
A
taköy Marina’da yaz k›fl hizmet veren de-
nize  s›f›r bir mekan Red Fish.  Ayd›nl›k
dekoru,   yaz›n 300, k›fl›n 70 kifli kapasi-

teli servisiyle         Ataköy’de bal›k keyfini her
zaman yaflayabilece¤iniz mekan›n menüsünde,
mevsime göre yaklafl›k 15 çeflit bal›k bulabilirsi-
niz. Bal›klar›n yan›nda her zaman taze  yiyebile-
ce¤iniz birbirinden lezzetli mezeleri ve özel tatl›
menüsüyle Red Fish kendine yeni müdavimler
edinmeye devam ediyor. 

Red Fish
(0 212) 560 72 76
Ataköy Marina

DEN‹ZE SIFIR BALIK

BANKALAR
F‹NANSBANK (0216) 455 54 24
DIfiBANK (0216) 455 70 92
GARANT‹ (0216) 455 50 60
AKBANK (0216) 455 92 26
KOÇBANK (0216) 455 50 10
TÜRK‹YE ‹fi BANKASI (0216) 455 34 23
YAPI ve KRED‹ BANKASI (0216) 455 37 17 

CAFE & BAR
FOOD COURT (0216) 456 08 58
THE NORTH SHIELD (0216) 456 14 74

DEKORASYON
AKASYA MOB‹LYA AKSESUAR LTD. (0216) 455 61 22
ES DEKOR MOB‹LYA SAN. T‹C. LTD. (0216) 455 42 44
NEW LINE MOB‹LYA DEKORASYON (0216) 456 10 58
EYM‹R DEKORASYON ‹NfiAAT LTD. (0216) 455 52 37
YEPA PARKE ‹NfiAAT TAAHHÜT LTD. (0216) 455 92 77
KOLEKS‹YON MOB‹LYA - Kozyata¤› (0216) 386 67 33

FOTO⁄RAFÇI
D‹DEM FOTO⁄RAF STÜDYOSU (0216) 456 23 29
SERENG‹L FOTO⁄RAF SANAY‹ A.fi. (0216) 455 74 23

GIDA
MOTTA - Soyak Yeniflehir (0216) 533 00 21
NATUREL - Soyak Yeniflehir (0216) 412 56 98
SARIYER BÖREKÇ‹S‹ - Soyak Yeniflehir (0216) 523 40 33
YEN‹fiEH‹R BALIKÇISI - Soyak Yeniflehir(0216) 335 33 75
ANT‹K BÖREK (0216) 455 68 51
TATLI TUZLU (0216) 455 37 93
ATA ET (0216) 456 28 49
BO⁄AZ‹Ç‹ KURUYEM‹fi (0216) 455 16 81
fiÜTTE fiARKÜTER‹ (0216) 455 87 46

MARKETLER
ATA MARKET - Soyak Yeniflehir (0216) 461 39 54
fiOK - Soyak Yeniflehir (0216) 533 08 77
D‹ASA - Soyak Yeniflehir (0216) 523 33 71
3M M‹GROS  (0216) 456 59 57
G‹MA X-LARGE - Akdeniz Cad. (0216) 461 94 70
CARREFOURSA - Ümraniye (0216) 525 10 51
TANSAfi - (0216) 455 28 30

SA⁄LIK
D‹fi DR. AYCAN ÖZGÜN - Soyak Yeniflehir (0216) 533 30 01
PROF. DR. EROL EGEL‹ - K.B.B. (0216) 455 69 35
D‹fi HEK‹M‹ AYTEN EGEL‹ (0216) 455 69 35
ÖZEL ATAfiEH‹R A⁄IZ VE D‹fi SA⁄. POL. (0216) 456 56 33
ACIBADEM HASTANELER‹ (0216) 544 44 44
MEDAMERICAN (0216) 478 25 55

S‹NEMALAR
BONUS PREMIUM CINECITY TRIO (0216) 315 10 10
TEPE NATILUS CINEMAXX (0216) 339 85 85

G‹Y‹M
AY DEN‹Z (0216) 455 44 33
DO⁄AN D‹K‹MEV‹ (0216) 456 06 13
FARUK ÇARKO⁄LU (0216) 455 33 90
JETSET AYAKKABI (0216) 455 33 27
M‹NTA BEBEK-ÇOCUK-BAYAN G‹Y‹M (0216) 456 35 66

ELEFANTEN ÇOCUK AYAKKABILARI (0216) 456 35 66

ECZANELER
SOYAK YEN‹fiEH‹R ECZANE (0216) 533 08 80
ATA ECZANES‹ (0216) 455 78 33
BURÇ‹N ECZANES‹ (0216) 455 19 52
GURUR ECZANES‹ (0216) 455 74 20
OLCAY ECZANES‹ (0216) 455 21 72
MERT OPT‹K (0216) 455 30 20

KURU TEM‹ZLEMEC‹LER
NOVA - Soyak Yeniflehir (0216) 521 53 82
DRYMAN (0216) 455 71 90
OCEAN (0216) 456 31 80

GÜZELL‹K SALONLARI
S‹MA KUAFÖR - Soyak Yeniflehir (0216) 533 08 65
PEM HAIR CLUB - Soyak Yeniflehir (0216) 335 22 70
BEACH BODY (0216) 455 52 82
GENÇ KUAFÖR (0216) 456 07 60
ES KUAFÖR (Bayan) (0216) 455 49 87
ES KUAFÖR (Bay) (0216) 456 51 67
F‹NAL BAY/BN. SAÇ TASARIMI (0216) 455 38 80
IMAGE KUAFÖR (0216) 455 90 93 
KENT COIFFURE (0216) 455 00 73
KUAFÖR BLUE VALS (0216) 455 47 89
KUAFÖR fiAH‹KA (0216) 455 27 72
MUL‹'S GÜZELL‹K MERKEZ‹ (0216) 455 20 62
RAMAZAN ERKEK KUAFÖRÜ (0216) 455 44 34
TARA SAÇ TASARIM (0216) 455 26 24
YUNUSCAN KUAFÖR (0216) 455 16 85
EFLATUN GÜZELL‹K SALONU (0216) 455 12 66
D‹VA GÜZELL‹K SALONU (0216) 455 47 61

KIRTAS‹YELER
KIRTAS‹YE DÜNYASI - Soyak Yeniflehir (0216) 533 24 01
ATLANT‹S KIRTAS‹YE (0216) 455 44 80
MUTLU KIRTAS‹YE (0216) 455 55 46

RESTORANLAR
KÖFTEC‹ - Soyak Yeniflehir (0216) 520 05 55
LA PADELLA (0216) 455 45 53
HAS KUMP‹R & DÖNER (0216) 456 72 46 
HAS DOYDUM (0216) 455 82 82
ORTAKÖY KUMP‹R (0216) 455 85 45
‹ZM‹RL‹ (0216) 456 41 24
MAV‹ YUNUS BALIK EV‹ (0216) 456 74 88
MEZZALUNA - Hillside City Club Trio (0216) 315 54 64
BELTAfi RESTAURANT (0216) 455 28 90
SAFRAN (0216) 455 16 00
CHINESE IN TOWN (0216) 455 41 04
BAHÇEDEN (0216) 455 97 13
CHICAGO BULLS (0216) 456 31 24
CUMBA EV YEMEKLER‹ (0216) 456 23 89
ÇEfiMESAR OCAKBAfiI (0216) 455 56 49
DEFNE RESTAURANT (0216) 455 13 16
DIVINO RESTAURANT CAFE (0216) 456 28 29
DOMINO's PIZZA (0216) 455 51 21
FOOD COURT RESTAURANT (0216) 456 08 58
LAMAZ‹ RESTAURANT (0216) 456 07 55
GÖZDE KARADEN‹Z P‹DE SALONU (0216) 455 61 96
KIRMIZI OCAKBAfiI (0216) 455 45 81
LAMASA (0216) 456 29 80
McDONALD'S (0216) 455 32 55

