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Yaz aylarına geçişin hızlandığı şu günlerde, iklim değişikliğini 
hayatımızın içinde hissetmeye başladık. Her haftaya farklı bir enerjiyle 
başlıyoruz. Güneşle beraber ince, renkli kıyafetlerden ertesi günün 
kendini yağmura ve bulutlara teslim etmesiyle yine kışlık, koyu renk 
kıyafetlere geçişin yaşandığı garip zamanlara geldik. Doğanın günlük 
hayatımıza dokunuşları adeta hayatı hızlı çekimde yaşamamıza sebep 
oluyor.

Artık doğa, rehavete izin vermiyor. Her an yeni bir durumla karşılaşma 
ihtimaline karşılık hazırlıklı olmamız konusunda sinyaller veriyor. Bu 
yüzden sahip olduğumuz “zaman” artık her şeyden daha değerli... 
Diğer bir bakışla, kaliteli yaşam sürebilmek için zamanı da kaliteli 
kullanmak gerekli… 

Yaşam kalitesi için tarih boyunca uygarlığın sürekli gelişerek hayatı 
kolaylaştıracak teknolojiler ortaya çıkardığını söyleyebiliriz. Oysa 
yaşamın genelde hareket ile tanımlandığını düşünecek olursak, bu 
teknolojiler bir taraftan kolaylık ve konfor sağlarken, diğer taraftan 
hepimizin daha az hareket etmesine de neden oluyor.

Bir başka deyişle, 100 yıl önce dünyadaki enerji ihtiyacının %90’ı 
insan tarafından karşılanırken, günümüzde bu oran %1’den düşük... 
Uygarlığın getirdiği kolaylıklar ve sağladığı olanaklar sayesinde her 
geçen gün daha az hareket eder hale geliyoruz. Bu da elbette 
sağlıktan kültüre ve yaşam biçimlerine kadar birçok değer değişimini 
tetikliyor.

Yaşamın sürdürülebilirliği için doğal olana dönüşümün şart olduğu 
olağanüstü zamanları yaşamaya başladık. Ekolojik kaygılar yaşam 
tarzımız üzerindeki etkisini ve baskısını artırdıkça, ev kavramı da gün 
geçtikçe çevreyle uyumlu bir şekilde kendini yeniliyor. Sözün özü, 
kurumlar yaşam için bir taraftan sürdürülebilirlik politikaları geliştirirken, 
bireyler olarak biz de yaşamı sürdürebilmek için artık harekete geçmek 
zorundayız.

Daha iyi bir gelecek için sorumluluk alarak harekete geçmek 
dileğiyle…

Soyak Holding Kurumsal İletişim Koordinatörü
F. Fatma Çelenk

Bu dergi %100 geri dönüşümlü kâğıda basılmıştır. Üretim sırasında hiçbir ağaca zarar verilmemiştir.
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A
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nd
a 22 Ağustos, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu, İzmir

Bizler onu Emir Kusturica’nın filmlerine yaptığı 
müziği ile tanıdık. Kimi zaman hareketli kimi 

zaman hüzünlü Balkan ezgileriyle Goran 
Bregovic, Türk müzikseverler  tarafından kısa 

sürede benimsendi. Hatta Sezen Aksu’yla 
yaptıkları ortak çalışma ile tüm Türkiye’de 

tanınır bir isim haline geldi. Sanatçı, konser 
maratonunda ülkemizi asla es geçmiyor. 

Balkan müziğinin gelmiş geçmiş en büyük 
maestrolarından  olan Goran Bregovic, 

ağustos ayında, Çeşme Açıkhava Tiyatrosu’nda 
İzmirli müzikseverlere müzik dolu bir akşam 

vaad ediyor.

GORAN 
BREGOVIC

29 Temmuz, İzmir Arena
Buğulu sesi, sıra dışı duruşu ve 
kendine özgü müzik tarzıyla Zaz, 
günümüz Fransız müziğinin en 
sevilen isimlerinden biri. ‘Je Veux’ 
isimli şarkısıyla paylaşım rekorları 
kıran ve videoları YouTube’da 
milyonlarca kez izlenen Zaz, 2014’te 
çıkardığı son albümü ve sevilen 
şarkılarından oluşan repertuvarıyla 
İzmir Arena sahnesinde.

Zaz
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26 Temmuz’a kadar, Pera Müzesi
Pera Müzesi ve British Council işbirliğiyle British Council 
Görsel Sanatlar Bölümü’nden Linsey Young küratörlüğünde 
gerçekleşen sergide, çağımızın en kendine özgü ve cesur 
sanatçılarından 2003 yılı Turner Ödülü sahibi Grayson Perry’nin 
seramik, halı ve baskı işlerinin yanı sıra, British Council 
Koleksiyonu’ndaki altı halıdan oluşan büyük eser grubu ‘Küçük 
Farklılıkların Kibri’ de yer alıyor. 

Küçük Farklılıklar-Grayson Perry
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2 Ağustos’a kadar, 
İstanbul Modern
‘Magnum-Kontakt Baskılar’ sergisi, 
dünyanın en prestijli fotoğraf 
ajanslarından Magnum Photos’un 
geçtiğimiz yüzyıldan bu yana görsel 
kültürde iz bırakan fotoğraflarının 
yaratım süreçlerini kontakt baskılar 
üzerinden keşfe çıkıyor. Sergi, 
Magnum’un dünyaca tanınan 
üyelerinin birinci ağızdan hikayelerini 
de aktararak, fotoğrafçıların karar alma 
süreçlerini açık bir şekilde görme ve 
kavrama imkanı sağlıyor. Fotoğrafta 
analog döneme odaklanan sergide 
Robert Capa imzalı Normandiya 
çıkarması, Bruno Barbey’in 1968 
Paris ayaklanmaları, Stuart Franklin’in 
Tiananmen Meydanı, Philip Jones 
Griffiths’in Vietnam Savaşı ve Thomas 
Hoepker imzalı 9/11 gibi yetmiş yılı 
aşkın bir dönemin görsel tarihine ait 
yapıtlar bir araya geliyor. 

Magnum-
Kontakt Baskılar

23 Ağustos’a kadar, Borusan Contemporary
“Ortak Zemin: Hava”, 2014-15 boyunca sürmekte 

olan “Ortak Zemin:Toprak, Su, Hava – Borusan 
Contemporary Koleksiyonu’ndan Seçkiler” sergi 

dizisinin üçüncüsü. Borusan Çağdaş Sanat 
Koleksiyonu’na tematik bir bakış sunmayı 

amaçlayan ve birbirleriyle ilişkili üç sergiden 
oluşan bu dizi, koleksiyondan eserleri toprak, 

su ve hava “müşterek” kavramlarıyla olan 
ilişkileri üzerinden seçerek bir araya getiriyor.  

“Ortak Zemin: Hava”, çağdaş sanat ve dünyayla 
ilişkilenmenin bir yolu olarak, havanın çeşitli 

temsilleri ve havayla ilişkili bir dizi dünyevi 
meseleyle ilişki kurmayı öneriyor. Herkese ait 

kaynaklar yani müştereklerimiz olan toprak, 
su ve havanın, eşitlik ve sürdürülebilirlik 

temelinde yönetimi dünya üzerindeki yaşamımız 
açısından büyük önem taşıyan bir konu. “Ortak 
Zemin: Hava”, bunun, havayla biçim veya içerik 

açısından ilişkilenen çok sayıda yapıt içeren 
kurumsal bir koleksiyondan yapılmış bir seçki 

bağlamında anlamının ne olduğuna odaklanıyor. 
Resim, fotoğraf, video, neon ve baskı gibi farklı 
mecralarda üretilmiş çok sayıda yapıtı bir araya 

getiren sergi, havanın çeşitli temsillerini içeriyor.

ORTAK ZEMİN: 
HAVA
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2 Ağustos’a kadar, SALT Beyoğlu
Her tercih diğer ihtimaller için bir dışlamadır, üç özel koleksiyonu bir 
araya getirerek sanat eseri toplama merak ve heyecanı ile bu alandaki 
tercihler üzerine eleştirel bir diyalog ortamı kurmayı amaçlıyor. Sergi, 
koleksiyoncuların ağırlıkla görsel-işitsel üretimlere ilgisini yansıtan 
50’den fazla işi içeriyor. Çok katmanlı hazırlanan sergide, Emre Hüner 
ve Christodoulos Panayiotou’nun seçili işlerinden oluşan iki kişisel 
sunum yer alıyor. Hale Tenger’in Yıldızlarda Dans ve Umut (2013) video 
enstalasyonunun karşısında, Ahmet Öğüt ve Şener Özmen’in Boyama 
Kitabı (2003) konumlanıyor. Francis Alÿs, Kutluğ Ataman, Ayşe Erkmen, 
Leyla Gediz ve Jonathan Monk’un işlerini de kapsayan ilk karma sunum, 
hem biçim hem de hissiyata göndermeyle taklit ve tekrar üzerine 
kurgulanıyor. Diğer karma sunum ise, CANAN’ın Çeşme (2000) ve Ed 
Atkins’in Death Mask III (2011) işinden hareketle cinsellik, toplumsal 
cinsiyet, bilinç dışı ve ölüm kavramlarını irdeliyor.

Her tercih diğer ihtimaller için 
bir dışlamadır
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PROJE

SOYAK SOHO
İSTANBUL’UN KALBİNDE AYRICALIKLI YAŞAM: 
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oyak Soho, İstanbul iş hayatının kalbinin attığı 
en önemli merkezlerden biri olan Zincirlikuyu’da 
A sınıfı ofis ayrıcalığını satışa sunuyor. Soyak 

Soho, toplam 4.040 metrekare kapalı ofis alanı ve 
1.635 metrekare sadece ofis kullanımına ait bahçe 
alanıyla benzersiz bir proje. Zincirlikuyu’nun toplu 
taşıma olanaklarına yakınlığı, trafiğin etkisini en aza 
indirgiyor. Şehir içi ulaşımında özel aracını tercih 
edenler içinse, park sorunu tarihe karışıyor. Çünkü 
Soyak Soho’da daire büyüklüğüne göre plakaya 
tahsisli otopark alanının yanı sıra misafirler için de ayrı 
bir otopark bulunuyor.

Prestijli ofis ve rezidans tasarımı
Projenin konumu Soyak Soho’yu cazip kılan 
seçeneklerin başında gelse de, dairelerin tasarımı 
buradaki ofislerin değerine değer katıyor. 
Metrekarelerine göre sekiz ayrı seçenekle sunulan 
daireler, dört farklı yerleşim ve tasarım seçeneğine 
sahip. Dairelerin tümünde ankastre beyaz eşya 
donanımı (fırın, ocak, davlumbaz, buzdolabı, bulaşık 
makinesi, mikrodalga fırın, kurutmalı çamaşır makinesi) 
bulunuyor.  Soyak Soho’nun avantajları bunlarla da 
bitmiyor. Merkezi ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemi, 
fiber optik altyapı, akıllı ev teknolojisi, binanın tüm 
elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçte jeneratör, 
daire büyüklüğüne göre depo alanı, otoparka 
ve asansörlere kartlı giriş sistemi, katlarda özel 

S
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havalandırmalı çöp odası ve çöp/servis asansörü, bina içi ve 
çevresini 7 gün 24 saat izleyen kapalı devre kamera sistemi, 
rezidans ve concierge hizmetleri, sekreterlik/resepsiyon 
hizmeti, güvenlik ve gözetim hizmeti, misafir kabulü ve 
yönlendirme, teknik servis ve bakım hizmeti, çöp toplama 
hizmetleri Soyak Soho’da yaşamınızı daha da kolaylaştırmak 
için ücretsiz sunulan hizmetler arasında.

Bütün bu sayılanlara ek olarak konut sahipleri temizlik ve 
house keeping, gün boyu alışveriş servisi, kuru temizleme 
ve ütü, terzi, araç yıkama, araca yakıt doldurma, lostra, 
taksi, yemek servisi, çocuk bakımı, özel şoför,  gayrimenkul 
danışmanlığı, eşya taşıma ve nakliye, kurye hizmetlerinden 
belirli bir ücret karşılığında yararlanabiliyor.

