerek tasarım gerekse renk açısından, içinde yaşayacak insanları ön plana çıkaracak tasarımlar düşünülmüş.
Bu doğrultuda, seçilen renklerin, kullanılan malzemelerin dokusunun, kullanıcının kimliğinin önüne geçmeyen, yaşam ortamlarında serbestçe yer alabilecek rahatlatıcı çözümler
olmasına özen gösterilmiş.
Doğal kiraz kaplamanın yanı
sıra meşe üzerine özel koyu
cila ile farklı renk ve doku seçeneklerinin sunulduğu programda, çağdaş evin ihtiyaçlarına yeni çözümler öneriliyor. Doğal meşenin dokusunu hissettiren özel beyaz patine ve acı kahve cila seçenekleri, ahşabın sıcaklığını
çağdaş tonlarla yaşatıyor.
Koleksiyon: (0212) 223 13 20
www.koleksiyon.com.tr

Soyak Yeniflehir’in
Nefleli Çocuklar›

www.catimiz.com
adresini ziyaret etmeyi unutmay›n!

Ropörtaj: Anıl Avcı

Soyak Yenişehir Şelale evlerinde yaşayan ve burada yaşamanın
avantajlarından en çok faydalanan, birbirinden tatlı dört genç
kızla konuştuk. Cansu, Tuğba, İrem ve Sinem, günlerini nasıl
geçirdiklerini, havuzbaşı sohbetlerini anlattılar. Sonuç olarak
hayatlarından çok memnunlar, “biz burada yaz kış yazlıkta
yaşıyor gibiyiz” diyorlar.
Burada vaktiniz nasıl geçiyor?
Cansu: Yazın en çok havuza giriyoruz, kışın da havuz başında
oturup geç vakitlere kadar sohbet ediyoruz, büfemiz var orada
buluşuyoruz, çok dolaşıyoruz, bazen şelalede vakit geçiriyoruz.
Şelalenin arkasında bir bank var, o bank bizim bankımız, genellikle
orada oturuyoruz.
Peki, havuz dışında başka aktiviteleriniz de oluyor mu?
Tuğba: Voleybol sahamız var, basketbol sahamız var, sürekli turnuvalar
düzenleniyor, hem oynaması çok zevkli hem de seyretmesi. Sahalarımız
çok rahat, ışıkları gece yarısına kadar açık oluyor; maçlar olmadığı
zaman da orada buluşup oturuyoruz.
Sinem: Tenis turnuvaları da düzenleniyor ama onlara genellikle büyükler katılıyor. Bir de turnuvalar sadece haftasonları düzenlenmese, haftaiçleri de olsa daha zevkli olur. Turnuvalara diğer bloklardan arkadaşlarımız
geliyor, kalabalık oluyoruz çok zevkli geçiyor.
İrem: Arkadaşlarımızdan bazıları gitar çalıyor, bu da çok zevkli oluyor.
Sinem: Sadece bu faaliyetler değil de mesela dans dersleri de veriliyor
burada, dans salonu var, Latin dansları, Salsa danslarını öğreniyoruz, sitede oturan dans öğretmenleri var.
Soyak Yenişehir’de oturmanın avantajları neler sizce?
İrem: Bence havuz olması, çünkü ben arkadaşlarıma bahsettiğimde
havuza giriyorum diye, ne kadar şanslısın bizde gelelim diyorlar, tabii
biraz ayrıcalıklı oluyor bu çok önemli bir şey bence.
Tuğba: Geceleri güvenlik çok iyi oluyor, eski evimizde otururken gece
onikiye kadar bile çıkamıyorduk dışarı, burada ikilere üçlere kadar otu10 Ç a t › m › z
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Soyak Yeniflehir fielale Evleri
fielale Köprüsü
ruyoruz. Okul ya da dershane başlayana kadar en fazla bir ay tatile gidebiliyorduk ama burada okul açılana kadar tatil yapıyoruz.
Cansu: Ailelerimiz birbirini tanıdığı için rahatlıkla birbirimize gidip
gelebiliyoruz, site dışında bir yerde olsaydık bu kadar rahat olamazdık,
burada istediğimiz gibi davranabiliyoruz. Bir de, tek tek oturulan
evlerde arkadaşlıklar çok iyi olmuyor çok az arkadaşınız oluyor ama
burada herkes birbirini istemese bile neredeyse tanıyor. Sürekli yazlıkta
gibisiniz burada.
Sinem: Birarada yaşadığımız için arkadaşlıklar çok sağlam oluyor. Bir de
yaza veda ve merhaba partileri oluyor, bir çok kişiyle tanışıyoruz ve çok
eğleniyoruz.
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Soyak Yeniflehir Erkut Soyak Lisesi fiubat 2005’te tamamlan›yor
İstanbul Valiliği İl Özel İdaresince gerçekleştirilecek olan 250
Trilyonluk eğitim yatırımlarının tanıtımı ve hayırseverlerce
yapılacak okulların protokol töreni 17 Mart 2004 günü İstanbul Valiliği binasında yapıldı. Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın da katıldığı protokol töreninde İstanbul’da Milli
Eğitimin genel durumu, ihtiyaçlar, hedefler ve projeler
anlatıldı. İstanbul’da 2305 okul, 42.257 derslik ve 2.124.415
öğrenci bulunuyor ve derslik başına 50 öğrenci düşüyor. Her
yıl öğrenci sayısının nüfus artışı ve göçler nedeniyle 70-80 bin
civarında artması, yılda yaklaşık 2000 yeni dersliğin yapımını
gerektiriyor. Hayırsever vatandaşların da katılımlarıyla gerçekleştirilecek projeler içinde en kapsamlılarından biri şüphesiz
Soyak Yeniflehir Erkut Soyak Lisesi. Soyak Yenişehir’de
hayata geçecek projenin inşaatını 2 Trilyon Liralık yatırımı
üstlenen Soyak gerçekleştiriyor. 25 derslik, laboratuvarlar ve
salonların yer aldığı bina, toplam 5300 m2 kullanım alanına
sahip olacak. Soyak Yenişehir Erkut Soyak Lisesi’nin Nisan
2004’te başlayıp, Şubat 2005’te tamamlanması planlandı.