M&G D‹NLENCE E⁄LENCE MERKEZ‹ (0216) 455 99 10
P‹DESUN KARADEN‹Z P‹DES‹ (0216) 455 65 73
P‹ZZA VERDE (0216) 455 25 45
SULTAN‹ OCAKBAfiI (0216) 329 23 02
SAHAN (0216) 385 10 15
PIZZERIA PINO - ‹çerenköy (0216) 448 05 66
RAKI-BALIK - Caddebostan (0216) 478 45 78

FITNESS CENTER
HITFORM LIFE CLUB (0216) 317 4 333
JIMSA FITNESS CENTER (0216) 455 47 52
COLESIUM SPOR VE YAfiAM MERKEZ‹ (0216) 485 00 36
HILLSIDE CITY CLUB TRIO (0216) 324 11 11

‹ÇME SUYU
DANONE - HAYAT SU - Soyak Yeniflehir (0216) 533 26 36
ER‹KL‹ SU - Soyak Yeniflehir (0216) 533 08 63
ÇAM SU (0216) 455 61 35
TURKUAZ (0216) 455 54 97
MARTI SU (0216) 455 38 99
fiADIRVAN SU (0216) 456 12 76

S‹GORTA ACENTELER‹ 
TERL‹KS‹ZLER S‹GORTA LTD. (Baflak S.) (0216) 523 76 83
ÖZGÜL S‹G. LTD. (AIG S.-Vak›f Emeklilik) (0216) 518 48 88

TUR‹ZM
ASYA TUR - Soyak Yeniflehir (0216) 481 85 25
BALET TUR‹ZM LTD. (0216) 455 49 41
SER‹ TUR‹ZM (ETS) (0216) 456 05 06
Demiryollar› Haydarpafla (0212) 348 80 20
Denizyollar› Rezervasyon (0212) 244 02 07
THY Atatürk Hava Liman› (0212) 444 08 49

TAKS‹
SOYAK YEN‹fiEH‹R TAKS‹ (0216) 533 09 84
MERKEZ TAKS‹ (0216) 455 80 64
UYDUKENT TELS‹Z TAKS‹ (0216) 456 13 70

E⁄‹T‹M
SOYAK YEN‹fiEH‹R B‹LGE SOYAK
‹LKÖ⁄RET‹M OKULU - Soyak Yeniflehir (0216) 533 23 01
B‹LFEN ANAOKULU - Soyak Yeniflehir (0216) 533 11 02
ATAfiEH‹R ‹LKÖ⁄RET‹M OKULU (0216) 455 28 81
ATAfiEH‹R L‹SES‹ (0216) 455 36 60
OSMANGAZ‹ ANADOLU L‹SES‹ (0216) 455 28 61
KU⁄U BALE-MÜZ‹K OKULU (0216) 455 73 33
YILDIZ ALPAR BALE OKULU - Kad›köy (0216) 337 46 96
EYÜBO⁄LU E⁄‹T‹M KURUM. - Ümraniye (0216) 522 12 12

TEKN‹K SERV‹S
ARÇEL‹K - Küçükbakkalköy (0216) 463 04 04
AEG-BOSCH-SIMENS - Sahray›cedid (0216) 456 12 48
SONY (0216) 455 84 16
TEFAL - Bahariye (0216) 347 45 80

DO⁄ALGAZ KOMB‹ SERV‹SLER‹
BAYMAK (0216) 387 21 45
VAILLANT (0212) 444 2 888
ALARKO (0216) 315 50 61
DEM‹RDÖKÜM - Göztepe (0216) 350 70 73
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Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Aybars K›z›lsencer

Soyak Konut ‹nflaat Sanayi ve
Ticaret A.fi. ad›na sahibi
Erkut Soyak
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444 0 795 

fielale Evleri : (0216) 533 01 27
Palmiye Evleri : (0216) 533 01 10
Manolya Evleri : (0216) 533 17 07

Bambu Evleri : (0216) 533 26
00
Bambu Residence : (0216)

Soyak Yeniflehir Yönetim Telefonlar›

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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Soyak Pek Yak›nda ‹zmir Maviflehir’de 

Soyak Olympiakent III
Örnek Daireleri Ziyarete Aç›ld›

Soyakl› Olmak

Soyak Olympiakent’te
Kas›m’da Teslim Bafll›yor

Gezi: Assos

Sa¤l›k ‹çin Ege Mutfa¤›Bas›m yeri ve tarihi ‹stanbul, Mart 2005
Yay›n türü 3 Ayl›k, süreli, yerel
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Soyak Pek Yak›nda ‹zmir Maviflehir’de 

Soyak Olympiakent III
Örnek Daireleri Ziyarete Aç›ld›

Soyakl› Olmak

Soyak Olympiakent’te
Kas›m’da Teslim Bafll›yor

Gezi: Assos

Sa¤l›k ‹çin Ege Mutfa¤›

Soyak’ta
hayaller
gerçek oluyor...
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Soyak, ça¤dafl yaflam› ‹zmir Maviflehir’e tafl›yor...

K
uruluflundan itibaren gerçeklefltirdi¤i çok say›da ça¤dafl projeyle ‹stanbullula-
ra modern ve kaliteli yaflam alanlar› sunan Soyak, 2005’te ‹zmir’de de yeni
bir proje tasarl›yor. Emlak GYO ile gelir paylafl›m› sistemine dayanan bir söz-

leflme imzalam›fl olan Soyak, ‹zmir Maviflehir’de bulunan 2 bin konutluk bu proje-
nin inflaat›na ve sat›fl›na 2005 y›l›nda bafllamay› planl›yor. Ayr›ca Maviflehir'in tam
karfl›s›nda, Çanakkkale yolu üzerinde, Soyak taraf›ndan sat›n al›nan 2 bin konutluk
araziyle beraber, ‹zmir’de gerçeklefltirilecekkonut say›s› 4 bine ulaflacak. 

‹zmir'deki konutlar›  20-24 ay içerisin-
de teslim etmeyi planlayan Soyak, da-
ha önceki projelerinde oldu¤u gibi bu-
rada da kalitesi ile dikkat çekecek ko-
nutlar› peyzaj›ndan dekorasyonuna bü-
tün ayr›nt›lar› düflünülmüfl ve tamam-
lanm›fl olarak teslim edecek.

Soyak'›n Genel Müdür Yard›mc›s›
Aybars K›z›lsencer, ‹zmir'de yap›lan
toplant›da, son olarak Soyak Olympi-
akent III dairelerinin sat›fla sunuldu¤u-
nu ve ‹zmir'de yaz sonunda sat›fllar›n
bafllamas›n›n planland›¤›n› söyledi. ‹s-
tanbul'da
yap›lan konutlarda 120 ay kredi imkan›
sa¤lad›klar›n› söyleyen K›z›lsencer,
benzer bir uygulamay› ‹zmir'de de
yapmak için çal›flt›klar›n› sözlerine ek-
ledi.