Yoğun iş temposunda hayatı 
kolaylaştıran incelikler
Soyak Soho, şehrin en popüler alışveriş merkezlerinden Zorlu 
Center’a, metro istasyonuna ve metrobüs durağına bir yeraltı 
tüneliyle bağlı. 200 metre yürüyüş mesafesi ile kendinizi 
alışveriş merkezinde buluyorsunuz. Üstelik hava şartlarından 
etkilenmeden, trafik ve park sorunu da yaşamadan! 
Üç kattan oluşan, müstakil girişli ve müstakil tapusu olan 
Soho Ofis, bir bütün olarak kullanılabilmesinin yanı sıra, 
bölünerek de kiraya verilebilme olanağı sunuyor. Concierge 
hizmetleri, 72 araçlık kapalı otopark alanı, Wi-Fi, fiber optik 

altyapı, merkezi TV sistemi gibi modern teknolojik servisler, 
brüt 308 m2 depo alanı, kartlı giriş ve asansör sistemi, ofis 
için otoparktan lobiye çıkan ayrı asansör, ortak alanların 
güvenliğini sağlamak üzere CCTV sistemi, ısıtma ve 
soğutma için merkezi VRV sistemi altyapısı da Soho Ofis’in 
avantajları arasında yer alıyor. 

İnsana ve çevreye duyarlı yeşil bina
Soyak Soho’da, doğal yaşamı desteklemek için, tüm 
bitkiler İstanbul’un yerel ve iklimine adapte olmuş 
bitkilerinden seçildi. Yağmur sularının boşa gitmemesi 
için, bahçeyi sulamak üzere yağmur suyunu toplayacak 
sistemler planlandı. Bu durum aidatların su tüketimi payını 
da düşürüyor. Bisiklet park alanları, elektrikli araçların 
şarj edilebilmesi için şarj üniteleri, dairelerin yazın aşırı 
ısınmasını engellemek için çatı, dış cephe ve dış zeminde 
açık renk malzeme kullanımı hem konut sakinlerine hem 
de eko-sisteme faydalı uygulamalar. Bunların yanı sıra, 
su armatürlerinin ve bina içindeki elektrik armatürlerinin 
hepsi en az su tüketen, en verimli modellerden seçildi. 
Isı kontrolünü konut kullanıcıları kendileri ayarlayabilsin 
ve böylelikle daha az enerji tüketsin diye her odaya 
termostatik vana yerleştirildi. Soyak Soho’da, pencere 
alanları ve yükseklikleri geniş. Bu durum hem bol ışık 
alınmasını hem de lambaların daha geç yakılabilmesini 
sağlıyor. 
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SOYAK SOHO, TOPLAM 
4.040 METREKARE KAPALI 
OF‹S ALANI VE 1.635 
METREKARE SADECE OF‹S 
KULLANIMINA A‹T BAHÇE 
ALANIYLA BENZERS‹Z B‹R 
PROJE. Z‹NC‹RL‹KUYU’NUN 
TOPLU TAŞIMA 
OLANAKLARINA YAKINLIĞI, 
TRAF‹Ğ‹N ETK‹S‹N‹ EN AZA 
‹ND‹RG‹YOR. 
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Dünyayı kurtarmak için süper kahraman olmaya gerek yok. Bireysel 
alışkanlıklarımızı değiştirerek, yaşam alanlarımızda ufak önlemler 
alarak hepimiz sürdürülebilir geleceğe katkıda bulunabiliriz. 

YENİ  UFUKLAR

SiZiN ELiNiZDE! 
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Suyunuza sahip çıkın
Söz konusu su olduğunda küçük önlemler büyük fark 
yaratabilir. Evlerde suyun % 35’i banyoda, % 30’u tuvalette, 
% 20’i çamaşır ve bulaşık yıkamada, % 10’u yemek pişirme 
ve içme suyu olarak, % 5’i ise temizlik için kullanılıyor. 
Sadece diş fırçalarken, tıraş olurken suyu kapatmak bile 
kişi başı yılda 12 ton sudan tasarruf etmenizi sağlıyor. 
Duş sürenizi sadece bir dakika azaltarak yılda 18 ton su 
kurtarmanız mümkün. Klozetiniz su sızdırıyorsa günde 
700 litre suyu boşa harcıyor olabilirsiniz. Bulaşıkları elde 
değil makinede yıkamak, çamaşır ve bulaşık makinelerinin 
tamamen dolmasını beklemek, meyve-sebzeleri musluk 
altında yıkamak yerine su dolu bir kap kullanmak, musluk 
ve duş başlıklarında su miktarını azaltan ama su basıncını 
artıran başlıklar kullanmak su tasarrufu sağlamak için 
alınabilecek bireysel önlemlerden sadece birkaçı.

Otomobilinizi evde bırakın
Her yere otomobille gidenlerdenseniz bu alışkanlığınızı 
gözden geçirmenizde fayda var. Sadece haftanın iki günü 
direksiyon başına oturmaktan vazgeçerseniz karbon 
emisyonunuzu yılda ortalama 1590 pound düşürebilirsiniz. 
Kısa mesafeleri yürüyerek ya da bisiklete binerek kat etmek 
sadece doğaya değil, harcadığınız kaloriler sayesinde size 
de iyi gelecek. Toplu taşıma imkanlarından faydalanmak 
ya da sizinle aynı güzergahta seyahat eden kişilerle araç 
paylaşmak da karbon emisyonunuzu azaltmak için ideal 
yöntemler. 

Otomobilinizi akıllı kullanın
Otomobilinizi hız sınırları dahilinde kullanmanız sizi sadece 
trafik cezalarından kurtarmaz, aynı zamanda yakıt ekonomisi 
yapmanızı da sağlar. Ani hızlanmadan ve ani frenlerden 
kaçınarak da gereksiz yakıt sarfiyatını önleyebilirsiniz. 
Yeterince şişirilmemiş lastikler yaklaşık yüzde üç oranında 
daha fazla yakıt harcamanıza neden olur. Bu da sadece 
bireysel ekonominize zarar vermekle kalmaz daha çok 
sera gazı ve daha fazla çevre kirliliği anlamına gelir. En iyisi 
lastiklerin hava basıncını ayda en az bir kez kontrol etmek ve 
gerekli müdahalelerde bulunmak.

Geri dönüştürün
Evinizde camları, ofisinizde kağıtları ayrıştırıp geri dönüşüme 
göndererek neler yapabileceğinizi biliyor musunuz? Çevre 
kirliliğini önler, doğal kaynakların korunmasına yardımcı 
olursunuz. Hammadde kullanımı geri dönüştürülmüş 
maddelerin kullanımından çok daha fazla enerji gerektiriyor. 
Örneğin geri dönüştürülmüş kağıt üretiminde, hammaddeyle 
üretilen kağıtlara göre yüzde 60 daha az enerjiye ihtiyaç 
duyuluyor. Yani geri dönüşüm enerji sarfiyatının da 
azalmasını sağlıyor. EPA’nın verilerine göre 7000 kişinin 
çalıştığı bir ofiste atık kağıtların bir yıl boyunca geri 
dönüşüme gönderilmesi, karbon emisyonunun azaltılmasına 
trafikten 400 otomobilin azalmasına eşdeğer katkı sağlıyor. 
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Gereksiz kağıt israfından kaçının
Kredi kartı ekstrelerinizi, faturalarınızı her ay elektronik 
posta yoluyla takip etmek, uçak biletinizin çıktısını almak 
yerine mobil bilet kullanmak gibi basit önlemlerle çok 
sayıda ağacı kurtarabilirsiniz.

Evinizi enerji dostu hale getirin
Enerji dostu bir ev hedefine ulaşmak için ilk adımınız 
ampullerinizi değiştirmek olabilir. CFL ampuller, normal 
ampullere göre 10 kat daha fazla dayanıyor ve üçte 
iki daha az enerji harcıyorlar. Basit ama etkili bir öneri: 
“Gereksizse söndürün.” Evin içinde yok yere yanan 
ışıkları kapatarak çevreye katkıda bulunmak sadece 
iki saniye sürer. Ayrıca evden çıkarken çalışmayan 
cihazlarınızı prizden çekmek, aspiratör, havalandırma 
gibi ünitelerin filtrelerini düzenli olarak değiştirmek de 
enerji tasarrufunun basit ama etkili yolları. Bilgisayarınızı 
uyku modunda tutmaktansa tamamen kapatarak günde 
40 watt tasarruf edebilirsiniz. Beyaz eşya alırken enerji 
dostu A+ modelleri tercih ederek elektrik tüketiminizi yıllık 
minimum yüzde 20 oranında azaltabilirsiniz.

Isı yalıtımını ciddiye alın
TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın verilerine göre 
ülkemizde enerji tüketiminin % 34’ü binalarda ve bunun 
% 85’i de ısıtmada kullanılıyor. Dolayısıyla enerjiyi verimli 
kullanabilmek için ısı yalıtımı kaçınılmaz oluyor. Isı yalıtımı, 
binaların daha az yakıtla ısıtılmasını sağlayacağından 
atmosfere yayılan karbondioksit, kükürtdioksit ve diğer 
sera gazlarını azaltıyor. Kısacası küresel ısınma ve iklim 
değişikliğiyle mücadelede binaların ısı yalıtımı için gerekli 
adımların atılması çok önemli.

Bilinçli bir tüketici olun
Uzmanlar modern insanın tüketim alışkanlıklarının iklim 
değişikliğini tetiklediği görüşündeler. Nasıl etkilemesin ki? 

Yeni ürünlerin üretimi için gereken materyaller zaman zaman 
ekosistemlere zarar veriyor, bu ürünlerin dünya üzerinde 
nakliyesi sırasında atmosfere bol miktarda sera gazı yayılıyor. 
Bu gidişatı tamamen tersine çevirmek mümkün olmasa da 
bireysel bazda bir şeyler yapmak mümkün. Alışverişte yerel 
ürünleri daha çok tercih etmek, ambalajlarda geri dönüşüm 
etiketi aramak, hatta alışverişe giderken kendi çantanızı 
götürmek bile bilinçli tüketici olma yolunda basit ama etkili 
adımlar. 

Tercihinizi çevre dostu temizlikten yana 
kullanın
Şehirlerde atık suların kanalizasyonlarla yer altı 
sularına, göl, akarsu ve dolayısıyla denizlere karıştığı 
hesaba katılınca temizlik için deterjan seçerken iki kere 
düşünmekte fayda var. Temizlik ürünlerinde kullanılan 
çeşitli kimyasallar deniz yüzeyinde toplanarak denizin 
oksijen alışverişini kısıtlıyor. Bu da canlı türlerinde azalma 
ve çevre kirliliği gibi olumsuz sonuçlar doğuruyor. Doğal 
hammaddelerden elde edilen, suda biyolojik olarak 
çözünen, doğada birikmeyen ve ambalajları da geri 
dönüşümlü malzemelerden hazırlanan temizlik ürünlerini 
tercih ederek gönül rahatlığıyla temizlik yapabilirsiniz.

Güzelleşirken çevreyi düşünün
Doğal kişisel bakım ürünlerine duyulan ilgili giderek artıyor. 
Zararlı kimyasal bileşenler içeren kozmetiklerdense doğal 
kozmetikleri tercih etmek hem cilt için hem de çevre için 
ideal seçim. Hangi kişisel bakım ürünlerinin çevre dostu 
olduğunu anlamak için etiketleri okumak çok önemli. Doğal 
ve çevre dostu bir kozmetik ürünün formaldehit, tolulene, 
sodyum lauryl, laureth sülfat, propilen glikol, vazelin, civa, 
kurşun gibi bileşenlerden hiçbirini içermemesi gerekiyor. 
Ambalajları yüzde 100 geri dönüşümlü materyallerden 
üretilen çevre dostu kozmetik ürünleri, sertifikalarını 
inceleyerek de tanımak mümkün.
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SOYAK’IN SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM YAKLAŞIMI
Çevreyi koruma çabasında bireyler kadar kurumlara da büyük rol düşüyor. Kurumsal 
kültürünü Sürdürülebilir Yaşam Yaklaşımı üzerine kuran Soyak’ın gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetler çevreye duyarlı. Soyak Holding, faaliyette bulunduğu tüm sektörlerde çevreye 
saygılı çalışmalarla sürdürülebilir gelişmeye ve daha iyi bir geleceğe katkıda bulunmayı 
hedefliyor. Soyak’ın sürdürülebilirlik politikaları arasında ekolojik çeşitliliği korumak, enerji 
ve su tüketimini azaltmak, karbondioksit salınımımı en aza indirmek, atık yönetimi yapmak, 
geri dönüşümlü malzeme kullanmak başı çekiyor. Paydaşlarını ve Soyak projelerinde tüm 
bina kullanıcılarını çevresel yönetim hakkında bilgilendirmek de Soyak’ın özenle üzerine 
eğildiği konular arasında. 



