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Her yeni günle beraber hayat›m›z› yenilemek ve
geliflmek odakl› kurguluyoruz; bazen bilerek ve 
isteyerek, bazense fark›nda olmadan birilerinin
ard›ndan yürüyerek… Hayat›n her alan›nda yeniyi
yakalamak, de¤iflimin temellerinden birini 
oluflturuyor.

Bir taraftan hayat›m›z› yenilerken; kültürel süreklili¤i
sa¤lamak da gün geçtikçe zorlafl›yor. Çünkü bafl
döndürücü bir h›zda yafl›yor ve iliflkileri eskitiyoruz…
Bazen iflyerinde, bazen evde, bazense
arkadafll›klar›m›zda yaflad›¤›m›z de¤iflimi görebiliriz.
De¤iflen koflullar m›d›r yoksa bizler mi? E¤er koflullara
bak›p, de¤iflmeye zorluyorsak kendimizi, henüz
çözülmemifl noktalar vard›r hayat›m›zda… Bazen de
de¤iflimle birlikte ak›fla b›rak›r›z her fleyi… Ancak bu
da kontrol edemedi¤imiz bir dünyan›n içinde
bulmam›za neden olur kendimizi… Eskinin yenisine
ayak uydurmak elbette kolay de¤il. Ama belki de
esneklik ve uyum, sürdürülebilir derin iliflkiler 
kurmakta bize yol gösterici olabilir.

Derin iliflkilerse sorumluluk ister, gün geçtikçe
hayat›m›zda izler b›rakacak noktada önem tafl›maya
bafllarlar. Üstlendi¤imiz sorumluluklarla kurdu¤umuz
bir iliflki, farkl› iliflkilerin temelini atar ve oluflan zincir
halkalarla topluma yay›lan bir bilinç halini al›r. 
Ve biz toplumda sorumluluk bilincini yayg›nlaflt›ran bir
iliflki a¤› kurman›n ne kadar zor, fakat bir o kadar da
heyecan verici oldu¤unu anlar›z… 

Bu baharla birlikte; biz de dergimizi yeniledik. Yeni
format›m›z ve zenginlefltirilmifl içeri¤imizin
okudu¤unuzda sizin hayat›n›za da bir yenilik getirmesi
dile¤iyle…

F. Fatma Çelenk

Merhaba,
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YAfiAM

Gelifltirdi¤i çok say›da ça¤dafl yaflam alan› ile kent hayat›na farkl› bir boyut
kazand›ran Soyak, Maviflehir projesiyle ‹zmir’e yepyeni bir soluk getirdi. 

SOYAK MAV‹fiEH‹R
Site hayat›n›n sa¤lad›¤› avantajlar saymakla bitmez. Konforlu ve
huzurlu olman›n yan› s›ra güvenli olma özelli¤ini de bünyesinde
bar›nd›ran sitelerde yaflamak her zaman bir ayr›cal›k. 
Soyak da, y›llard›r gerçeklefltirdi¤i konut projeleriyle sakinlerine 
kaliteli yaflam alanlar› sunmay› hedefliyor. 47 y›ld›r konut 
sektöründe baflar›l› çal›flmalara imza atan Soyak, Maviflehir 
projesiyle bu kez de ‹zmirlilere yepyeni bir yaflam alan› sa¤l›yor.
21 blok ve 1.568 konuttan oluflan Soyak Maviflehir, ‹zmirlilere
flehirden ayr›lmadan sakin ve yemyeflil bir alanda yaflama 
flans›n› veriyor. Site, dev palmiyeler, aç›k çim alanlar› ve tropik
bitkilerle çevrili oldu¤undan sakinlerine flehrin merkezinde yeflil
dokuyla iç içe modern bir yaflam vadediyor. 
1+1’den 4+1’e kadar olmak üzere ve 64 m2’den 200 m2’ye 
kadar farkl› büyüklükte dairelerin yer ald›¤› Soyak Maviflehir, 
ayr›cal›kl› ve kaliteli bir yaflam sürmek isteyenlerin tercih edece¤i
her türlü özelli¤e sahip. Sitenin otopark ve 24 saat özel güvenlik
gibi özellikleri Soyak Maviflehir’i güvenli k›l›yor. Ayr›ca, 
4 adet toplam 1400 m2 yüzme havuzu, 3 basketbol sahas›, 
3 tenis kortu, çocuk parklar›, aç›k spor alanlar› ve 1,5 km. 
uzunlu¤unda yürüyüfl ve bisiklet parkuru yer al›yor. Tüm bu 
olanaklar›n varl›¤› bir yandan site içinde sosyalleflmeyi art›r›rken
di¤er yandan da siteden d›flar› ç›kmadan birçok aktiviteyi 
gerçeklefltirme f›rsat›n› sunuyor.
Soyak Maviflehir’de modern tasar›ml› dairelerin en önemli 
özelliklerinden bir tanesi; dairelerin yap›m›nda en kaliteli 
malzemelerin kullan›lm›fl olmas›. Dairelerin mutfak, koridor ve
balkon bölümlerinde Vitra’n›n Uni serisi porselen serami¤i 
göze çarp›yor. Banyo seramiklerinde ise Vitra’n›n Capri, 
Naturline, Nuovella, Retro ve Riga modellerine yer verildi. 
Dairelerde kalite ve fl›kl›ktan ödün verilmeden kullan›lan 
malzemeler, Soyak ayr›cal›¤›n› bir kez daha ön plana ç›kar›yor.
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Soyak
Maviflehir’de
yaflam
Soyak Maviflehir’de gerçeklefltirilen
aktiviteler, sakinlerine Soyakl› olman›n
ayr›cal›¤›n› yaflat›yor. Çeflitli aktiviteler-
le site sakinlerinin birbirleriyle olan
iletiflimi her geçen gün art›yor. Her yeni
aktiviteyle komfluluk iliflkileri gelifliyor
ve böylece yeni dostluklar›n ilk ad›mlar›
at›lmaya bafllan›yor. 

Haydi Çocuklar
Tiyatroya
Site sakinlerinin birlikte vakit geçire-
bilecekleri ve yaflamlar›na de¤er katan
etkinliklerinden biri daha keyifle 
sonuçland›. Dünya çevre günü
nedeniyle daha da özel bir anlam
içeren ‘Haydi Çocuklar Tiyatroya’ adl›
etkinlikteki animasyon ve yar›flmalar
Soyak Maviflehir’in minikleri taraf›ndan
büyük ilgi gördü. ‹nteraktif olarak
gerçekleflen tiyatroda, ‘Sakar Mucitler’
adl› çocuk oyunu, anne ve babalar›n
da kat›l›m›yla izlendi. Oyun öncesi,
küresel ›s›nma ve çevre kirlili¤i
konusunda çocuklara e¤itici oyunlar
oynat›l›rken, Soyak’›n ‘Gelece¤e Bir
Damla Sakla’ sosyal sorumluluk 
projesinin kendi gelecekleri aç›s›ndan
öneminden bahsedildi. Minikler, etkinlik
s›ras›nda düzenlenen yar›flmalarla da 
rekabetin tad›n› ç›kard›lar.  

H›d›rellez 
fienlikleri 
Soyak Maviflehir’de düzenlenen
H›d›rellez kutlamas›, Soyak Maviflehir
sakinleri taraf›ndan yo¤un kat›l›mla
gerçeklefltirildi. Akflam›n geç saatlerine
kadar süren e¤lencede çocuklar için
palyaçolar haz›r bulunurken, büyükler
için de tarot falc›s› e¤lenceli dakikalar
geçirilmesini sa¤lad›, pamuk helva,
patlam›fl m›s›r ve fleker da¤›t›ld›, niyet
tavflanlar›na dilek tutturuldu.
Haz›rlanan dilek a¤açlar›na kurdeleleri-
ni ba¤lay›p dileklerini dileyen Soyak
Maviflehir sakinleri aras›nda yap›lan
çekiliflte Orhan Baysal’a Soyak
Holding Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü
F. Fatma Çelenk taraf›ndan küresel
›s›nmaya dikkat çekmek amac›yla bir
bonzai a¤ac› hediye edildi. Aileleriyle
birlikte unutulmaz bir gece geçiren
Soyak Maviflehir sakinleri komflular›yla
tan›flma olana¤› da buldular.

Soyak
Maviflehir’de

yaflama 
kat›lmak 

için uygun
koflullar 

sizleri 
bekliyor. 

Peflinat 
60 Ay 

S›f›r Faiz

peflinat 
84 Ay 

% 0,99 Faiz

Streetball
Turnuvas›
Site sakinlerinin bir araya gelerek 
keyifli vakit geçirdi¤i ‘1. Streetball
Turnuvas›’na, 4’er kiflilik 14 tak›m
kat›ld›. Final karfl›laflmas›n› kazanan
“Sa¤anaklar” grubuna, Soyak Holding
Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü 
F. Fatma Çelenk taraf›ndan kupa 
verildi. Finale kalan iki tak›m›n 
oyuncular›na, Soyak Kurumsal ‹letiflim
Tak›m Lideri P›nar Arslanbafl ve Soyak
Maviflehir Sitesi Yönetim Kurulu
Baflkan› Vedat Yanmaz madalya
takarak basketbol topu hediye etti.
Düzenlenen ödül töreninde konuflma
yapan F. Fatma Çelenk, bu tür 
etkinliklerin site sakinlerinin birbirleriyle
olan komfluluk iliflkilerini gelifltirmelerine
katk› sa¤lad›¤›n›, sporun ayn› zamanda
centilmence yap›larak sa¤l›kl› ve kaliteli
yaflama da katk› sa¤lad›¤›n› vurgulad›.
Ödül töreni sonras›ndaki kutlamada bir
araya gelen Soyak Maviflehir sakinleri,
1.Soyak Maviflehir Streetball Turnuvas›
flampiyonlar›n›n sevincini paylaflt›.
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SÖYLEfi‹

T‹YATRO 

arl›kl› bir ailenin çocu¤u olarak dünyaya geldiniz ve çok rahat bir çocukluk dönemi
geçirdiniz. Böylesi bir rahatl›ktan sonra oyuncu olmaya nas›l karar verdiniz?
Buna karar veren ben de¤ilim. Oyuncu olarak do¤du¤uma inan›yorum. Çok ayd›n ve aç›k
fikirli bir aileye sahip olmam büyük flanst›. Varl›kl› bir ifl adam›n›n tek erkek evlad› ben ol-
du¤um için babam ifllerinin bafl›na benim geçmemi isteyebilirdi. Ona bir mektup yazarak
hayattaki idealimin ne oldu¤unu dile getirdim. Ald›¤›m cevap beni fevkalade mutlu etti.
Tek flart› oyunculuk e¤itimimi en iyi flekilde almamd›. 

E¤itiminizi Yale Üniversitesi’nde ald›n›z. Günümüzde de çok prestijli olan bu üni-
versiteden 50’li y›llar›n sonunda mezun olup Türkiye’ye dönmek nas›ld›?
Hiçbir zaman Amerika’da kalmay› düflünmedim. Ailemin imkanlar› orada çok rahat bir
flekilde yaflamam› sa¤lard›. Türkiye’ye gelip burada tiyatroculuk yapmaya bafllad›ktan
sonra da ‘‹yi ki dönmüflüm’ dedim.

Türkiye’yle Avrupa’n›n di¤er ülkelerini k›yaslad›¤›m›zda burada tiyatroya verilen
önemin çok az oldu¤unu görüyoruz. Bunu neye ba¤l›yorsunuz?
Londra’da tiyatroya gitti¤inizde izleyicilerin ‹ngilizlerden ziyade farkl› milletlerden insanlar
oldu¤unu görüyorsunuz. Özellikle turistlerin ra¤bet etti¤i flehirlerde tiyatroya gitmek tu-
ristik bir aktivite. ‹stanbul’a da çok fazla turist geliyor. Fakat ne yaz›k ki Türkçe evrensel
bir dil de¤il. 

Siz en çok hangi ülkelerde tiyatro
oyunu izlemeyi seviyorsunuz? 
New York ve Londra.