‹zmir Maviflehir'deki
projeyle ilgili bilgilere
www.soyak.com.tr
adresinden ulaflmak mümkün.

Soyak,
‹zmir Maviflehir'de

yapaca¤› konutlarla,
ça¤dafl ve kaliteli
yaflam anlay›fl›n›

Türkiye'ye yaymay›
planl›yor...  



A
thena tap›na¤›na ev sahipli¤i yapan antik flehri, insan›n içi-
ni ›s›tan tafl evleri, kristal parlakl›¤›nda denizi, do¤al güzel-
likleri ve flehri saran kendine özgü mistik atmosferiyle,

M.Ö. 384 -387 tarihleri aras›nda Aristotale’a ev sahipli¤i yapm›fl
olan Assos, Antik ça¤lardan günümüze 3000 seneyi aflk›n tari-
hiyle Çanakkale’nin gözde turistik merkezlerinden biridir. Yük-
sek kayalar›n üzerine kurulmufl ihtiflaml› Assos Antik fiehri Ören
Yeri, çeflitli dönemlere ait tarihi eserleri ve kendine has mimari-
siyle yap›lm›fl tafl evlerin bulundu¤u dar sokaklar› ile görmeyen-
ler için es geçilmemesi gereken bir güzellik.

Biga Yar›madas› olarak bilinen, Marmara Denizi, Çanakkale Bo-
¤az› ve Edremit Körfezi aras›nda kalan bölgenin, antik ça¤larda-
ki ismi Troad veya Troas olarak kabul edilir. Çeflitli dönemlere
ait onlarca antik yerleflimin kuruldu¤u Traod (Troas) bölgesinde-
ki önemli antik kentlerden bir tanesi de, Çanakkale il s›n›rlar›
içindeki Assos Antik fiehridir.  Çanakkale iline 90 Km mesafede
olan Assos, Troad (Troas) bölgesinin güney k›y›s›nda, Baba Bur-
nu’nun (Babakale) yak›n›nda, Midilli (Lesbos) adas›n›n tam karfl›-
s›nda bulunmaktad›r. Assos, k›y› fleridi ile Tuzla Çay› (Satnioeis)
aras›ndaki mesafenin 1500 metre oldu¤u bölgede, hem denize
hem de karaya hakim 235 metre yüksekli¤indeki Andezit tafllar-
dan oluflan bir tepede kurulmufltur. Assos Antik Kenti’ndeki Ak-
ropol, 3 kilometre uzunlu¤unda iflçilik ve mimari aç›dan dönemi-
nin en iyi surlar›ndan biriyle çevrilidir. 

Bafl döndürücü Assos’un sadece havas›n› soluyarak ve günbat›-
m›n› izleyerek de saatler hatta günler geçirilebilirsiniz ama yine
de siz siz olun, özellikle ilk defa gidiyorsan›z, tarihi güzellikleri-
ni dolaflmadan sak›n geri dönmeyin; M.Ö. II. yüzy›lda kurulmufl
olan Assos Antik Tiyatrosu, II. yüzy›ldan kal›nt›lar›n görülebile-
ce¤i, dönemin resmi yap›lar›n›n yer ald›¤› Agora, Assos Antik
Kentinin fiehir Meclisi olan kürsü, heykeller, ve küçük an›tsal ya-
p›lardan oluflan Bouleuteiron, en yüksek yere kurulu, M.Ö. 6. yy
da yap›ld›¤› tahmin edilen Athena Tap›na¤›, Bizans yap›lar›ndan
kalan tafllarla yap›lm›fl Hüdavendigar Camii, Assos Antik Kenti-
ne giden yol üzerinde yap›lm›fl Behramkale Köprüsü, gezilecek
eserlerden bir kaç›. 

Restoranlar
ASSOS RESTORAN (0286) 764 01 43
KAYNANAMIN YER‹ (0286) 762 90 48

Konaklama
URAN MOTEL RESTORAN (0286) 747 02 18
ASSOS HOTEL  (0286) 721 70 17
ER‹fi PANS‹YON (0286) 721 70 80

GEZ‹: ASSOS
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Koca bir k›fl bitmek üzere…
Bahar›n kokusu yavafl yavafl
burnumuza gelmeye
bafllam›flken,
günefli en güzel karfl›laya-
bilece¤iniz
tepelerden birine kurulu
Assos, di¤er ad›yla
Behramkale, haftasonu
solu¤u almak için
en güzel mevsimine
do¤ru yaklafl›yor...

...



Tasar›mlar›n›z› yaparken neleri
ön planda tutuyorsunuz?
-Öncelikle evde yaflayacak kiflilerin yaflam tarz› ve al›flkanl›klar› dikkate
al›nmal›. Ev çok kiflisel bir mekan oldu¤u için dekorasyonda öncelikler her
aile için farkl›d›r. Fakat ruhsal ve fiziksel sa¤l›k, konfor ve ifllevsellik genel
olarak vazgeçilmeyecek kriterler olmal›d›r. Bu kriterleri de sa¤lamak için
evin yaflam mekan›n›n ayd›nl›k ve ferah tutulmas›, yatak odalar›nda yoru-
cu detaylar ve renklerden kaç›n›lmas›, mobilya yerlefliminde sirkülasyon
alanlar›n›n ve mekan›n ölçülerinin göz önünde bulundurulmas› gibi baz›
genel unsurlara dikkat edilebilir. Bütünün küçük detaylardan meydana
geldi¤ini ak›lda tutarak her detay› tek tek de¤erlendirmek gerekir.
Malzeme seçiminde neye dikkat edersiniz?
-Ev dekorasyonlar›nda minimalist ak›m etkisinin b›rakm›fl oldu¤u düz ku-
mafll› modern mobilyalar evlerin her köflesini doldurmakta. Koyu rengin
hakim oldu¤u wenge ahflap kaplama mobilyalar halen kullan›l›yorsa da bu-
nunla birlikte beyazlat›lm›fl aç›k mefle ve ham ahflap görünümlü masif mo-
bilyalar da çok moda. Bu yal›n mobilya üzerlerinde eskiden çok kullan›lan
küçük biblolar yerine daha gösteriflli aksesuarlar, mumlar ve uzun vazolar
yer al›yor. Perde ve tüllerde chenille kumafl yerini tamam› ipek ve ipek ka-
r›fl›ml› tüllerle polyester tafta ve organze fonlara  b›rak›yor. Aksesuarlar-
da ve tekstilde renkleri denge içinde birarada kullanmak 2005’in en göz-
de trendleri aras›nda.    

San›r›m en çok ifllevsel-
li¤e önem veriyorsu-
nuz?