1 4  S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 5

REHBER

HADIMKÖY-
ARNAVUTKÖY

KONUT PİYASASININ YÜKSELEN DEĞERİ: Üçüncü köprü, üçüncü 
havalimanı ve Kanal 
İstanbul… İstanbul’un 
çehresini tamamen 
değiştirmeye hazırlanan bu 
üç dev proje şehrin konut 
piyasasındaki dengeleri 
belirliyor. Bu üç projeyle 
birlikte gün geçtikçe 
değerlenen bölgelerin 
başında Hadımköy-
Arnavutköy geliyor. 
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ızlı ve planlı bir şekilde gelişen Arnavutköy son yıllarda 
arazi piyasasının en çok  hareketlendiği bölge oldu. 
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu’na 

sunulan yeni imar planının 2012’de onaylanması ve İSKİ’nin 
su kaynağını Istıranca Dereleri’nden sağlama kararı alması da 
Hadımköy-Arnavutköy’deki emlak hareketlerini olumlu etkiledi.

Daha önce Çatalca ilçesine bağlı bir belde olan Hadımköy, 2008 
yılında Gaziosmanpaşa’dan ayrılarak Arnavutköy’e bağlandı. 
Oldukça geniş bir araziye sahip olan Hadımköy’ün bir tarafı TEM 
Otoyolu, diğer tarafı Esenyurt’a komşu askeriyeye ait arazilerle 
başlıyor. Hadımköy, Karadeniz tarafında ise Yassıören’e kadar 
gidiyor. Hadımköy 2000’li yıllarda İstanbullu sanayicilerin en 
gözde yerlerinden biriydi. İstanbul’daki hızlı büyüme nedeniyle 
konut bölgelerinin arasında sıkışıp kalan birçok sanayi kuruluşu 
o yıllarda Hadımköy’e taşınmıştı. Bugüne kadar bir sanayi 
bölgesi olarak şekillenen Hadımköy-Arnavutköy’e sanayi 
yatırımı yapmayı hedefleyen kurumların ilgisi hala yoğun. Yeni 
havalimanının Arnavutköy sınırlarını kapsayacak olması, bölgenin 
üçüncü köprü bağlantı yollarına ve Kanal İstanbul’a yakınlığı 
büyük yatırımcılar kadar bireysel yatırımcıları da cezbediyor.  

İstanbul Emlak Komisyoncuları ve Danışmanları Odası 
Başkanı Nizameddin Aşa, Arnavutköy’de gayrimenkul 
fiyatlarının tavan yaptığını belirterek, “Hem havaalanı 
hem de kanal projesi nedeniyle Arnavutköy ve 
çevresinde, arsa fiyatları son iki yıl içinde 10 kata 
kadar artış gösterdi” diyerek bölgenin gelişimini gözler 

önüne seriyor.

80 ülkede, 58.000 çalışanıyla ticari gayrimenkul üzerine 
danışmanlık hizmetleri sunan JLL’in Türkiye ofisinin yayınladığı 
‘Gayrimenkul Pazarı Yeniden Şekilleniyor’ raporu üçüncü 
havalimanı, üçüncü köprü gibi projelerin yeni yatırım fırsatları 

H doğuracağına dikkat çekerken Avrupa yakasında Hadımköy’ü 
lojistik öneme sahip bölgeler arasında gösteriyor. 

Üçüncü köprü ve üçüncü havalimanı  yeni 
yatırım alanları oluşturuyor
6 bin 173 hektarı orman alanı olmak üzere 7 bin 785 hektarlık 
alana yayılan üçüncü havalimanı Arnavutköy ilçesi Yeniköy, 
Tayakadın, İmrahor, Bolluca köyleri ile Eyüp ilçesi Akpınar, 
İhsaniye köylerinin sınırları dahilinde yapılıyor.

İstanbul’un iki yakasını üçüncü kez birleştirecek olan 
üçüncü köprü ve bağlantı yolları şehrin kuzey-güney 
aksında gelişmesini tetikliyor. TSKB Gayrimenkul Değerleme 
tarafından hazırlanan rapora göre Avrupa Yakası’nda 
Hadımköy ve Kınalı’nın üçüncü köprüden en çok etkilenecek 
bölgeler olacağı öngörülüyor. Konut alanları anlamında 
Ispartakule, Uskumruköy, Riva, Polonezköy, Alemdağ ve 
Sancaktepe’nin önem kazanacağı, sanayi alanları olarak 
ise Kınalı, Hadımköy, Pelitli ve Kartepe’nin bu anlamda öne 
çıkacağı belirtiliyor. 

Mega Proje Kanal İstanbul          

İstanbul için açıklanan mega projelerin en kapsamlısı Kanal 
İstanbul. Şehri iki yarımada ve bir adaya bölmesi planlanan 
Kanal İstanbul Marmara ile Karadeniz arasında yeni bir deniz 
ulaşımı güzergahı oluşturacak. 44 kilometre uzunluğunda 
ve 200 metre genişliğindeki Kanal İstanbul’un kesin 
güzergahı Yeniköy-Sazlıdere Barajı-Arnavutköy-Başakşehir-
Küçükçekmece Gölü olacak. Tüm bu gelişmelerle birlikte 
yatırımcıların şimdiden Arnavutköy-Hadımköy’e yoğun ilgi 
gösterdiği gözlemleniyor.
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PROJE

SOYAK SiESTA 
OXYGEN

BİR EVDEN ÇOK DAHA FAZLASI… 
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zmir Karşıyaka’da az katlı bina anlayışıyla 
oluşturulan Siesta projesinin beşinci ve son 
etabı olan Soyak Siesta Oxygen benzersiz körfez 

manzarası, konumu ve eşsiz sosyal tesisleriyle büyük 
ilgi görüyor. Siesta Meydan Alışveriş Merkezi’nin 
hemen yanı başındaki Soyak Siesta Oxygen, havuzu, 
saunası, spa’sı, açık hava jakuzisi, spor alanlarıyla 
sağlık ve huzur dolu bir hayatın kapılarını aralıyor.

Soyak Siesta Oxygen’deki 600 konutun her biri 
modern şehir hayatına uygun olarak, alırken de 
otururken de daha az ödeyeceğiniz şekilde planlandı. 
Böylece gereksiz hacimlerden doğan satış fiyatları, 
ekstra ısıtma, soğutma, elektrik, su, temizlik ve 
aidat giderleri yok edildi. 1+1, 2+1, 3+1 daireler 
ve 2+1, 3+1 bahçe katları olmak üzere farklı daire 
seçeneklerine sahip Soyak Siesta Oxygen bir tatil 
köyünden beklenen tüm olanakları sunuyor. Soyak 
Siesta Oxygen ile yemyeşil bir yerde yaşamak, havuz 

İ

Siesta projesinin son etabı Oxygen’de hayat başladı. İzmir’in en ‘havalı’ 
projesinde ev sahibi olmak için acele edin! 

ve jakuzi keyfi yapmak, dört mevsim sporla iç içe 
olmak günlük hayatınızın doğal bir parçası olacak.  
Alışveriş merkezlerine yakınlığı, çevreyolundan 
direkt ulaşımı, açık ve kapalı otopark Soyak Siesta 
Oxygen’in diğer avantajları.

Soyak Siesta Oxygen’den dışarı adım atmadan 
günlerinizi keyifle geçirebilirsiniz. Güne kahveniz ve 
gazetenizle havuz başı kafede başlayabilir, ardından 
yüzme havuzunda serinleyebilirsiniz. Siesta teraslarında 
biraz güneş aldıktan sonra, basketbol sahasında veya 
tenis kortunda egzersiz yapabilirsiniz. Tazelenmek için 
Oxygen Bar veya Vitamin Bar’a uğrayabilir, ardından 
açık veya kapalı spada bir masaj seansı alabilirsiniz. 
Sadece bu kadar da değil sauna, fitness salonu, açık 
hava yoga ve Pilates alanı, rekreasyon alanı ve buhar 
odası da sizleri bekliyor. Siz tüm bu imkanlardan 
yararlanırken çocuklarınız da açık veya kapalı oyun 
alanlarında arkadaşlarıyla vakit geçirebilirler. 

SOYAK SİESTA OXYGEN ‹LE YEMYEŞ‹L B‹R YERDE YAŞAMAK, HAVUZ 
VE JAKUZ‹ KEYF‹ YAPMAK, DÖRT MEVS‹M SPORLA ‹Ç ‹ÇE OLMAK GÜNLÜK 
HAYATINIZIN DOĞAL B‹R PARÇASI OLACAK.  ALIŞVERIŞ MERKEZLER‹NE 
YAKINLIĞI, ÇEVREYOLUNDAN D‹REKT ULAŞIMI, AÇIK VE KAPALI OTOPARK 
SOYAK S‹ESTA OXYGEN’IN D‹ĞER AVANTAJLARI.
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Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ya da suyla çalışan 
teknolojik aletler sadece çevreci oldukları için değil 
müthiş bir zekanın ürünü ve tasarım harikası oldukları 
için de değerli! Birkaçını listeledik.

TEKNOLOJİ

YEŞİL 
TEKNOLOJİ

evre bilinci artık teknoloji üreten firmaların da ajandasında. 
Bunu bir sosyal sorumluluk projesi olarak görenler de 
var, pazarlama taktiği olarak da. Bizim için önemli olan 

ise dünyanın ekolojik dengesi. Bakalım, enerji ve su tasarrufunu 
gözeten, hiç elektrik kullanmayan ya da minimum tüketim ile çalışan 
yepyeni çevreci teknolojiler nelermiş...

Ç

Akıllı Şarj Aleti
Özellikle uzun araba yolculuklarında şarj aleti ile olan ilişkimiz farklı 
bir boyut kazanır. Elektrik kaynağı olmayınca hiçbir işe yaramayan bu 
kıymetli eşyamıza artık değer katabiliriz. Nasıl mı? Taşınabilir güneş 
enerjili şarj aleti ile! Solar panelleri ile güneş enerjisinden maksimumda 
yararlanan bu çevre dostu alet taşınabilir bir sisteme sahip. Bir kez 
tam doldurduğunuzda yaklaşık olarak bir cep telefonunuza 40 saat, 
medya çalarınıza 20, oyun konsolunuza ise 2,5 saat güç veriyor. Peki, 
bu alet sadece araba yolculukları için mi uygun? Hayır. Kamp kuranlar, 
dağcılar, kayakçılar ve ekolojik yaşamı destekleyenlerin seveceği bu 
aleti uzun uçak yolculuklarında bile kullanabilirsiniz. Tabii, cam kenarına 
oturma şartı ile!
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Yer Çekimi Lambası 
Ne gaz, ne elektrik, ne de pil! Yerçekimi 
lambası adından da anlaşılabileceği gibi 
yerçekimi ile çalışıyor. Gerekli elektrik, 
yavaş yavaş aşağı doğru kayan bir 
ağırlığın pervaneyi çevirmesi sayesinde 
sağlanıyor. Ortaya çıkan enerji, led 
lambasını çalıştırıyor. Üstelik tamamen 
sessiz ve kablosuz olması nedeniyle de 
müthiş dekoratif. Lambayı çalıştırmak 
için yapmanız gereken ağırlık yukarıda 
olacak şekilde lambayı çevirmek. Böylece 
ağırlık kütleleri aşağı doğru dört saatlik 
yolculuklarına çıkmış oluyor ve 40 watt 
şiddetinde bir ışık elde edilebiliyor. İki İngiliz 
mucidin tasarımı olan bu ekolojik lamba 
birkaç yıl önce piyasada tanıtılmasına 
rağmen hala oldukça popüler. 