Türk halk› daha önce hiç müzi-
kalle tan›flmam›fl olmas›na ra¤-
men 1961 y›l›nda ‘Sokak K›z› ‹r-
ma’ müzikalini sahneye koydu-
nuz. Nas›l böylesi cesur bir at›-
l›m yapabildiniz?
Herkes benim ilk müzikali sahneye
koyan kifli oldu¤umu san›yor.
1920 ve 30’lu y›llarda müthifl mü-
zikaller sahneleniyormufl. Fakat bir
süre kesintiye u¤rad›ktan sonra
ben müzikali tekrar canland›rd›m.
60’l› y›llarda ‘Sokak K›z› ‹rma’ mü-
zikaliyle 2500 kiflilik Atlas Sinema-
s›’n› doldurduk.

fiimdiye kadar canland›rd›¤›n›z
karakterler aras›nda sizi en çok
etkileyen hangisi oldu?
‘fiahane Zü¤ürtler’ oyununda can-
land›rd›¤›m Prens Mikael karakte-
rinden çok etkilenmifltim. Olaylara
pozitif yönünden bakmaya çal›flan
ve kendisiyle alay edebilen bir ka-
rakterdi. Oyun bitti¤inde çok sev-
di¤im bir dosttan ayr›lm›fl gibi his-
setmifltim.

‹ki y›l önce 50. sanat y›l›n›z› kut-
lad›n›z. Geçen y›llar insan›n
mesle¤ine olan aflk›n› ne yönde
etkiliyor?
Geçenlerde fiehir Tiyatrolar›’n›n
bir aktörü benim için ‘O asl›nda üç
kifli, bizi kand›r›yor” demifl. Ben mes-
le¤imi çok büyük bir aflkla icra edi-
yorum. Bunun için de hiçbir za-
man yorulmuyorum. 

Soyak Holding sponsorlu¤unda
Kanal A’da yay›nlanan ‘Haldun
Dormen’le Sohbet’ program›nda
y›llar›n› tiyatroya adam›fl bir
oyuncuyla genç bir oyuncuyu bir
araya getiriyorsunuz. Genç
oyuncular hakk›nda ne düflünü-
yorsunuz?
Çok parlak oyuncular ve yönet-
menler var. Tiyatro ve sinemadaki
geliflmeler beni çok heyecanland›-
r›yor.

Dünyaya oyuncu olarak geldi¤ini söyleyen tiyatro ustas›
Haldun Dormen ile hayata dair sohbet ettik: Tiyatro e¤itimi,
müzikaller, meslekte geçen 50 y›l ve flimdilerde Soyak
Holding sponsorlu¤unda sundu¤u program›n› ünlü 
tiyatrocunun a¤z›ndan dinleyin...

RÖPORTAJ:  SEDA YILMAZ FOTO⁄RAF: ARDA GÜLDO⁄AN
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TASARIM

47 y›l› aflk›n bir
süredir faaliyet

gösterdi¤i
gayr›menkul 
sektöründe, 

modern ve ça¤dafl
konut projeleri

gerçeklefltirmeye
devam eden
Soyak, ‹zmir
Karfl›yaka’ya

yepyeni bir yaflam
tarz› getirmeyi

hedefledi¤i
“Soyak Siesta”

projesi ile 
ad›ndan s›kça 

söz ettiriyor.

AZ KATLI 
B‹NA
KKOONNSSEEPPTT‹‹

Günümüzde büyükflehirlerde yafla-
yanlar, güvenlik ve kaliteyi bir arada
bulabilecekleri sitelerde oturmay›
tercih ediyor. Her türlü olana¤›n su-
nuldu¤u siteler; steril, korunakl› ve
flehrin karmafl›kl›¤›ndan uzak olma-
lar› nedeniyle ideal yaflam alan› olma
özelli¤ine sahip. Büyükflehir sakinleri
için bir kaç›fl alan› olan sitelerde ha-
yat hem huzurlu hem de konforlu bir
flekilde geçiyor. Soyak da y›llar›n tec-
rübesiyle kusursuz site projeleri sun-
maya devam ediyor.
‹zmir Karfl›yaka’da sat›fla sunulan
2.250 konutluk Soyak Siesta proje-
sinde, “az katl› bina” konsepti ile er-
gonomik tasar›ml› ve her be¤eniye
hitap edecek farkl› büyüklükte daire-

siesta  3/17/09  12:20 PM  Page 8
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Tüketici al›flkanl›klar› nas›l
de¤ifliyor? Ekonomik ve
sosyal aç›dan de¤erlendire-
bilir misiniz? 
Tüketici al›flkanl›klar› h›zla de¤i-
fliyor. Art›k tüketici ön araflt›rma
ve fiyat aral›¤› belirlemeden ön-
ce bir ürün sat›n alm›yor. Ayr›ca
sat›n ald›¤› ürünün getirdi¤i hu-
kuki sorumluluklar› da karfl›l›kl›
olarak sorgulamaya gidiyor.
Dolay›s›yla tüketici, özellikle bu-
günlerde yaflad›¤›m›z ekonomik
koflullarda ihtiyaç duydu¤u ürü-
nü tespit ediyor. Buna göre en
avantajl›, kaliteli ve ekonomik
ürünü tercih ediyor. 

Do¤al olarak kaliteli ve uygun fi-
yatl› markalara yo¤un talep olu-
yor. E¤er bu ürün otomobil ve-
ya konut ise ileriki zamanlarda
de¤er kazanmas›n› da göz önü-
ne al›yor. Çünkü ekonomik
flartlar› iyilefltikçe statüsünde

de¤iflik olacak; ihtiyaçlar de¤i-
flecek bu durumda önceden al-
d›¤› mal› bir yat›r›m arac› olarak
görecektir.
Günümüzde teknoloji h›zla ilerle-
yerek, yaflam tarzlar› üzerinde
de¤iflikliklere sebep oluyor. ‹leti-
flim a¤lar› gelifliyor, çal›flma me-
kânlar›, e¤lence anlay›fl› ve ya-
flam flekilleri de buna ba¤l› olarak
farkl›lafl›yor. Mobil teknolojisin-
deki geliflim hayat tarzlar› hak-
k›nda da sorgulamalar› da bera-
berinde getiriyor. Tüketici, daha
küçük metrekareli fonksiyonel ev
ama konforlu, genel kullan›m
yerleri fazla, müstakil yerine daha
güvenli ve donan›ml› siteleri ter-
cih ediyor. Buralardaki yaflam›n
ayn› zamanda ekonomik-tasar-
ruflu olmas›yla temizleme, ›s›tma,
aidat vs giderlerinin daha düflük
ve zahmetsiz olaca¤›ndan dolay›
avantajl› olarak görüp, tercihlerini
bu yönde kullan›yor.

ler yer al›yor. Soyak kalitesini yans›-
tacak flekilde infla edilen daireler, ‹z-
mirlileri yepyeni bir yaflam tarz›yla ta-
n›flt›rmay› hedefliyor. Sitelerin koru-
nakl› ve flehrin stresinden uzak ol-
ma özelliklerine sahip olan Soyak
Siesta, ayr›cal›kl› bir yaflam tarz›n›n
simgesi. 
‹lk etab›nda 1+1 daireden 3+1’e kadar
toplam 372 dairenin yer ald›¤› Soyak Si-
esta, ‹zmir çevre yoluna direk ba¤lant›
ve al›flverifl merkezlerine yak›nl›k avantaj›
ile daire sahiplerinin hayatlar›n› kolaylafl-
t›racak flekilde planland›. Ayr›ca, sitenin
mimarisi gün ›fl›¤›ndan ve aç›k havadan
maksimum faydalanacak flekilde düflü-
nüldü. Böylece, Soyak Siesta’ya ad›m›-

TAGO M‹MARLIK F‹RMASINDAN

GÖKHAN ALTU⁄ VE
ORTA⁄I TATSUYA

YAMAMOTO 
SORULARIMIZI YANITLADI 

SOYAK S‹ESTA’DAN
NASIL EV SAH‹B‹
OLUNUR?  
100.900 TL'den bafllayan 
daire fiyatlar› ve cazip ödeme
planlar›n›n sunuldu¤u Soyak 
Siesta projesinde, %0.99 
Kredi Faiz Oran› ve 72 ay 
vade imkan›n›n yan› s›ra, 
Artan Taksitli ve Ara Ödemeli
seçeneklerle de ödeme 
kolayl›¤› sa¤lan›yor. Ayr›ca 
peflin al›mlarda %12 indirim
f›rsat› sunuluyor. %50 ve 
üzerinde peflinat verenler ise
%6 oran›nda indirimden 
faydalanabiliyor. Anlaflmal› 
bankalar olan Akbank ve 
Garanti Bankas›’na sat›fl 
ofisinden ulafl›labiliyor. Soyak
Siesta’dan daire almak 
isteyenler, projenin bulundu-
¤u alandaki yeni ve modern
sat›fl ofisini ziyaret ederek,
ayn› zamanda örnek daireyi
de görme f›rsat› buluyorlar. 
Soyak Internet Sat›fl 
Sistemi’nden de 
(www.soyak.com.tr) daire 
sahibi olunabilirken, 
444 0 795 (SYK) Soyak Ça¤r› 
Merkezi’nden de konutlar ve
ödeme seçenekleri hakk›nda 
detayl› bilgi al›nabiliyor. 

n›z› att›¤›n›z andan itibaren flehrin gürül-
tüsünü ve stresini arkan›zda b›rak›yor-
sunuz. Farkl› peyzaj düzenlemesi ve te-
raslar›n yer ald›¤› Soyak Siesta, yüksek
konumu itibariyle manzaradan maksi-
mum derecede yararlan›labilecek flekil-
de konumland›r›ld›. Sosyal olanaklar
aç›s›ndan da zengin olan projede, spor
alanlar›, yüzme havuzlar›, çocuk oyun
alanlar›, sosyal tesisler ile aç›k ve kapal›
otoparklar bulunuyor. Tüm bu olanak-
lar, sizlere Soyakl› olman›n avantaj›n›
hissettirmeye yönelik olarak tasarlan›-
yor. Böylece, Soyak Siesta dünyas›n›n
bir parças› oldu¤unuz zaman farkl› ve
ayr›cal›kl› bir yaflam tarz›na sahip olma-
n›z kaç›n›lmaz oluyor. 
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Tüketiciler, yo¤un çal›flma tem-
posunda sosyal yaflam›na çok
az vakit ay›rabiliyor. Bu nedenle
günümüz konut mimarisinde
toplu yaflam öne ç›karak,  insan-
lar›n bir araya gelebilecekleri
sosyal ve kültürel alanlara daha
çok yer ayr›l›yor. 

Günümüzdeki moda gibi mimari de
günlük yaflam› etkileyerek, yeni ya-
flam tarzlar›n›n do¤mas›na sebep
oluyor. Örne¤in, otomobil sahibi
say›s›n›n artmas›, mimari çözümler-
de yeterli otopark yeri ay›rmak ge-
rekti¤i sonucunu do¤uruyor.  

Al›flverifl anlay›fl›nda da küçük
dükkânlar yerine büyük al›flverifl
merkezlerine ilgi art›yor. Ofis ise
homeoffice kavram›yla yer de-
¤ifltiriyor. Mobil araçlar kullan›la-
rak, do¤rudan temas olmadan ifl
yap›lan ev tarz› ofislere do¤ru
yo¤un talep art›yor. 

Ürünler, mimari de¤erler, estetik
tasar›mlarla iliflkilendirilerek mar-
kalafl›yor ve tüketici aç›s›ndan
tüm bu de¤erler statü sembolü
olarak görülüyor. Mimari altyap›-

n›n tafl›d›¤› kültür ve zevk alg›lar›,
dolayl› da olsa sahip olan kiflinin
kültürel ve sosyal kimli¤i hakk›n-
da ipucu veriyor. 

Soyak Siesta projesini hayata
geçirirken hangi kriterleri göz
önüne ald›n›z? 
Biz Tago Mimarl›k olarak, Soyak
Siesta’y› tasarlarken her ne ka-
dar imar durumlar› belirleyici olsa
da burada yaflayacak insanlar›n
iflten artan vakitlerinde son dere-
ce keyifli, e¤lenceli ve kaliteli za-
man geçirmelerini amaçlad›k.
Günümüzün hastal›¤› olan stres-
ten uzak, aileleriyle beraber vakit
geçirebilecekleri, komfluluk iliflki-
lerinin yo¤un yaflanabilece¤i me-
kânlar oluflturduk.

Farkl› peyzaj düzenlemesi ve te-
raslar›n yer ald›¤› proje, yüksek
konumu itibariyle manzaradan
maksimum derecede yararlana-
bilecek flekilde konumland›r›ld›.
Bir çok sosyal olanaklar›n yer al-
d›¤› Soyak Siesta’da, spor alan-
lar›, yüzme havuzlar›, çocuk oyun
alanlar›, sosyal tesisler, aç›k ve
kapal› otoparklar da var.