Soyak ‘‹fl Ortaklar›’ Toplant›s›
9 Mart 2004 günü Soyak, 200’e yakın taşeron
ve tedarikçi firmadan oluşan ‘iş ortakları’yla
Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi sarayında verdiği
yemekli toplantıda buluştu. Kalite Yönetim
Sistemi Takım Lideri Ömer Süreyya Akbay’ın
konuşma yaptığı toplantıda 2004 yılı kurumsal
hedefleri anlatıldı, güvenilir ve daha iyi
yaşanabilir konut projeleri yaratmak adına,
kurum kültürünü ve yönetim felsefesini
çalışanlara, müşterilere ve tedarikçilere yayma
mesajı açıklandı. Akbay, tedarikçiler ve
taşeronlarına iş yapımı ve kalite konularında yılda birkaç kez eğitim verilmesinin de kurumsal hedefler arasında yer aldığını belirtti. Soyak, kalitenin
oluşturulmasında ve böylelikle farklılığın yaratılmasında iş ortaklarının önemini
bir kez daha vurguladı.

Soyak, Y›ld›z Teknik Üniversitesi’nde düzenledi¤i
seminerde ö¤rencilerle bulufltu

SOYAK’TAN KAL‹TE SEM‹NER‹
İstanbul’un karlı 8 Ocak 2004 gününde Yıldız Teknik Üniversitesi’nde “İnşaat Sektöründe Kalite Yönetim Sistemi” konulu bir seminer düzenledi.Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi, İnşaat
Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr.Yalçın Yüksel’in
daveti ile düzenlenen seminere Soyak Genel Müdürü M. Emre
Çamlıbel konuşmacı olarak katıldı. Öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği seminerde, kendisi de Yıldız teknik Üniversitesi mezunu olan
Emre Çamlıbel, inşaat sektöründeki şirketlerin en önemli sorunun
organizasyon birimleri arasındaki kopukluk olduğunu vurguladı.
“Kalite Yönetim Sistemi” çalışmalarının en çok bu alandaki eksikliği
tamamladığını belirten Emre Çamlıbel şunları söyledi:
“Türkiye inşaat sektörünün gelişmesi ve başarılı çalışmalarla
yaşanabilir kentlerin ortaya çıkarılabilmesinde Kalite Yönetim
Sistemleri alanında yapılacak çalışmaların önemli rolü olduğuna
inanıyoruz. Sektörde hakim olan bilgilerin kulaktan kulağa
aktarıldığı yöntemin artık kırılması gerektiğine, çalışmaların belli
bir sistem dahilinde yürütülmesi gerektiğine inanıyoruz. SOYAK’ta
geçmiş dönemde bu alanda yoğun bir çalışma gerçekleştirdik.
ISO 9001:2000 kalite belgesini, tüm iş süreçlerini detaylı bir
şekilde kağıda dökerek sıfır hatayla aldık. Edindiğimiz deneyimleri
sektörle paylaşarak katkıda bulunabileceğimize inanıyoruz. Özellikle
Yıldız Teknik Üniversitesi’nde olduğu gibi sektörün gelecekteki

genç temsilcileri ile, sektör temsilcilerinin buluşmaları bu açıdan
önem taşıyor. Bugün burada bulunmaktan, genç üniversitelilerle
buluşmaktan mutluluk duyuyoruz.”
www.catimiz.com
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Soyak Yeniflehir’den 15 dakika...
Mezzaluna
Dünya çapında ünlü İtalyan restoranları zinciri Mezzaluna’nın Nişantaşında açılan ilk şubesi ile
birlikte İstanbullular gerçek İtalyan mutfağını İstanbul’da ilk kez tattılar diyebiliriz. Deniz mahsulleri salatası, carpaccio, kalamar ve karidesli linguini, odun fırında pişmiş ince hamurlu pizza
çeşitleri, risotto çeşitleri ve İtalyan mutfağı ile anabileceğiniz her tür lezzeti Mezzaluna’da
bulabilirsiniz. İstanbul ve Türkiye’de ardarda açılan şubelerinden sonra Trio Hillside City
Club ile Soyak Yenişehir’in çok yakınına gelen Mezzaluna’yı en yakın zamanda ziyaret etmenizi öneririz. 12.00 - 23.30 saatleri arasında açık.
(0216) 315 54 64, Trio Hillside City Club, Kozyatağı.

Alchera
Anadolu yakasının en popüler mekanlarının başında geliyor Alchera. Hem bir kafe, hem bir restoran hem de çeşitli ilgi alanlarına sahip insanların bir arada bulunabileceği bir “keyif evi”. Aylık
programlar çerçevesinde tiyatro, dans kurs ve gösterileri, mini konserler, film gösterimleri ev sahipliği yaptığı etkinliklerden bazıları. Alchera’da geç saatlere kadar lezzetli yemekler yiyebiliyorsunuz. Mönüsünde Çin’den İtalya’ya ve Fransa’ya kadar dünya mutfaklarından seçilmiş yemeklerin
yanısıra vejetaryanlar ve formunu korumak isteyenler ya da sadece atıştırmak isteyenler için de
seçenekler var. Fındıklı, fıstıklı, ve susamlı Piliç Pane, Çin Usulü Portakallı Piliç gibi spesiyallerin yanı sıra dev porsiyonlu salatalar, burgerler ve makarnalar da mönüde mevcut. Güzel havalarda
bahçesi çok keyifli oluyor. Çimenlerin üstündeki minderlerde, ahşap bölümdeki masalarda ya da
iki ayrı barında hiç sıkılmadan uzun saatler geçirebilirsiniz. Yazın özellikle Meksika barı çok keyifli.
Bir yandan Latin müzikleri dinleyip bir yandan dürümlerin, margaritaların, taze meyve kokteyllerinin tadını çıkarmak mümkün. Önemli maçları da dev ekrandan veriyorlar. Alchera haftanın yedi
günü 10.00 - 02.00 saatleri arasında açık.
(0216) 414 62 20, Bağdat Caddesi 173, Selamiçeşme.