Suyla Çalışan Saat 
Şu basit baş ucu saatlerinin gerçek birer 
kalem pil canavarı olduğunu bilmiyor 
olamazsınız. Üçer beşer kalem pili içine 
yerleştirdiğiniz halde kısa süre içinde pilleri 
zayıflar ve sizi yenisini takmanız için ikaz 
eder. İşte bu çevre düşmanı hamleye artık 
son verme vakti! Suyla çalışan akıllı saatler 
suyun içindeki elektrotlardan güç alıyor. 
Tabii musluk suyunun içindeki kireç ve 
diğer zararlı maddelerden kurtulmak için, 
bulunduğunuz bölgenin su içeriğine  bağlı 
olarak kullanım talimatına göre saatin içine 
biraz sirke, biraz limon suyu koymanız 
gerekebilir. Yemek tarifi gibi değil mi? Çok 
eğlenceli ve aşırı çevreci!
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Enerji Tasarruflu Beyaz Eşyalar
Evet, bu başlığı özellikle son beş yıldır çok okuyoruz. 
Ama artık beyaz eşya üreten firmalar enerji ve su 
tasarrufu konusuna çok daha fazla zaman ve bütçe 
ayırıyor. Belki bu aletleri satın alırken diğerlerine 
oranla biraz daha fazla ödüyoruz ama uzun süreli 
kullanım olanağı sağladıklarında kullanım ömrü 
boyunca sağlayacağı enerji tasarrufu ödenen parayı 
geri kazandırıyor. Ev ekonomisi dışında dünya 
ekolojisini de yakından ilgilendiren bu konu küresel 
ısınmanın yarattığı endişeyi azıcık da olsa azaltıyor. 
Üstelik beyaz eşya firmalarının teknoloji harici geri 
dönüşüm faaliyetlerindeki çabası da yadsınamaz. 
Daha az ambalaj kullanımı ya da geri dönüşümlü 
ambalaj üretimi gibi… 

Çevreci Kahve Makineleri
Evde en çok kullandığımız küçük ev aletleri aslında 

enerji tasarrufu konusunda ilk karşımıza çıkan 
zararlılardan. Ancak çevreci mühendisler bunun da 
yolunu bulmuş. Pek çok markanın kahve makinesi 

artık otomatik kapatma düğmesi sayesinde tasarruf 
sağlıyor. Ayrıca, her seferinde filtre kullanmaya 

gerek duymayacağınız kahve makineleri de son 
yıllarda oldukça revaçta. 
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Su Tüketimi Sağlayan Bataryalar 
Mutfak ve banyoda kullandığınız bataryaların 
su tüketimine olumlu katkıları olabileceğini 
biliyor muydunuz? Akıllı duş sistemi de 
denilen bu bataryalar su kullanımını kontrol 
altına alıyor. Isı ve debi ayarlı kartuşları 
sayesinde su ve enerji tasarrufu sağlıyor.

Atık Çöp Toplayıcıları  
Çöp toplayan araçların boş yolculuk 

ettiğinde harcadığı enerjiyi bir düşünün! 
Zaman kaybı da ayrı konu elbette. 

Konuya çözümü Finlandiyalı mucitler 
getirmiş. Tasarladıkları özel atık 

kutusunun üzerindeki sensörlerle atık 
kutularının dolu olup olmadığı önce 
ana kumanda merkezine oradan da 
atık kamyonlarına anında bildiriliyor.  
Atık kamyonlarının şoförleri de  cep 

telefonlarına gelen mesajlar sayesinde 
her kutuyu açmak zorunda kalmıyor! 

SOYAK’IN YEŞİL TEKNOLOJİ YAKLAŞIMI
Gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde çevreye dost, sürdürülebilir gelişmelere odaklanan 
Soyak, teknolojiyi bu yaklaşımın vazgeçilmez bir parçası olarak değerlendiriyor. Yeşil 
binalar üretme sürecinden en öncemli adımın bina tasarımı olduğunu bilen Soyak, tasarım 
sürecini enerji tasarrufu odaklı teknolojilerle destekliyor. Yeşil binalarda kullanılan elektrik 
ve mekanik tüm sistem ve ekipmanlar enerji verimli. Tasarruf amaçlı aydınlatma kontrolü 
sağlamak üzere, verimli aydınlatma armatürleri, dimmerli aydınlatma, hareket dedektörü, 
zaman ayarlı dış aydınlatma armatürleri gibi teknolojiler tercih ediliyor. Ortak alanlar ve 
daireler için ayrı ayrı takip edebilen enerji ölçümleme ve alt sayaç sistemleri de enerji 
tasarrufu sağlıyor. 
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PORTRE

İdealist ve toplumcu bir mimar olan Shigeru Ban, estetik kaygılardan ziyade 
çevreye saygılı, fark yaratan projelere imza atmanın derdinde. 

YÜZYILIN 
ÖNCÜ MiMARI



S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 5  2 3

apon mimar Shigeru Ban bugünkü başarısını 30 yıl 
önce çevre bilinci henüz bu kadar popüler olmadan, 
sürdürülebilirlik ya da geri dönüşüm  kavramları daha 
herkes tarafından idrak edilmezken tasarladığı çevreci 

eserlere borçlu. Başlıktaki “Öncü mimar” lafını makaleyi 
süslemek için değil, kendisini en doğru şekilde tanıtmak 
için kullandık. Buyrun, 2014 Pritzker Mimarlık Ödülü sahibi 
Shigeru Ban’ı daha yakından tanıyalım... Güney Kaliforniya 
Mimarlık Enstitüsü’nde mimarlık eğitimi alan Ban, çocukluk 
yıllarında marangozluk merakıyla başlamış bu işlere. O 
zamanlarda evlerine tadilat için gelen Japon marangozlar 
ve çıkarttıkları işler ilgi alanıymış. Ahşap o gün bugündür 
favori malzemesi. 11 yaşındayken öğretmeninin verdiği 
bir ödev ise hayatının dönüm noktası olmuş. Ödev evdeki 
basit malzemeleri kullanarak bir ev tasarlamak imiş. 
Başarılı mimarın tasarımı en iyi notla birinci seçilince mimar 
olma kararı aklına yerleşmiş! Öğrencilik yıllarından itibaren 
kariyerinde çok hızlı bir ivmeyle tepeye çıkan Shigeru 
Ban; geçen yıl aldığı Pritzker Mimarlık Ödülü ile başarısını 
taçlandırdı. 

Malzeme seçimi
Shigeru Ban’ın hedefi hiçbir zaman elitist bir mimari sonuç 
elde etmek olmadı. Maddiyat  çıkışlı projelerin içinde hiç 
görünmedi. Tam tersi, onun ana mottosu fonksiyonellik 
oldu. Modern ancak alışılagelmişin dışında malzemeleri 
seven mimarın tasarımlarında doğallık her zaman birinci 

J sırada geldi. Bambu, ahşap, karton, kağıt gibi çevreci 
malzemeleri seçmesi dünyaya bakışını da en net şekilde 
gösterdi. Temiz bir dünya istediğini ve bu dünyada bıraktığı 
yapıların bu görüşünü desteklemesi gerektiğini her fırsatta 
dile getirdi. İleri teknolojiyi işin içine katmaktan her zaman 
çekindi ve deneysel mimari çözümler üzerinde yoğunlaştı.  

Yardımsever projeler 
Mimarın en önemli ayırt edici özelliklerinden biri de afet 
bölgeleri için geliştirdiği yardım projeleri. Çeşitli sebeplerle 
evsiz kalmışlar, daha ziyade de depremzedeler için tasarladığı 
geçici konutlar, kiliseler çok anlamlı bir sosyal sorumluluk 
projesi de diğer yandan. Burada da yine Shigeru Ban’ın esas 
amacı dünyayı daha iyi yaşanır bir yer haline getirebilmek. 
Doğal ışıklandırma ve havalandırma kullanılan bu yeni mekanlar 
yerel halkın ihtiyaçları doğrultusunda, minimum maliyetle inşa 
ediliyor. Örneğin geri dönüşümlü kağıt borular afet bölgeleri için 
tasarladığı mekanlarda en çok kullanılan malzemelerden. Bu 
malzeme kolaylıkla demonte olabilmesi ve hafifliğinden ötürü 
rahat taşınabilmesi gibi özellikleriyle de son derece akılcı. Mimar 
öncülüğünde yürütülen yardım projeleri Japonya, Türkiye, 
Hindistan, Sri Lanka, Çin, Haiti, İtalya, Yeni Zelanda ve Filipinler 
gibi pek çok ülkeyi kapsadı. Kobe depremi ardından bölge için 
tasarladığı ‘Paper Log House’ projesi dahiyane bir buluş olarak 
akıllara kazındı. Bu çalışmasında kullanılmış bira sandıklarını 
kum torbaları ile dolduran mimar, duvarları da karton borularla 
oluşturdu. Aynı afet sonrası mültecilerin ibadet edebilmeleri için 
bir de kağıttan kilise inşa etti. 
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CENTRE POMPIDOU-METZ
Fransa’daki Pompidou Kültür Merkezi’nin eklentisi olarak tasarlanan 
ve 2010 yılında açılan Çağdaş Sanat Müzesi 5000 metrekarelik 
bir alana yayılıyor. Dışarıdan görünüşü bir Çin şapkasını andıran 
yapı açık renk ahşap, bolca beyaz ve gri parlak beton kullanımıyla 
ferah bir sanat alanı olarak düşünülmüş. Altıgen kıvrımlı çatı yapıya 
modern bir görünüm kazandırırken, şehir manzarası seyri sunan 
galeriler nostaljik havayı koruyor. Centre Pompidou-Metz aynı 
zamanda toplu taşıma erişim kolaylığı ile ziyaretçilere rahatlık 
sağlıyor. Mimar müzeyi kentle kolayca bağlamak için şehrin 
mihenktaşı denilen yerlerini gören tüpler tasarlamış. Cam panjurlu 
cephe panoramik bir seyir imkanı veriyor. 

DİĞER PROJELERİ Kimileri için Shigeru Ban sadece kağıt tüplerinden 
yaptığı işleri ile tanınıyor olsa da basit ama dahice 
tasarlanmış çevreci projeleri birbirinden çeşitli. 
İçlerinden minik bir seçki yaptık. 
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CURTAIN WALL HOUSE
Adından da anlaşılabileceği gibi 
bu binanın duvarları perdeden. 
Tokyo’daki bu yapı çevreci 
akranlarına göre son derece havalı. 
Kışın cam panellerle soğuktan 
korunan iç mekanlar modern 
mimariyi geleneksel Japon tarzıyla 
başarılı biçimde kombine ediyor. 
Zaten mimaride perde eski Japon 
evlerinde sıkça kullanılan bir 
malzeme. Doğal havalandırmanın ve 
pasif soğutma sisteminin bu denli 
basit bir formülle çözümlenmiş 
olması elbette dahiyane bir mimari 
zekanın ürünü. Üstelik görsellik 
bakımından da şıklığı tartışılmaz!   

JAPON PAVYONU
2000 yılında Almanya 

Hanover’da düzenlenen 
Expo ana temasını çevre 

olarak belirlediğinde 
herhalde buna en çok 
sevinen mimarlardan 

biri de Shigeru Ban 
oldu. Çünkü onun her 

zamanki gibi iyi bir 
fikri vardı. Japonya 

Pavyonu’nu tasarlarken 
amaç söküldüğünde 

minimumda sanayi atığı 
çıkartacak bir yapı 

hazırlamaktı. Mimar 
Frei Otto ile birlikte 

tasarladıkları pavyon 
binası,  kağıt tüplerden 
oluşuyor. Çatısı ızgara 

görünümünde bir 
kabuğa benzeyen bina 

sergilenmenin ardından 
yeniden işlendi ve 

hamur haline getirildi.   
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ASPEN SANAT MÜZESİ
Geçtiğimiz yıl tamamlanan Amerika’daki Aspen Sanat Müzesi reçine, kağıt ve ahşap gibi malzemeler 
kullanılarak tasarlanan dış cephesiyle Ban’ın ustalık eserlerinden. Sepeti andıran bina, mimarın ferah 
ve aydınlık projelerinden bir başkası. Çoğu sanat mekanında yaptığı gibi burada da çevredeki dağ 
manzarasını göz ardı etmemiş Shigeru Ban. Ziyaretçiler yapının mimari farklılığını kullanarak müzeyi 
gezerken şahane bir dağ manzarasının da tadını çıkartabiliyor. Camla ayrılmış koca merdivenler ve dev 
asansör Aspen Sanat Müzesi’nin mimarisinin belirleyicileri. 
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CARDBOARD KATEDRALİ
2011’de Yeni Zelanda´da 
gerçekleşen büyük 
depremde yıkılan 
katedrali yeniden hayata 
geçirebilmek adına 
tasarlanan bu modern 
kilise Türkçe adıyla Karton 
Katedral, bir A harfine 
benziyor. Yapımda kullanılan 
borular, mimar Ban’ın 
1986’dan beri ürettiği su 
geçirmez poliüretan ve alev 
geciktiricilerle kaplanmış. 
Aydınlık iç mekan bu yapıda 
da ön planda. Katedralin 
ön tarafındaki üçgen cam 
parçaları ise geleneksel 
vitray pencerelere modern 
bir yorum getiriyorlar. 
Christchurch’teki Karton 
Katedral’in inşasından sonra 
şehrin ziyaret oranı artmış 
ve kilise kente bambaşka bir 
modern görünüm katmış. 
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SOYAK PROJELERİNDE KULLANILAN AHŞAP MALZEMELER (PARKELER GİBİ) ULUSLARARASI 
FSC SERTİFİKASINA SAHİP. FSC (FOREST STEWARDSHIP COUNCIL-ORMAN YÖNETİM 
KONSEYİ) DÜNYADAKİ TÜM ORMANLARIN EN UYGUN ŞEKİLDE YÖNETİLMESİNİ TEŞVİK 
ETMEK, ORMANCILIĞIN SÜRDÜRÜLEBİLİR ORMAN YÖNETİMİ İLKELERİNE GÖRE 
YÜRÜTÜLMESİNE YARDIMCI OLMAK, ORMAN ALANLARININ KORUNMASINI VE KALICI 
VARLIĞINI SAĞLAMAK, BU UYGULAMALARIN ULUSLARARASI ANLAMDA YAYGINLAŞMASINI 
SAĞLAMAK AMAÇLARI İLE KURULMUŞ BAĞIMSIZ BİR ORGANİZASYON. FSC SERTİFİKASI, 
AHŞAP, KÂĞIT, KERESTE GİBİ AĞAÇ KAYNAKLI BİR ÜRÜNÜN ELDE EDİLDİĞİ ORMANIN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR BİÇİMDE YÖNETİLDİĞİNİN VE BUNUN BAĞIMSIZ BİR KURUL 
TARAFINDAN ONAYLANDIĞININ İŞARETİ.