GÜNÜMÜZÜN
HASTALI⁄I OLAN
STRESTEN UZAK,
A‹LELER‹YLE 
BERABER VAK‹T
GEÇ‹REB‹LECEKLER‹,
KOMfiULUK
‹L‹fiK‹LER‹N‹N
YO⁄UN
YAfiANAB‹LECE⁄‹
MEKÂNLAR 
OLUfiTURDUK

“

“
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DEKORASYON

Evlere yeni bir soluk getirmenin
yolu yaflam alanlar›n›z› 

yeni trendlere göre dekore
etmekten geçiyor.

EV DEKORASYONUNDA YEN‹ TRENDLER
YY

eni sezon trendleri modadan dekorasyona kadar
birçok alanda kendini göstermeye bafllad›.
Dekorasyon dünyas›ndaki geliflmeler bu sezon
yepyeni trendlere ‘merhaba’ diyece¤imizi gösteriyor.
Bu trendlerle evinizi tamamen de¤ifltirmeseniz bile
ufak dokunufllarla baz› yenilikler katabilirsiniz.
Sezonun en taze haberi; retro ve barok çizgilerin
yerlerini do¤al renklerle malzemelerin kullan›ld›¤›
modern çizgilere b›rakmas›...
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Beyaz›n hakimiyeti
Dekorasyonda minimalizm
ak›m›n›n ana rengi olan 
beyaz, bu sezon da çok 
popüler. Siz de minimalizm-
den hofllan›yorsan›z eviniz-
de beyaz›n tüm tonlar›na
yer verebilirsiniz. Beyaz 
a¤›rl›kl› mekânlara sezonun
bir baflka gözde rengi 
morla renk katabilirsiniz.

Evlerde Zen
Yaflam alanlar›n›z› daha 
huzurlu hale getirmek için
dekorasyonda Zen felsefesi-
ni takip etmelisiniz. Sezonun
bu en yal›n trendine göre,
sade formlu tasar›mlar 
evleri birer Zen mabedine 
dönüfltürüyor. Formlarda,
dokularda ve renklerde 
sadelik kural›n› uygulad›¤›-
n›z mekanlarda sakin ve 
huzurlu dakikalar 
geçireceksiniz.

Kocaman aksesuarlar
Devasa aksesuarlar dendi-
¤inde akl›n›za geçen y›l 
Milano Mobilya Fuar›’nda
sergilenen Marcel 
Wanders’›n sürreal ebatlar-
daki lambalar› gelmesin. 
Bu sezon da tasar›mda 
büyük ebatlar var ama 
Marcel Wanders’›nkiler 
kadar abart›l› büyüklükteki-
ler de¤il. ‹ri çiçek desenli 
kumafllar, kocaman lamba
ve avizeler ve büyük 
aynalarla siz de bu trendi
takip edebilirsiniz.

Metal fark›
Bu sezon tasar›mlarda her
türlü metal ön planda. Evinizi
dekore ederken gümüfl, çelik,
alüminyum, platin, kalay ve
eskitilmifl nikel gibi her türlü
eskitilmifl malzemeden
yap›lm›fl aksesuar› 
kullanabilirsiniz.

Kontrast efekti
Yeni dekorasyon trendleri
kontrast yaratan renk 
kombinasyonlar›n›n bir arada 
kullan›m›n› öneriyor. Buna
göre, buz mavisi ve koyu
kahverengi, siyah ve beyaz
gibi güçlü etkiye sahip 
renkleri denemelisiniz. Doku
kontras› da dekorasyon 
dünyas›ndaki yeniliklerden
bir tanesi. Örne¤in, yaflam
alanlar›n›zda çelikle ahflab› 
birlikte kullan›n. Kontrastlar›n
hedefi, z›tl›klarda bir uyum
yaratarak dekorasyonda bek-
lenmedik bir etki b›rakmak.

Folklorik yaklafl›m
Folklorik trend, evinize eklek-
tik ve s›ra d›fl› bir görüntü
katmak için ideal. Bu trendin
kilit parçalar›, iri çiçek 
motifleri, canl› renkler ve
zengin kumafllardan yap›lm›fl
olan flallar. Trendi k›y›s›ndan
köflesinden yakalamak 
isterseniz ifle folklorik desenli
yast›klarla bafllamal›s›n›z.

Do¤a dostu tasar›mlar
Do¤ayla dost, ekolojik 
ürünler her alanda oldu¤u
gibi dekorasyon ve tasar›m›n
da en güçlü trendlerinden
biri. Evlerinizde mutlaka
organik, do¤al, geri 
dönüfltürülmüfl ve yeniden 
ifllevsellefltirilmifl ürünlere
yer verin. Tasar›m dünyas›n›n
önde gelen isimleri de bu
konuya odakland›¤› için fl›k
ve kullan›fll› ekolojik
tasar›mlar bulmak art›k çok
daha kolay. “Stil” sayfa-
lar›m›zda konu hakk›nda
detayl› bilgi var!

YEN‹ DEKORASYON TRENDLER‹
KONTRAST YARATAN RENK
KOMB‹NASYONLARININ B‹R ARADA
KULLANIMINI ÖNER‹YOR. BUNA GÖRE,
BUZ MAV‹S‹ VE KOYU KAHVERENG‹,
S‹YAH VE BEYAZ G‹B‹ GÜÇLÜ
ETK‹YE SAH‹P RENKLER‹
DENEMEL‹S‹N‹Z.
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GEZ‹

ZEYT‹NALANI
EGE’DE B‹R SAH‹L KASABASI 

eytinalan› ‹zmir’e çok yak›n olmas›na ra¤men özgünlü¤ünü
korumay› baflar›yor. Çevresine s›ralanan küçük tepelerinden
önündeki irili ufakl› küçük adac›klara kuflbak›fl› manzaras› ile
daha çekingen, flehirli bir Kafl ya da Santorini’yi hat›rlat›yor.
Akflamüstü denizden akan meltemi yüzünüzü okflarken ha-
yallere dal›yor, küçük bal›kç› restoranlar›nda samimi kahka-
halarla insan içine kar›fl›yorsunuz. K›y›s›nda umars›z bak›flla-
r›n›z ufu¤a çizgilefliyor, dalga h›fl›rt›lar› zihininizi dinginlefltirip,
benli¤inizi dolduruyor. Olur da bundan s›k›l›rsan›z, k›fl›n yafl›
geçkince çingenelerin raksetti¤i e¤lenceli Kordon sokaklar›
veya yaz›n enerjinin gece gündüz vücut buldu¤u Çeflme 25
dakikal›k mesafede.     

Son zamanlarda özellikle lüks villa projelerinin yat›r›m alan› ol-
ma özelli¤i ile öne ç›kan bölge ‹zmir’in en geliflmeye aç›k böl-
gesi olarak konumlanmakta. Soyak, bu bölgede hayata geçi-

ZZUrla’nin ‹zmir s›n›r›nda yer alan 
Zeytinalan›, flehre çok yak›n 
olmas›na ra¤men özgünlü¤ünü 
korumay› baflarm›fl bir do¤aya 
ve sosyal yap›ya sahip.

DEN‹ZDEN
GELEN

RÜZGARIN
KOKUSU VE
‹NSANA B‹R

SAH‹L
KASABASINDA

OLDU⁄UNU
HATIRLATAN

MANZARALAR.

rece¤i yeni projeyle Zeytinalan›’n›n do¤al
güzelliklerini ön plana ç›karmay› hedefliyor.
Soyak Holding CEO vekili Emre Çaml›bel,
Zeytinalan›'ndaki projeyle ilgili “200 bin
m2’lik alan üzerinde infla edece¤imiz projede
toplam 160 villa olacak. Kent merkezine 20
dakika mesafedeki Zeytinalan›’nda, iki katl›
modern tasar›ml› 250 m2 büyüklü¤ündeki vil-
lalar›n her biri 800 metrekare alana otura-
cak. Projede, aç›k yüzme havuzu, kapal›
basketbol sahas›, squash, spa ve wellness
center, market, kafeterya, TV ve bilardo
salonu ve tenis kortu da yer alacak” diyor.

Bu bölgenin iç taraf›nda yer alan bölgesine ise
Antik ça¤da Vourla denmekteydi. Vourla günü-
müzde Urla olarak an›lmaktad›r. ‹zmir’den Çefl-
me otoyolu ya da deniz k›y›s›ndan gidilerek ula-
fl›lan Urla, y›llar içerisinde geliflmesine ra¤men
do¤al güzelli¤inden hiçbir fley kaybetmedi. Ka-
saban›n tarihi dokusunun yan› s›ra do¤al güzel-
likleri de insan› büyülüyor. 

Urla k›y›lar›n›n ilerisinde bulunan 12 ada ve
‹zmir Körfezi’ni izlemek için en güzel nokta
Urla’n›n Güvendik s›rtlar›d›r. Urla’da mutla-
ka görülmesi gereken bir di¤er yer de her
sabah sahilde kurulan bal›k mezat›d›r. Ka-
saban›n küçük liman›nda s›ralanan renga-
renk bal›kç› kay›klar›, kay›klar›n üzerinde
süzüldü¤ü masmavi denizi ve denizden ge-
len rüzgar›n kokusu insana bir sahil kasa-
bas›nda oldu¤unu hat›rlatan manzaray›. Ur-
la’dan ayr›lmadan önce geleneksel tatlardan
katmeri mutlaka tad›n. Güveç ve çalkalama
da bu eflsiz kasaban›n insana yaflama se-
vinci veren lezzetleri aras›nda yer al›yor.

Urla’ya gelenleri en çok etkileyenlerden biri
kasaban›n tafl evleri oluyor. Tarihi içinde
bar›nd›ran bu evler, ünlü isimlere ev sahip-
li¤i yapmalar›yla da biliniyor. Bu topraklar-
da yetiflmifl olan iki ünlü flair Urla’n›n güzel-
liklerinin etkisinden sar›lm›flt›r belki de ka¤›-
da kaleme. Bunlardan biri, 1900 y›l›nda bu-
rada do¤an Yorgo Seferis’ti. Bir di¤eri de
1921’de Yunanistan’›n Florina kasabas›nda
do¤an ve Kurtulufl Savafl› zaman›nda aile-
siyle birlikte Urla’ya gelen Necati Cumal›.
Günümüzde Necati Cumal›’n›n evi flaire ait
özel eflyalar›n, kitaplar›n ve ald›¤› ödüllerin
sergilendi¤i bir müze olarak kulla-
n›l›yor.
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ST‹L

EKOLOJ‹K DOKUNUfiLAR

üresel ›s›nman›n etkilerini her alanda hissetmeye bafllad›¤›m›z bir ça¤da yafl›yoruz. 
Kutuplardaki buzullar›n erimesi, mevsimlerin de¤iflmesi, baz› canl› türlerinin neslinin 
tükenmesi, çölleflme ve kurakl›k, küresel ›s›nman›n insan hayat›n› tehdit eden 
etkilerinden sadece birkaç›. Küresel ›s›nmay› ve potansiyel etkilerini göz önünde 
bulundurarak al›nacak tüm önlemler dünyay› bizler için daha yaflan›r hale getiriyor. 
Çevreyi kirletmeyen ve yenilenebilir enerji kaynaklar›n› kullanan tasar›mlar›n hayat›n her
alan›na yay›lmas›yla birlikte çevresel sorunlar›n azalt›lmas› yolunda önemli ad›mlar 
at›lm›fl oluyor. Günümüzde giydi¤imiz k›yafetlerden, yedi¤imiz yiyeceklere ve 
kulland›¤›m›z mobilyalara kadar her fleyin ekolojik olan›n› bulmak mümkün. Bu ekolojik
ürünleri tüketmek, hem yaflam kalitemizin artmas›n› sa¤l›yor hem de yaflad›¤›m›z 
çevreye yararl› oluyor.

KK

Hepimiz dünyam›za daha iyi davranmam›z gerekti¤inin 
bilincindeyiz. Çevre dostu ekolojik mobilyalar bizlere
daha yeflil bir dünya vadediyor.
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Milano’da yeflil tasar›mlar
Geçti¤imiz Nisan ay›nda Milano’da düzenlenen ‘Salone Internationale del Mobile’ ve ‘Salone 
Satellite’ Uluslararas› Mobilya ve Dekorasyon Fuarlar›n›n ana temas› küresel ›s›nma ve ekolojik 
tasar›mlar oldu. Çevresel problemlerin öneminin fark›nda olan tasar›mc›lar, tüketicilerin enerji
ve su tasarrufu yapabilecekleri do¤ayla dost ürünler sergiledi. Geri dönüflümlü plastikten 
yap›lan lambalar ve koltuklar, fazla su israf›n› önleyen lavabolar, organik kumafltan koltuklar,
LED (çevreyi ›s›tmayan) ayd›nlatmalar ön plandayd›. 
Türk firmalar›n›n da yo¤un ilgi gösterdi¤i fuarda Vitra, Ross Lovegrove’un tasarlad›¤› 
MOD koleksiyonuyla kat›ld›. Koleksiyonda yer alan ürünler su tüketimini kontrol alt›na almak
üzere daha az hammadde ve enerji kullan›larak üretilmiflti. MOD'da kullan›lan serami¤i 
inceltmek ve a¤›rl›¤›n› azaltmak için üretim süreci üzerinde ayr›nt›l› bir araflt›rma yapt›¤›n› 
söyleyen Ross Lovegrove, daha az su tüketimi için de ince musluklar kullanm›flt›. 