K›r›nt›
Moda'nın klasiklerinden Kırıntı'nın Bağdat Caddesi'ndeki ikinci şubesi, açıldığı günden beri Cadde'nin en gözde mekanlarından biri... Mutfak ve ortam olarak geliştirilen Kırıntı, sıcak ve rahat ortamından hiçbir şey yitirmeden cadde sakinlerine
hizmet veriyor. Bağdat Caddesi'nin diğer popüler mekanlarının aksine cadde üzerinde yürürken görebileceğiniz bir yerde
değil. Cadde üzerinde küçük bir tabelayı takip ederek, dar ve yeşillikli bir yoldan ulaştığımız Kırıntı, büyük bir apartmanın
zemin katına konuşlanmış ve yemyeşil bir bahçeye hakim. Mönüsü çok seçenekli, servis edilen yemekleri görünce iştah
daha çok kabarıyor. Salatalardan burgerlere, dürümlerden diyet ve vejetaryan yemeklere, sıcak ve soğuk sandviçlerden
dünya mutfaklarından lezzetlere, pitalardan makarnalara, tatlılara kadar uzayan içinde her damağa göre bir lezzet bulabileceğiniz bir mönü... Etli Mantarlı Dürüm, Bidiburger ve Kırıntı çorbası mekanın vazgeçilmez spesiyalitelerinden sadece
üçü. Kırıntı özellikle hafta sonları çok kalabalık oluyor. Diğer zamanlarda da yoğunluğunu koruyan mekana gittiğinizde
yer bulamayınca isminizi yazdırıp ayakta masaların boşalmasını bekleyebilirsiniz. Önceden rezarvasyon yaptırma şansınız
da var. Kırıntı her gün 08.30 - 00.00 saatleri arasında açık.
(0216) 356 64 68, Bağdat Caddesi 371, Erenköy

KÜLTÜR - SANAT
Eurovision Şarkı Yarışması
11-15 Mayıs /Abdi İpekçi Spor
Salonu, Zeytinburnu.
24 Mayıs 1956’da İsviçre'de düzenlenen ve sadece yedi ülkenin
katılımı ile gerçekleşen ilk
Eurovision Şarkı Yarışması, İkinci Dünya Savaşı sonrası Avrupa'yı bir
çatı altında toplamak için düzenlendi. 2003 senesinde ülkemize ilk defa
birincilik getiren pop yıldızımız Sertab Erener sayesinde bu yıl final
İstanbul'da yapılıyor. Ülkemiz adına gençlerin favori gruplarından, ska
müziğin temsilcileri Athena yarışıyor. Biletler biletix’ten temin
edilebilir. www.biletix.com veya (0216) 454 15 55.

Evteks Fuarı
19-23 Mayıs 2004 CNR EXPO
www.itf-evteks.com
Türk ev tekstili sektörünü dünya
pazarlarına taşıma misyonunu da üstlenen
EVTEKS 2004 Fuarı’na bu yıl 650’nin
üzerinde yerli ve yabancı firma 2.000’den
fazla marka ile katılıyor.

1 2 Ç a t › m › z www.catimiz.com

Fuar her yıl, Türk ev tekstili ürünlerini satın almak için dünyanın dört
bir yanından gelen büyük kuruluşlar ile teknolojisi ve ürün kalitesi ile
kendini kanıtlamış olan ev tekstili üreticilerini buluşturarak yıllık iş
bağlantılarını sağlıyor.Bu yıl 30.000’i yabancı olmak üzere toplam
100.000 profesyonel ziyaretçiyi ağırlayacak olan EVTEKS 2004, CNR
EXPO’da 100 bin metrekarelik kapalı bir alanda 10 holde düzenleniyor.

Hüseyin Çağlayan Sergisi
22 Nisan - 5 Haziran/Proje 4L. Levent.
2003 yılında Galerist’te kişisel bir sergi açan,
avangart moda tasarımcısı Hüseyin Çağlayan,
Londra’da iki kez ‘Yılın Tasarımcısı’ ödülüne
layık görüldü. Gerçekleştirdiği olağanüstü
projelerle moda tasarımı ve çağdaş sanat
arasındaki sınırları yıkan Çağlayan’ın film, film
müziği ve üç boyutlu animasyon çalışmalarını
kapsayan “Place to Passage” adlı video
yerleştirmesi ve moda gösterilerini bahar
boyunca İstanbul’da
izleyebilirsiniz.
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KEY‹F DOLU ANLAR ‹Ç‹N...
Yeni DVDler
Bu sayımızda da ev keyfinin değişmez unsurları arasında yer alan
DVD ve VCD için piyasaya yeni çıkan filmlerin kısa özetlerini ve
Soyak Yenişehir’den kolayca erişebileceğiniz ilgili dükkanların isim
ve telefonlarını veriyoruz. Bu ay seçtiğimiz ilk 10 filmin isimlerini
aşağıda, 4’ünün ise detaylı tanıtımlarını yanda bulacaksınız.
Keyifli seyirler!

GAİA dvd / Soyak Yenişehir Şelale Evleri
(0216) 533 19 50 (Şelale Evleri intercom için dahili 9977)
güncellenen www.gaiadvd.com sitesinden seçiminizi yapıp telefonla sipariş verebilirsiniz. Filminiz kuryeleri ile gönderiliyor.