ORMANA DOST MALZEMELER

Shigeru Ban 
Hakkında Sorular 

Kaç yılında, nerede doğdu? 
1957 yılında, Japonya’da doğdu. 

Hangi ödüllere sahip?
Son ve en önemli ödülü 2014 yılında mimarlık 
alanının en önemli ödüllerinden birisi olan 
Pritzker Mimarlık Ödülü. 

Mimari yaklaşımı için ne denebilir?
Aslında mimar Ban’ın tarzı en çok ekolojik 
mimari terimi ile uygunluk gösteriyor ama o 
kendi mimari akımını “kağıt mimarisi” olarak 
adlandırıyor. 

Ofisi nerede?
Tokyo, Paris ve New York’ta. 

İşlerine nereden bakabilirim?
www.shigerubanarchitects.com.
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MİMARİ

ELDE VAR BİR



HOME OFFICE
Ya da çalışma odası. İlla home office tarzında çalışıyor olmanıza 
gerek yok. Hangimiz eve iş getirmiyoruz ki? Kucakta laptopla 
televizyon karşısında can çekişeceğinize, kendinize içinizi açacak 
konforlu, fonksiyonel bir çalışma odası yaratın. Öncelikle odayı 
kaç kişinin kullanacağını belirleyin ve dekorasyonu buna göre 
planlayın. Eğer odanız darsa ve burayı örneğin eşinizle birlikte 
paylaşacaksanız tek ve uzun bir masa çevresine iki sandalye 
koymak size daha ferah bir mekan sağlayacaktır. Çalışma 
sandalyenizin konforuna maksimum önemi gösterin. Evrak ve 
kitaplar için bolca raf oluşturun ama sıkışık olmamasına dikkat edin. 
Gerekirse raf sistemini tavana kadar uzatın. Düzenli durduğu sürece 
karışık görünmeyecektir. Mola zamanları için kendinize küçük bir 
köşe oluşturun. Rahat bir koltuk, puf minderler ya da sallanan 
sandalye iyi olabilir. Çalışma odası sıkıcı olmak zorunda değil! 
Dikkatinizi dağıtmayacağından emin olduğunuz ve sevdiğiniz birkaç 
objeyi buraya taşıyabilirsiniz.  

Yatak odanız ve salonunuz hazır. Peki, evinizin ikinci odasını nasıl 
değerlendireceksiniz? Çocuk odasından home office’e her yaşam tarzına uygun 
dekorasyon önerilerine göz atın.
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ÇOCUK ODASI
Hayatınızda çok büyük bir değişiklik 
olacak! Bebek geliyor. Haydi şimdi tüm 
bildiklerinizi unutun, o ardiye olarak 
kullandığınız odadaki ıvır zıvırları derhal 
boşaltın, çocuk odası yapıyoruz! Evvela 
şu pembe/mavi klişesinden kurtulun. 
Sarı, uçuk yeşil, somon gibi şahane 
rahatlatıcı renkler var. Onlara yönelin. 
Ya da bembeyaz bir oda hayal edin, 
rüya gibi! Mümkünse doğal ahşaptan 
mobilyalar seçin, çocuk gelişimi ve 
sağlığı için bu mühim. Hantal ve aşırı 
büyük mobilyalar yerine çocuğa oyun 
alanı bırakabileceğiniz minimal modelleri 
tercih edin. Örneğin alt değiştirme 
sehpası aynı zamanda oyuncakları 
saklamak için bir sandık gibi tasarlanmış 
olsun. Bol ışık alan bir odayı tercih 
ettiyseniz sorun yok ama penceresi 
ufaksa aydınlatma konusuna önem 
verin. Ne çok kuvvetli olsun ne de 

loş. Özellikle yaşamının ilk yıllarını bol 
uykuyla geçirecek olan çocuklar için 
tavan dekorasyonu da çok önemli. 
Renkli çıkartmalar yapıştırabilir, müzikli 
ve hareket edebilen ışıklı oyuncakları 
tavana yansıtabilirsiniz. 

GİYİNME ODASI
İşte hayat kurtaran dekorasyon önerisi! 
Yatak odanızdan o koca dolap çıkıyor. 
Böylelikle hem odanız ferahlıyor, hem 
de giysileriniz dolapların içinde buruşup 
sıkışmıyor. Yeni giysi odasının her 
duvarını raf ve elbise askılığı olarak 
tasarlayın. Hatta çanta, takı, ayakkabılar 
için bile raflar oluşturun. Kıyafetlerinizin 
türüne göre raf boylarını ayarlayın. 
Mesela uzun etekleriniz ve elbiseleriniz 
çoksa raftan çok askı asabileceğiniz 
borular koyun dolapların içine. Takım 
elbise ve ceketlere kolay ulaşabilmek 
için gerektiğinde aşağı doğru çekilebilen 
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fonksiyonel elbise askılıklarını bulup alın. 
Her şeyin bir arada ve düzen içinde 
olması işinizi çok rahatlatacak. Peki bu 
oda için minik tüyolar yok mu? Tabii ki 
var: Bol ayna! Hem dört duvarı raf ve 
eşya dolu bir odayı karmaşık ve karanlık 
görünümden çıkartmak için hem de 
odadan çıkmadan üstünüze başınıza 
son çekidüzeni vermek için ayna şart. 
Yeriniz müsaitse koca bir kirli sepeti de 
her şeyin bu odada olup bitmesine fırsat 
vermesi açısından yararlı olacaktır. 

EV SİNEMASI
Tamam azıcık lükse kaçtığımızın 
farkındayız ama aslında doğru 
düşünülerek hazırlanmış bir sinema 
odası hiç de hayal değil. Bir projeksiyon 
aleti, bir sinema perdesi ve içine 
gömüleceğiniz rahat bir kanepe! İşte 
sizin özel sinemanız. Hadi işin içine biraz 
daha ruh katalım, sevdiğiniz filmlerin 
afişlerini çerçeveletip asın odanın 
duvarlarına. DVD raflarını da taşınıdız mı, 
tamamdır! 

KÜTÜPHANE
Kim istemez kendine ait huzurlu 
ve içinde yüzlerce kitap olan bir 
kütüphanesi olmasını? Bunun için 
öncelikle kitaplarınızın duracağı 
kitaplıkları seçmelisiniz. Eğer gerçek 
bir kitap kurdu iseniz zaten evinizde 
kitap raflarınız vardır. Sıra geldi onu 
yeni odasına taşımaya… Kitaplar 
zaten oldukça çok ve rengarenk 
görüneceğinden kitaplık mobilyasını 
mümkün olduğunca sade ve açık 
renklerden seçmenizi öneririz. Sonra 
sıra büyük işe geliyor. Burası artık 
sıradan bir kitaplık değil, ona gerçek bir 
kütüphane havası yaratmak için hemen 
kitap düzenlemeye başlıyoruz. İster 
yazara, ister yayınevine ister türüne göre 
kitaplarımızı ayırıyor ve not defterimize 
de yerlerini not ediyoruz. Şimdi kurulun 
koltuğa ve mutlak sessizlik! Bu arada, 
eğer kütüphane fikri hoşunuza gitti ama 
ona ayıracak fazladan bir odanız yoksa 
size ikinci bir öneride daha bulunalım. 
Salonunuzun uygun bir bölümünü bir 

kitaplık paravanla ayırın. Paravan 
dolap hem salonunuza dekoratif 
ve dinamik bir hava katacak, hem 
de kitaplarla doldurup arka tarafına 
geçtiğinizde yine size özel, sessiz ve 
huzurlu bir kütüphaneniz olacaktır. 

SPOR ODASI
Alt katınızdakiler belki çok 
hoşlanmayacak bu fikirden ama 
evdeki bir odayı spor salonuna 
çevirmek hem zamandan tasarruf 
sağlıyor, hem de müthiş ekonomik. 
Zemini ses yalıtımı da sağlayacak 
uygun bir malzemeyle kapladıktan 
sonra odanızın büyüklüğüne ve 
egzersiz alışkanlıklarınıza göre spor 
aletlerini buraya taşıyın.  Portatif bir 
müzik sistemi de ayarlanabilirse,  
kendi spor salonunuzu yarattınız 
demektir. Her ne kadar kendi hijyenik 
spor alanınızı oluşturmuş olsanız da 
bu odayı bol bol havalandırmayı ve 
belirli aralıklarla spor ekipmanlarınızın 
bakımını yapmayı sakın unutmayın!



S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 5  3 5

OXYGEN’E 
BAHAR GELDİ
Siesta’nın en yeni ve en son etabı 
Oxygen’de müthiş bahar fırsatları sizi 
bekliyor. Oxygen, benzersiz körfez 
manzarası, havuzu, saunası, spa’sı, 
açık hava jakuzisi, spor alanlarıyla size 
hayallerinizin ötesinde bir İzmir vaat 
ediyor. Üstelik, Siesta Meydan alışveriş 
merkezinin hemen yanı başında.
Sadece %1 peşinatla 36 ay 0 faiz 
fırsatından yararlanarak evinizi alın, 
taksitlerinizi ödemeye 6 ay sonra 
başlayın. Siz de hemen Oxygen’e gelin, 
bahar fırsatlarını kaçırmayın.

MUTFAK KİLERİ
Eğer odanız mutfağın yakınlarındaysa 
ve siz kalabalık, bol misafirli bir aile 
iseniz, bu odanın kiler olmaktan başka 
şansı yok! Yaz meyveleriyle yapılmış 
reçeller, turşular, kurutulmuş sebzeler, 
baharatlar, bakliyat, mutfağa sığmayan 
her türlü malzemeyi saklamak için 
şahane bir fikir bu. Mutfak kileriniz 
için yine odanın büyüklüğüne göre 
yapabildiğiniz kadar çok raf yapmanızı 
öneriyoruz. Bir de tabii bu işin olmazsa 
olmazı hava geçirmeyen cam ya 
da plastik kavanozlar edinmelisiniz. 
Alacağınız beyaz etiketlerle kavanozlara 
koyduğunuz malzemeleri de kategorize 
ederseniz hem çatkapı gelen misafire 
mahçup olmazsınız hem de yemek 
yapma zevkinizi beşe katlarsınız. 
Mutfak kilerinizde kullanacağınız 
country tarzı detaylar, örneğin minik 
pembe-mavi perdeler dekorasyonunuzu 
tamamlayacaktır.   



3 6  S O Y A K  Ç A T I M I Z  2 0 1 5

kıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu 
Sosyal Sorumluluk Projesi, 
2014-16 yılları arasında 
İstanbul ve İzmir’de 33 devlet 

okulunda yürütülüyor. 
Projenin amacı  dördüncü sınıflarda fen ve 
teknoloji ders müfredatına paralel olarak 
işlenecek konularla ilkokul öğrencilerinde, 
bu öğrencilerin öğretmen ve velilerinde 
enerji tasarrufu, enerjinin verimli kullanımı 
ve sürdürülebilir yaşam için önemi 
konularında farkındalık yaratmak. 

CSR Europe tarafından verilen “Yılın 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümü 
Büyük Ödülü’’ ile KSS Türkiye’nin verdiği 
‘‘Çevre Alanında Yılın En İyi Sosyal 
Sorumluluk Çözümü Ödülü”ne layık 
bulunan Akıllı Yıldızlar Projesi ilk yılında 
önemli yol kat etti. Proje kapsamında 
ilk yılın sonunda 17 okulda toplam 
23.800 öğrenciye, 490 eğitimciye ve 
6.300 veliye ulaşılarak toplamda 105 
bin saat bilinçlendirme yapıldı. 30 Soyak 
Gönüllüsü de eğitimler sırasında 700 
saat gönüllülük hizmeti verdi. Projenin 
toplam hedefi kapsamında 50.000 kişiye 
ulaşarak 150 bin saat bilinçlendirme ve 
%10 seviyesinde öğrencilerin bilgisinde 
pozitif değişim sağlanması bulunuyordu. 
Rakamsal değerlere de bakıldığında proje 
ilk yılında hedefi %40 aşmış görünüyor. 
Proje ile 250 öğretmenin 4.000 saat 
boyunca bilgilenip enerji öğretmeni olarak 
görev alması, 10.000 veliye toplamda 
20.000 saat seminer verilmesi de 
hedefleniyor. 

