
BANKALAR - Ataşehir

FİNANSBANK 455 54 24

DIŞBANK 455 70 92

GARANTİ 455 50 60

AKBANK 455 92 26

KOÇBANK 455 50 10

TÜRKİYE İŞ BANKASI 455 34 23

YAPI ve KREDİ BANKASI 455 37 17 

CAFE & BAR - Ataşehir

FOOD COURT RESTAURANT CAFE BAR 456 08 58

THE NORTH SHIELD 456 14 74

DEKORASYON - Ataşehir

AKASYA MOBİLYA AKSESUAR LTD. 455 61 22

ES DEKOR MOBİLYA SAN. TİC. LTD. 455 42 44

NEW LINE MOBİLYA DEKORASYON 456 10 58

EYMİR DEKORASYON İNŞAAT LTD. 455 52 37

YEPA PARKE İNŞAAT TAAHHÜT LTD. 455 92 77

FOTOĞRAFÇI - Ataşehir

DİDEM FOTOĞRAF STÜDYOSU 456 23 29

SERENGİL FOTOĞRAF SANAYİ A.Ş. 455 74 23

GIDA - Ataşehir

ANTİK BÖREK 455 68 51

MOTTA 455 71 62

TATLI TUZLU 455 37 93

ATA ET 456 28 49

BOĞAZİÇİ KURUYEMİŞ 455 16 81

ŞÜTTE ŞARKÜTERİ 455 87 46

HİPER MARKETLER

GİMA X-LARGE - Akdeniz Cad. 461 94 70

3M MİGROS - Soyak Göztepe 317 56 96

CARREFOURSA - Ümraniye 525 10 51

CARREFOURSA - Kozyatağı 448 02 96

MARKET - BAKKAL 

ŞOK - Yenişehir 533 08 77

AYKER GIDA - Ataşehir 455 10 39

ATA ET - Ataşehir 456 28 49

BERTAŞ Süper Market - Ataşehir 455 28 90

CEMRE GIDA - Ataşehir  455 20 10

ENDİ MARKET - Ataşehir 455 94 81

GİMA - Ataşehir 455 33 75

BERTAŞ MARKET - Ataşehir 455 12 09

ÖZBİL MARKET - Ataşehir 456 12 63

TANSAŞ - Ataşehir 455 28 30

GİYİM - Ataşehir

AY DENİZ 455 44 33

DOĞAN DİKİMEVİ 456 06 13

FARUK ÇARKOĞLU 455 33 90

JETSET AYAKKABI 455 33 27

ECZANELER

YENİŞEHİR ECZANE - Yenişehir 533 08 80

ATA ECZANESİ - Ataşehir 455 78 33

BURÇİN ECZANESİ - Ataşehir 455 19 52

GURUR ECZANESİ - Ataşehir 455 74 20

OLCAY ECZANESİ - Ataşehir 455 21 72

MERT OPTİK - Ataşehir 455 30 20

KURU TEMİZLEMECİLER - Ataşehir

DRYMAN 455 71 90

HOFFMAN 455 74 86

GÜZELLİK SALONLARI

SİMA KUAFÖR - Yenişehir 533 08 65

BEACH BODY ZAYIFLAMA ve EST. MERKZ. 455 52 82

GENÇ KUAFÖR - Ataşehir 456 07 60

ES KUAFÖR (Bayan) - Ataşehir 455 49 87

ES KUAFÖR (Bay) - Ataşehir 455 38 87

FİNAL BAY BAYAN SAÇ TASARIMI - Ataşehir 455 38 80

IMAGE KUAFÖR - Ataşehir 455 90 93 

KENT COIFFURE - Ataşehir 455 00 73

KUAFÖR ŞAHİKA - Ataşehir 455 27 72

MULİ'S GÜZELLİK MERKEZİ  - Ataşehir 455 20 62

RAMAZAN ERKEK KUAFÖRÜ - Ataşehir 455 44 34

TARA SAÇ TASARIM - Ataşehir 455 26 24

YUNUSCAN KUAFÖR - Ataşehir 455 16 85

KIRTASİYELER - Ataşehir

ATLANTİS KIRTASİYE 455 44 80

MUTLU KIRTASİYE 455 55 46

RESTORANLAR - Ataşehir

BELTAŞ RESTAURANT 455 16 00

CHINESE IN TOWN 455 41 04

BAHÇEDEN 455 97 13

CUMBA EV YEMEKLERİ 456 23 89

ÇEŞMESAR OCAKBAŞI-RESTAURANT BAR 455 56 49

DEFNE RESTAURANT 455 13 16

DIVINO RESTAURANT CAFE 456 28 29

DOMINO's PIZZA 455 51 21

FOOD COURT RESTAURANT CAFE BAR 456 08 58

LAMAZİ RESTAURANT 456 07 55

ILGIN ASMAALTI KEBAP LAHMACUN 455 61 96

KIRMIZI OCAKBAŞI 455 45 81

LAMASA 456 29 80

MEŞHUR SULTANAHMET HALK KÖFTECİSİ 455 50 13

McDONALD's 455 32 55

M&G DİNLENCE EĞLENCE MERKEZİ 455 99 10

PİDESUN KARADENİZ PİDECİSİ 455 65 73

PİZZA VERDE 455 25 45

FITNESS CENTER

JIMSA FITNESS CENTER 455 47 52

İÇME SUYU

ERİKLİ SU - Yenişehir 385 20 38

ÇAM SU - Ataşehir 455 61 35

KARDELEN SU - Ataşehir 455 61 53

KOÇBEY AQUA - Ataşehir 455 54 97

MARTI SU - Ataşehir 455 38 99

ŞADIRVAN SU - Ataşehir 456 12 76

TURİZM

BALET TURİZM LTD. (THY, ASYA TUR, RENT A CAR) 455 49 51

SERİ TURİZM (ETS) 456 05 06

Demiryolları Haydarpaşa                     (0212) 348 80 20