Kahkahanın ustası Jim Carrey (Liar, Liar - Ace Ventura - Mask - Majestic ),
bu müthiş eğlenceli filmle evlerinize geliyor! Bir çok seveni olmasına ve
güzel kız arkadaşına rağmen TV muhabiri Bruce Nolan ( Jim Carrey ),
hayatın ona karşı adil olmadığına inanmaktadır. Hayatında geçirdiği en kötü
günün ardından, Bruce kızgınlıkla Tanrı'yı hayatını mahvetmekle ve evreni
iyi yönetememekle suçlar. Bunun üzerine Tanrı (Morgan Freeman) yanıt
verir...ve daha iyisini yapıp yapamayacağını görmek için tüm güçlerini
Bruce'a bağışlar. Liar, Liar'ın yönetmeni ve Nutty Professor'ın yazarından,
ne yapacağı önceden kestirilemeyen Jim Carrey'nin bir haftalık Tanrı'yı
oynadığı bu müthiş komediyi kaçırmayın!

CINE LAND dvd video / Ataşehir

İngiliz yönetmen Danny Boyle’dan kolay kolay aklınızdan
çıkmayacak bir film. Güçlü bir virüs serbest kalmıştır. Bir
damla kanla bulaşabilen ve saniyelerle yıkıcı olabilen virüs,
bulaştığı kişileri sürekli bir cinnet ve cinayet işleme isteğine
sürüklemektedir. 28 günde ülke baştan aşağı kavrulmuştur
ve geriye kalan bir avuç insan yeni bir gelecek yaratma
çabalarına başlarlar, ne var ki önlerindeki tek tehlike ölümcül
virüs değildir...

(0216) 456 03 40

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

Karayip Korsanları
Aman Tanrım
28 Gün Sonra
Yeşil Dev Hulk
Kimlik

•
•
•
•
•

Hollywood Polisleri
Balıkçı Kral
The Siege
Darkness Falls
Yüzüklerin Efendisi İki Kule

Yapımcı Jerry Bruckheimer (Pearl Harbor) ve yönetmen
Gore Verbinski'den muhteşem bir maceraya hazır olun!
Hafif üçkağıtçı fakat bir o kadar da sevimli Kaptan Jack
Sparrow'un (Johnny Depp) korsanlık yaşamı, düşmanı kurnaz
Kaptan Barbossa'nın (Geoffrey Rush), gemisi Siyah İnci'yi çalmasıyla altüst olur. Bu da yetmezmiş gibi Kaptan Barbossa,
Port Royal kasabasına saldırır ve belediye başkanının güzeller
güzeli kızı Elizabeth'i (Keira Knightley) kaçırır. Kızı kurtarmak
ve Siyah İnci'yi yeniden ele geçirmek amacıyla Elizabeth'in
çocukluk arkadaşı Will (Orlando Bloom) ve Jack güçlerini
birleştirirler. Kılıçların sallandığı, şüphe, gizem ve eğlencenin
bir arada harmanlandığı, unutulmaz karakterleri ve daha
önce hiç görülmemiş özel efektleriyle Karayip Korsanları,
kesinlikle görmeniz gereken bir film.

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 4 kitabın
detaylı tanıtımlarını yanda bulacaksınız. Keyifli okumalar!

Remzi Kitabevi / Carrefour-Kozyatağı

Bilim adamı Bruce Banner'ın (Eric Bana) bir öfke yönetimi problemi
vardır. Zeki ama içine kapanık biri olarak genetik alanında eski kız
arkadaşı Betty Ross (Jennifer Connelly) ile yaptığı araştırmalara
yoğunlaşarak acı verici geçmişinden kaçmaya çalışmaktadır.
Anormal bir laboratuvar kazası Bruce'un içinde engel olamadığı
şeytani gücü ortaya çıkar. Bir anda yeryüzündeki en güçlü varlık
haline gelir. Oscar’lı yönetmen Ang Lee, kendi sihiriyle sinemada
çığır açan olağanüstü görsel efektleri birleştirerek, Marvel
Comics'in süper kahramanı Hulk'u beyaz perdeye ustalıkla taşımayı
başarırken, Universal'in klasik gerilim filmlerinin değişmez öğeleri
sayılan romantizm ve trajedi unsurlarını da başarıyla birleştiriyor..

DVD ve Kitaplar

www.catimiz.com

On Bir Dakika, dünyanın en eski mesleği üzerine kurulu bir aşk masalı.
Paulo Coelho'nun kahramanı Maria, iyi bir eş, sakin bir yuva değil, serüvenler, aşklar, zenginlikler hayal etmektedir. Bu hayallerin peşine takılıp ülkesinden uzaklara, İsviçre'ye sürüklenir. Yabancı bir dünyada, hayallerini gerçekleştirmek uğruna garip serüvenlere karışan genç kadının cesareti yanında
ilkeleri de sınanır. Maria, birçok kadının ömür boyu adımını atamadığı bir
eşikten geçmektedir: kendini, bedenini, ruhunu ve cinselliğini tanıma. Aşk ve
cinsel özgürlük, zenginlik ve yoksulluk, utanç ve cesaret, söz simyacısı Paulo
Coelho'nun Maria için katı gerçeklerle dokuduğu düşler dünyasının
çelişkileri. Maria'nın serüveni nasıl biterse bitsin, her şeye rağmen “Dünya
yalnızca on bir dakika süren bir şeyin çevresinde dönüyor.”