Projeyle aynı adı taşıyan web sitesi 
(www.akilliyildizlar.com) vasıtasıyla 

Soyak’ın ilkokul öğrencilerinde enerji tasarrufu bilincini arttırmayı hedefleyen Akıllı 

Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nin ilk yılı tamamlandı.

SOYAK’IN 
AKILLI YILDIZLAR PROJESİ
İLK YILINDA 31 BİN KİŞİYE ULAŞTI

enerji tasarrufu ve sürdürülebilir yaşamın 
önemini aktaran mesajlar tüm Türkiye’deki 
çocuklara ulaştırılıyor. Bu sitedeki eğitim 
içeriklerinden tüm Türkiye’deki öğretmenler, 
öğrenciler ve veliler yararlanabiliyor. Sitede 
aynı zamanda çocuklar için hazırlanan 
‘Akıllı Yıldızlar Şehri’ oyunu da yer alıyor. 
Okullarda, tasarım ve uygulamaları 
Soyak tarafından gerçekleştirilen 

‘Enerji Köşeleri’ oluşturuluyor. Enerji 
Köşeleri’nde öğrencilerin uygulamalı 
olarak öğrenebileceği aydınlatma 
yöntemlerinden akkor ampuller ve LED 
ile aydınlatma, rüzgâr türbini ve Güneş 
paneliyle elektrik üretimi, karbondioksit 
sensörü, otobüs-araba-bisiklet kullanımı, 
aydınlatma sensörü, ısı yalıtımı, doğal 
ışıklık, enerji verimli camlar ve küresel 

A

SOSYAL SORUMLULUK
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ısınma konularındaki maketlerle birlikte, 
temel mesajları içeren görseller de 
bulunuyor. Akıllı Yıldızlar projesinin ilk 
yılında eğitimlere katılan dördüncü sınıf 
öğrencileri, eğitimlerin tamamlanmasının 
ardından öğrendiklerini okullarındaki diğer 
öğrencilerle de paylaşmak ve farkındalık 
yaratmak üzere İstanbul’daki 17 okulda 
gerçekleştirilen Enerji Günleri’nde buluştu. 
Enerji Günleri’ne büyük heyecanla 
hazırlanan öğrenciler, atık malzemelerden 
yaptıkları çeşitli objelerin yer aldığı sergiler 
açarak, yine atık malzemelerden yaptıkları 
elbiselerle  defileler gerçekleştirdiler. Ayrıca 

Soyak Holding’e ‘Enerji Dostu Holding’ 
belgesini takdim ederek, eğitimlerde 
öğrendikleri bilgiler ışığında kaleme 
aldıkları şiir ve kompozisyonları okudular, 
Akıllı Yıldızlar korosu performanslarını 
sergilediler. 

Çelenk: “Projenin ilk yılında 
öğrencilerin bilinç düzeyi arttı”
Enerji Günleri’nde konuşan Soyak Holding 
Kurumsal İletişim Koordinatörü Fatma 
Çelenk, tüm öğrencilerin birer ‘Akıllı 
Yıldız’ olmasını istediklerini vurgulayarak, 
öğrencilerden ‘enerjiyi tasarruflu kullanma 

ve bu konuda sorumluluk almalarını 
sağlama’ sözünü aldı. Projenin uygulandığı 
okullarda yapılan ölçme-değerlendirme 
çalışmaları sonucunda, öğrencilerde enerji 
tasarrufu konusunda %18 oranında bilinç 
artışı tespit edildiğini de dikkat çeken 
Çelenk, “Bu rakam, ne kadar doğru yolda 
olduğumuzun bir kanıtı…” dedi. 

Bugüne kadar Akıllı Yıldızlar 
Projesi Karnesi
Projenin ikinci yılın ilk dönem çalışmalarının 
başlamasının ardından elde edilen 
sonuçlarına göre; proje kapsamında 19 
okulda toplam 29.000 öğrenciye, 600 
eğitimciye ve 6.500 veliye ulaşılarak toplamda 
110.000 bin saat bilinçlendirme yapıldı. 
Bugüne kadar 30 Soyak Gönüllüsü’nün 
eğitimler sırasında 750 saat gönüllülük hizmeti 
verdiği Akıllı Yıldızlar Projesi, 245 kişilik bir 
ekibin 17.145 saatlik adam/saat çalışmasının 
sonucunda ortaya çıktı ve öğrencilerde %18 
oranında enerji tasarrufu bilinci konusunda 
pozitif değişim yaşandı. 
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roje, ikinci yılına İstanbul 
Başakşehir’de bulunan beş 
devlet okulunda yapılacak 
eğitim programlarıyla başladı. 

Proje ortakları arasında İl Milli Eğitim 
Müdürlükleri ve Bilgi Üniversitesi’nin 
de yer aldığı proje kapsamında  ikinci 
yıl ilk döneminde eğitime başlanan 
okullar Başakşehir Boğazköy İlkokulu ve 
Mehmet Akif Ersoy İlkokulu oldu. 

İçerikleri Bilgi Üniversitesi ve Soyak 
tarafından hazırlanan projenin ikinci yılına 
Radisson Blue Otel’de gerçekleşen 
Eğitici Eğitimleri’yle başlandı. Eğitici 

Soyak’ın ilkokul öğrencilerinde enerji tasarrufu bilincini arttırmayı hedefleyen Akıllı 

Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi ikinci yılına girdi.

İKİNCİ YILINDA

P Eğitimleri’nde okul müdürlerine ve 
öğretmenlere seslenen Soyak Holding 
Kurumsal İletişim Koordinatörü 
Fatma Çelenk de ilk yılında önemli 
başarılara imza atan proje hakkında, 
“Biz Akıllı Yıldızlar Projesi ile bugüne 
kadar  yaklaşık 29 bin öğrenciye erişim 
sağlayarak, 110 bin saatlik bilinçlendirme 
yapmayı başardık. Çocuklarımızda bir 
davranış değişikliği yaratabilmek için 
245 kişi bu işe gönül verdi ve bir yılın 
sonunda %18 oranında bir davranış 
değişikliği ortaya çıkardık. Eğitimler 
sonrasında içeriklerdeki bilgi değişimi en 
yüksek konulardan biri olan  ‘Yeşil bina, 

yeşile boyalı bina demektir’ hakkındaki 
yanlış bilginin, pozitif  değişim oranının 
yüzde 37 olduğunu ölçümledik. Bu, 
sürdürülebilir yaşam anlayışı kapsamında 
gerçekten çok önemli ve değerli bir 
farkındalıktır. Yine ‘Güneş ve rüzgâr 
gibi doğal olarak tekrar oluşan enerji 
kaynakları, yenilebilir enerji kaynaklarıdır’ 
cümlesine yönelik bilgi, eğitimler 
sonunda yüzde 28 oranında pozitif 
değişim gösterdi. Öğrencilerimizin ilgisi 
ve bilgi düzeylerindeki değişim, enerji 
tasarrufu hakkında olumlu ve doğru bir 
bilinçlendirme hareketi başlattığımızı 
gösteriyor” diye konuştu. 

•  KARANLIK ÇÖKMEDEN LAMBALARI 
YAKARDIM. ŞİMDİ KARANLIK 
ÇÖKTÜĞÜNDE YAKIYORUM.

•  YAĞMUR YAĞINCA BİDON GİBİ BİR 
KABI DOLDURUP BAHÇEYİ O SUYLA 
SULAYABİLİRİZ. BÖYLECE YAĞMUR 
SUYUNDAN FAYDALANMIŞ OLURUZ.

•  ELİMİ YÜZÜMÜ SABUNLARKEN SUYU HEP 
AÇIK BIRAKIRDIM. ARTIK SUYU KAPATMAYI 
ÖĞRENDIM.

•  ÜLKEMİZİN ÇOK FAZLA ENERJİ 
HARCADIĞINI BİLMİYORDUM. ÜLKEMİZİN 
DAHA AZ ENERJİ TÜKETMESİ İÇİN ARTIK 
NE YAPACAĞIMI BİLİYORUM. 

AKILLI 
YILDIZLAR’DAN 
İNCİLER 





 

Austria

Croatia

Moldova
Slovenia

PROJELER

İZMİR

Soyak Siesta 
Energy
İzmir’in 2300 konuttan oluşan 
mega projesi Soyak Siesta’nın 
343 konutluk etabı Soyak Siesta 
Energy’de 2+1 ve 3+1 daire 
seçenekleri bulunuyor.

Soyak Siesta Blue
İzmir’in 2300 konutluk mega 
projesi Siesta’nın yepyeni etabı, 
Soyak Siesta Blue, körfeze 
hakim konumu, manzarası, 
havuzu, saunası, açık hava 
jakuzisi, açık ve kapalı spor 
alanlarıyla bambaşka bir Siesta. 
Soyak Siesta Blue’da 1+1 daire, 
2+1 daire, 3+1 daire, 3+1 teraslı 
daire seçenekleri bulunuyor.

Soyak Siesta 
Oxygen
Körfez manzarasından 
maksimum derecede yararlanan 
2300 konuttan oluşan Soyak 
Siesta; 1+1, 2+1 ve 3+1 tipindeki 
daireleri ile her zevke ve 
beğeniye hitap ediyor. 

İSTANBUL



 

Soyak Evostar
İstanbul’un Halkalı’da yer 
alan Soyak Evostar, farklı ev 
seçenekleriyle her zevk ve 
beğeniye hitap ediyor. 
40 bin m2 alan üzerine 
kurulu,  1000 konutluk Soyak 
Evostar’da  stüdyo 1+1, 2+1, 
bahçeli dubleksler ve 3+1 evler 
bulunuyor.

Soyak Soho
İstanbul Zincirlikuyu’da yer alan 
Soyak Soho, 77 rezidans daire 
ve 3.500 m2’lik ofisten oluşan 
butik bir proje. Büyüklükleri 65 
m2 ile 252 m2 arasında değişen 
1+1, 2+1, 1+1 dubleks ve 3+1 
dubleks rezidans dairelerden 
oluşuyor. 
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SIGN OF THE CITY AWARDS’TA 
SOYAK RÜZGARI ESTİ 
Hürriyet Gazetesi tarafından Türk inşaat 
ve gayrimenkul sektörünü en iyiye teşvik 
etmek amacıyla düzenlenen ‘Sign of the City 
Awards’ sahiplerini buldu. Sektörün deneyimli 
isimlerinin yer aldığı jüri, iki gün süren 
toplantının ardından yarışmanın finalistlerini 
ve ödül kazanan projeleri belirledi. Soyak, 
Soyak Siesta Blue, Soyak İzmir İzmir, Soyak 
Soho projeleriyle üç ödül birden kazandı. Yedi 
kategoride altı projesiyle finale kalan ve üç 
ödülle yarışmanın en fazla ödülünü kucaklayan 
katılımcısı olan Soyak, geceye damgasını 
vurdu. En İyi Pazarlama Kampanyası 
kategorisinde ‘Devam Eden Projeler’de Soyak 
Siesta Blue ödüle layık görülürken, En İyi 
Müstakil Konut kategorisinde ‘Devam Eden 
Projeler’de ödülü alan Soyak İzmir İzmir 
projesi oldu. En İyi Rezidans kategorisinde 
‘Tamamlanmış Projeler’de ödülü Soyak Soho 
kazandı. Açılış konuşması Çevre ve Şehircilik 
Bakanı İdris Güllüce tarafından yapılan ödül 
töreni için Soyak Holding CEO’su Dr. M. Emre 
Çamlıbel, “Bu kadar prestijli bir yarışmada üç 
ödül birden kazanmaktan dolayı son derece 
mutlu ve gururluyuz.”  dedi. 