-Küçük evlerde her metrekare
çok de¤erlidir. Dekorasyonda
dikkat edilecek küçük noktalarla
her alan› ifllevsel bir hale çevi-
rebiliriz. Küçük evlerde haz›r
mobilya almak yerine evimizin
ölçe¤ine uygun, yerine göre
özel dizayn edilmifl mobilyalar
kullan›rsak gereksiz bofl alanla-
r›n oluflmas›n› önlemifl oluruz.
Her küçük ev kompakt de¤ildir ama küçük evleri dekore ederken amaç evi
kompakt bir hale getirmektir. Böylece alan ne kadar küçük olursa olsun
gerekli ifllevleri yerine getirebilecek kapasitede bir eve dönüfltürebiliriz.
Soyak Olympiakent Evleri’nin dizayn›nda nas›l çal›fl›yorsunuz?
-Soyak evleri, kullan›c›lara zemin malzemeleri, boya iflleri, banyo ve mut-
fak dolaplar› tamamlanm›fl olarak teslim edildi¤i için, genelde dekorasyo-
nun bundan sonraki aflamalar› için bir uzmana ihtiyaç duyulmaktad›r. Bu
aflamada bizimle temasa geçen Soyak’la, ilk görüflmemizde nas›l bir me-
kan hayal etti¤imizi, tercih etti¤imiz tarz› ve renk skalas›n› konufluruz.
Karfl›l›kl› anlaflmam›z sonucunda öngörülen süre içinde taahhüt etti¤imiz
iflleri tamamlar, evi ziyaret için istenildi¤i flekilde teslim ederiz.

Pebbledesign
Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A3 Blok No: 26, Etiler-‹STANBUL
(0212) 351 77 90 e-mail: info@pebble-design.com

3500 Konutluk Bir Kent

A
vrupa yakas›n›n ça¤dafl yaflam projesi Soyak
Olympiakent’in ilk dairelerinin anahtar teslimi 2005 Kas›m
ay›nda gerçekleflecek. 3500 konutla Olympiakent’te

yepyeni bir yaflam alan› kuracak olan Soyak, 44 y›ld›r
gerçeklefltirdi¤i “daha iyi yaflanabilir” konut projeleriyle yaflam
kalitesine destek vermeye devam ediyor. Sat›fllar› devam eden
1564 konuttan oluflan Soyak Olympiakent III'te ise 60, 84, 94,
120 ve 140 m2’lik dairelerin iç tasar›mlar› tamamlanarak görmek
isteyenlerin ziyaretine aç›ld›. Yüzme havuzu, genifl otopark alan-
lar› ve görüntülü interkom sistemiyle desteklenen, 24 saat özel
güvenli¤e sahip Soyak Olympiakent III daireleri, ankastre beyaz
eflyal› mutfak, çelik d›fl kap›, dekoratif amerikan iç kap›lar, hal› ve
parke yer döflemeleriyle tasarland›. 

Soyak Sat›fl Ofisi
444 0 795
www.soyak.com.tr

Soyak Olympiakent’in ilk daireleri
Kas›m’da teslim ediliyor...

Soyak Olympiakent Yak›n Çevre Rehberi
Ç‹ÇEKÇ‹LER
BEST ULUSLARARASI Ç‹Ç. Yenibosna (0212) 653 57 34
DEN‹Z Ç‹ÇEK EV‹ Yeflilyurt (0212) 573 49 76
KILIÇLAR Ç‹ÇEKÇ‹L‹⁄‹ ‹kitelli (0212) 698 3230

ECZANELER
DO⁄Ufi ECZANES‹ Ataköy 5. K›s›m (0212) 661 33 19
YONCA ECZANES‹ Atakoy 9. K›s›m (0212) 559 83 04

GÜZELL‹K MERKEZLER‹
DR. MEN‹JE ESTET‹K MERK. Galleria-Ataköy (0212) 559 67 99

VETER‹NER
EZG‹ VETER‹NER KL‹N‹⁄‹ Ataköy 5. K›s›m  (0212) 559 00 71
FLORYA VETER‹NER KL‹N‹⁄‹ Florya (0212) 573 97 98 
GOLD DOG HOSPITAL Yeflilköy (0212) 663 11 23 
‹STANBUL HAYVAN HASTANES‹ Florya (0212) 663 91
42
MEDICINE VETER‹NER Yeflilköy (0212) 574 17 92 
M‹N‹K DOSTLAR Yeflilköy (0212) 663 23 93 

KARGO
CARGO&CARGO Yenibosna (0212) 548 66 77
ARAS KURYE ‹kitelli (0212) 696 01 02 
RTL KURYE Bak›rköy (0212) 570 51 30 

TUR‹ZM
IfiIL TUR SEYAHAT ACENTASI Bahçelievler(0212) 575 35
60 
OR-YA TUR‹ZM Bak›rköy (0212) 543 72 94
TAKS‹

A‹RPORT TAKS‹ Yeflilköy Atatürk Havalim. (0212)
663 68 14
ATAB‹RL‹K TAKS‹ Ataköy (0212) 560 97 10
BASINKÖY TAKS‹ Florya (0212) 599 58 61
BEfiYOL MERKEZ TAKS‹ Güneflli (0212) 551 58 46
ETAP TAKS‹ Halkal› Toplu Konut. 2. Etap (0212) 548 21
59
FLORYA MERKEZ TAKS‹ Florya (0212) 573 29 31
GALLER‹A TAKS‹ Galleria Al›flverifl Merkezi (0212) 560 33
03
HALKALI MERKEZ TAKS‹ Halkal› (0212) 548 17 45
INTERNATIONAL HOSP. TAKS‹ Yeflilköy (0212) 573 70
84
KONUT TAKS‹ Halkal› Toplu Konutlar (0212) 698 66 04

RESTORANLAR
LA CASA DEGLI ANGELI Yeflilköy (0212) 573 68 28
AIRPORT INN RESTAURANT Yeflilköy (0212) 663 78 59
BACA RESTAURANT Ataköy (0212) 560 81 00
BIERSTUBE Yeflilköy (0212) 414 18 00
ROYAL CHINA Yeflilyurt (0212) 573 67 74 
PACINO ISTANBUL Yeflilköy (0212) 573 04 07
MARM‹T Yeflilköy (0212) 573 85 81

P‹ZZA 
DAYTONA P‹ZZA Yeflilköy (0212) 574 27 46
D‹L‹M P‹ZZA Yeflilköy (0212) 573 33 25 
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Öncelikli haberdar olmak için:
www.soyak.com.tr’ye kay›t olun.

Neslihan Pekcan, Gönül Ardal, Yelin Evcen

DEVEL‹ Samatya (0212) 529 08 33 

Soyak Olympiakent’teki
örnek dairelerin iç dekorasyonu-
nu yapan Pebbledesign’la k›sa bir
söylefli gerçeklefltirdik...

Modern Tasar›mlar
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Soyak Olympiakent III Örnek

S
oyak Olympiakent’te 138, 120, 94, 84 ve 60m2’lik örnek daireler ve
308m2’lik örnek villa ziyarete aç›ld›. Ziyaret saati ile ilgili detaylar›
www.soyak.com.tr’den almak mümkün.

Pebbledesign taraf›ndan dekore edilen örnek dairelerin ve villalar›n mobilyalar›
Koleksiyon Mobilya’dan seçilirken; hal›lar Step, aksesuarlar Mudo, Esse,
Paflabahçe ve Pebbledesign tasar›mlar›ndan olufluyor. Örnek daireler, her farkl›
m2’ye göre farkl› bir aile tipi göz önünde bulundurularak ve genel bir konsept
oluflturularak dekore edildi. Spor ve do¤ayla içiçe, kaliteli ve güvenli bir yaflam
sunan Soyak Olympiakent'te “yaflamda kalite” ön planda tutuluyor. 

Öncelikli haberdar olmak için:
www.soyak.com.tr’ye kay›t olun.

84m2 94m2

120m2 138m2

Soyak, Avrupa yakas›n›n ça¤dafl yaflam projesi Soyak Olympiakent’in 
örnek dairelerini ziyarete açt›.