Denizyolları Rezervasyon 244 02 07

THY Atatürk Hava Limanı                   (0212) 663 63 63

TAKSİ

YENİŞEHİR TAKSİ 412 28 73

ATAŞEHİR MERKEZ TAKSİ 455 80 64

ATAŞEHİR UYDUKENT TELSİZ TAKSİ 456 13 70

EĞİTİM - Ataşehir

ATAŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU 455 28 81

ATAŞEHİR LİSESİ 455 36 60

OSMANGAZİ ANADOLU LİSESİ 455 28 61

TEKNİK SERVİS

ARÇELİK - Küçükbakkalköy 463 04 04

AEG-BOSCH - Sahrayıcedid 456 12 48

SONY - Ataşehir 455 84 16

TEFAL - Bahariye 347 45 80
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Soyak Dünyas› dergisinin ekidir.
Para ile sat›lmaz. Editör
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Palmiye Evleri teslim edildi
Yeni yolla artık eviniz daha yakın

Yenişehir’de cıvıl cıvıl yaz
Evinizde temalı geceler

Feng Shui ve öneriler
Şelale Evlerine konuk olduk
Bilfen Anaokulu açıldı
Yakın Çevre Yaşam Rehberi
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Temelleri iki yıl önce atılan Palmiye Evleri sahiplerine kavuştu. Altı ayrı büyüklük ve planda tasarlanmış olan evlerin büyük kısmı sahiplerini buldu. Kent

içinde ama kentin karmaşasından uzakta, temelinden çatısına üstün kalitesiyle Palmiye Evleri’nde ev sahibi olmak gerçekten cazip.

Evler, her karesi özenle değerlendirilmiş modern kaliteli yaşama alanları olarak tasarlanmış.Tüm detaylar düşünülerek birinci sınıf malzemelerle dizayn

edilmiş mutfak ve banyolar ince bir zevkin ve titiz bir çalışmanın ürünü. Evler boyasından halısına kadar büyük bir dikkatle seçilip yaratılmış ortamların

konforunu yansıtıyor.

Sitenin konseptinin de çıkış noktası olan palmiye ağaçları ortama bambaşka bir hava kazandırıyor. Yüzünüze hafif bir esinti vurduğu zaman etrafınıza

baktığınızda kendinizi tropik bir adada gibi hissedeceğiniz bahçe çok çeşitli ortak kullanım alanıyla dolu. 360 palmiye ağacının, göletlerin süslediği

peyzaj büyüleyici. Bahçede yeşilliklerin arasında yürüyüş yapmak, kortlarda tenis oynamak, özel alanlarda voleybol, basketbol oynamak, çocuğunuzla

parkta, oyun alanlarında keyifli zamanlar geçirmek, köpeğinizi dolaştırmak, kafeteryada birşeyler atıştırmak, hava güzelse havuza girip güneşlenmek

Palmiye Evleri’nde evinizin dışında yaşayabileceğiniz zevklerin başında geliyor.

Bu güzel ortamda yaşayacak tüm ev sahiplerine “GÜLE GÜLE OTURUN!” diyoruz.

Teslim
Edildi
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Son ‹ki Blok Bu Yaz
Sat›flaSunuldu

İnşaatları büyük bir hızla ilerleyen Manolya Evleri’nin ilk

4 blok satışlarının büyük kısmı tamamlandı. Bu etabın

teslimlerinin Aralık 2002’de yapılması planlanırken,

Temmuz 2003’te teslim edilecek olan son 2 blok ise bu

yaz sonu itibariyle satışa sunuldu. Klasikleşen Soyak

kalite ve güvencesini yansıtan evlerde 115, 140, 170

m2’lik daireler ve özel teraslı 75 m2 çatı stüdyo seçenek-

leriyle 388 ev yer alıyor.

“Daha iyi yaşanacak mekan” felsefesinin devamı

niteliğinde oluşturulan Manolya Evleri sizlere manolya

ağaçları, yeşillikler, havuzlar, yürüyüş yolları, ve banklar-

la dizayn edilmiş bahçesinde huzurlu, keyifli zamanlar

geçirme fırsatı veriyor. Bu bölümde de elbette Şelale ve

Palmiye Evleri’nde olduğu gibi yüzme havuzları, voley-

bol-basketbol sahaları, tenis kortları, çocuklara açık ve

kapalı oyun alanları, cafe-restaurant ve jimnastik salonu

bulunuyor.