FUARA V‹TRA, 
ROSS LOVEGROVE’UN

TASARLADI⁄I MOD
KOLEKS‹YONUYLA

KATILDI. ÜRÜNLER SU
TÜKET‹M‹N‹ KONTROL
ALTINA ALMAK ÜZERE
DAHA AZ HAMMADDE

VE ENERJ‹ KULLANILA-
RAK ÜRET‹LM‹fi.

FUARLARININ ANA TEMASI  KÜRESEL ISINMA VE EKOLOJ‹K TASARIMLAR OLDU.  

Evlerin ekolojik dostlar›
Siz do¤ay› bu kadar önemserken
evinizin de do¤ayla dost olmas›
fikri kula¤a çok hofl geliyor, öyle
de¤il mi? Son y›llar›n en baflar›l›
tasar›mc›lar›ndan biri olan Karim
Rahid “Gelecek y›llarda hiçbir
fleye sahip olmayaca¤›z. 
Örne¤in, flimdi nas›l araba ya da
ev kiral›yorsak, gelecekte her
fleyi kiralamay› ö¤renece¤iz. 
Sat›n almak yerine sahip olmak
istedi¤imiz ürünleri deneyece¤iz,
s›k›ld›¤›m›z zaman da bir sonra-
kine geçece¤iz. Bu nedenle, 
sürekli de¤iflen yaflam tarzlar›na
ayak uydurabilen, döngüsel, 
sürdürülebilir, ayr›flabilen, 
dinamik bir yaflam biçimi 
tasarlamal›y›z” diyor. Hepimiz 
hayat›m›z›n her alan›na ekolojik
ürünleri dahil edebildi¤imiz 
ölçüde do¤aya karfl› olan 
görevimizi yerine getirmifl 
oluyoruz. Ekolojik mobilyalar
toksit maddeler içermedikleri,
enerji tasarrufu sa¤lad›klar› ve el
iflçili¤i ile yarat›ld›klar› için 
küresel ›s›nmayla savafl›yorlar.
Ayr›ca, bu mobilyalar›n üretimin-
de hiçbir kimyasal madde 
kullan›lmad›¤› için insan sa¤l›¤›n› 
olumsuz yönde etkilemiyorlar.
Evinizi dekore ederken geri 
dönüflüm sistemiyle ifllenip 
yeniden kullan›labilen mobilyalar
tercih ederken estetikten 
vazgeçmeniz gerekmiyor. 
Günümüzde üretilen ekolojik
mobilyalar hem konforlu hem de
fl›k olma özelli¤ine sahip.

‹STANBUL LEVENT’TE BULUNAN ARTA DESIGN, ÜNLÜ ‹TALYAN MARKASI
CANTORI’N‹N EKOLOJ‹K TASARIMLARINI SERG‹L‹YOR. 

Türkiye’de ekolojik
mobilyalar
Dünyada ‘yeflil ev’ trendi çok
yayg›n olsa da Türkiye’de yeni yeni
gelifliyor. Levent’te bulunan Arta
Design, ünlü ‹talyan markas›
Cantori’nin ekolojik tasar›mlar›n›
sergiliyor. Cantori koleksiyon-
lar›nda geri dönüflümlü malzemeler
kullan›larak sürdürülebilir
mobilyalar üretiliyor. El iflçili¤iyle
ünlü olan markan›n tasar›mlar›nda
a¤›r metal ve toksik malzemeler
yerine do¤al boyalar, organik
kumafllar kullan›l›yor. Ayr›ca, 

Cantori, Ya¤mur Ormanlar›’n›n 
yok olmas›n› önlemek amac›yla
kurulan Forest Stewardship
Council adl› uluslararas› kurulufla
da üye.
Alfemo, tamamen ekolojik, çevre
ve insan sa¤l›¤›na dost olan 
yata¤› Alfemo Sleeper Nanotech’le
do¤ayla dost oluyor. Bu yatak,
Türkiye’nin ilk nano teknolojik
yata¤› olma özelli¤ine sahip.
Bakteri ve mikrop bar›nd›rmad›¤›
için ast›m ve alerji gibi rahat-
s›zl›klar› olanlara sa¤l›kl› uykular
sunuyor. 
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Avrupa Kültür Baflkenti 
Olman›n Önemi
‹stanbul’da özellikle son yirmi y›lda geliflen kültür bi-
linci, kültür yaflam›na da yans›yor. Kent, her geçen
gün, yaln›z ‹stanbullular için de¤il, tüm dünya için bir
çekim alan›, bir kültür ve sanat merkezi niteli¤i kaza-
n›yor. ‹stanbul’un 2010 Avrupa Kültür Baflkenti ol-
mas›yla Avrupa, ‹stanbul’da kendi kültürünün kökle-
rini keflfedecek ve birbirini anlama yolunda önemli
bir ad›m daha atacak.

Proje Mimarlar›
Bu projede çal›flmalar 3 ana alan alt›nda gerçeklefl-
tiriliyor: Kentsel Uygulamalar, Kültür-Sanat ve Tu-
rizm ve Tan›tma. ‹stanbul 2010 Avrupa Kültür Bafl-
kenti Ajans› kentsel uygulamalar projeleri, Kentsel
Uygulamalar Direktörlü¤ü, Kültürel Miras ve Müze-
ler Direktörlü¤ü, Kentsel Proje Koordinasyon ve Ta-
kip Direktörlü¤ü bünyesinde hayata geçiriliyor. ‹s-
tanbul 2010 Avrupa Kültür Baflkenti kültür sanat

projeleri ise, Artistik Komite koordinatörlü¤ünde,
Görsel Sanatlar, Müzik ve Opera, Kent Kültürü,
Edebiyat, Sinema ve Belgesel, Sahne ve Gösteri
Sanatlar›, Geleneksel Sanatlar Yönetmenlikleri çat›-
s› alt›nda üretiliyor. Bütün bu projelerin ve etkinlik-
lerin, 2010’dan sonra devam edecek flekilde, sür-
dürülebilir olmas› amaçlan›yor.  

Soyak, ‹stanbul 2010’un Sponsoru 
‹lk kez 1985 y›l›nda Avrupa’ya katk› sa¤layan kentlere
verilmeye bafllanan Avrupa Kültür Baflkenti unvan›n›,
2000 y›l›na kadar AB’ye üye ülkelerin kentlerinden biri
alma flans›n› yakalarken; 2000 y›l›ndan sonra, bu unvan
yeni bin y›l nedeniyle hem birden fazla kente, hem de AB
aday› olan ülkelerin kentlerine verilmeye baflland›. 2007
itibariyle, sahip oldu¤u dünya kültür miras›n› tüm zengin-
li¤i ile Avrupa ile paylaflma flans› tan›yacak olan Avrupa
Kültür Baflkenti unvan› için ‹stanbul'u destekleme karar›
alan Soyak, 2007 y›l›ndan beri bu projeye "Kurumsal Or-
takl›k" ad›yla sponsorluk deste¤inde bulunuyor.

Co¤rafi konumu ve binlerce y›ll›k kültürel miras›yla, dünya metropolleri aras›nda
ayr›cal›kl› bir konuma sahip olan ‹stanbul, önümüzdeki günlerde pek çok alanda
çeflitli projelere sahne olacak. Soyak’›n da kurumsal ortaklar› aras›nda bulundu¤u 
‹stanbul 2010 projesi kentimizi tüm dünyaya bambaflka bir gözle tan›tacak.  

SPONSORLUK

Dünyada ekolojik
mobilyalar
Ekolojik mobilyalarda mümkün
oldu¤u kadar enerji içeri¤i düflük
malzemeler kullan›l›yor. 
Bu alanda geri dönüflüm özellikleri
ve çevreye verdikleri zarar›n
azl›¤›ndan ötürü bitkisel ürünler
tercih ediliyor. Avrupa’da koyun
yünü, saman balyas› ve kullan›lm›fl
araba lastikleri birçok farkl›
malzeme tasar›m›n her alan›nda
ifle yar›yor.
Mobilya flirketi Herman Miller’›n
tasar›mc›lar› Scott Charon ve
Gabe Wing, 2020 y›l›na kadar tüm
yeni mobilya koleksiyonlar›n›n
yüzde yüz çevreyle uyumlu ve
dayan›kl› malzemeden üretilmifl
olmas›n› hedefleyen flirketler için
çevre dostu tasar›mlar üzerinde
çal›fl›yor. Scrapile’in mobilya
tasar›mc›lar› Carlos Salgado ve
Bart Bettencourt çevre semtlerden
toplad›klar› art›k kereste parçalar›n›
atölyelerinde kesip yap›flt›r›p
z›mparalayarak yepyeni geri
dönüfltürülmüfl mobilyalar üretiyor.
Merkezi Philadelphia’da bulunan
tasar›m firmas› MIO’nun sahipleri
Jaime ve Isaac Salm ise yenilikçi
yerli ürün tasar›mlar›yla ‘yeflil bir
yaflam tarz›’na ayak uydurman›n
mümkün oldu¤unu kan›tl›yor.

ÜSTTE:  HERMAN MILLER’ IN  ‘GREEN’  SANDALYES‹  MIRRA AfiA⁄IDA:  MIO’NUN ‘YEfi‹L
B‹R YAfiAM TARZI ’NA UYGUN ‘OR‹GAM‹’  MASASI  VE DUVAR TASARIMI

‹‹SSTTAANNBBUULL  22001100
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osyal sorumluluk bilinci geliflmifl kurumlar, 
toplumlar›n ilerlemesinde en önemli etkenlerden 
biridir. Soyak, bugüne kadar çevreye ve bireye 

verdi¤i önemi ortaya koyan birçok sosyal sorumluluk 
projesi gerçeklefltirdi. Topluma yarar sa¤lamaya ve 
toplumsal sorunlara çözüm üretmeye yönelik olan bu 
projelerin en önemli özelli¤i sürdürülebilirlikleri. Soyak,
problemlere geçici çözüm üretmek yerine uzun vadeli 
projelerle daha iyi bir gelecek için toplumsal dönüflüme
katk› sa¤lamay› hedefliyor. Bu do¤rultuda, Soyak konut
projelerinin yak›n çevresinde de yaflam kalitesinin 
yükseltilmesine destek olmay› ilke edindi. Soyak, sosyal 
sorumluluk projeleri yelpazesine yenilerini eklenmeye 
devam ediyor.

Kurumsal sosyal sorumluluk bilinci
Konut sektöründe 48 y›ll›k geçmifle sahip olan Soyak, 
çevre, e¤itim, spor ve kültür alanlar›nda gelifltirdi¤i 
projelerle toplumun her kesimini bilinçlendirmeyi baflar›yor.
Geçmiflte hayata geçirilen konut projeleri içerisinde 
yap›m›n› üstlendi¤i okullarla do¤rudan do¤ruya e¤itime 
katk› sa¤lanm›flt›r. E¤itimde oldu¤u gibi kültürel konularda
da toplumu ayd›nlatmay› hedefleyen Soyak, bunun için 
‘Soyak Yay›nlar›’ ad› alt›nda birçok kitab› yay›nlanm›flt›r. 
Bireylerin kiflisel geliflimlerinin bafll›ca mimarlar›ndan biri
olan kitaplar, Soyak sayesinde okurlara ulaflm›fl oluyor. 
Soyak, spor alan›nda verilen her türlü deste¤in de ülkenin
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SOSYAL SORUMLULUK

ÇEVREYE 
VE B‹REYE 
SAYGIDA 
ÖNCÜ ve toplumun geliflimine yarar sa¤lad›¤› bilinciyle hareket

etmektedir. Temelleri 2003 y›l›nda at›lan ‘Soyak Team’ 
projesi kapsam›nda befl farkl› spor dal›ndan befl sporcuya,
befl y›l süresince destek olunarak bireysel sporlar›n 
gelifltirilmesine de katk› sa¤lanm›flt›r. Rüzgar sörfü, koflu,
tenis, yüzme ve kaya t›rman›fl› dallar›nda faaliyet gösteren
genç sporcular, hem maddi hem de manevi olarak 
desteklenmifltir. 
Çevre bilincinin art›r›lmas›yla birlikte dünyan›n daha 
yaflanas› bir yer haline gelece¤i yads›namaz. Soyak da bu
bilincin geliflimine katk›da bulunmak için 2007 y›l›nda su 
tasarrufuna yönelik olarak ‘Gelece¤e Bir Damla Sakla’ adl›
sosyal sorumluluk projesini gelifltirmifltir. ‘Bugün Asl›nda
Yar›n’ slogan›yla bafllat›lan proje kapsam›nda ‹stanbul ve
‹zmir’de toplam 33 okulun su tüketim kanallar› tasarruf
sa¤layan uygulamalarla yenilenmifltir. Ayr›ca, bilinçlendirme 
çal›flmalar› sayesinde 33.000 aileye ulafl›lm›flt›r. 
Ülkemizdeki kurakl›k tehdine karfl› bir bilinçlendirme ve 
önlem paketi olan proje sayesinde ‹zmir’deki okullarda bir
y›ll›k ölçümlerin sonunda yüzde 45 oran›nda su tasarrufu 
sa¤lanm›flt›r.
Bugüne kadar birçok baflar›l› projeye imza atan Soyak, 
yaflam kalitesi yüksek bir toplum yaratmak için sosyal 
sorumluluk projelerini sürdürmeye devam etmektedir. 