Soyakl› Olmak...
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B
ugüne kadar gerçeklefltirdi¤i
projelerle kaliteli yaflama
verdi¤i önemi kan›tlayan So-

yak, 44    y›ld›r ça¤dafl yaflam ko-
nusunda att›¤› ad›mlarla alan›nda
daima öncü oldu.  

Yaflayanlar bilir, Soyak flimdiye
kadar projelerinde yaflayanlara
baflka bir yerde bulamayacaklar›
bir yaflam anlay›fl› sundu.

En son teknoloji ve modern tasa-
r›mlarla dizayn edilmifl evlerin d›-
fl›nda,Soyak’ta yaflaman›n as›l ra-
hatl›¤› evin d›fl›ndaki imkanlard›r.

En küçük alan›na kadar yemyeflil
bir çevrede her sabah yap›lan
günlük yürüyüfller, yaz›n, geceya-
r›lar›na kadar süren havuzbafl›
sohbetleri, her mevsim bafl›nda
gelenek haline gelmifl festivaller
ve partiler, bütün ihtiyaçlar›n›z›
karfl›layabilece¤iniz al›flverifl me-
kanlar›, soluklanmak için u¤raya-
bilece¤iniz kafeleriyle, benzeri ol-
mayan bir yaflam anlay›fl› sunan
Soyak, projelerini
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bugüne kadar sadece insanlar›n 
ihtiyac›na göre flekillendirdi. 
Günün her saati kendini ve çocuklar›-
n› güvende hisseden Soyak sakinleri-
nin birbirleriyle iliflkileri de daima
samimi ve s›cak oldu... Ayn› sitede
yaflayan, ayn› havay› soluyan, ayn›
imkanlara sahip insanlar›n bir araya
gelip çok güzel sosyal aktiviteler
yapt›¤›na da tan›k olduk. Bunlar, her
zaman titiz çal›flmalar sonucu düzen-
lenen ve kat›lanlar›n uzun zaman ko-
nufltu¤u e¤lenceli organizasyonlar
oldu. Bu organizasyonlar, Ege’den
Tar›k’a bir çok ünlü pop sanatç›s›n›n
kat›l›m›yla daha da coflku dolu geçti...

K›fl›n da karlar alt›nda kalan yeflil
yollar›n, yüzme havuzunun ve hey-
kellerin görüntüleri, site sakinlerinin
k›fl› alg›lay›fllar›n› de¤ifltirerek bu
mevsimden müthifl bir tat almalar›na
sebep oldu... Karda k›sa da olsa
yap›lan yürüyüfller, zihinlerde ve
bedende yaflama zevkini yeniden
uyand›rd›...

Bütün bu zevkleri “ça¤dafl yaflam”
konseptiyle sunan Soyak, bütün
Türkiye’ye bu anlay›fl› yaymak için
h›zla çal›flmaya devam ediyor...



B
ahar geliyor! Daha çok d›flar›da olaca¤›m›z, kendimizi daha sa¤l›kl› ve mutlu hissedece¤imiz günlere çok
az kald›… Do¤an›n bizi iyi hissettirme çabas›n›n yan›nda bizim de kendimizi sa¤l›kl› hissetmek için yap-
mam›z gereken çok basit fleyler var. Her fleyden önce yediklerimize dikkat etmek gerekiyor. Daha çok

sebze ve meyve tüketmek, yemeklerde özellikle zeytinya¤›n› kullanmak, karbonhidratlardan uzak durmak
özellikle son zamanlarda çok s›k duydu¤umuz tavsiyeler. Biz de bu tavsiyelere uyduk ve beslenme kültürü
nesillerdir de¤iflmeyen Ege’nin bol otlu ve muhteflem zeytinya¤l› hafif mutfa¤›na bir göz att›k.

Sa¤l›k için Ege Mutfa¤›

ZEYT‹NYA⁄LI SEM‹ZOTU
‹yice y›kan›p topraklar›ndan ar›nd›r›lan semizotlar›n› iri iri do¤ray›p tencereye
att›ktan sonra üzerine rendelenmifl domatesle ince k›y›lm›fl so¤anlar› döküp
zeytinya¤› ve tuz
ekleyip biraz kar›flt›r›n, çok az miktarda su ilave edip k›s›k ateflte piflirin. ‹stenirse
sebzeler ölünce y›kan›p s›cak suda bekletilmifl pirinç de kat›labilir. S›cak
yenebilece¤i gibi, zeytinya¤l› olmas›ndan faydalanarak so¤uk da yenebilir. 

KABAK Ç‹ÇE⁄‹ DOLMASI
Sabah erken saatte toplanan kabak çiçekleri topland›ktan sonra alt k›sm›ndaki
dikenli bölüm temizlenerek y›kan›r. ‹çine pirinç, rendelenmifl so¤an, yar›m demet
ince k›y›lm›fl maydanoz, tuz, karabiber, kuru nane, rendelenmifl 2 orta boy
domates ve zeytinya¤›yla haz›rlanan dolma harc› doldurulur. Çiçe¤in yapraklar›
içine do¤ru k›vr›larak yaprak k›sm› yukar› gelecek flekilde tencereye boflluk
kalmayacak flekilde yerlefltirilir. Dolmalar› geçmeyecek kadar su ilave edilip k›s›k
ateflte piflirilir. Daha sonra yo¤urtla servis yap›l›r. 

FIRINLANMIfi ENG‹NAR SALATA
Ay›klanm›fl enginar›, fesle¤en, limon ve zeytinya¤›yla haz›rlanan

sosla kaplay›p f›r›nda 20 dakika yumuflay›ncaya kadar piflirin.
Dolmal›k biberleri, patl›can ve kabaklar› ›zgarada ya da 1 tatl› kafl›¤›

zeytinya¤› ile ya¤lanm›fl teflon tavada diriliklerini kaybedinceye
kadar piflirip genifl bir kasede sirkeyle kar›flt›rd›¤›m›z yeflilliklerin
üzerine koyun. Ortas›na f›r›ndan ç›kan enginarlar› yerlefltirdikten

sonra dolmal›k f›st›klar› serpifltirip servis edebilirsiniz. 

GÜNDE SADECE YARIM SAAT
Sa¤l›kl› ve zinde bir yaflam sürmenin ikinci zorunlulu¤u da hareket! Hareket

deyince son zamanlarda herkesin akl›na büyük paralar verilip birbirinden
de¤iflik bir sürü aletin oldu¤u, en son teknolojilere göre

dizayn edilmifl spor salonlar›, evlerde kurulan koflu bantlar›, bellere tak›lan
elektrikli korseler… vs geliyor. fiimdi bütün bunlar› bir kenara koyun!

Uzmanlar, her gün yap›lan yirmi dakikal›k tempolu bir yürüyüflün insan›n
hayat›nda çok fleyler de¤ifltirece¤ini söylüyor. Haftada dört gün yar›mflar

saat düzenli yap›lan tempolu yürüyüfl, sadece formunuzu
korumakla kalm›yor, sizi kalp ve damar hastal›klar› baflta olmak üzere, diya-

bet, tansiyon, felç gibi bir çok hastal›ktan koruyor. 
Bunlar›n yan›nda, depresyondan cinsel sorunlara, uykusuzluktan kansere

ça¤›n en önemli problemlerine karfl› da metabolizman›z› güçlendiriyor. 