B‹ZDEN

AKILLI YILDIZLAR’DAN ENERJİ 
MÜZESI ZİYARETİ 
Soyak’ın 33 devlet okulunda hayata 
geçirdiği Akıllı Yıldızlar Enerji Tasarrufu 
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi’nde 
yer alan öğrenciler Santral İstanbul Enerji 
Müzesi’ni ziyaret etti. Bilge Soyak İlkokulu 
dördüncü sınıf öğrencileri Silahtarağa 
Elektrik Santrali’nden Santral İstanbul’a 
kadar elektrik üretiminin tarihini öğrenme 
fırsatı yakaladı. Osmanlı İmparatorluğu’nun 
kentsel çapta ilk elektrik santrali olan 
Silahtarağa Elektrik Santrali’ndeki elektrik 
üretiminin en önemli parçalarının yer aldığı 
müzeye çocuklar büyük ilgi gösterdi. 
Eğlenceli oyunlar oynama fırsatı da 
yakalayan çocuklar, bilimkurgu atmosferini 
yansıtan kontrol odası ile İstanbul’un 
farklı semtlerine elektrik dağıtımının nasıl 
gerçekleştiğini öğrenme fırsatı buldu. Akıllı 
Yıldızlar Enerji Tasarrufu Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Projesi’ni bir memleket meselesi 
olarak gördüklerini belirten Soyak Holding 
Kurumsal İletişim Koordinatörü Fatma 
Çelenk, öğrencilere enerji verimliliği ile ilgili 
önemli mesajlar vererek, enerjinin eskiden 
nasıl üretildiğini ve günümüze kadar hangi 
aşamalardan geçtiğini aktardı. 

>

>
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GELECEĞE OLUMLU BAKIŞ
Sektörün her yıl merakla beklediği 

Gayrimenkul Zirvesi’nin 14.’sü 3 Aralık 
2014’te Hilton İstanbul Bomonti’de 

gerçekleştirildi. Soyak, bu yılın zirvesine 
farklı bir bakış açısıyla yaklaşarak 

‘recycled art’ (geri dönüşüm sanatı) 
sponsoru oldu. Bu kapsamda ülkemizin 

bu alanda en tanınmış sanatçılarından 
olan ressam ve heykeltıraş Rıfat Koçak 

zirvede atık malzemelerle yaptığı yedi  
eserinin yanı sıra, bir de performans 

sergiledi. Soyak Holding CEO’su 
ve GYODER Yönetim Kurulu Üyesi 

Dr. M. Emre Çamlıbel, “Rakamların, 
araştırmaların ağır bastığı, gündemi 
çok yoğun olan bir zirveye sanatla 

katkıda bulunmak ve farklı bakış açıları 
katmaktan dolayı mutluyuz” dedi. 

Sektör hakkında değerlendirmelerde 
de bulunan Çamlıbel, 2015’in 2014’ten 

daha iyi bir yıl olacağını söyledi. İkinci 
altı ayda gayrimenkul sektöründe 

satışların programlananın da ötesine 
geçtiğini vurgulayan Dr. Çamlıbel, 

Mütekabiliyet Yasası ile 3.5 milyar USD 
yatırımın önümüzdeki sene 5 milyar 

USD’yi bulabileceğini de paylaştı. 
Soyak özelinde de değerlendirmelerde 

bulunan Çamlıbel son üç yıl içinde 5000 
konutlu portföyün inşasını ve satışını 

tamamladıklarını belirtti.  

>

SOYAK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ISO 
GÜVENCESİ ALTINDA
Bilgi güvenliğinin kurumsal anlamda 
korunması ve yönetilmesinin 
gerekliliğine inanan Soyak, ISO 20000 
Bilgi Teknolojileri ve ISO 27001 Bilgi 
Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerini 
almaya hak kazandı. Soyak bağımsız 
belgelendirme kuruluşu SGS tarafından 
yapılan ISO 20000 Bilgi Teknolojileri 
ve ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim 
Sistemi dış denetimi sonrasında, her iki 
sistem belgesini almaya kazanarak daha 
yüksek kalitede bilgi işlem hizmetlerini 
sürdürmeye devam edecek. Soyak bu 
amaçla başlattığı kurumsal çalışmalarının 
ilki olarak Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi 
Politikalarını oluşturdu. Bilgi varlıklarına 
güvenli bir şekilde erişim sağlamak, 
bilgiyi kullanılabilirlik, bütünlük ve 
gizlilik prensipleri dahilinde korumak, 
bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek 
riskleri değerlendirmek ve yönetmek, 
bilgi güvenliği ihlali durumunda uygun 
politikaları uygulamak, tabi olduğu tüm 
mevzuat gerekliliklerini yerine getirmek, 
kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği 
seviyesini korumak ve iyileştirmek 
olarak belirlenen politikayla birlikte bilgi 
teknolojileri hizmet yönetim sistemi ve 
prosedürleri oluşturuldu. Böylelikle iş 
süreçlerinde iyileştirmeler yapan Soyak, 
sadece müşterileri nezdinde değil, 
çalışanlarının iş yapış biçimlerinde de 
değişimlere imza atarak sürekli gelişim 
odaklı hizmet kalitesini arttırmayı 
hedefliyor.

>
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞME  
Soyak Holding, Türkiye’yi 2023 hedeflerine 

taşıyacak parametrelerin tartışıldığı ve bu 
yıl 27-28 Nisan’da ‘Kritik Eşik: Açılım ve 

Dönüşüm Zamanı’  mottosuyla düzenlenen 
Forum İstanbul Konferansı’nda yerini 

aldı. Konferansta gerçekleşen panellerde, 
G-20 ve Türkiye’nin Başkanlık Dönemi, 
Potansiyel Büyümenin Yakalanması ve 
Orta Gelir Tuzağı, Sağlık Hizmetlerinde 

Yapısal Dönüşüm gibi konular ele alındı. 
‘Sürdürülebilir Kentleşme’ başlıklı panel 
ise Soyak Hoding CEO’su Dr. M. Emre 

Çamlıbel’in yönetiminde gerçekleşti. Panelin 
konuşmacıları arasında DKY İnşaat Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Extensa 
İstanbul Genel Müdürü Özlem Gökçe, Yeşil 
GYO Genel Müdürü Işıl Gökkaya, GYODER 

Başkan Yardımcısı Haluk Sur ile Tavit 
Köletavitoğlu gibi önemli isimler yer aldı. 

‘Akıllı şehirler ve teknolojik altyapı’, ‘Enerji 
verimliliği/tasarrufu ve ekonomiye katkıları’ ile 

‘Yeşil binalar’ başlıkları altında gerçekleşen 
panelin açılış konuşmasını Çamlıbel yaptı. 
Çamlıbel yaptığı konuşmada, “Türkiye’de 

günümüzde sürdürülebilir kentleşmenin 
anahtarı; bütünsel planlamadır. Alt yapı, 

açık alan, akıllı bina gibi önemli çalışmaları 
içine alan bu büyük ölçekli planlama, özel 

sektörün ve kamunun çabalarıyla birlikte 
yaşanılabilir şehirlerin ortaya çıkmasına 

zemin hazırlayacaktır.” dedi. Dr. Çamlıbel, 
panelin ardından yaptığı değerlendirmede 

gelecek 20 yılda kentsel dönüşüm hamlesi ile 
yaklaşık 6,7 milyon konutun yenilenmesinin 

hedeflendiğine dikkat çekti.

B‹ZDEN

>

>

SOYAK’IN CANNES ÇIKARMASI
Bu yıl Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen 
ve dünyanın en büyük emlak fuarı olarak bilinen 
MIPIM 2015’te gayrimenkul sektörünün önde 
gelen firmaları yer aldı. Soyak Holding CEO’su Dr. 
M. Emre Çamlıbel “Türkiye’nin MIPIM’de geçen 
senelere kıyasla çok daha iyi bir performans 
sergilediğini, özellikle İTO tarafından sergilenen 
İstanbul Çadırı’nın fuarda büyük ilgi gördüğünü” 
belirtti. Yabancıların Türk gayrimenkul sektörüne 
gösterdikleri yaklaşımdan da bahseden Çamlıbel, 
Batı, Ortadoğu ve Rus piyasalarında yaşanan 
birtakım sıkıntılar nedeniyle gayrimenkul sektörüne 
yaklaşımın temkinli olduğunu, yine de yabancı 
yatırımcılara, Türkiye’ye yatırım yapmaları için 
ülkemizin güvenli ve yapılandırılmış bir finansal 
sisteme sahip olduğunun mesajını verdiklerini ifade 
etti. Fuarda kentsel dönüşüm ve Soyak projeleri 
hakkında da değerlendirme yapan Çamlıbel, 
İstanbul Avrupa Yakası’nda ve İzmir’de doğru 
projeler geliştirmeye çalıştıklarını belirtti. 
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SOYAK YAPI WEB SİTESİ 
YENİLENDİ 
İnternet kullanımının giderek artmasını 
ve tüketici alışkanlıklarının teknolojik 
gelişmelerle doğru orantılı olarak hızla 
değişmesini dikkate alan Soyak, internet 
sitesini yeniledi. Soyak Yapı’nın yenilenen 
web sitesi, kullanıcılarına daha kolay bir 
hizmet sağlarken, yüksek kalitede görsel, 
video ve zengin metin içerikleriyle Soyak 
projeleri ve kampanyaları hakkında güncel 
bilgiler veriyor. Dijital dünyanın gözde 
akımlarını uygulayarak kullanıcılarının 
karşısına çıkan Soyak, yeni yüzüyle 
yayına giren web sitesinde Html5 
formatını kullandı. Soyak, siteye etkili 
görsel enerji ve navigasyon özelliklerini 
entegre ederek, projeleri yerinde görmeye 
imkan ve zamanı olmayanlara da hizmet 
vermeyi hedefliyor. Sitede, daire alırken 
kredi kullanmaları durumunda taksitlerini 
hesaplayabilmeleri için bir hesaplama 
modülü de yer alıyor. Soyak Yapı’nın yeni 
web sitesinde, farklı cihazların farklı ekran 
çözünürlükleriyle, kullanıcı deneyiminde 
kayıp yaşanmadan mobil teknolojisine 
uyum sağlamasını amaçlayan 
‘Responsive Design’ teknolojisi 
kullanılıyor. Türkçe ve İngilizce olarak 
iki dilde tasarlanan ve sosyal medya ile 
entegre edilen yeni web sitesine www.
soyak.com.tr adresinden ulaşılabiliyor. 

SOYAK SİESTA MEYDAN AVM’YE 
YAZ ERKEN GELDİ
İzmir’in mega projesi Soyak Siesta’nın 
alışveriş merkezi Soyak Siesta Meydan 
AVM, 9 Mayıs’ta törenle hizmete açıldı. 
İzmirliler’in ve Soyak Siesta sakinlerinin 
yoğun ilgi gösterdiği açılışın ev sahipliğini 
Soyak Yapı Satış Pazarlama Genel 
Müdür Yardımcısı Tarık Ongun üstlendi. 
Ongun’un konuşmasıyla başlayan açılış 
töreni, barbekü partisi, canlı müzik 
ve çocuklar için eğlenceli gösterilerle 
devam ederek İzmirlilere keyifli bir bahar 
günü yaşama fırsatı sundu. Her türlü 
ihtiyacı karşılayacak markaları İzmirlilerle 
buluşturan Siesta Meydan AVM, sosyal 
yaşam alanlarıyla İzmir’in yeni gözdesi 
olmaya hazırlanıyor. 

>
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oyak Soho is an unparalleled project with a total indoor 
office area of 4,040 square meters as well as 1,635 square 
meters of garden space reserved solely for office use. Its 
proximity to the public transportation options in Zincirlikuyu 
minimizes the impact of traffic. Those who prefer to use 
their own vehicles for local transportation no longer have to 
deal with the problem of finding parking space, as Soyak 
Soho not only offers parking spaces reserved by license 
plate according to the size of your office, but also provides a 
separate parking lot for guests.

Although the location of the project is one of the top 
features that make Soyak Soho attractive, the design of 
the apartments adds even more value to its offices. The 
apartments are offered in eight different options based on 
area with four different layout and design options. All of the 
apartments come with built-in household appliances (oven, 
stove, exhaust hood, refrigerator, dishwasher, microwave, 
washer and dryer). The advantages of Soyak Soho don’t 
end here: Other services offered free of charge to make 
your life easier include the central heating, cooling and hot 
water system; fiber optic setup; smart home technology; 
power generator to meet all of the building’s electricity 
needs; storage space based on apartment size; card 
access to the parking lot and elevators; air-conditioned 
trash rooms on each floor and a trash/service elevator; 
closed circuit camera system that monitors the building and 
its surroundings 24/7; residence and concierge services; 
secretary/reception service; security and surveillance 
system; guest greeting and welcoming; technical service 
and maintenance; and trash collection services.

Soyak Soho is connected via an underground tunnel to 
Zorlu Center, one of the most popular shopping malls in the 
city, as well as to the metro station and metro bus stop. 
At a walking distance of 200 meters, you’ll find yourself in 
the shopping mall without being affected by the weather 
conditions or experiencing traffic or parking issues! 