Sizleri manolya bahçelerinin içinde yeni ve daha iyi bir

yaşam için bütün imkanların sağlanmış olduğu Manolya

Evleri’ne bekliyoruz.

www.soyak.com.tr
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SÖYLEfi ‹

Komflular›m›zla 
yaflayacaklar›m›z

TED’de basketbol oynayan Faruk Rasna ve Eczacıbaşı’nda profesyonel voleybolcu  olan
eşi Çiğdem Can Rasna’nın evlerine girer girmez her noktası özenle, zevkle dekore edil-
miş, içi yaşamla doldurulmuş bir mekanın pozitif enerjisini alıyoruz.  Güleryüzlü, misafir-
perver, şeker mi şeker bir çift. Evleri, evlilikleri taptaze, gözlerinin içi gülüyor, sevgilerini,
umutlarını, hayallerini yüzlerinde taşıyorlar. Yaşadıkları ortama da yansıyan uyumlu halleri
huzurla arkanıza yaslanıp sohbetin keyfini çıkarmanızı sağlıyor. Kahvelerimizden ilk
yudumları alırken Soyak Yenişehir’deki evlerinden, yaşamlarından konuşmaya başlıyoruz.
Faruk Bey hemen ne kadar doğru bir karar verip nasıl değerli bir yatırım yaptıklarını ama
en önemlisi bugün Soyak’taki hayatlarından ne kadar memnun olduklarını söylüyor.
“Tatilden döndüğünüz ilk birkaç günün bunalımını hissetmeyeceğiniz kadar eğlenceli,
hareketli, ışıl ışıl bir yer burası. Evinize dönmek aynı zamanda havuzunuza girip güneşlen-
mek, canınız istediği an istediğiniz sporu kapınızın önündeki alanlarda yapabilmek
anlamına gelince elbette dönüş sendromuna yakalanmıyor insan”. Faruk Bey’in gözüne
takılan ve görmekten de çok büyük zevk aldığı şeylerden biri bahçede özgürce
koşuşturan, topunu oynayan çocukların evlerinin önünde kreşteki kadar rahat ve
güvende olmaları. İnsanların kendilerine şehrin bu kadar içinde bu kadar rahat, güvenli
ve keyifli bir hayat yaratabilmelerini görmek ve bu şanslı azınlıktan biri olmak çok mutlu

edici bu genç çift için. Ekstra hiçbir şey ödemeden bir klübe üyeymişçesine aktivitelerde bulunabilmelerinin büyük bir ayrıcalık olduğunu düşünüyorlar.  
Çiğdem Hanım deprem korkusunun yerini huzurlu uyunan geceler aldı diyerek söze başlıyor. Henüz çocukları yok ama olduğunda kesinlikle Soyak Yenişehir’de büyütmeyi iste-
dikleri belli. Sitenin bütün imkanlarından  yararlandıklarını, antremanlarını dahi bahçede yapabildiklerini, pencereden şelaleye, havuzlara bakmanın bile ayrı bir yaşama sevinci
verdiğini belirtiyor. Çiğdem Hanımın gözlerinden Soyak konutlarında yaşıyor olmaktan ne kadar mutlu olduğu rahatlıkla okunuyor. “Kesinlikle yaptığımız en akıllı yatırım,  en iyi
iş buraya taşınmak oldu” diyen genç çift geceleri sitenin ışıklandırmasına, masmavi havuzların, şelalenin rengine, görüntüsüne hayran olduklarını, geceleri evlerine dönerken siteyi
uzaktan gördükleri anda ışıl ışıl güzelliğinden nasıl etkilendiklerini anlatıyorlar.
Ulaşım konusunda her geçen gün daha rahat ve uygun imkanların doğduğunu söylüyorlar.
Çiğdem Hanım sinemaya alışverişe 10-15 dakikada gittiğini, Carrefour’un ellerinin altında
olduğunu, Ataşehir’in bütün imkanlarına 5 dakikalık mesafede olmanın ne kadar rahat
olduğunu vurguluyor.
Faruk Bey en önem verdikleri şeylerden birinin daha anahtar tesliminden kapı kolundan duvar
kapaklarına hiçbir yerinde en ufak bir aksama, sorun olmayan evlerinde yaşam içinde doğal
olarak tamirci gerektiren bir durum olduğunda dışarıdan hiç kimseye ihtiyaç duymadan dahili
bir telefon numarasını tuşlayıp sorunlarını hallettirebilme lüksü olduğunu söylüyor. 
Teknik servisten kapıdaki güvenlik görevlilerine kadar herkese kolaylıkla ulaşılabilen dahili tele-
fonla sitedeki arkadaşlarınıza gittiğinizde kendi numaranızı yönlendirebildiğinizi söyledik-
lerinde, kapısından girerken Faruk Beylerin geldiğimizin haberdar edildiği ve giriş iznimizin
ancak bu şekilde verildiği dahili telefon hattının daha ne numaralarını olduğunu merak
ediyoruz.
Soyak Yenişehir aşığı bu şirin çiftin yaşama alanlarının ferahlığına, büyüklüğüne, güzelliğine
hayran olduğumuzu belirtmeden edemeyeceğiz. Ne diyelim güle güle oturup bu dopdolu
sitede yaşıyor olmanın her zaman keyfini çıkarsınlar...tıpkı şu anda yapıyor oldukları  gibi... 