(0216) 448 03 73
• Da Vinci Şifresi – Dan Brown
• 11 Dakika – Paulo Coelho
• Aşk Mutfakta Pişer – Maeve Binchy
• Midyeden Suşiye – Birol Güven
• Yaşanmış Şehir hikayeleri
– Şenay Düdek
• Onu Seviyordum – Anna Granda

• Unutulanlar dışında yeni
bir şey yok – Osman Pamukoğlu
• Felsefenin Tesellisi
– Alain De Botton
• Nüveyre – Funda Kalaycıoğlu
• Etiler Koğuşu – Önder Susoğlu

Harvard Üniversitesi Simge-Bilim Profesörü Robert
Langdon, Paris'te iş gezisindeyken, gece yarısı, Louvre'un
yaşlı müdürünün ölü bulunduğu haberini alır. Langdon ve
yetenekli Fransız kriptoloji uzmanı Sophie Neveu, cesedin
etrafındaki izleri takip ederek bu garip esrar perdesini
araladıkça, ipuçlarının onları Da Vinci'nin tablosuna
götürdüğünü keşfederler. Büyük usta bu sırrı herkesin
görebileceği bir yere, ünlü eseri Mona Lisa tablosunun içine
gizlemiştir. Langdon bu garip bağlantıyı açığa çıkarınca
tehlike artar. Eğer içine düştükleri bu karmaşık bilmeceyi
çözemezlerse tablonun büyük yankılar uyandıracak bu çok
eski gerçeği ebediyen kaybolacaktır.

Kitabı altı bölüme ayıran yazar, her bölümde bir filozofun
yaşamından ve yazdıklarından yola çıkarak ayrı bir sorunu ele alıyor.
Toplum tarafından kabul görmemenin tesellisini Sokrates' te,
yeterince paraya sahip olmamanın tesellisini Epikuros'la, kendini
yetersiz hissetmenin tesellisini Montaigne'de, kırık bir kalbin tesellisini ise Schopenhauer'da buluyor. Başkalarının yaşantısını kıskanarak
acı çekenlere Nietzsche'yi öneriyor. Her satırı zekice söylenmiş
sözlerle dolu bu kitap, hem gündelik yaşamımızda kendimizi daha iyi
hissetmemizi, hem de bilgelik üzerine yeniden düşünmemizi sağlıyor.
Etiler Koğuşu'nda ‘şöhret’lerin doğrudan polis ifadeleri belgeleniyor.
Bu bağlamda, polisteki o sakallı ve makyajsız yüzler, ifadelerde bütün
çıplaklığıyla neşredilen suçlar, televole dünyasının kriminal yüzünü
ortaya koyuyor. Yazarlar, "cilalı imaj devri"nin sahte kahramanlarına olabildiğince objektif yaklaşıyor. Yargılamak değil, belgelemek refleksi öne
çıkıyor. Kitapta adları geçen kimi isimler, Türkiye'nin Susurluk
Skandalı'ndan tanıdığı mafya patronlarına, mafyöz organizatörlere kadar
genişliyor. Etiler Koğuşu tarafsız bir yaklaşımı ile ibret dolu bir dünyayı
anlatıyor.

www.catimiz.com
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9000 Y›l Önce
Çatalhöyük’de Yaflam
İnsanoğlunun bilinen en eski Neolitik yerleşim
merkezinde ele geçen yeni bulgular, kadın ve erkeğin
yaşamı tümüyle paylaştığına işaret ediyor.

Çatalhöyük’te yak›n tarihte bulunan bu kad›n heykelci¤i sadece
2.8 cm yüksekli¤inde. S›rt›ndaki
bofllu¤a bir tohum yerlefltirilmifl
olmas› Çatalhöyük’te bitkilerin
›slah edilmesinde kad›n›n önemli
bir rolü oldu¤unu düflündürüyor.

Bundan yaklaşık 9000 yıl önce Anadolu’nun
merkezine yakın düzlüklere gelen Neolitik
insanlar bugün kurumuş olan bir nehrin
yanına yerleştiler. Kurdukları şehrin nüfusu
8,000 kişiye, hane sayısı ise 2,000 eve
ulaştı. Tamamı 87 dönüm içine sıkışan
şehirde sokaklar yoktu ve insanlar damların
üzerinde yürüyerek şehir içi ulaşımlarını
sağlıyorlardı. Damda açılan bir kapaktan
evlerine inen Çatalhöyüklüleri, çoğunlukla
boğa, geyik, leopar, akbaba ve insan figürlerini yansıtan resimler, biblolar ve heykelciklerle dolu bir oda karşılardı. Taş devrinin
son insanları nihayet taşlarını cilalamış,
koyun ve tahılı evcilleştirmişti. Ayrıca,
yabani sığır, domuz ve atları avlıyorlar,
birçok yabani bitkiden yararlanıyorlardı.
En eski tarım toplumu olmamasına karşın
Çatalhöyük, günümüzde gerek büyüklüğü,
gerek yoğun sanatsal bulguları nedeniyle ilk
çiftçiler ve yaşam tarzları hakkında bilgi
veren en önemli yerleşim merkezlerinden
biri olarak kabul ediliyor.

Çatalhöyük’ün ışık tuttuğu en önemli konulardan biri şüphesiz, kadının ilk
tarım toplumundaki yeri. Avrupa’daki geleneksel inanış, bu toplumların
genelde anaerkil toplumlar olduklarıydı. Bu varsayıma göre, kadın liderdi, soy,
varlık, iktidar anadan kıza geçiyor ve ana tanrıçalara tapılıyordu. Gerçekten de
Çatalhöyük’de kadın mı hakimdi? 1990’larda elde edilen yeni bulgular binlerce yıl önce Çatalhöyük’de kadın ve erkek olmanın nasıl olduğuna ışık tuttu.
1961-1965 yılları arasında ilk kazıları yöneten İngiliz Arkeolog James
Mellaart, özellikle bulduğu şişman, doğurgan ana tanrıça heykelcikleri
nedeniyle anaerkil olduğuna inandığı Çatalhöyük toplumu hakkında kitaplar
yayınladı. Oysa, çok sonra elde edilen bulgular düşünüldüğünden daha
karmaşık, daha dengeli ve eşit bir toplum yapısı ortaya çıkardı. Bugüne kadar
yüzde 4’ü incelenen şehrin, her biri öncekinin üzerine inşa edilmiş 18
katındaki yaşam alanları binlerce yıllık tarihi anlatırken, yoğun bilgiler ilk ve
orta seviyelerden elde edildi. Kadın ve erkelerin yaşam tarzına ışık tutan en