Soyak, baflar›l› konut projelerine imza atmakla kalm›yor, toplum yarar›na
sosyal sorumluluk projeleri de üstlenerek gelece¤e de¤er kat›yor.

S
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em çocuklar›n hem de yetiflkinlerin hayat›nda önemli bir yere sa-
hip olan oyun konsollar› art›k her eve girdi. Son y›llarda artan sat›fl 
rakamlar›na paralel olarak sürekli yeni ve geliflen modellerle 
tan›fl›yoruz. Üstelik yeni modeller kullan›c›lara sadece oyun heye-
can›n› yaflatmakla kalm›yor, DVD izleme ve internete ba¤lanma
olanaklar›n› da sunuyor.  

Dünden bugüne oyun konsollar›
Oyun konsollar›yla insanlar›n e¤lence anlay›fl›n› de¤ifltiren ilk 
marka Nintendo oldu. 1983 y›l›nda piyasaya sürülen konsollarla
oyun tutkusu yavafl yavafl yay›lmaya bafllad›. 1989’da bafllayan
Gameboy ‘salg›n›yla’ birlikte tafl›nabilir oyun konsollar› devri 
bafllam›fl oldu. 
Gameboy’un rakibi Sega da oyunlara olan ilginin artmas›na büyük 
katk›da bulundu. Game Boy’un Super Mario’su, Sega’n›nsa 
Sonic’i oyun dünyas›n›n en popüler kahramanlar› haline geldi.
Oyun konsollar› piyasas›nda dönüm noktas› 1994 y›l›nda Sony 
taraf›ndan üretilmeye bafllayan PlayStation adl› konsol sayesinde
gerçekleflti. PlayStation’›n gördü¤ü talep birçok markay› da 
harekete geçirdi. 1999’da Nintendo’nun GameCube ad›n› verdi¤i
konsol piyasaya sürüldü. Microsoft da 2002’de XBox ile oyun
konsollar› dünyas›na h›zl› bir girifl yapt›. 

Rakipsiz Sony
Oyun konsollar› alan›nda Sony’nin yakalad›¤› baflar›y› geçebilen 
bir marka yok. Markan›n 2000 y›l›nda ilk olarak Japonya’da 
piyasaya sürdü¤ü PlayStation 2, ilk 48 saat içinde tam 1 milyon
adet sat›ld›. 

OYUN
KONSOLLARI

DEVR‹
HH
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Günümüzde oyun konsollar›n›n olmad›¤› bir ev düflünmek neredeyse 
imkans›z. Oyun konsollar›n› yak›ndan tan›maya ne dersiniz?

Bu yeni modele, ilk PlayStation’›n sahip oldu¤u
müzik CD’si dinleme ve MPEG format›ndaki 
filmleri izleme özelliklerinin yan› s›ra birçok özellik
eklendi. ‹ki farkl› ifllemci içeren modelin bir 
bilgisayardan fark› kalmad›. 2006 y›l›nda 
PlaySation 3’le tan›flan oyunseverler için oyun 
oynamak çok daha keyifli bir hal almaya bafllad›. 
Geliflen teknolojiyle üretilen bu yeni modelde bir 
konsolda aran›landan çok daha fazlas›n› bulmak
mümkün. PlayStation 3, CD, DVD oynat›c›s› ve
MP3 çalar olarak kullan›l›yor. Ayr›ca, konsolda 
foto¤raflar slayt gösterisi olarak arzu edilen parça 
eflli¤inde izlenebiliyor. Oyun tutkunlar› içinse 
online oyun olana¤› sunmas›, kablolu ve kablosuz
olarak internete ba¤lanabilmesi bu konsolu özel
k›l›yor. 7 ayr› tür kablosuz kumanda ile 
oynanabilmesiyse eflsiz bir oyun tecrübesi 
yaflat›yor. Sony’nin son mucizesi PlayStation
4’ün 2011 y›l›nda kullan›c›larla buluflmas› 
hedefleniyor.

Nintendo Wii’nin baflar›s›
Nintendo, Sony’le yar›flmak yerine farkl› bir 
pazarlama stratejisi izleyerek oyun konsollar› 
pazar›nda ç›¤›r açt›. Rakipleri PlayStation ve XBox
360 birçok farkl› özelli¤e sahip olmalar›yla oyun
dünyas›nda ses getirirken, Nintendo Wii’nin 
baflar›s›n›n s›rr› sadeli¤i ve basitlik oldu. Daha 
önce hiç oyun oynamam›fl birinin bile anlayabile-
ce¤i basitlikte olan Wii’nin bir di¤er cazip özelli¤i
de hareket sensörlü kumandaya sahip olmas›. 
Wii’de oyun oynarken kullan›c›lar tüm hareket,
refleks ve mimikleriyle oyuna dahil oluyorlar. 
Bu da kullan›c›lara oyunun içindeymifl gibi 
hissettiriyor. Bu flartlar alt›nda Wii’nin piyasa 
sürüldü¤ü günden bu yana dünya çap›ndaki 
sat›fllar›n›n 20 milyonu aflmas› flafl›rt›c› de¤il.
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Facebook, bilgisayar kullanan herkesin en az bir kez girip
denedi¤i bir online platform. Bu a¤› kullanmak amac›yla
Soyak’›n su tasarrufuna yönelik gelifltirdi¤i “Gelece¤e Bir
Damla Sakla” sosyal sorumluluk projesi de Facebook’a
tafl›nd›. “Soyak 1. Sanal Baraj›” uygulamas›n› profiline ekleyen
Facebook kullan›c›lar›, hem gelece¤e yat›r›m yap›yor hem de
dizüstü bilgisayar, Sony playstation ve i-pod gibi sürpriz
hediyeler kazanma flans› elde ediyor. 

Bu uygulama ne kazand›r›yor? 
Kay›t ifllemini gerçeklefltiren Facebook kullan›c›lar›, 
“Soyak 1. Sanal Baraj›” uygulamas›nda kendilerine yöneltilen
sorulara verdikleri cevaplar do¤rultusunda her gün belli 
miktarlarda su tasarruf etmifl oluyor. Facebook Sanal
Baraj›’n›n yap›m›na da katk›da bulunacak kullan›c›lar, 
hem kendi tasarruflar›, hem de uygulamaya davet ettikleri
arkadafllar› ad›na puan kazan›yor. Kullan›c›lar›n bu sayede 
su tüketim al›flkanl›klar›nda küçük de¤ifliklikler yapmas› teflvik
edilerek, gelece¤e yönelik tasarruf fark›ndal›klar›n›n art›r›lmas›
hedefleniyor. Ayr›ca, bu uygulamay› arkadafllar›na göndererek
baraj›n yap›m›na en çok katk› sa¤layan ilk 100 kiflinin adlar› 
1. Facebook Baraj›’n›n an›t sitesine yaz›larak, katk›lar› 
ölümsüzlefltirilmesi planlan›yor. 

Soyak yeniledi¤i web sitesi ve Müflteri Hizmetleri Geliflim projesi kapsam›nda
sa¤lad›¤› online “Canl› Destek Hizmeti” ile hizmet kalitesini daha da art›rmay› 
hedefliyor. Kullan›c› dostu yeni web sitesiyle ziyaretçilerin konut projeleri hakk›nda
detayl› bilgilere ulaflmas›n›, ayn› zamanda projelerin tan›t›m filmlerini izlemesini,
örnek daireleri sanal ortamda gezip, foto¤raflar› ve her türlü içeri¤i arkadafllar› ile
paylaflabilmelerini sa¤l›yor.  
Soyak web sitesinde yer alan baflka bir uygulama ise, Müflteri Hizmetleri Geliflim
projesi kapsam›nda oluflturulan “Canl› Destek Hizmeti”. Bu hizmet sayesinde kendi
güncel bilgilerinize ulaflabiliyor ve konut sat›fl sözleflmelerinin imzalanmas›
sonras›nda, malzeme seçimleri, aboneliklerin tahsisi, site yönetimlerinin 
oluflturulmas›, daire teslimleri gibi konularda Müflteri Hizmetleri Yetkilisi ile internet
ortam›nda interaktif söylefliyle sorular›n›n yan›tlar›n› an›nda alabiliyorsunuz. 
Detayl› bilgi www.soyak.com.tr’de...  
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TEKNOLOJ‹

SOYAK’IN “GELECE⁄E 
B‹R DAMLA SAKLA”

PROJES‹ FACEBOOK’TA 

MÜfiTER‹ 
MEMNUN‹YET‹N‹ 

ARTIRAN 
YEN‹ ONLINE 

UYGULAMALAR 

SOYAK YAPI’NIN
KULLANICI

DOSTU 
YEN‹ WEB S‹TES‹

YAYINDA

Soyak Yap›, yeniledi¤i web sitesi ile dinamik yap›s›n› pekifltiriyor. Soyak Yap›’n›n
yeni web sitesi, zengin içeri¤i ve interaktif kullan›ma yönelik yenilikleri ile
kullan›c›lar›n konut projeleriyle ilgili bilgilere k›sa sürede ulaflmas›n› sa¤l›yor.
Soyak Yap›; yenilikçi, dinamik ve modern anlay›fl›n› yans›tt›¤› kullan›c› dostu yeni
web sitesi ile ziyaretçilerine istedikleri bilgilere kolayl›kla ulaflma imkan› sunuyor.
Soyak Yap›’n›n yeni web sitesinde kullan›c›lar, Soyak’›n konut projeleri hakk›nda
detayl› bilgiye ulafl›rken, ayn› zamanda projelerin tan›t›m filmlerini izleyebiliyor,
örnek daireleri sanal ortamda gezip, foto¤raflar› ve her türlü içeri¤i arkadafllar› ile
paylaflabiliyorlar. Konut projelerine yönelik ödeme kolayl›¤› sa¤layan kampanyalar›n
detaylar› ve Soyak’tan güncel haberler de site ziyaretçilerinin bilgisine sunuluyor.
Ziyaretçilerin, Soyak’›n konut projelerine yönelik görüfl ve önerilerini de 
paylaflabildi¤i yeni web sitesi, interaktif kullan›m kolayl›¤›na sahip. ‹nternetten
konut sat›fl›n›n yan› s›ra müflteri hizmetleri bölümünden müflteriler, sat›fl sonras›
ifllemlerle ilgili istedikleri bilgilere canl› destek ba¤lant›s›yla ulaflabiliyor.
www.soyak.com.tr adresinden ulafl›labilen web sitesinde, konut projelerinde
yaflam bafllad›ktan sonra müflterilere yönelik düzenlenen etkinlik görüntülerine yer 
verilerek, Soyak’›n konut projelerinde yaflaman›n ayr›cal›klar› gözler önüne seriliyor.
Websitesi üzerinden ayr›ca, ücretsiz da¤›t›lan Çat›m›z Dergisi’nin tüm say›lar›
indirilebiliyor, son say› ise online olarak keyifle okunabiliyor.
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GÜNCEL

ayat›n h›z› gün geçtikçe artarken yap›lmas› gerekenlerin listesi kabar›yor. Özellikle 
büyük flehirlerde yaflayanlar ayn› anda birçok sorumlulu¤u üstlenmek zorunda kald›klar›
için stres kaç›n›lmaz hale geliyor. Çal›flanlar yo¤un ifl temposundan arta kalan 
vakitlerde stres seviyelerini düflürecek aktivitelerin aray›fl› içindeler. Ev han›mlar› da 
çocuklar› ve efllerinin tüm beklentilerine cevap vermek için u¤rafl›rken maruz kald›klar›
stresi en aza indirgemek istiyorlar. Stresli geçen günlerin ard›ndan arad›¤›n›z huzura
kavuflman›z çok da zor de¤il asl›nda. Tek yapman›z gereken önerilerimizden hangisinin
size daha uygun oldu¤unu bulmak. Huzurlu geçirdi¤iniz her dakika yaflam kalitenizi
yükselterek günlük streslerinizi unutman›z› yard›mc› olacak. 