fiELALE EVLER‹NE misafir olduk

Yeniflehir’den k›sa k›sa

Yine 19 Eylül -

19 Ekim tarihleri

aras›nda

Digiturk’te

kanal 540’da

Soyak Yeniflehir

sayfas›n› görecek

ve bütün

haberlere,

bilgilere

buradan da

ulaflabileceksiniz.

Artık evinize giderken otobüsü tercih edebileceksiniz.
IETT’nin 13B ve 13C otobüsleri Kadıköy-Yenişehir ve Üskü-

dar-Yenişehir güzergahlarıyla sizleri evinize ulaştırıyor.

www.soyak.com.tr adresinden ulaşacağınız
web sitemiz yenilendi. Mutlaka ziyaret edin.

Soyak Yenişehir Evleri’nde yaşayanların ihtiyaçlarını karşılamak
üzere açılan alışveriş merkezi hizmet vermeye başladı.

Sizlere eczane, eve su servisi, bay-bayan kuaförü, emlak
hizmetleri gibi pek çok olanaklar sunan merkez

evinizin çok yakınında.

Ekonomik fiyatlarıyla tanıdığımız ŞOK markette fırından
kuruyemişçisine her türlü alternatifi bulabilir, gece saat

22.00’a kadar bütün market ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

www.soyak.com.tr



“Çocuklar her zaman en iyisini hak ederler” düşüncesini ilke

edinmiş Bilfen’in açtığı özel anaokulunda öncelikli hedefi

mutlu, kendisiyle barışık, özgüveni olan, yaratıcı, Atatürkçü

çocuklar yetiştirmek. Çocukların öğrenmeye çok açık olduk-

ları bu dönemlerinde  bütün ihtiyaçlarına cevap verebilecek

fiziksel ortama sahip oldukları kuşkusuz.

Bilfen Anaokulu’nda 3,4,5 ve 6 yaş grubu çocuklara, yüksek

öğrenimli, çağdaş, bilinçli eğitici ve yöneticilerin etkin

olduğu sistemli bir eğitim veriliyor. Eğitim programları çoklu

zeka alanlarına yönelik aktivitelerle desteklenerek çocukların

öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları sağlanıyor.

Anaokullarında görmeye hiç alışık olmadığımız her türlü

çağdaş donanıma sahip olan Bilfen’in eğitim anlayışını da

yansıtan sıradışı imkanlarından bazıları; kapalı yüzme havuzu,

kapalı spor ve oyun salonları, bilgisayar laboratuvarı, seramik

atelyesi, kapalı devre televizyon sistemi, yaş düzeylerine göre

dizayn edilmiş sınıflar, geniş bir bahçe alanı...

Bilfen Okulları’na da direk geçiş imkanı sağlayan anaokulun-

da Yabancı Dil Eğitimi James Asher’ın “Dil eğitiminde toplam

fiziksel yanıt” sistemiyle veriliyor. Okulda Türk ve native

öğretmenler çocukların dil öğrenimleri için onlara çeşitli

oyun ve aktivitelerde eşlik ediyorlar.

SOYAK YEN‹fiEH‹R B‹LFEN Anaokulu
Modern ve S›rad›fl›

4 Ça t ›m ›z

Müjde veriyoruz! Soyak Yenişehir’in ulaşım olanakları konusunda pek çok güzel haberimiz var.

Öncelikle Ataşehir’e çok kısa sürede çıkmanızı sağlayan ara yolun çalışmalarının bittiğini ve

trafiğe açıldığını mutlulukla belirtelim.

Bu yol sayesinde artık Ataşehir’e tam 3 dakikada, TEM’e 5 dakikada ulaşmak mümkün.Yani bu

yol sayesinde artık Ataşehir’deki bütün cafe-bar-restoranlar, fast foodcular, sinemalar, sağlık

klinikleri gibi imkanlara ulaşmak çok daha kolay.

İzmit-Ankara otobanında gişelerden önceki Küçükbakkalköy çıkışını kullandığınız takdirde oto-

banın iki yanından paralel ilerleyen yollarla hiçbir trafiğe girmeden 5-6 dakikada evinizde ola-

caksınız.

Diğer bir alternatif ise Şile otobanının  Ümraniye sapağından ulaşacağınız Akdeniz Caddesi. Bu

yola aynı zamanda Altunizade üzerinden gelen otobanla da bağlanmanız mümkün. E-5

üzerinden Carrefour yolunu izleyerek yine Ataşehir yolu bağlantısıyla evinize çok kolay bir

şekilde ulaşabilirsiniz.