Soyu tükenmifl dev k›rm›z› bo¤an›n (Bos primigenius) resmi bir evin
duvar›n› kapl›yor. Bo¤an›n uzunlu¤unun184 cm’den fazla olmamas›na
karfl› insan figürlerinin orans›z flekilde küçük çizilmesi hayvan›n yaratt›¤›
dehfleti anlat›yor. Resim bir ayin veya flölen için çizilmifl olabilir.
1 4 Ç a t › m › z www.catimiz.com

Çatalhöyük’te insanlar kar›nca gibi çal›fl›rlard›. Tah›llardan un
yap›m›, ekmek yap›m›, avc›lar›n getirdi¤i av hayvanlar›n›n et,
deri ve kemiklerinin ifllenmesi, kumafl dokuma, sepet örme,
tafllar›n ifllenip cilalanarak silah ve aletlerin yap›m› gibi
çal›flmalar›n ço¤u gün boyunca evlerin dam›nda yap›l›rd›.

önemli bulgular ise yeme içme alışkanlıklarına dair bulgulardı.
Eğer kadın ve erkek farklı yaşamlar sürdürüyor olsalardı diyetlerinde farklılıklar tesbit edilmesi gerekirdi. Örneğin, hakim
cinsin daha çok ve daha iyi et parçaları yemiş olmaları gerekirdi. Oysa tüm araştırmalar bu konuda bir eşitliğin olduğuna
işaret ediyor, hem izotoplar, hem de dişlerin aşınması gibi
analizler her iki cinsin aynı diyeti paylaştıklarını gösteriyordu.
Kemiklerdeki aşınma ve hasarlardaki benzerlik de kadın ve
erkeğin yaşamları boyunca aynı işleri, aynı zorlukları
paylaştıklarını gösteriyordu. Bununla ilgili en önemli kanıtlardan biri araştırmacı Theya Molleson’un buluşu idi. Molleson
hem kadınlarda hem de erkeklerde göğüs kafesi içinde aynı
miktarlarda siyah is lekesine rastlamıştı. Çatalhöyük halkı
içinde ateş yaktıkları küçük odalarda yaşıyorlardı ve dumanın
tek çıkabileceği yer de tavandaki küçük çıkış deliği idi. Bu
delik aynı zamanda eve giriş ve çıkış yapılan yegane kapıydı.
Havalandırma yeterli olmadığı için de odaların duvarları da
insanların ciğerleri de havaya karışan isle kararıyordu. Özellikle
çok soğuk geçen kış aylarında insanlar evlerinde daha çok vakit
geçiriyorlar ve dumanlı havayı yoğun bir şekilde soluyorlardı.
Sonuç olarak ciğerleri isle kaplanıyor, ölüp de gömüldükten
sonra bu is zamanla kaburgaların içine yapışıyordu. Bu da en
önemli kanıtı oluşturuyordu. Kadın ve erkeklerde bulunan aynı
miktardaki is nedeniyle, erkeğin vaktini daha fazla dışarıda
geçirdiği, kadının daha çok evde kaldığı gibi bir tez ortadan
kalkıyordu. Bu ve benzeri birçok bulgunun ışığında görünen şu
ki Çatalhöyük’de kadın ve erkek hayatı paylaşıyorlar, gün boyunca benzer aktiviteleri gerçekleştiriyorlar, evde de aynı miktarda
zaman geçiriyorlardı. Aynı, günümüzün modern ailesinde
olduğu gibi...
Kaynak: Scientific American, Ocak 2004.
www.sciam.com
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Soyak Yeniflehir’de son etap:

Soyak Yeniflehir’in son projesi, ad›n›
Anadolu’da bereketin sembolü Kibele’den ald›.
Atay Sok.

PALM‹YE EVLER‹

fiELALE EVLER‹
Dini Tesisler
Alan›

MANOLYA EVLER‹

BAMBU RESIDENCE

BAMBU EVLER‹

>
ehir
Atafl

Ticaret

Soyak Yeniflehir Kibele Evleri Sosyal Tesis Havuz Bafl›

Ortak alanlar, hidrofor ve asansörlerde jeneratörle kesintisiz elektrik rahatlığı
bulunan Kibele Evleri’nde her dairenin ısıtılması kombili müstakil sistemle
sağlanacak. Kalorifer tesisatı yapılmış, panel rad-yatörler takılmış olarak teslim edilecek dairelerde kombi, ev sahipleri tarafından tedarik edilecek.
Soyak Yenişehir’in 24 saat özel güvenlikle korunan kapalı site yapısındaki
yaşam alanlarına yeni bir renk getirecek olan Kibele Evleri, daire sahiplerinin
rahatı ve mutluluğu için bütün detayların düşünüldüğü bir proje.Yüzme
havuzu, iki tenis kortu, basketbol sahası, jimnastik/çok amaçlı salon, koşu
/yürüyüş pisti, çocuklar için açık ve kapalı oyun alanı, restaurant-cafesi ile siz
ve ailenize sağlıklı ve sosyal bir yaşam tarzı sunarken, sizin değerlerinizi
paylaşan komşularla aradığınız ortama da kavuşacaksınız. Anadolu’da her yıl
ilkbaharın gelişini müjdeleyen, bereket ve doğurganlığın sembolü Ana Tanrıça
Kibele’den esinlenerek adlandırılan Kibele Evleri’nin bir ayrı özelliği de dünyaca ünlü heykeltraş Mehmet Aksoy’un aynı temalı heykellerinden oluşan
Kibele Çeşmesi ile birlikte sergilenmesi. Kibele Evleri, sunduğu özellikler ve
ödeme kolaylıklarıyla ev sahibi olmayı düşünenler için kaçırılmaz bir fırsat.