Art›k yapman›z gereken sadece, kendinize rahat bir spor ayakkab›, eflofman
tak›m› edinmek ve bulabilece¤iniz en yeflillikli en oksijenli

ve en güvenli parkuru seçip yürümek.
S›rt›n›z› ve belinizi dik tutmay› da unutmay›n…
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MECAZ‹ KONSER‹ 
22 Mart Sal› 22:30
Babylon (0212) 292 73 68
fieyhbender Sokak 3, Asmal›mescit, Beyo¤lu

Yusuf Eker (piya-
no), Fuat Güney
(bas), Ömer Gökçe
Bölükbafl› (davul),
Ahmet Tolga Üzel
(tenor saksofon),
Hidayet Selim
Kavç›k (soprano
saksofon), Mert
Fehmi Alatan
(trompet)’dan olu-
flan “Mecazi” top-
lulu¤u, Klasik Türk

Müzi¤inden Türk Halk Müzi¤ine, klasikleflmifl bir çok parçay› Caz,
Funk gibi modern müzik tarzlar›yla yorumlayarak dünyaya dinleti-
yorlar. Projeyle, dünyada müzik yoluyla k›talar aras› s›n›rlar›n
kalkt›¤›n› ispatl›yorlar. 

FAZIL SAY YAYLA SANAT MERKEZ‹’NDE
19 Mart Cumartesi-20 Mart Pazar
Yayla Sanat Merkezi (0216) 383 99 20-21
Maltepe Sahil Yolu, Süreyyapafla Tesisleri, Maltepe

Klasik müzi¤in genç dahi
çocu¤u Faz›l Say, Yayla
Sanat Merkezi’nde hayran-
lar›yla bulufluyor. Bu güne
kadar verdi¤i bütün kon-
serlerinde muhteflem mü-
zik ziyafetiyle konuklar›na
eflsiz anlar yaflatan Faz›l
Say, bütün performansla-
r›nda birbirinden farkl› re-
pertuarlarla hayranlar›n›
büyülüyor. 

AKATAY PROJECT ve IfiIN KARACA B‹R ARADA
31 Mart Perflembe, 21:30
Babylon (0212) 292 73 68

fieyhbender Sokak
3, Asmal›mescit,
Beyo¤lu
Bugüne dek Sezen
Aksu’dan Mercan
Dede’ye birçok ün-
lüye enstrümanlar›
ile efllik eden Ham-

di ve Mehmet Akatay kardefllerden kurulu Akatay Project, etnik
ve evrensel müzik dilini ustal›kla yakalad›klar› ilk albümleri Dest-
be dest ile gerçek ritmi hissetmek isteyenlere sesleniyor. Albüm-
lerinde darbuka ritimlerinin d›fl›nda da farkl› t›n›lar yakalam›fl olan
Akatay Project’e bu konserde, vokalde Ifl›n Karaca efllik ediyor. 

“ÇAYKOVSK‹'Y‹ SEVER M‹S‹N‹Z?” 
13 Nisan Çarflamba
‹fl Sanat Kültür Merkezi

‹fl Kuleleri-Levent, (0212)
316 10 83
Rus müzik yaflam›n›n en
önemli referanslar›ndan biri
olan Rusya Devlet Akade-
mik Senfoni Orkestras›, 70
y›ll›k kariyerinde verdi¤i
konserlerle Rus müzik gele-
ne¤ini yirminci yüzy›l baflla-
r›ndan günümüze dek bafla-
r›yla tafl›d›. Orkestra Mark

Gorenstein yönetiminde, piyanist Denise Matsuev ve kemanc› Vic-

tor Tretyakov'a efllik edece¤i konserde yine Rus bestecilerden
oluflan enfes bir program sunacak. Bir “Rus Klasi¤i” çok yak›n›n›z-
da, kaç›rmay›n.

LAT‹N CAZININ YAfiAYAN EFSANES‹ MICHEL CAMILO 
21 Nisan Perflembe
‹fl Sanat Kültür Merkezi (0212) 316 10 83
‹fl Kuleleri, Levent

Piyano sihirbaz› Michel
Camilo son albümü “Solo”
ile cazseverlerle bulufla-
cak. Karaib müziklerinin
dünyadaki en önemli tem-
silcilerinden Michel Cami-
lo, sadece caz dünyas›n›
de¤il genifl bir yelpazedeki
müzikseverleri kendine
hayran b›rakmaya devam
ediyor. 2000 y›l›nda gita-
rist Tomatito ile ç›kard›¤›
“Spain” adl› albümle Latin

Grammy ödülünü kazanan Camilo, 2002’de de üçlüsüyle kaydetti-
¤i “Triangulo” albümüyle “En iyi caz albümü” Grammy’sine aday
gösterilmiflti. Sanatç› fiubat 2005’te ç›kard›¤› “Solo” albümünde
Brezilya müziklerine, caz standartlar›na ve kendi orijinal bestele-
rine yer veriyor.  

ADNAN TURAN‹, K‹BELE SANAT GALER‹S‹’NDE 
10 Mart-22 Nisan 
‹fl Sanat Kültür Merkezi (0212) 316 10 83

‹fl Kuleleri-Levent
Do¤asal biçimi, kendine
heyecan veren biçim ha-
line getirmeyi görev edi-
nen ve bunu yaparken
her seferinde ayr› bir se-
rüven, bir didinme ve
araflt›rma içerisine giren
Adnan Turani’nin ya¤l›-
boya resimleri, desenleri
ve serigrafilerinden olu-
flan retrospektif resim
sergisi ‹fl Sanat Kibele
Galerisi’nde sanatsever-

lerle buluflacak. 

PAIN OF SALVATION TÜRK‹YE'DE! 
6 May›s Cuma 22.00

Yeni Melek (0212) 316
10 83
Beyo¤lu
Dünyaca ünlü prog-
ressive rock grubu
May›s ay›nda ‹stanbul
ve Ankara'daki hay-
ranlar› ile bulufluyor...
Daha önce de ‹stan-
bul'a gelmifl ve inan›l-
maz bir performans
göstermifl olan grup,
yo¤un istek üzerine

turne program› içine Türkiye'yi de ald›. Sahne performanslar› aç›-
s›ndan birçok rock dergisi taraf›ndan en iyi grup olarak gösterilen
Pain of Salvation'›n solisti Daniel Gildenlöv'de zaman›n en iyi vo-
kalistleri aras›nda yer al›yor. Bugüne dek ç›karm›fl olduklar› al-
bümleri ile ülkemizde genifl ve sad›k bir hayran kitlesine sahip
olan ve yak›nda da DVD'si de ç›kacak olan grubun ‹stanbul ve An-
kara sahne performanslar›n› canl› olarak izleme f›rsat›n› kaç›r-
may›n.
Tam 25 YTL (25 Milyon TL) Ö¤renci 20 YTL (20 Milyon TL) 
Biletler Biletix'ten temin edilebilir.

KÜLTÜR SANAT

Çat ›m›z
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Bu say›m›zda da ev keyfinin de¤iflmez unsurlar› aras›nda
yer alan DVD ve VCD için piyasaya yeni ç›kan filmlerin
k›sa özetlerini ve Soyak Yeniflehir’den kolayca
eriflebilece¤iniz ilgili dükkanlar›n isim ve telefonlar›n›
veriyoruz. Keyifli seyirler!

GA‹A dvd / Soyak Yeniflehir fielale Evleri 
(0216) 533 19 50 (fielale Evleri intercom için dahili
9977)
güncellenen www.gaiadvd.com sitesinden seçiminizi
yap›p telefonla siparifl verebilirsiniz. Filminiz kuryeleri ile
gönderiliyor.