Bütün bu ulaşım olanakları sayesinde Soyak Yenişehir’de yaşamak artık çok daha rahat ve keyifli.

Şehir içinde ama şehrin karmaşasından uzak, modern, kullanışlı yaşam alanlarıyla, bünyesinde-

ki eğitim, sağlık, ticaret ve rekreasyon imkanlarıyla Soyak Yenişehir Evleri sizleri bekliyor.

EV‹N‹Z ARTIK DAHA YAKIN
Yeniflehir’e ulaflmak daha kolay

Ankara

ATAŞEHİR

Carrefour

Marmara
Üniversitesi

Metro

3M
Göztepe

E-5 Çamlıca Sap. 

Çamlıca Çık. 

Altunizade Çık. 

Trio

Ümraniye

Örnek Mah.

GÖZTEPE

BOSTANCI

Üsküdar
Gima

Kadıköy

Harem

Boğaziçi
Köprüsü

F.S.M. Köprüsü

www.soyak.com.tr
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YAZE⁄LENCES‹

Bütün dünyada bu kadar revaçtayken Türkiyede en ciddi spor klüplerinde bile oynama

fırsatı bulamadığımız plaj voleybolu, beach volley’in gayet profesyonelce organize edilmiş,

sponsorlu turnuvalarla yaşatılıyor olması Soyak Yenişehirliler için bir gurur. Hem spor adına

çok ciddi ve önemli bir aktivitede bulunurlarken hem de bu kadar zevkli ve hareketli geçen

maçların keyfini çıkarıyorlar. Oynayanlar kadar izleyenlerin de heyecanla takip ettiği turnu-

valara Yenişehirde yaşayan profesyonel voleybolculardan voleybol topunu eline yalnızca lise

yıllarında almış amatörlere herkes ilgi gösteriyor. Güneşin altında geçirilen çekişmeli

dakikaların ardından gene sitenin bahçesindeki havuzlarda serinleyebilmek, café ve büfe-

lerde meyva sularını içip, bu coşkuyu paylaştıkları insanlarla sohbet edebilmek site sakin-

lerine bir kez daha Soyak’da yaşamanın ne kadar doğru bir karar olduğunu hissettiriyor.

Bu turnuvalar ne kadar kısa sürede, ciddi ve başarılı organize edildiyse Soyak Yenişehir

Evleri’ndeki bütün hizmet ve faaliyetler de aynı hız ve titizlikte gerçekleşiyor.

Yaz aylarının nemli sıcağında şehir çekilmez olur.
Hele çalışıyor ve bir yerlere gidemiyorsanız İstanbul

sizin üzerinize gelir. Trafiği, karmaşayı, kalabalığı,
herşeyi daha bunaltıcı bulmaya başlarsınız ve bir

türlü izin koparıp da tatile çıkamazsınız. Hayattan
bezmiş, yorgun, sıkkın şehirlilerin yüzlerinden düşen
bin parçayken Soyak Yenişehir evlerinde yaşayanla-
rın yaz sıcağında bile keyfine diyecek yok! Neredey-
se 24 saat açık olan havuzlar geceleri turkuaz, gün-

düzleri masmavi güzelliğiyle tatil köylerini aratma-
yan bir ortam sunuyor. Evinizden çıktığınızda araba-
nıza binmeden kendinizi havuz keyfi yapıp güneşle-
nirken bulduğunuzda İstanbul’da olduğunuzu unu-
tup kendinizi Güney sahillerinde zannediyorsunuz.
Yalnızca bahçeye indiğiniz için yolda geçireceğiniz

zamanı şezlongunuza uzanıp elinizde kitabınızla ge-
çirebiliyorsunuz. Evinize bu kadar yakın olmanın ra-
hatlığını, huzurunu hissetmek, konforunuz için tüm
detayları düşünülmüş bir tatil köyü havasında yaşı-

yor olmak gerçekten bir ayrıcalık!
Sporu seven, hareketli, adrenalini bol yaşamları ter-

cih edenler bu yaz,  tenis kortlarındaki çekişmeli
maçlar, voleybol ve basketbol sahalarındaki heye-
canlı dakikalar ve izleyicili kum sahada yapılan be-
ach volley turnuvasının coşkusuyla çok güzel vakit
geçirdiler.. Bu eğlenceli ve renkli zamanları kendi

evlerinin bahçesinde geçiriyor olmaları pek az İstan-
bullunun sahip olabileceği bir lüks aslında. Sıcak yaz
gecelerinde, aydınlatıldığında güzelliği iyice ön plana