BHA

Atay Sok.

Soyak Yenişehir’in son etabı Kibele Evleri’nin satışları devam ediyor. Soyak
Yenişehir kalitesi ve olanaklarıyla ev sahiplerine güvenli, modern ve yepyeni
bir yaşam keyfi sunan proje, 6 blokta toplam 320 daireden oluşuyor. Teslim
tarihi Ocak 2005 olarak belirlenen Kibele Evleri, Soyak güvencesi ve yüksek
inşaat kalitesiyle yaşama geçirilen bir proje. A, B ve C bloklarında 75 ile 185
metrekare arasında değişen 2, 3 ve 4 odalı daire seçeneklerinin hepsi, ankastre beyaz eşyalı mutfaklarıyla sahiplerine teslim ediliyor. Fırın, bulaşık makinesi, ocak ve aspiratör, montajı yapılmış olarak mutfaklarda kullanıma hazır
sunuluyor.

Bilge Soyak
‹lkö¤retim Okulu

E¤itim

Kültür
Tesisi Alan›

K‹BELE EVLER‹

Ak
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niz
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d.

Belediye Sa¤l›k
Tesisi Alan›
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Soyak Yeniflehir’e 5 dakika uzakl›ktaki yeni lezzet:

SAHAN VEGA: Kebaptan çok fazlas›...
Gaziantep yemekleri tüm dünya mutfaklarıyla yarışır diyorsanız İstanbul’da en iyi Gaziantep yemekleri yapan yerlerin başında Sahan’ın
geldiğini belirtelim. Burada tuzundan biberine kadar Gaziantep’ten
gelen malzemeler kullanılıyor. Kebapları müthiş, etler kömür ateşinde
kızarıyor. Malta erikli sarmısaklı patlıcan kebabının dürüme sarılmış
versiyonunu, Alinazik’ini, pidelerini ve dolmasını özellikle tavsiye
ediyoruz. Tüm mezelerde de aynı derecede başarılılar. Sahan son
derece sade ve ferah bir yer. Gitmeden önce rezervasyon yaptırmakta fayda var. Paket servislerinin çevredeki tüm evler ve iş yerleri için
çok değerli olduğunu da belirtelim. Soyak Yenişehir’den arabayla
sadece 5 dakika uzaklıkta...
(0216) 472 82 50
Barboros Mahallesi Halk Caddesi 12, Yeni Sahra.

çat›m›z dergisine ücretsiz abone olmak
www.soyak.com.tr adresindeki

için

anket formunu doldurman›z yeterli :)

Şelale Evleri

: (0126) 533 01 27

Bambu Evleri

: (0126) 533 26 00

Soyak Yeniflehir
Palmiye Evleri : (0126) 533 01 10
Yönetim Telefonlar› Manolya Evleri : (0126) 533 17 07

Soyak Yeniflehir Yak›n Çevre Rehberi
BANKALAR - Ataşehir
FİNANSBANK
DIŞBANK
GARANTİ
AKBANK
KOÇBANK
TÜRKİYE İŞ BANKASI
YAPI ve KREDİ BANKASI

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

CAFE & BAR - Ataşehir
FOOD COURT
THE NORTH SHIELD

(0216) 456 08 58
(0216) 456 14 74

DEKORASYON
AKASYA MOBİLYA AKSESUAR LTD.
ES DEKOR MOBİLYA SAN. TİC. LTD.
NEW LINE MOBİLYA DEKORASYON
EYMİR DEKORASYON İNŞAAT LTD.
YEPA PARKE İNŞAAT TAAHHÜT LTD.
KOLEKSİYON MOBİLYA - Kozyatağı

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

FOTOĞRAFÇI - Ataşehir
DİDEM FOTOĞRAF STÜDYOSU
SERENGİL FOTOĞRAF SANAYİ A.Ş.

(0216) 456 23 29
(0216) 455 74 23

GIDA
MOTTA - Soyak Yenişehir
ANTİK BÖREK
TATLI TUZLU
ATA ET
BOĞAZİÇİ KURUYEMİŞ
ŞÜTTE ŞARKÜTERİ

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

533
455
455
456
455
455

00
68
37
28
16
87

21
51
93
49
81
46

MARKETLER
ŞOK - Soyak Yenişehir
3M MİGROS - Ataşehir
3M MİGROS - Soyak Göztepe
GİMA X-LARGE - Akdeniz Cad.
CARREFOURSA - Ümraniye
CARREFOURSA - Kozyatağı
GİMA - Ataşehir
TANSAŞ - Ataşehir

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

533
456
317
461
525
448
455
455

08
59
18
94
10
02
33
28

77
57
88
70
51
96
75
30

SAĞLIK
TUNALI AĞIZ VE DİŞ SAĞ. P.KLİNİĞİ
ACIBADEM HASTANELERİ
MEDAMERICAN

(0216) 456 56 33
(0216) 544 44 44
(0216) 478 25 55

SİNEMALAR
BONUS PREMIUM CINECITY TRIO
TEPE MAX

(0216) 324 11 11
(0216) 339 85 85

GİYİM - Ataşehir
AY DENİZ
DOĞAN DİKİMEVİ
FARUK ÇARKOĞLU
JETSET AYAKKABI

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

çat›m›z
Mart 2004, Say› 2
Soyak Konut ‹nflaat Sanayi ve
Ticaret A.fi. ad›na sahibi
Erkut Soyak
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Aybars K›z›lsencer

455
455
455
455
455
455
455

455
455
456
455
455
386

455
456
455
455

54
70
50
92
50
34
37

61
42
10
52
92
67

44
06
33
33

24
92
60
26
10
23
17

22
44
58
37
77
33

33
13
90
27

MİNTA BEBEK-ÇOCUK-BAYAN GİYİM
ELEFANTEN ÇOCUK AYAKKABILARI

(0216) 456 35 66
(0216) 456 35 66

ECZANELER
SOYAK YENİŞEHİR ECZANE
ATA ECZANESİ - Ataşehir
BURÇİN ECZANESİ - Ataşehir
GURUR ECZANESİ - Ataşehir
OLCAY ECZANESİ - Ataşehir
MERT OPTİK - Ataşehir