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

V‹ZYON dvd Club / Ataflehir
(0216) 456 47 01-02 / Telelefonla siparifl verebilirsiniz.

Yeni DVDler

Yeni ve en çok okunan kitaplar

Soyak Yeniflehir sakinlerinin kitap düflkünü olanlar›n›n en çok
tercih edecekleri kitapevlerinden biri kuflkusuz Remzi’dir.
Elinize ald›¤›n›z kitab›n, derginin keyfini içerideki kafesinde
yudumlayaca¤›n›z demli çay›n›z ya da aromal› kahveniz
eflli¤inde ç›karaca¤›n›z bu nezih mekandan en çok okunanlar
listesini ald›k. Keyifli okumalar!

Remzi Kitabevi / Carrefour-Kozyata¤›
(0216) 448 03 73

“Arjantin Hikayeleri”, güney Patagonya'n›n ›ss›z duraklar›nda
yollar› kesiflen üç karakterin içiçe geçen öykülerini beyazper-
deye yans›t›yor. O¤lu ve geliniyle yaflayan 80 yafl›ndaki Don
Justo, evden gizlic ayr›larak kay›p köpe¤inin peflinden otos-
topla bir yolculu¤a ç›kar. Gerçekte yolculu¤unun amac›, ölme-
den önce vicdan›n› huzura kavuflturmakt›r. Arabas›yla flehir-
den flehire dolaflan seyyar sat›c› Roberto, dul bir müflterisinin
çocu¤u için bir do¤umgünü pastas› siparifli vererek kad›n› et-
kilemek istemektedir. Niyeti ona evlenme teklif etmektir. Ama
çocu¤un k›z m› erkek mi oldu¤unu bilemeyince, bafl›na çeflit
çeflit sürprizler aç›l›r  Carlos Sorin’in yönetmenli¤iyle izleye-
ce¤iniz s›cac›k bir Arjantin filmi.

Lars Von Trier’nin flimdiden klasikler aras›na
girmifl dizisi Kingdom (Krall›k), üç parçal›k dvd
halinde sat›fla sunuldu. Danimarka’da oldukça
geliflmifl bir hastane olan Krall›k’ta yaflanan ge-
rilimler ve esrarengiz olaylar›n kendine özgü
çekim teknikleri ve Lars Von Trier’in s›ra d›fl›
kurgusuyla anlat›ld›¤› film, sinema tarihinde Ki-
eslowski'nin Decalogue'undan sonra en önemli
TV projesi say›l›yor. 

Duvara karfl›, 2004 y›l›nda ad›ndan çok söz ettiren bir
Türk filmi oldu. Bir intihar girifliminin ard›ndan tedavi gö-
ren alkol ba¤›ml›s› Cahit, 40 yafllar›nda, Türk kökenli bir
Alman’d›r. Yine bir Türk olan Sibel, genç ve güzel bir k›z-
d›r. Tutucu ailesinin bask›s› onu da intihar denemesine sü-
rüklemifltir. Sibel, hastanede yeni tan›flt›¤› Cahit’ten ken-
disiyle evlenmesini ister. Hayat›na biraz olsun anlam kat-
mak, biraz da k›za yard›m etmek isteyen Cahit, bu teklifi
kabul eder. ‹lk baflta tek paylafl›mlar›, birlikte oturduklar›
küçük daire olan ikiliye, kaderin oynayaca¤› bir oyun vard›r
elbette; aflktan kaçabilir misiniz? Formalite olarak bafllay›p
bir aflka, giderek tutkuya dönüflen bir iliflki, Alman ve Türk
toplumlar›n› trajedi ve e¤lence aras›nda gidip gelerek sine-
ma perdesine yans›tan bir film...

Tarihçiler bafllang›çta yüzy›llar boyunca
Kral Arthur'un gerçekten yaflamad›¤›n›,
sadece bir efsane oldu¤unu düflündüler.
Ancak bu efsanenin ç›k›fl noktas›nda,
kendi kiflisel tutkular›yla halk›na hizmet
arzusu aras›nda s›k›fl›p kalm›fl gerçek
bir kahraman vard›.
Roma ‹mparatoru Marcus Aurelius ta-
raf›ndan Britanya'ya gönderilen Art-
hur'un, tek amac› bir an önce Britan-

ya'dan ayr›lmak ve Roma'n›n bar›fl dolu ve huzurlu ortam›-
na dönmekti. Ancak geri dönüfl yolculu¤una ç›kmadan ön-
ce son bir görev üstlendi. Yuvarlak Masa fiovalyeleri ola-
rak bilinen yard›mc›lar› Lancelot, Galahad, Bors, Tristan ve
Gawain ile birlikte Britanya'da son bir kurtarma operas-
yonu yapmalar› gerekiyordu. Yönetmenli¤ini Antoine
Fuqua ‘n›n yapt›¤› filmin DVD’sinde uzun versiyonunu
bulacaks›n›z.

Karl› bir k›fl günü, Ankara’dan ‹stanbul’a
giden bir trenin yemek vagonu. Birbirini
tan›mayan üç kifli; bankac› Ersin, radyo
programc›s› Selda ve yemekli vagonun
garsonu Bünyamin. Kapak K›z›, iflte bu
üç kiflinin roman›. Ama ayn› zamanda
orada olmayan bir baflkas›n›n; bir dergi-
de ç›plak foto¤raflar› yay›nlanan Ay›n
K›z› fiebnem’in. Trenin saatlerce yolda
kald›¤›, bir yolcunun öldü¤ü bu uzun

yolculukta, roman kahramanlar›, birbirleriyle, fiebnem’in
foto¤raflar› arac›l›¤›yla yüzleflirler. Ancak bu zihinsel yüz-
leflme giderek kimin kimi yarg›lad›¤› belli olmayan bir he-
saplaflmaya dönüflür. Ayfer Tunç, ilk kez 1992 y›l›nda ya-
y›nlad›¤› Kapak K›z›’n› ‘zemin ayn› zemin, infla ayn› infla’
olmak kayd›yla yeniden yazd›. Roman, bedensel ç›plakl›¤›,
kahramanlar›n› farkl› nedenlerle sarsan bir travma olarak
ele al›yor. Aile, hayat, aflk, k›skançl›k, güzellik ve ahlak
kavramlar›n›, al›fl›lm›fl yorumlar›n tuza¤›na düflmeden ifl-
liyor. Bunalt›dan ikiyüzlülü¤e, an›lar›n masumiyetinden
yaflam›n gerçeklerine uzanan sorular›n kuflatt›¤› bu roman,
asl›nda bütün sorular› içeren tek bir soru soruyor: Kim
daha ç›plak?

DVD ve Kitaplar
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KEY‹F DOLU ANLAR ‹Ç‹N...