çıkan şelalenin suları etrafında dolaş-
mak, banklarda oturup

sohbet etmek,
kitap okumak,

çocuklarınızla, kö-
peğinizle parklarda
vakit geçirmek Ye-
nişehirde yapabile-
ceğiniz keyifli aktivi-

teler arasında. Yu-
varlak havuzun altın-
da, şelalenin hemen

başında bulunan Şela-
le Café nin dışarıya çı-

kardığı masalarda bol
sohbetli akşam yemek-
leri yiyebilir, komşuları-
nızla tanışıp yeni dostlar
edinebilirsiniz. İlk fırsatta
yapacağınız iddialı maçları planlayabilir, parkta oyna-

yan çocukları izlerken hemen oradaki büfelerden
bir şeyler atıştırabilirsiniz. Komşularıyla dost olma
ayrıcalığına sahip olan site sakinleri, çocuk, genç,

yaşlı hep birlikte keyifle yaşanacak sosyal mekan-
ların tadını çıkarıyorlar. Şehrin içinde yaşamanıza

rağmen, arabanıza binmeden, trafiğe girmeden ve
ekstra hiçbir ücret ödemeden bütün bu sosyal ve
sportif aktivitelerde bulunuyor olmak ancak Soyak

Yenişehirlilerin yaşayabileceği bir lüks.
Sitenin içinde dolaşırken havuzun kenarında

uzanan, yüzen, güneşlenen insanlara rastlamak, el-
lerinde topları, raketleriyle spor alanlarına gidenleri

görmek, parklarda özgürce koşturup eğlenen
çocukların mutluluğuna tanık olmak insana yaşama

sevinci veriyor.

BEACH 
VOLLEY

heyecan›
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Feng Shui, aslında eski bir Çin öğretisi. Feng;

rüzgar, Shui; su anlamına geliyor. Bu öğreti,

çevrenizdeki pozitif enerjinin sizi ve davranışla-

rınızı yönlendirdiğini savunuyor. Evinizdeki, iş-

yerinizdeki eşyaların konumları,duruşları bu

yerlerdeki enerji dağılımını etkileyerek başarı-

nızı, mutluluğunuzu ve sağlığınızı etkiliyor.

İşte Feng Shui’den evinizin ve ofisinizin bereke-

ti ve mutluluğu için bazı öneriler:.....

Yüzünüz her zaman kapıya dönük olacak şekil-

de oturun. Misafir gidilen yerlerde bile bu şe-

kilde oturmaya özen gösterin. 

• Otururken arkanızı duvara verin. Sırtınızı sağ-

lam yere dayayın. 

• Ev ve ofisinizin giriş kapısının  uzak çaprazı

güç noktasıdır. Çalışma masanızı buraya yerleş-

tirin. 

• Odanızda kırmızı renkli bir eşya bulunsun.

Kırmızının yoğun kullanıldığı bir resim de olabi-

lir. 

• Kapaklı kütüphane ve dolaplar seçin. 

• Odanızda, cam kenarlarında olsa bile kaktüs

bulundurmayın. 

• Pencereleriniz diğer binaların keskin köşeleri

gibi hoş olmayan görüntülere bakıyorsa, perde

kullanarak bu görüntüleri engelleyin. 

• Çiçekleri odanızın güneydoğu tarafına yerleş-

tirin. Yapma çiçek kullanabilirsiniz; ama, kuru-

tulmuş çiçek kullanmaktan kaçının. 

• Ofis masanızda dosyalar, yüzünüzün görün-

mesini engellemesin. Masanızın orta bölümünü

her zaman boş tutun. 

• İşyerinizde müşterilerin ödeme yaptıkları yer,

yazar kasa, dükkanınızın güneydoğusunda ol-

sun. 

• Yaratıcı enerji, parlak ve aktif renklerle gelir.

Ortamınızı renkli resimler, bitkiler ve parlak

ışıklarla süsleyin. 

• Düzgün geometrik şekilli odalarda oturun. Gi-

rinti çıkıntıları ayna kullanarak azaltmayı dene-

yin. 

• Bilgisayarınızı, telefonunuzu ve hesap makine-

nizi batı ya da kuzeybatı yönüne yerleştirin. 

• İçinde su bulunan araç gereçleri veya resim-

leri arkanıza almayın. Yüzünüz hep onlara bak-

malı. Dağ ve yüksek bina resimlerini ise, yüzü-

nüzün baktığı yöne asmayın. 

• Çalışma yerleriniz bol ışıklı olmalı. Sarı ışıklar,

güneybatı ve kuzeydoğu, beyaz ışıklar kuzeyba-

tı ve batı yönlerden gelmeli. 

• Hafif sesli bir müzikle çalışın. Müzik enerji 

demektir. 

• Yatak odanızı sıcak ve sakin bir renge boya-

yın. Yatak odanızda hafif ışıklandırma kullanın

ve ağır sanat eserlerinden kaçının. Her zaman

baş tahtası kullanın, hani Çin ya da Japon film-

lerinde uyurlarken kahramanlar kafalarını bizim

rahleye benzer bir şeye koyarlar, işte o. Böy-

lece boyun problemlerinden kurtulmuş olacak-

sınız. 

• Yatak odanıza ayna asmayın. Yansıtırlar ve

içeri giren enerjiyi sürekli devam ettirirler.

Sizin istediğiniz ise uykunuzun seyirini boz-

mayacak Yin, ya da pasif enerji. 