A PRIVILEGED LIFE IN THE HEART OF ISTANBUL:

SOYAK SOHO
Soyak Soho offers exclusive Class-A offices for sale in Zincirlikuyu, one of the 
most important business centers in the heart of Istanbul. 

The three-story Soho Office has a private entrance and a 
separate deed, which can be used as a whole or rented 
out in units. Soho Ofis also comes with the advantages of 
concierge services; an indoor parking lot for 72 vehicles; 
modern technological services such as Wi-Fi, fiber optic 
setup and a central TV system; a gross storage space of 308 
m2; card access entrance and elevator system; a separate 
office elevator between the office and lobby; a CCTV security 
system in common areas; and a central VRV system for 
heating and cooling.
 
Plants adapted to Istanbul’s local climate were chosen for 
Soyak Soho to support natural life. Rainwater collection 
systems were planned for water conservation. Other 
elements that benefit both residents and the ecosystem are 
bicycle park areas, charging units for electric vehicles, as 
well as the use of light-colored materials on the roof, exterior 
façade and surfaces to prevent excessive heating in the 
apartments during the summer. 



he latest and last phase of the Siesta low-rise 
building projects in Izmir Karşıyaka, Soyak Siesta 
Oxygen stands out with its unparalleled bay 
views, location and unique social amenities. 
Situated next to the Siesta Meydan shopping 
mall, Soyak Siesta Oxygen opens the doors to a 
life of health and peace with its pool, sauna, spa, 
outdoor Jacuzzi and sports facilities.

Each of the 600 residences at Soyak Siesta 
Oxygen was designed to suit modern city life, 
allowing you to pay less both when purchasing 
and when living. By doing away with unnecessary 
volumes, Soyak was able to eliminate extra sales 
prices as well as heating, cooling, electricity, 
water, cleaning costs and fees. Soyak Siesta 
Oxygen offers every amenity you’d expect from a 
vacation resort, with different residential options 
like 1+1, 2+1 and 3+1 apartments as well as 
2+1 and 3+1 garden-level apartments. At Soyak 
Siesta Oxygen, living in a place surrounded by 

MUCH MORE THAN A HOUSE…  

SOYAK SIESTA OXYGEN
The latest phase of the Siesta project, Oxygen has just opened its doors for a new life. 
Hurry to become a homeowner in Izmir’s most stylish project!

greenery, spending time in a pool or Jacuzzi, and 
being immersed in sports year-round will become 
a natural part of your daily life. Its proximity to 
shopping malls, direct access to the peripheral 
highway as well as indoor and outdoor parking lots 
are some of the other advantages Soyak Siesta 
Oxygen offers.

At Soyak Siesta Oxygen, you can enjoy your days 
without stepping outside of the residential complex. 
You can start your day with your coffee and 
newspaper at the poolside café and cool off in the 
swimming pool. After sunbathing on Siesta terraces, 
you can get some exercise on the basketball or tennis 
court. You can grab a refreshment at Oxygen Bar or 
Vitamin Bar, then opt for a massage at the indoor 
or outdoor SPA. That’s not all – the sauna, fitness 
center, outdoor yoga & Pilates space, recreation area 
and steam room also await you. While you enjoy all 
of these amenities, your children can spend time with 
their friends at the indoor or outdoor playgrounds. 
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ENERJİ

Aktif Büyüklük (2014)

Brüt Satışlar (2014) 

4.2 milyon TL

GAYRİMENKUL

Aktif Büyüklük (2014)

Brüt Satışlar (2014) 

610.5 milyon TL

ÇİMENTO

Aktif Büyüklük (2014)

332.5 milyon TL

Brüt Satışlar (2014) 

276.7 milyon TL

DÖKÜM

Aktif Büyüklük (2014)

402 milyon TL

Brüt Satışlar (2014) 

533.2 milyon TL

İNFOGRAFİK

86 milyon TL77  milyon TL4



‹stanbul/
Ümraniye 
Yeme & ‹çme
Go Mongo
Meydan Ümraniye 
(0216) 499 25 25
Köfteci Ramiz 
Meydan Ümraniye 
(0216) 527 82 00
Num Num 
Meydan Ümraniye 
(0216) 527 13 14

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Carrefoursa Ümraniye 
Küçüksu Cad. No: 68 Ümraniye 
Evlendirme Dairesi Yan› 
(0216) 525 10 50
Cinemaximum Meydan  
Meydan Ümraniye 
(0216) 466 58 00 
Çekmeköy Atlantis Sinemas› 
No: B/5 E-5 Ekşioğlu Beşy›ld›z 
AVM Mimar Sinan Mah.  
(0216) 642 50 61
IKEA
Çakmak Mah. No: 243  
Tepeüstü Mevkii, Ümraniye  
444 4 532 
Meydan Ümraniye 
Çakmak Mah. Metro Group Sok. 
No: 243, Ümraniye 
(0216) 526 01 01

Sağl›k
Hisar Intercontinental Hospital
Saray Mah. Site Yolu Cad. 
No: 7, Ümraniye
(0216) 524 13 00 
Vefa Özel Sağl›k Hizmetleri 
Mithatpaşa Cad. No: 81  
Kelkit ‹şh. D: 3  
Atakent Mahallesi  
(0216) 344 16 37
Ege Eczanesi
İstiklal Mah. Kavaklıdere Cad. 
No: 37/B, Ümraniye
(0216) 324 76 54
Çaml›k Eczanesi 
Çakmak Mah. ‹kbal Caddesi 
No: 37/A (0216) 365 75 21

‹stanbul/Kartal
Yeme & ‹çme
Çaml›k Restaurant
Ayazma Cad. No: 1 Yakac›k 
Yeni Mahalle, Kartal  
(0216) 451 42 42
Tarihi Ç›naralt› Restaurant  
ve Çay Bahçesi 
Ayazma Meydanı, 
Ayazma Cad. No: 2 Yakac›k 

Yeni Mahalle, Kartal 
(0216) 309 37 45
Sea Vesta 
Meltem Sok. No: 18  
Kordonboyu Mah., Kartal  
(0216) 353 45 52
Nehir Café
Hamam Sok. No: 67/A  
Kordonboyu Mah., Kartal  
(0216) 374 28 47
Mimoza Cafe Bar
Akdeniz Cad. No: 11  
Çelebi Apt. Dükkan: B  
Kordonboyu Mah., Kartal 
(0216) 389 88 91

Eğlence & Kültür-Sanat
Bostanc› Gösteri Merkezi
Emek Şevki Paşa Cad. 
Bahçeleraras› Sok.  
Lunapark Yan›, Bostanc›  
(0216) 384 72 10
Uğurgül Sanat Galerisi
Alpler Sok. No: 6/A Erenköy Mah. 
Kad›köy (0216) 368 66 37 
Maltepe Park AVM
Tugay Yolu No: 73, Maltepe 
(0216) 515 15 50 
Viaport
Yenişehir Mah. Dedepaşa Cad.  
No: 19 Kurtköy, Pendik  
(0216) 696 10 01

Sağl›k
Kartal Yavuz Selim Devlet 
Hastanesi 
‹stasyon Cad. Do€an Sok.  
No: 13 Yukar› Mahalle, Kartal 
(0216) 586 33 33 
Akın Eczanesi
Uğur Mumcu Mah. Şeyh Şamil 
Cad. No: 15 Upcity Center F-3/2
(0216) 290 41 75
Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi
Cevizli Mah. Kartal Eğitim  
Araştırma Hst., Kartal
(0216) 458 30 02
Hilal Eczanesi 
Yeni Mah. C›rc›r Caddesi  
No: 14 Kartal (0216) 488 54 19

‹stanbul/
Küçükçekmece
Yeme & ‹çme
Ali Kestaneci Et Lokantas›
‹msan San. Sitesi  
Masko Kavşağ› No: 1  
Ziya Gökalp Mah., ‹kitelli 
(0212) 472 55 70
Eleos Yeşilköy 
Ümraniye Mah. 
Yeşilbahçe Sok. No: 9 
(0212) 663 39 11  

Kocareis Bal›k Restaurant
M. Oktay Tesisleri No: 1  
Fatih Mah., Küçükçekmece  
(0212) 424 43 39  
Le Chateau Restaurant
Çamözü Sok. No: 19  
Yat Liman› ‹çi Şevketiye Mah., 
Yeşilköy (0212) 573 34 98
Yeşilköy Balıkçısı 
Yat Liman› Cad. No: 2  
Şevketiye Mah., Yeşilköy  
(0212) 573 02 12

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Aqua Florya
Şenlikköy Mah. Yeşilköy Halkalı 
Cad. No: 93 Florya 
(0212) 574 59 00 
İstanbul Akvaryum
Şenlikköy Mah. Yeşilköy  
Halkalı Cad. No: 93 Florya  
444 97 44 
Deposite Outlet Center
Atatürk Blv., ‹kitelli 
(0212) 444 17 70
Carrefour Al›şveriş Merkezi
E-5 Kry. Eski Londra Asf. 
Haramidere Mevkii Beylikdüzü, 
Küçükçekmece  
(0212) 852 06 06
Bahçelievler Belediye 
Tiyatrosu
Nurettin Topçu Kültür Merkezi  
Bahçelievler Belediye Başkanlığı
Barbaros Cad. Bahçelievler
(0212) 484 38 21
Bak›rköy Belediye Tiyatrolar›
Yunus Emre Kültür Merkezi
Yüzücü Talat Yüzmen Sokak. 
9. Kısım Ataköy
(0212) 661 38 94
Bakırköy Sanat Merkezi
İncirli Cad. No:41 (Dilek Pastanesi 
Üzeri) Kat: 4-5, Bakırköy
(0212) 572 02 24

Sağl›k
Doğan Hastanesi
Ziya Gökalp Cad. No: 2 K. 
Çekmece (E-5 Üzeri Petrol Ofisi 
Arkası) (0212) 624 34 34
International Hospital
İstanbul Caddesi No: 82, 
Yeşilköy (0212) 468 44 44
Tuna Eczanesi 
Yeni Mah. ‹nönü Caddesi
(0212) 426 77 54

‹zmir/Karş›yaka
Yeme&‹çme
Altın Balık
Bostanlı Vapur İskelesi Üstü, 
Bostanlı (0232) 362 01 75
Blackjack 

Restaurant&Cafe Bar
Cemal Gürsel Cad. No: 470/1b, 
Bostanlı (0232) 368 91 96
Boğaziçi Restaurant
Cengiz Topel Cad. No: 38/b, 
Bostanlı (0232) 330 00 13
Deniz Restaurant 
Yalı Cad. No: 396 K.S.K. Karşıyaka 
(0232) 364 72 61 
Deniz Bostanlı Restaurant
6026 Sok. No: 2/10, Bostanlı
(0232) 336 22 11
Karşıyaka Cafe Cup
294 Yalı Cad. No: 294/1b 
Karşıyaka (0232) 369 99 22
Marisco 192. Filo  
Yalı Cad. No: 316/B Karşıyaka 
(0232) 364 43 44 
Sardunaki Restaurant
Yalı Cad. No: 322/1 Karşıyaka
(0232) 323 72 72
Tilla Restaurant
1690 Sok. No: 22/A  
Karşıyaka Çarşı (232) 364 47 01-02
The Good 
Cengiz Topel Cad. 
No: 22/A Bostanlı, Karşıyaka  
(0232) 330 62 22
Yalı Konak Et Balık 
Restaurant
1688 Sok. No: 3 Karşıyaka
(0232) 323 53 92

Eğlence & 
Kültür-Sanat
Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu
Girne Bulvarı, Karşıyaka
(0232) 362 61 61
İzmir baharı karşılayınca seyircilerine 
kavuşan bu tiyatro, her dönem 
düzenlendiği konser ve gösterilerle 
ünlü sanatçıları ağırlıyor.
Tarihi Havagazı Fabrikası  
Kültür Merkezi
Alsancak Limanı Karşısı, Alsancak 
(0232) 293 10 91 
Cinemaximum  Egepark 
Egepark AVM 2040 Sok.  
No: 104/ 225 Karşıyaka
(0232) 324 42 64 
Konak Pier Alışveriş Merkezi
Atatürk Cad. No: 19  
Konak Pier AVM, Konak 
(0232) 446 90 40

Sağl›k
Karş›yaka Devlet Hastanesi
Anadolu Cad. No: 382  
Serinkuyu, Karş›yaka 
(0232) 366 88 88 
Özel Mavişehir Polikliniği
6436/1 Sok. No: 93/A, Bostanl› 
(0232) 330 89 90 
İzmir Özel Kent Hastanesi 
8229/1 Sokak No:56 Çiğli 
(0232) 386 70 70

KENT  REHBER ‹