Metropollerde
yaflarken günlük

hayat›n stresinden
kaçmak oldukça 
zor gözükse de 
imkâns›z de¤il.

Dinlendirici
aktivite 

önerilerimiz
sayesinde 

daha mutlu ve
huzurlu hale 

geleceksiniz.

EEllvveeddaa  stres

H

1

2

3

4

5

Spor yap›n
Haftan›n belirli günlerini spor yapmak üzere 
kendinize ay›r›n. ‹ster aç›k havada, ister spor 
salonunda yapaca¤›n›z egzersizler günlük 
hayatta sizi yoran endifle ve stresten uzaklafl-
man›za yard›mc› olur. Spor salonuna gitmek
devaml›l›¤› sa¤lamak için oldukça etkili.  Aç›k
havada yap›lan egzersizler sporun pozitif 
etkilerini art›r›r. 
Yo¤un geçen bir günün ard›ndan yüksek 
tempolu sporlar yapmaktan kaç›nmal›s›n›z. 
Örne¤in, koflunun stresten kurtulmak için etkili
oldu¤u düflünülse de asl›nda tam tersidir. 
Yürüyüfl, yüzme ve golf gibi düflük tempolu
sporlar günlük streslerden kurtulma konusun-
da çok daha etkili olur.

Kitap okuyun
‹nsan›n kendisiyle bafl bafla kalmas›n›n ruh 
sa¤l›¤› üzerindeki pozitif etkileri biliniyor. Kitap
okumak, kendi kendimize kald›¤›m›z bu 
zamanlarda günlük stresi yok eden en keyifli 
aktivitelerden biri. Kitaplar›n okuyucalar›n› al›p
farkl› diyarlara götürme yetisine sahip olmalar›
edebiyat› çok güçlü bir stres yok edici haline 
getiriyor. Hayal dünyas›na dal›p günlük hayat›n
dertlerini bir kenara b›rakmaktan daha güzel 
ne olabilir ki? Her gün en az yar›m saatinizi 
kitap okumaya ay›rarak hem kendinizi 
gelifltirebilir hem de rahatlayabilirsiniz. 

Müzik dinleyin
Müzi¤in ruhun g›das› oldu¤unu bilmeyenimiz
yok. Vücudumuzun suya duydu¤u ihtiyaç 
kadar zaruri olmasa da müzik de hayat›n 
olmazsa olmazlar›ndan biri. Tabi bahsetti¤imiz
trafikte saatler geçirirken stres seviyenizin 
doruk noktas›nda oldu¤u anda dinledi¤iniz
müzik de¤il. Yo¤un bir günün ard›ndan eve
gelip kendinize bir kadeh flarap doldurun. 
fiarab›n›z› yudumlarken caz veya klasik müzik
dinlemeye bafllay›n. Bu müzik türlerinin 
ruh haliniz üzerinde yaratt›¤› pozitif etki sizi 
bile flafl›rtacak.

Yoga yap›n
Do¤ru nefes alma teknikleri üzerine kurulu
olan yogan›n hedefi bedeni ve ruhu ar›nd›r-
makt›r. Dinlendirici bir etkiye sahip olan yoga,
zihinsel yorgunluk ve stresle bafla ç›kman›za
yard›mc› olur. Bilimsel veriler alt› saatlik kaliteli
uykuyla beden stresinin yüzde üçünden 
kurtulabildi¤imizi gösteriyor. Oysa, 45 dakika-
l›k yogayla stresin yüzde 27’si yok oluyor. 
Yoga yard›m›yla yavafl ve ritmik solunumu ve
derin gevfleme tekniklerini ö¤renerek stresi
azaltma yönteminin s›rr›n› çözebilirsiniz.

Kursa yaz›l›n
Zevklerinizi gözden geçirdikten sonra kendini-
ze uygun bir hobi belirleyip bir kursa yaz›l›n.
Yemek kurslar› hem kendinizi gelifltirmeniz
hem de rahatlaman›z için en iyi alternatiflerden
biri. Dans kurslar› e¤lenceli olman›n yan› s›ra
e¤itici olma özelli¤ine de sahip. Bu tip kurslar 
kat›l›mc›lara sosyalleflme f›rsat› da tan›d›¤› için
onlar› günlük hayat›n streslerinden uzaklaflt›r›r.
Resim ve ahflap boyama kurslar› yarat›c›l›¤›n›z›
ortaya ç›karman›za yard›mc› olur.
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SOYAK, MIT (MASSACHUSETTS 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY) 
GAYR‹MENKUL MERKEZ‹’N‹ 
A⁄IRLADI
Amerika’da bulunan ve özellikle bilim ve
mühendislik konusundaki baflar›lar›yla 
tan›nan, dünyan›n en iyi üniversitelerinden
say›lan Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’ne ba¤l› ‹ngiltere merkezli MIT
Gayrimenkul Merkezi, Soyak’› ziyaret 
ederek, Türk gayrimenkul sektörü konusun-
da bilgiler ald›. Massachusetts Teknoloji 
Enstitüsü’nde master e¤itimi gören çeflitli
ülkelere mensup 30 kiflilik ö¤renci grubu ve
Enstitü’nün yönetim müdürü Marion O.
Cunningham, Soyak CEO vekili Emre 
Çaml›bel’in sektöre iliflkin de¤erlendirmele-
rini dinledikten sonra, Soyak Yeniflehir ve
Soyak Evreka projelerini gezdiler.

ArkiPARC 2008 
15-17 Ekim tarihleri aras›nda Harbiye 
Askeri Kültür Merkezi’nde düzenlenen 
ArkiPARC 2008 etkinli¤inde; mimarl›k, 
gayrimenkul ve inflaat kent silüetinin flekil-
lenmesine katk›da bulunan ana sektör 
profesyonelleri bir araya geldi. “Alt Gelir
Grubu için Konut ve Mortgage” konulu 
panelde konuflan Soyak Holding CEO Vekili
Emre Çaml›bel, GYODER’in araflt›rma 
raporuna göre Türkiye’de her y›l 600.000
civar›nda yeni konuta ihtiyaç oldu¤unu ve
ihtiyaç sahibi kesimin sadece %20’lik bir
k›sm› konut sat›n alabilecek, kredi 
taksitlerini ödeyebilecek maddi yeterlili¤e
sahip oldu¤unu dile getirdi. Soyak Holding
Kurumsal ‹letiflim Koordinatörü Fatma 
Çelenk ise, “Çevre Dostu Binalar” konulu
panelde, gayrimenkul sektöründe faaliyet
gösteren tüm firmalar›n çevre bilincini 
sahiplenmesi ve bu yöndeki çal›flmalar›n›
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B‹ZDEN sürekli hale getirmesi gerekti¤inin üzerinde
durdu. Çelenk, Soyak’›n kurumsal sosyal
sorumluk projesi olan “Gelece¤e Bir 
Damla Sakla” projesine de sözlerinde 
de¤indi. Soyak Holding ‹nsan Kaynaklar› 
ve Kalite Direktörü Osman Ünal ise, 
“Müteahhitlikten Gayrimenkule ‹nsan 
Kaynaklar›” konulu panelde, Soyak’›n 
kalite odakl› bir kurumsal yap›ya sahip 
oldu¤unun alt›n› çizdi. 

SOYAK S‹ESTA ‹ZM‹RL‹LER‹ 
DANS ETT‹RD‹ 
Faaliyet gösterdi¤i gayrimenkul sektöründe,
modern ve ça¤dafl konut projeleri 
gerçeklefltirmeye devam eden Soyak Yap›,
‹zmir Karfl›yaka’daki yeni  projesi “Soyak
Siesta”n›n tan›t›m› için etkinlikler düzenledi.
Tan›t›m etkinlikleri kapsam›nda ‹zmirlileri
“flash mob” etkinli¤inde buluflturulan 
Soyak, Karfl›yaka, Pasaport, Alsancak ve
Kordon alanlar›nda gösteriler sergiledi.
Flash mob etkinlik ekibi, önceden 
belirlenmifl alanlarda buluflarak, belirli bir
süre donmufl görüntü karesi veriyor ve 
e¤lenceli bir flekilde alandaki geçidini 
tamaml›yor. Etkinlik kapsam›nda, 
Soyak Siesta projesinin konseptini 
ça¤r›flt›rmas› amac›yla hamak, marakas, 
gitar, Van Gogh’un “Siesta” resmi gibi 
malzemeler kullan›l›yor. Soyak Internet 
Sat›fl Sistemi’nden de (www.soyak.com.tr)
daire sahibi olunabilirken, 444 0 795 
(SYK) Soyak Ça¤r› Merkezi’nden de 
konutlar ve ödeme seçenekleri hakk›nda
detayl› bilgi al›nabiliyor. 

YEfi‹L B‹NALAR
CEREAN (Merkez Avrupa Emlak Birlikleri
A¤›) taraf›ndan her y›l farkl› bir ülkede 
düzenlenen konferanslar›n 14. toplant›s› 
‹stanbul’da yap›ld›. CEREAN 
Konferans›’nda “Yeflil Binalar” konulu 
panelde konuflmac› olarak yer alan 
Soyak Holding CEO Vekili Emre Çaml›bel, 
konuflmas›nda çevre dostu yeflil binalar›n
gereklili¤inden ve avantajlar›ndan söz etti.
Soyak Maviflehir projesinde çevre dostu 
binalar için uluslararas› standartlara 
uygunlu¤un test edilmesiyle al›nan olumlu
sonuça istinaden Çaml›bel, “Hedefimiz bir
uygunluk belgesi almak de¤ilken bile, 
uygulamaya ald›¤›m›z noktalarda yeflil 
bina kapsam›nda de¤erlendirilebiliyoruz. 
Günümüz müflteri beklentilerini iyi 
çözümleyen ve do¤ru uygulamalar 
gerçeklefltiren her firma yeflil bina üretebilir”
diye konufltu. 

“SUYU VER‹ML‹ KULLANMAK,
GELECE⁄E YATIRIMDIR.”
‹zmir’de 19 Aral›k’ta düzenlenen Su Kaynak-
lar› Kalitesi ve Yönetimi Sempozyumu’na kat›-
lan Soyak Holding Kurumsal ‹letiflim 
Koordinatörü Fatma Çelenk, Soyak’›n su 
tasarrufuna yönelik ilk olarak ‹zmir’de bafllatt›-
¤› ve 2008’de ‹stanbul çal›flmalar›na devam
edilen “Gelece¤e Bir Damla Sakla” sosyal 
sorumluluk projesini paylaflt›. Projenin ‹zmir
ve ‹stanbul’daki sonuçlar›n› de¤erlendiren 
Çelenk, bilinçlendirme çal›flmalar› sonucunda
yaklafl›k 33.000 aileye ulafl›larak, ‹zmir’deki
okullarda bir y›ll›k ölçümlemeler sonras› %45
oran›nda su tasarrufu sa¤land›¤›n› söyledi.

“ÜN‹VERS‹TE-‹NfiAAT SEKTÖRÜ
‹fiB‹RL‹⁄‹ ÖZEL ÖDÜLÜ”
Soyak Yap›, Y›ld›z Teknik Üniversitesi, ‹nflaat
Mühendisli¤i Bölümü taraf›ndan düzenlenen
“‹nflaat Sektöründe Y›l›n Firmas› Ödülleri”nde,
bu y›l ikinci kez “Üniversite-‹nflaat Sektörü 
‹flbirli¤i Özel Ödülü”ne lay›k görüldü. YTÜ ‹nflaat
Fakültesi y›l sonu mezuniyet töreninde, Soyak
Yap› ad›na ödülü alan Soyak Yap› Genel 
Müdürü Sertaç K›y›c›, Y›ld›z Teknik Üniversitesi
‹nflaat Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri 
aras›nda yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda
bu ödüle de¤er görülmekten büyük mutluluk 
duyduklar›n› belirtti. Sertaç K›y›c›’ya, plaketini
YTÜ ‹nflaat Fakültesi Dekan› Prof. Dr. Yalç›n
Yüksel takdim etti. 