Hepsini harfi harfine uygulayamasanız bile, bu

öğretiye elinizden geldiğince kulak verin..

Olumlu etkilerini hissedeceksinizdir.
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fiELALE CAFE
0216 533 02 09-14-16
fielale Evleri, Soyak Yeniflehir
Dahili 99+9 veya 92+9

Site sakinlerinden Gülseren Hanım’ın işlettiği mekanda Soyak Yenişehir’de yaşayan-

ların bütün beklentileri düşünülmüş. Çuhayla kaplı 2 oyun masası, televizyon,

dergiler-gazeteler...Bütün kağıt ve kutu oyunlarını rahatlıkla oynayabileceğiniz, tele-

vizyonun karşısına kurulup yemeğinizi yerken en sevdiğiniz programı izleye-

bileceğiniz, sizler için konulmuş olan panodan siteye dair haberleri

öğrenebileceğiniz ya da kendi duyurularınızı yapabilme fırsatı bulacağınız bir yer

burası. Şelale’de ister kafenin içinde isterseniz dışarıda şelalenin kenarındaki

masalarda oturabilirsiniz. Siz ortamın keyfini çıkartırken güler yüzü ve içtenliğiyle

Gülseren Hanım da sizi en iyi şekilde ağırlamak için koşuşturuyor olacaktır.

En son müşteri gidene kadar Şelale Cafe’nin kapanmadığını, Gülseren hanımın

mutfakta pişen herşeyle bizzat ilgilendiğini söylersek henüz mekana gitmemiş

olanlar bile gittiklerinde çok misafirperver bir ev sahibinin salonundaymış gibi

hissedeceklerini tahmin edeceklerdir. Kapıdan girer girmez karşınıza çıkan şaraplık

özenle seçilmiş  yıl ve üzümlerin şaraplarıyla doldurulmuş. Birayı tercih edecekler

için buz gibi biralar da dolapta hazır. Ayrıca çeşit çeşit bitki çayları, normal çaylar,

kahveler de mevcut. Siparişinizle birlikte masanıza şekerliğin yanında formuna

önem veren bayanlar için tatlandırıcının da geldiğini görmek mutluluk verici.

Evlere servisin de yapıldığı mekanda her gün sıcacık taptaze ev yemekleri, klasik

cafe menüsü seçeneklerinin yanında sizleri bekliyor.

SELALE CAFE
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EV‹N‹ZDE TEMALI GECELER

Pijama – Terlik – Televizyon: 
En rahat pijamalarınızı giyin, televizyon programından güzel bir film seçin, ya da bir DVD kiralayın, kocaman kaselere patlamış mısırları doldurun, 
içeceklerinizi alın ve en rahat koltuklarınıza yerleşin. Eve sipariş ettiğiniz güzel bir pizza, ailece keyfini çıkaracağınız  eğlenceli PTT geceleri için
ideal bir yemek olacaktır.

Çinli Gece : 
Soyalı, körili,deniz mahsüllü, acılı, ekşili çin yemekleri pişirin. Üşenenler elbette sipariş verip eve getirtebilirler. Salona mumların yardımıyla loş,
sakin bir ortam yaratın ve bir gecelik çatal-bıçaklarınızı bir kenara bırakıp chopsticklerle mücadele ederek, uzakdoğu lezzetlerinin tadını çıkarın.
Yemekten sonra, birlikte Çin yıldızı ya da Çin daması oynamak çok keyifli olacaktır.

Maç heyecan› : 
Önemli bir maçın olduğu gece – öncelikle maçı yayınlayan kanalı evde izleyebileceğinizden emin olun. Bütün arkadaşlarınızı çağırıp salonunuzda
bir tribün ortamı yaratın..Atkılar, formalar, bayraklar evin havasını stadyuma döndürecektir. Bira, cips, patates kızartması, çerez...Maçın heyecanına
kapılıp bütün haftanın stresinden, yorgunluğundan uzaklaşıp eğlence dolu bir gece geçireceksiniz. 

Rak› – Bal›k keyfi : 
Şık ve özenilmiş bir Akdeniz sofrası, mezeler, salatalar... Marmaranın, Karadenizin leziz nimetleri... Bir şişe halis mulis Türk rakısı, işte tipik bir rakı
balık masası. Bu zevki evinizde aileniz ve dostlarınızla paylaşırken geceye daha anlamlı bir ambians kazandırmak için müzik setine havanıza ve
sofranıza yakışır bir şeyler koymanızı öneriyoruz. Hem gözünüze hem ağız tadınıza hitap eden rakı-balık gecelerinde sofra muhabbetlerinizin
keyfine doyamayacaksınız.

‹talyan Geceleri : 
Güzel, yıllanmış bir şişe şarabın yanında birkaç çeşit peynirle hazırlanmış ceviz ve kuru üzümlerle süslenmiş bir peynir tabağıyla geceye başlayın.
Kulağınızda özellikle bu gece için seçilmiş hoş bir müzik, elinizde bir kadeh şarap... Mutfaktan birazdan yiyeceğiniz kekikli domatesli, elbette
aldente pişirilmiş spagettinin kokusu yayılırken bu huzurlu ortamı Akdeniz müzikleri canlandırıp, renklendirecektir.