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

KURU TEMİZLEMECİLER - Ataşehir
DRYMAN
HOFFMAN
OCEAN

(0216) 455 71 90
(0216) 455 74 86
(0216) 456 31 80

GÜZELLİK SALONLARI
SİMA KUAFÖR - Soyak Yenişehir
PEM HAIR CLUB - Soyak Yenişehir
BEACH BODY
GENÇ KUAFÖR
ES KUAFÖR (Bayan)
ES KUAFÖR (Bay)
FİNAL BAY/BN. SAÇ TASARIMI
IMAGE KUAFÖR
KENT COIFFURE
KUAFÖR ŞAHİKA
MULİ'S GÜZELLİK MERKEZİ
RAMAZAN ERKEK KUAFÖRÜ
TARA SAÇ TASARIM
YUNUSCAN KUAFÖR
EFLATUN GÜZELLİK SALONU
DİVA GÜZELLİK SALONU

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

KIRTASİYELER - Ataşehir
ATLANTİS KIRTASİYE
MUTLU KIRTASİYE

(0216) 455 44 80
(0216) 455 55 46

RESTORANLAR - Ataşehir
MEZZALUNA - Hillside City Club Trio
BELTAŞ RESTAURANT
CHINESE IN TOWN
BAHÇEDEN
CHICAGO BULLS
CUMBA EV YEMEKLERİ
ÇEŞMESAR OCAKBAŞI
DEFNE RESTAURANT
DIVINO RESTAURANT CAFE
DOMINO's PIZZA
FOOD COURT RESTAURANT
LAMAZİ RESTAURANT
ILGIN ASMAALTI KEBAP LAHMACUN
KIRMIZI OCAKBAŞI
LAMASA
SULTANAHMET HALK KÖFTECİSİ
McDONALD's

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

Editör Can Uslu

533
455
455
455
455
455

533
335
455
456
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455
455

315
455
455
455
456
456
455
455
456
455
456
456
455
455
456
455
455

08
78
19
74
21
30

08
22
52
07
49
38
38
90
00
27
20
44
26
16
12
47

54
16
41
97
31
23
56
13
28
51
08
07
61
45
29
50
32

80
33
52
20
72
20

65
70
82
60
87
87
80
93
73
72
62
34
24
85
66
61

64
00
04
13
24
89
49
16
29
21
58
55
96
81
80
13
55

M&G DİNLENCE EĞLENCE MERKEZİ
PİDESUN KARADENİZ PİDECİSİ
PİZZA VERDE
SULTANİ OCAKBAŞI

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

455
455
455
329

FITNESS CENTER
JIMSA FITNESS CENTER
COLESIUM SPOR VE YAŞAM MERKEZİ
HILLSIDE CITY CLUB TRIO

(0216) 455 47 52
(0216) 485 00 36
(0216) 324 11 11

İÇME SUYU
ERİKLİ SU - Soyak Yenişehir
ÇAM SU - Ataşehir
KARDELEN SU - Ataşehir
KOÇBEY AQUA - Ataşehir
MARTI SU - Ataşehir
ŞADIRVAN SU - Ataşehir

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

533
455
455
455
455
456

99
65
25
23

08
61
61
54
38
12

10
73
45
02

63
35
53
97
99
76

SİGORTA ACENTELERİ
TERLİKSİZLER SİGORTA LTD. (Başak S.) (0216) 523 76 83
ÖZGÜL SİG. LTD. (AIG S.-Vakıf Emeklilik) (0216) 518 48 88
NART SİGORTA VE REASÜRANS BROK. (0212) 231 19 90
TURİZM
BALET TURİZM LTD.
SERİ TURİZM (ETS)
Demiryolları Haydarpaşa
Denizyolları Rezervasyon
THY Atatürk Hava Limanı

(0216)
(0216)
(0212)
(0216)
(0212)

TAKSİ
SOYAK YENİŞEHİR TAKSİ
ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ
ATAŞEHİR UYDUKENT TELSİZ TAKSİ

(0216) 412 28 73
(0216) 455 80 64
(0216) 456 13 70

EĞİTİM
SOYAK YENİŞEHİR BİLGE SOYAK
İLKÖĞRETİM OKULU - Soyak Yenişehir
BİLFEN ANAOKULU - Soyak Yenişehir
ATAŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU
ATAŞEHİR LİSESİ
OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ
KUĞU BALE-MÜZİK OKULU
YILDIZ ALPAR BALE OKULU - Kadıköy
EYÜBOĞLU EĞİTİM KURUM. - Ümraniye

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

533
533
455
455
455
455
337
522

23
11
28
36
28
73
46
12

01
02
81
60
61
33
96
12

TEKNİK SERVİS
ARÇELİK - Küçükbakkalköy
AEG-BOSCH - Sahrayıcedid
SONY - Ataşehir
TEFAL - Bahariye

(0216)
(0216)
(0216)
(0216)

463
456
455
347

04
12
84
45

04
48
16
80

DOĞALGAZ KOMBİ SERVİSLERİ
BAYMAK
DEMİRDÖKÜM
VAILLANT

(0216) 387 21 45
(0216) 572 73 33
(0212) 444 2 888

455
456
348
244
663

49
05
80
02
63

41
06
20
07
63

Prodüksiyon Ajans Medya
Yo¤urtçu Zülfü Sokak 6, 34342 Bebek
Tel: (0212) 287 19 90

Bask› ve cilt
Uniprint
Bas›m San. ve Tic. A.fi.
Ali Kaya Sokak 7,
34330 Levent.
Tel: (0212) 270 63 64
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