SOYAK, B‹L‹NÇLEND‹RMEYE 
DEVAM ED‹YOR
Gelece¤e Bir Damla Sakla konulu Liseleraras›
Kompozisyon, fiiir ve Resim Yar›flmas›’n›n
ödül töreni gerçeklefltirildi. 47 y›l› aflk›n 
deneyimi ile konut sektörünün lider kuruluflla-
r›ndan Soyak’›n 2007 y›l›nda Çi¤li Rotary 
Kulübü ile ‹zmir’de bafllatt›¤› Gelece¤e Bir
Damla Sakla projesinin geri bildirimleri 
al›nmaya baflland›. Çi¤li Rotary Ticaret 
Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi’nde
düzenlenen törene, ‹zmir Büyükflehir 
Belediyesi Baflkan Vekili Yusuf Ali Karaman,
Çi¤li ‹lçe Milli E¤itim Müdürü Hamdullah Ifl›k
baflta olmak üzere ‹lçe Milli E¤itim fiube 
Müdürleri, Çi¤li Halk E¤itim Merkezi Müdürü,
Çi¤li Rotary ve Soyak yetkilileri kat›ld›. 

GAYR‹MENKUL Z‹RVES‹ YAPILDI
Gayrimenkul Yat›r›m Ortakl›¤› Derne¤i 
(GYODER) taraf›ndan bu y›l sekizincisi
düzenlenen “Gayrimenkul Zirvesi”nde dar
gelirli kesim için büyük boyutlarda olan konut
ihtiyac› ve çözüm yollar› gündeme getirildi.
Soyak Holding CEO vekili ve GYODER
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Çaml›bel’in
baflkanl›¤›n› yapt›¤› “Herkes Nas›l Ev Sahibi
Olacak?” konulu oturum, 5 Haziran
Perflembe günü gerçekleflti. 

17. ULUSLARARASI AREUEA 
KONFERANSI
Soyak Yap›, ‹stanbul Ceylan Intercontinental
Hotel’de, 3-6 Temmuz 2008 tarihleri aras›nda
düzenlenen, 17. Y›ll›k Uluslararas› AREUEA
(Amerikan Gayrimenkul ve Kentsel Ekonomi
Birli¤i) Konferans›’na kat›ld›. Konferansta bir
konuflma yapan Soyak Holding Ceo Vekili ve
Gayrimenkul Grup Baflkan› Emre Çaml›bel,
Türkiye’de gayrimenkul sektörüne yönelik 
de¤erlendirmelerde bulundu. Çaml›bel, ayr›ca
Haziran 2008’de sonuçlar› ilk kez duyurulan
ve GYODER ad›na “Affordable Housing 
Institute” taraf›ndan ve birçok kuruluflun 
katk›lar›yla haz›rlanan “Dar Gelirlilerin Konut
‹htiyac› ve Çözüm Önerileri” araflt›rmas› 
sonuçlar›n› kat›l›mc›lar ile paylaflt›.

SOYAK YAPI "KONUT 
SEMPOZYUMU"NA KATILDI
Dokuz Eylül Üniversitesi’nde 29 – 30 Kas›m
2008 tarihlerinde, ‹zmir Serbest Mimarlar 
Derne¤i taraf›ndan düzenlenen “‹zmir'de 80'li
Y›llardan Günümüze Konut ve Mimarl›k 
Kültürü” konulu konut sempozyumunda 
sektör profesyonelleri ve akademisyenler bir
araya geldi. Sempozyumda yer alan “Konut 
Finansman› ve Yat›r›mc› Modeli” bafll›kl› panele
Soyak Yap› Mali ‹fller Genel Müdür Yard›mc›s›
‹rfan Bozok konuflmac› olarak kat›ld›. 

SOYAK EVREKA YÖNET‹M 
TOPLANTISI 
Soyak Evreka Yönetimi Soyak Yap› Genel
Müdürü Sertaç K›y›c›'n›n kat›l›m› ile 12.02.2009
tarihinde tan›t›m toplant›s›n› gerçekletirdi. 2009
Mart ay›nda teslimi planlanan Soyak Evreka  48
metrekareden 100 metrekareye kadar de¤iflen
büyüklüklere sahip, 1+1, 2+1 ve 3+1 olarak
tasarlanan dairelerden olufluyor.
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SPOR

SA⁄LIKLI YAfiAMA ‘MERHABA’ DEY‹N TT

Zinde ve sa¤l›kl› yaflam›n s›rr› spor aktivitelerinde gizli. 
Spor salonuna gitmeden de spor yapman›n yollar›n› araflt›rd›k.

eknolojik geliflmeler, gün geçtikçe insanlar› daha hareketsiz 
ve tembel hale getirmeye bafllad›. Hayat› kolaylaflt›ran bu geliflmelerle 
birlikte hepimiz özellikle bilgisayar›n bafl›nda daha çok vakit geçiriyoruz. 
Art›k al›flverifl yapmak veya istedi¤imiz yeme¤i yemek için bile evden d›flar›
ç›kmam›za gerek yok. 
Her fleyin bir ‘t›k’ uza¤›m›zda olmas›n›n zamandan tasarruf etmemizi 
sa¤lad›¤› bir gerçek. Fakat birço¤umuz, bu artan zaman› spor aktivitelerine
harcamaktan kaç›n›yoruz. Hangimiz spor salonlar›na yaz›l›p da gidecek 
vakit bulamad›¤›ndan flikayetçi de¤il ki? Kendinizi spor yapmak konusunda
disipline edemiyorsan›z alternatif aktivitelere baflvurman›n tam s›ras›. 
Spor salonuna gitmeden de sa¤l›kl› ve zinde olmak elinizde.

Yürüyüfl yap›n
Haftada üç gün 30’ar dakika gibi k›sa süreli yürüyüfller yap›n. 
Bu yürüyüfller, kaslar› ve dolafl›m sistemini olumlu yönde etkilemekle
kalmaz, ayn› zamanda kalp hastal›klar›n›n da önüne geçer. Evinizin
çevresindeki alanlarda yapabilece¤iniz yürüyüfllerle yaflam kalitenizin 
artaca¤›na flüphe yok. Yap›lan araflt›rmalar, düzenli olarak yürüyüfl 
yapanlar›n gündelik hayatta daha az yorgunluk hissettiklerini gösteriyor.
Ayr›ca, kiflilerin psikolojik olarak da daha mutlu hissetmelerine yard›mc›
olur.

Merdiven kullan›n
Asansör, teknolojinin nimetlerinden biri olsa da onu kullanmaktan 
vazgeçin. K›sa süre önce ‹sveçli bilim adamlar› taraf›ndan yap›lan bir
araflt›rmaya göre asansör ve yürüyen merdiven kullanmayanlar›n daha zinde
olduklar› ortaya ç›kt›. Ayr›ca, bu kiflilerin bel çevrelerinin darald›¤›,
vücutlar›ndaki ya¤ oran› ve kan bas›nc›n›n da düfltü¤ü gözlendi. Unutmay›n,
her gün 40-45 merdiven basama¤› ç›kmak, y›lda en az 2 kilo kaybettirir.

Mekik çekin
Mekik çekmek, kar›n kaslar›n›n güçlendirilmesine yönelik en etkili 
aktivitelerden biri. Mekik, do¤ru olarak uygulanmad›¤› takdirde hiçbir etkisi
olmaz. Bunun için, öncelikle yere dümdüz uzan›n. Dizlerinizi bükün ve
vücudunuzu yerden 20-30 cm yükselerek havada tutun. Bu sayede, kar›n
kaslar›n›z›n kas›ld›¤›n› hissedeceksiniz. Mekik hareketi çok h›zl› bir flekilde
yap›l›rsa kar›n kaslar› yeterli seviyede çal›flmaz. Günde 20 kez mekik 
çekmekle bile kar›n bölgenizin flekillendi¤ini göreceksiniz.

‹p atlay›n
‹p atlamak dendi¤inde akl›n›za çocuklu¤unuz gelmesin. Bu yararl› aktivite
sayesinde hem ya¤ yak›m› hem de kol ve bacaklar kaslar›n›n güçlenmesi
mümkün. Günde 15 dakika ip atlayarak 150-200 kalori yakabilirsiniz.
Vücudun flekillenmesine yard›mc› olan bu aktiviteyle yorulmadan ve 
fazla vakit kaybetmeden hareket etmifl olursunuz.
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Soyak, which
has created

many modern
living spaces,
has added a

breathe of
fresh air to

Izmir with its
latest project,

Soyak
Maviflehir. 

here are many advantages to living in a gated community, too many to list in fact. Being 
able to live in a comfortable and calm gated community that is also safe is the ultimate luxury.
Soyak Holding has been providing quality housing projects for its inhabitants for years. 
Soyak, which has been providing successful and beautiful housing projects for the past 
47 years, has now set its sights on Izmir. The Maviflehir project intends to provide 
Izmir residents with a brand new lifestyle. Maviflehir, which consists of 21 blocks and 
1,568 condos, gives Izmir residents the opportunity to enjoy lush greenery in a calm 
environment without having to leave the city. The gated community features giant palm trees,
large open grassy areas and tropical plants- all which make it seem like an oasis located 
far from the city. 
The condos range from 1 bedroom plus living room to 4 bedroom plus living room, and sizes
range from 64 m2 to 200 m2. Maviflehir has all the exclusive amenities necesssary for a truly
unique quality lifestyle. You will feel safe in Maviflehir due to its parking garage and 24-hour
private security. The gated community also includes 4 swimming pools totalling 1400 m2, 
3 basketball courts, 3 tennis courts, children’s playgrounds, open sports areas and a walking
path measuring 1.5km, perfect for biking as well. These amenities make it possible to 
socialize with other members of the community while also allowing you to enjoy a range of
activities without having to leave the compound. One of the most distinctive aspects of the
modern design of Maviflehir is due to the high quality material that was used. Vitra’s Uni
series porcelain ceramic was used for the condos’ kitchens, hallways and balconies. Vitra’s
Capri, Naturline, Nuovella, Retro and Riga were used for the bathroom tiles. Quality and 
luxury were key when choosing the materials, which showcase Soyak’s unique individuality. 

Life at Maviflehir
Soyak Maviflehir residents enjoy a variety of
activities, which are just some of the perks 
of being a member of the Soyak community.
These activities are also a great way to meet
other Soyak residents and form lasting bonds
with others in the community. 

Let’s go to the theatre, kids!
One of the most recent events that brought 
Soyak residents together was the ‘Haydi 
Çocuklar Tiyatroya’ (Let’s go to the theatre,
kids!).  The day included exciting animation
and competitions that Soyak Maviflehir’s little
ones enjoyed very much. The interactive play
also included the kids’ game, ‘Sakar Mucitler’;
parents watched delighted by their children’s
enjoyment. Before the game, the children took
part in another educational game meant to 
highlight the importance of protecting the 
environment and the danger of global warming.
Soyak’s own ‘Gelece¤e Bir Damla Sakla’ (Save a
drop for the future) project was also mentioned.
The children were also able to enjoy a bit of 
healthy competition during the activities. 

Spring Festival Celebrations
The spring festival fair organized by Soyak 
Maviflehir turned out to be a very memorable
one. The fair provided entertainment and 
activities for the children until the late evening.
Clowns amused the young ones, while the 
older crowd’s had their fortune read and cotton
candy, popcorn and various candies were 
available for all to snack on. When drawing the
raffles, the Soyak Communication Committee’s

leader F. Fatma Çelenk presented Orhan Baysal
with a Bonsai tree as a prize. The families at 
Soyak Maviflehir had a wonderful time and 
everyone got to know their neighbors better,
forming a stronger community.

Streetball Tournament
Soyak’s ‘1st Streetball Tournament’ took place 
recently; teams of 4 competed and there were 
14 teams total. The “Sa¤anaklar” group won and
was awared the prize cup by Soyak Holding 
Communications Coordinator Fatma Çelenk.
Two other teams that made it to the finals, but
didn’t win the top prize, were give medals and 
basketballs by Soyak Commuications Team 
Leader  P›nar Arslanbafl and Soyak Maviflehir
Executive Head Vedat Yanmaz. Fatma Çelenk
spoke at the awards ceremony about the 
importance of engaging in healthy sports 
competitions, while also underlining the fact that
such activities bring the community together. 
After the awards ceremony, Soyak Maviflehir 
residents got togther to celebrate the 
champions’ success at the 1. Soyak Maviflehir
Streetball Tournament. 