Tarih, 23 May›s 2007… Yer, Kerkük’ün kuzeydo¤usu…
Kuzey Irak’taki kargafla devam ederken, bölgede bulu-
nan Türk birlikleri ani bir Amerikan sald›r›s›na u¤rar.
Türk birlikleri "müttefik"lerinden hiç de beklemedikleri
bir darbe alm›flt›r. CNN International hemen haber geç-
meye bafllar: "Kuzey Irak’ta çat›flma… 13 ABD askeri öl-
dü, 30 yaral› var. Ordu yetkilileri, Amerikan güçlerine
sald›ran 35 Türk askerinin öldürüldü¤ünü aç›klad›."
Amerikal›lar›n niyeti Türkiye’deki zengin bor mineralle-
rini ele geçirmektir. Bunun için her fleyi göze alm›fllar-
d›r. ‹stanbul ve Ankara dahil olmak üzere tüm Tür-
kiye’yi savafl alan›na çevirmeyi bile…. Ve Metal F›rt›na Operasyonu bafllar…

Yaz› serüvenine do¤rudan do¤ruya "fantastik" yazarak at›lan
yazarlarla, y›llard›r yazd›¤› öykülerin içine hiç usanmadan fan-
tazi ve bilimkurgu unsurlar› katan yazarlar yan yana duruyorlar
bu seçkide. Bu anlamda Türkçe edebiyatta bir ilk 1002. Gece
Masallar›; farkl› edebi geleneklerden gelen, farkl› kuflaklar›n öy-
külerini ortak bir paydada buluflturuyor. Masal anlatmay›, dinle-
meyi ve bu ikisini yaparken yer yer tüylerinin diken diken olma-
s›n› sevenler için… Bar›fl Müstecapl›o¤lu - Giovanni Scognamillo
- Nazl› Era Ümit Kireççi - Kadir Aydemir-Altay Öktem - Arzu
Çur Ferhan Ertürk - Yi¤it De¤er Bengi - Gündüz Ö¤üt - Orhan Duru - ‹zzet
Yafla Evren ‹mre - Levent fienyürek - Çiler ‹lhan - Sad›k Yemni - Levent
Mete Muammer Yüksel - ‹hsan Oktay Anar

E¤er, Büyük Ortado¤u'da Avrupa etkili olursa, Avrupa
dünyan›n en büyük gücü haline gelir. E¤er Rusya kontrol eder-
se, Rusya en büyük güç olur. E¤er Amerika bu bölgeleri kon-
trol edemezse, büyümeyi b›rak›n küçülmek zorunda kal›r. Ve
dünya üzerindeki etkinli¤i azal›r. Bu durum sadece askeri ve
siyasi etkinli¤ini de¤il, ekonomik düzeyinin de gerilemesi sonu-
cunu do¤urur. Titiz bir çal›flmayla haz›rlanm›fl bu kitap, Avrupa
Birli¤i süreci ve Ortado¤u’da yaflanan karmaflayla ilgili çok
önemli bir kaynak olma özelli¤i tafl›yor. 



05 Ocak 2005’te Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’nda So-
yak Olympiakent’teki yenilikler
ve Soyak’›n hedefleriyle ilgili
bir bas›n toplant›s› gerçekleflti-
rildi. Toplant›da, Soyak Genel
Müdürü Emre Çaml›bel, flirketin
2005 y›l›nda 5600 konut sat›fl›
ve 550 milyon dolarl›k sat›fl
hacmi hedefledi¤ini belirtti.

SOYAK BASIN TOPLANTISI

C
aml›bel, kuruluflundan bu yana daha iyi bir yaflam hede-
fiyle çal›flarak insanlar›n de¤iflen yaflam alanlar›yla ilgili
beklenti ve ihtiyaçlar›n› karfl›layan Soyak’›n en geliflmifl

teknolojileri kullanarak ça¤dafl yaflam alanlar› yaratt›¤›n› be-
lirtti. Emre Çaml›bel ayr›ca, 1961 y›l›ndan bu yana gerçekleflti-
rilen çok say›da projeyle ‹stanbullulara modern yaflam alanla-
r› sunarken, tüm faaliyetlerinde kalite standartlar›n› en üst
düzeyde tuttuklar›n› da sözlerine ekledi. 

2003 y›l›nda ‘0’ hatayla ald›¤› ISO 9001: 2000 kalite belgesi
ile sektörün öncülerinden olma özelli¤ini tafl›yan Soyak, infla-
at malzemelerinden iflçili¤e bütün uygulamalarda kaliteye
önem veren anlay›fl›n› yaklafl›k 44 y›ld›r kurdu¤u yaflam alan-
lar›yla sürdürüyor.  Toplant›da Soyak’›n ‹stanbul’daki projele-
re ek olarak ‹zmir Maviflehir Projesi’ni gerçeklefltirece¤ini, bu

do¤rultuda Emlak GYO ile gelir paylafl›m› sistemine dayanan
bir anlaflma imzalan-d›¤›n› ve ‹zmir Maviflehir’de bulunan
2000 konutluk bu projenin inflaat›na 2005 y›l›nda bafl-
lanaca¤› da belirtildi. 

Özellikle büyük flehirlerde projelerini sürdürmeyi planlayan
Soyak’›n bu konudaki arazi araflt›rmalar›n›n da devam etti¤ini
söyleyerek Soyak’›n büyüme planlar›na iflaret eden Sn. Emre
Çaml›bel, sözlerini flöyle bitirdi: “2004 bizim için büyüdü¤ü-
müz ve baflar›l› çal›flmalara imza att›¤›m›z verimli bir y›l oldu.
2005 y›l›nda Türkiye genelinde yeni projeler gerçeklefltirmeyi
ve Avrupa Yakas›’n›n en büyük projesi olan 3500 konutluk
kentimiz Soyak Olympiakent’in ilk dairelerini teslim etmeyi
planl›yoruz.”
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S
oyak’a hizmet veren yaklafl›k 200 tedarikçi kurumun  kat›l›-
m›yla gerçekleflen toplant›da, Soyak Genel Müdürü Emre
Çaml›bel geliflme ve hedefleri içeren bir konuflma yapt›. Em-

re Çaml›bel, konuflmas›nda 2000-2004 y›llar› aras›nda baflar›l›
çal›flmalar› tedarikçilerle paylaflarak bu çal›flmalarda tedarikçile-
rin katk›s›n›n son derece önemli oldu¤unu belirtti ve kendilerine
teflekkür etti. Soyak ile çal›flan tüm  firmalar›n ‹SO 9001 kalite
belgesi almalar›n›n önemi üzerinde duran Emre Çaml›bel, iflçile-
rin de konular› ile ilgili sertifika programlar›na dahil olmalar› ge-
reklili¤inden bahsetti.

Kuruluflundan itibaren gerçeklefltirdi¤i çok say›da projeyle  ‹s-
tanbullulara modern ve kaliteli yaflam alanlar› sunan Soyak, tüm
faaliyetlerinde kalite standartlar›n› en üst düzeyde tutuyor.
“Ulusal Kalite Hareketi”ne de kat›lan ilk konut firmas› olan So-
yak, bu alandaki kararl›l›¤›n› genifl kitlelerle paylaflmay› hedefli-
yor. 

Kaliteye verdi¤i önemi ifl ortaklar›yla da ön plana ç›karan Soyak
Genel Müdür’ü, gecenin sonunda bu konuda verdikleri destekten
ötürü tüm tedarikçilerine bir kere daha teflekkür ederek, So-
yak’›n son y›llarda gerçeklefltirdi¤i büyümede herkesin pay›n›n
oldu¤unu ve bunun bir ekip çal›flmas› olarak görüldü¤ünü söy-
ledi.

Soyak, 1 Mart 2005 tarihinde Lütfi K›rdar
Kongre ve Sergi Saray›’nda düzenledi¤i bir
yemekle tüm ifl ortaklar›n› bir araya getirdi.

‹fi ORTAKLARI BULUfiTU