‹spanyol Tutkusu : 
Evinizde düzenleyeceğiniz temalı gecelerden biri de Spanish partiler.. Herkesin İspanyol tarzda giyinerek geleceği partide yalnızca sangria ve pael-
la dan oluşan bir menü hazırlanacak. Sangria için kırmızı şarap, limonlu gazoz, vermut ve portakal dilimleri...Paella için de pirinç, safran ve deniz
kabukluları yeterli olacaktır. Ambians yaratmak için müzik seçimini ispanyol sanatçılardan yana yapmanızı öneriyoruz. 

Merkez, ön sol-sağ ve surround olmak üzere 5 adet hoparlörün yanı

sıra, subwoofer, DVD player ve amfiden oluşan ``Ev sinema sistem-

leri``artık  sinema salonlarındaki  ses sistemlerini evlere taşıyor.

DTS (Digital Theater Systems), Dolby Digital ve Dolby Prologic ses-

formatlarına göre kaydedilmiş DVD filmleri ve ev sinema sistemleri

sayesinde kendinizi evinizde  sinema salonunda hissedeceksiniz.

Sistem kurarken nelere dikkat etmelisiniz? 

* Sistemin beyni olarak kabul edilen amfinin, özellikle DTS ve

DolbyDigital ses işlemcilerine sahip olması büyük önem taşıyor.

Sistemde kullanılacak hoparlörlerin seçimine de özen gösterilmeli.

* Sistemin bir diğer parçası olan ve bas seslerin üretildiği

``Subwoofer``ın aktif özelliğe sahip olmasının yanı sıra seçilecek

``DVD player``ın teknik özelliklerinin de, marka karşılaştırması

yapılarak iyi incelenmesi gerekiyor.

* Sistemde kullanılan ``DVD player`` tercihlerinde genellikle ``Code

free`` adı verilen ve dünya çapında 6 bölgeye ayrılarak piyasaya

sürülen tüm DVD filmlerin izlenmesine olanak sağlayan özelliğin

bulunması etkili olurken, optik ve koaksiyel çıkışlara sahip olması da

seçilen ürünü daha kullanışlı kılabiliyor.

Sistemin maliyeti 

Evde sinema keyfini yaşamak isteyenlerin, bütçelerinden yüklü

sayılabilecek miktarda ödeme yapmayı da göze almaları gerekiyor.

Sistemin ana bölümünü oluşturan amfilerin fiyatları 500 milyon

liradan başlarken, son teknolojik donanımlara sahip amfilerde bu

rakam 5 milyar liraya ulaşabiliyor. ``DVD player``ların fiyatları 300

milyon-1 milyar lira arasında değişirken, bu rakam sahip olunan

teknik özelliklere göre daha da artabiliyor. Güç ve hassasiyet gibi

özellikleriyle değerlendirilen hoparlör takımlarının fiyatları da

yaklaşık 300 milyon liradan başlıyor.

Sistemin komple bir marka altında alınması halinde ise fiyat 800

milyon liradan başlıyor, özelliklerine göre de milyarlarla ifade

edilebilecek rakamlara ulaşılıyor.

Ses Formatlar› 

``Ev sinema sistemleri``nin çoğalmasıyla birlikte gündelik hayatta

daha sık kullanılmaya başlayan ses formatlarının özellikleri ise şöyle:

* Dolby Stereo: Tüm ev sineması formatlarının ``Annesi`` olarak

kabul edilen bu kodlama sistemi, iki kanal içinde 4 ses kanalının

duyulmasını sağlıyor.

* Dolby Prologic: Dolby laboratuvarlarında geliştirilen ve basit

anlamda sesi dört kanaldan vererek çevre etkisi oluşturan bu format-

ta,ses dijital değil analog olarak çıkar.

* Dolby Digital: Dolby Prologi`in geliştirilmiş ikinci jenarasyonu

olarak kabul edilen bu formatta, ses 6 kanaldan dijital olarak üretilir.

Bu formatta altıncı kanal olarak kullanılan subwoofer, çarpışma veya

patlama gibi hareketli sahnelerin daha gerçekçi olmasına imkan

tanırken, dijital teknoloji kullanılması sayesinde, sesin, kayıtedildiği

stüdyodan, eve gelene kadar hiçbir kayıba uğramamasını sağlar.

* DTS: Dolby Digital`da olduğu gibi DTS formatında da 6 ayrı kanal-

dan dijital ses üretilir. Bazı eleştirmenlerce Dolby Digital`den sonra

günümüzün en iyi alternatif ses formatı olarak gösterilen DTS, Dolby

Digital`ın 6 kanal ses üretimi için bir kısmını kullanamadığı stereo

dijital sinyalleri de, daha az kayıpla okuyabilme özelliği taşıyor.

EV S‹NEMA sistemleri
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