SSUUMMMMAARRYY

TT
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oday those who live in big cities are now
starting to prefer the comfort of living in 
gated communities, which provide cleaner,
safer and accessible lifestyles. These 
communities provide an escape from the
bustling life of the city and, of course, the
noise pollution, offering tranquil and healthy
lifestyles. Soyak has continued to construct
such communities to accommodate those
who wish to live in such an environment. 
Soyak’s support for the “Buildings with 
few floors” project has resulted in 
2, 250 residential premises in Karfl›yaka, 
‹zmir. All apartments have been 
ergonomically designed for comfort relative
to their size. These newly and specially 
designed apartments will give Izmir residents
a new outlook on living conditions and 
hopefully fully accommodate their every 
need and provide excellent quality. 
The community’s exclusiveness and distance
from the city is what makes it so special as
a new housing project, offering a lifestyle
that resembles none other. 
During the first stages of Soyak Siesta, the
layouts for the apartments were made. 
The apartments are either one bedroom and

one living room, or 3 bedrooms and one 
living room, making in total 372 apartments.
Siesta’s location connects it right onto the
Izmir freeway as well as to shopping 
centers, making the location conducive to
living comfortably. The landscape plans of
Siesta, and the patios which offer 
spectacular views, were designed to give
the inhabitants full usage of the living 
space. The social aspect of living within 
a gated community was also taken into
consideration. Siesta has sports complexes,
swimming pools, children’s playgrounds,
various facilities where the residents can
engage in leisurely activities, and open air
as well as underground parking. All of these
entities were thought of when planning 
Siesta, in order to enable the residents to
benefit from all the advantages Soyak has
to offer its clients. 

How to be a Soyak Siesta homeowner
Soyak Siesta’s apartments start at 
100,900 YTL and with their attractive
payment plans such as: 0.99% interest 
rates and 72 month payment plan, 
increasing installment payments and spaced
out payments Soyak has made becoming 
a Siesta homeowner a possibility for all. 
Also if a cash payment is made there is 
a 12% discount. Those who make a 50%
down payment will benefit from a 6% 
discount as well. The payments can be 
made at Akbank or Garanti Bank, which 
have agreements with Soyak. Those who
wish to buy apartments from Soyak Siesta
can see a model apartment at the new and
modern sales office. Another option is to
purchase via Internet, this can be done
from http://www.soyak.com.tr or you can
simply call 444 0795 (SYK) which is the 
Soyak call center and they can assist you
with details about the apartments and 
payment plans. 

THE
BUILDING
WITH FEW

FLOORS
CONCEPT

One the heels of its 47 year 
ongoing love with the real estate 
sector, Soyak has continued to
turn their contemporary projects
into a reality. This time the aim
being the “Soyak Siesta Project”
which will hopefully introduce 
a new lifestyle in Karfl›yaka, ‹zmir. 

How are consumer trends chan-
ging? Can you benefit from the
economic and social aspects of
this?
Naturally, quality merchandise that
is reasonably priced is in high de-
mand. If items such as automobiles
or property will gain value as time
passes, these will be people’s first
priority when investing. What ma-
kes it a smart investment is that as
the economic standards improve,
so will the status of the merchandi-
se.
Because of the fast moving pace
of technology in today’s world,
our lifestyle must change accor-
dingly with communication met-
hods, work environments, enter-
tainment facilities, etc. Mobile
networking is also responsible for
this ever-changing environment in
which we are living. Due to these
levels of comfort which are beco-
ming more and more plausible in
one’s life, people are starting to
prefer to live in gated communiti-
es which provide safety and reli-
ability, something that other resi-
dential areas, such as single fa-
mily houses don’t. Other reasons
why these gated communities are
preferred is because of the eco-
nomic comfort that comes along
with it; monthly fees, heating and
water bills tend to be less. 
The stress and heavy workload
that many endure makes it diffi-
cult for people to engage in soci-
al activities, or have a social life in
general. Keeping this in mind, we
designed facilities where people
may come to socialize briefly and
then return home, which is usually
within walking distance, making a
social life a possibility for those li-
ving in the gated community. 

Trends affect the architecture
world just as they do any other
aspect of our lives. For example,
because the number of car ow-
ners has increased, architects
must come up with newer ideas
on how to accommodate more
cars in a parking lot.
In the shopping world, the interest
in small shops has decreased and
an interest in larger shopping
malls has increased. Home office
designs have begun to replace
larger offices. Using cars to reach
destinations is the most popular
way of travel, a reason why home
offices are preferred more and
more. All of these must be taken
into consideration when construc-
ting and carrying out new ideas.
Products, architecture and aest-
hetic design are becoming a
brand within themselves and from
the consumers point of view all of
these create a status of wealth
and value. The design of a certain
product represents that buyer’s
personality and boasts a certain
cultural and tasteful status that
one craves and looks for in a pro-
duct. 
What were the most important
criteria in making the Soyak Si-
esta project a reality?
As Tago Architecture designers,
when creating the plans for Soyak
Siesta the most important point
that we kept in mind was the wor-
king life of the inhabitants who
would be living here as well as le-
isure activities that they could en-
gage in. We wanted it to be a pla-
ce where you would stray away
from the stress of the workday,
be able to spend time with your
family and build relationships with
neighbors, and I’m pretty sure we
accomplished this. 
Creating a unique landscape with
sizable patios and terraces on
which you could fully benefit from
the view was also at the top of our
list. Other aspects of Soyak Sies-
ta, which were given top priority
to, were the social facilities such
as the sport complexes, swim-
ming pools, children’s play areas,
socializing areas and the open air
and underground parking lots. 

TAGO ARCHITECTURE’S 

GÖKHAN ALTU⁄ AND HIS
PARTNER TATSUYA
YAMAMOTO 
RESPOND TO SOME OF OUR QUESTIONS:
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‹stanbul/
Ümraniye 
Yeme & ‹çme
Bambu Cafe 
Soyak Yeniflehir Bambu Evleri,
Çakmak Mahallesi 
(0216) 445 71 11
Enes Akçaabat 
Alemda¤ C. N: 416 Çakmak
Mahallesi (0216) 523 49 18
Leather Silver Pizza 
‹kbal C. N: 15/1  Çakmak Mahallesi
(0216) 466 15 66
My Hofl 
‹kbal Soyak Yeniflehir Yolu C. Dinç
S. N: 38 Çakmak Mahallesi 
(0216) 465 35 20
Çardak 
Alemda¤ C. N:474 Çakmak
Mahallesi (0216) 501 80 84

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

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

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

‹stanbul/Kartal
Yeme & ‹çme
Çaml›k  Restaurant
Ayazma C. N: 1 Yakac›k Yeni M.,
Kartal (0216) 451 42 42
Tarihi Ç›naralt› Restaurant ve
Çay Bahçesi 
Ayazma Mey. Ayazma C. N: 2

Yakac›k Yeni M. Kartal 
(0216) 309 37 45
Sea Vesta  
Meltem S. N: 18 Kordonboyu M.,
Kartal (0216) 353 45 52
Karadeniz Lezzet Dünyas›
Ankara C. N: 91/A Kordonboyu M.,
Kartal (0216) 473 25 23
Nehir Café
Hamam S. N: 67/A Kordonboyu
M., Kartal (0216) 374 28 47
Mimoza Cafe Bar
Akdeniz C. N: 11 Celebi Apt. 
Dük: B Kordonboyu M., Kartal 
(0216) 389 88 91

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

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

‹stanbul/
Küçükçekmece

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

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

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

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

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

Sa¤l›k
Karfl›yaka Devlet Hastanesi
Anadolu Caddesi No: 382,
Serinkuyu Karfl›yaka 
(0232) 367 67 67
Özel Maviflehir Poliklini¤i
6436/1 Sok. No: 93/A, Bostanl›
(0232) 330 89 90
Akut Eczanesi
1834/3 Sk. No: 13/B, Karfl›yaka
(0232) 382 23 00
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Müflteri Hizmetleri'nin Çal›flma Yöntemi 
Müflterilerden gelen yaz›l› ve sözlü talepler do¤rul-
tusunda, müflteri memnuniyeti ile ilerleniyor. Gelen
tüm bildirimler kay›t alt›na al›n›yor. Müflteri Hizmet-
leri grubu, “Sat›fl Sonras› Müflteri Hizmetleri” ve
“Teslim Sonras› Müflteri Hizmetleri” birimlerinden
olufluyor. Sat›fl Sonras› Müflteri Hizmetleri grubu
Soyak müflterilerinden gelen tüm yaz›l› ve sözlü bil-
dirimleri karfl›layan, gerekti¤inde ilgili birimlerden
ald›¤› bilgilerle müflteriler ile iletiflime geçen bir bi-
rim. Teslim Sonras› Müflteri Hizmetleri birimi ise
projeler yaflama geçirildikten sonra teknik destek
veren ekiplerden olufluyor.

Kaç kifliye hizmet veriyorlar? 
Soyak Müflteri Hizmetleri yaklafl›k 10.000 müflteri-
ye hizmet veriyor. Çeflitli kanallar arac›l›¤› ile müfl-
teriler ilgili birimlere ulaflabiliyor. Bu kanallar; Ça¤r›
Merkezi, Yaz›l› Resmi Adresimiz ve Canl› Destek’dir.
Canl› Destek 2008 y›l›nda yeni bir kanal olarak hiz-
mete al›nd›. Müflteriler, web sayfas›ndaki linkler ara-
c›l›¤› ile aç›lan pencerede, canl› olarak müflteri yet-
kililerine ulaflarak, onlarla yaz›flabiliyor ve bu h›zl›
hizmetten ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Bununla
beraber Soyak Müflteri Hizmetleri, sürekli yenile-
nen ve sistematik olarak yöneticiler taraf›ndan kon-
trol edilen bir bilgi veri taban› kullan›m› ile çal›fl›yor.
Yetkililer taraf›ndan güncellenen bilgiler farkl› ka-
nallarla Müflteri Hizmetleri birimleri ile irtibata ge-
çen müflteriler ile paylafl›l›yor. Müflterilerden al›nan
tüm bildirimler sisteme kaydediliyor ve raporlana-
rak sürekli iyilefltirme çal›flmalar› yap›l›yor. Ayn› za-
manda farkl› kanallarla, müflterilerimize hizmet ve-
ren Müflteri Hizmetleri yetkilileri Performans Yöne-

tim Sistemi dahilinde de¤erlendirilerek izleniyor,
her ad›mda daha iyiye ulaflmak için sürekli iyilefltir-
meler yap›l›yor. 

Daire Teslimleri ve Site Yönetim Süreçleri 
Üretim tak›mlar›ndan müflteri gözüyle teslim al›nan
daireler, müflterilere teslim ediliyor ve müflteriler tara-
f›ndan ihtiyaç duyulan destek “Teslim Sonras› Birimi”
taraf›ndan sa¤lan›yor. Daire teslimlerinden sonra pro-
jede yaflama geçilmesi için “Site Yönetimleri” olufltu-
ruluyor ve geçmifl projelerde edinilen bilgi ve tecrübe-
ler yönetimlerle paylafl›l›yor. Geçici yönetim içerisinde
ilk 1 y›l fiili olarak bulunuluyor, sonras›nda ise Soyak
markas›n›n projede hak etti¤i flekliyle yaflat›lmas› için
gerekli destek verilmeye devam ediliyor.

Son Dönem Faaliyetler 
Soyak Müflteri Hizmetleri, Aral›k 2007’de Maviflehir
A Bölgesi daire teslimleri ve site yönetim çal›flma-
lar›n› yürüttü. Sosyal çal›flmalar çerçevesinde tesli-
mi yap›l›p yaflam›n bafllad›¤› Maviflehir A Bölgesin-
de Kurumsal ‹letiflim Tak›m› ile birlikte H›d›rellez
fienli¤i ve Streetball Turnuvas› düzenlendi. Mavifle-
hir B Bölgesinde ise; Eylül 2008’de site yönetimi
çal›flmalar› tamamland› ve Ekim 2008’de daire tes-
limleri gerçeklefltirildi. Soyak Müflteri Hizmetleri,
daha önce teslim etti¤i eski projelerde de sürekli
site yönetimleri ile bir araya geliyor. 

Hedefler
Soyak Müflteri Hizmetleri; fiubat 2009’da Evreka
projesi site yönetim oluflturma çal›flmalar›n› bafllat-
m›fl bulunmakta. Mart 2009’da da Evreka projesi
daire teslimlerinin yap›lmas›n› planlan›yor.

Soyak Müflteri Hizmetleri; Soyak Yap›’n›n yapm›fl oldu¤u konut projelerinde, 
sat›fl sözleflmesinin imzalanmas›ndan hemen sonra devreye giriyor. Yap›lan tüm
çal›flmalarda, müflteri memnuniyetini esas alarak hareket ediyor. 

DESTEK KENT REHBER‹
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