
Pazar
Yapılan kamuoyu araştırmaları,Türk nüfusununyarısına yakınının ilk yatırım tercihi olarakgayrimenkulü seçtiğini gösteriyor.Türkiye'nindinamik ekonomisi ve demografik özellikleri,gayrimenkul sektörünün geleceğinin parlakolduğunu işaret ediyor. Gayrimenkul,Türkiye'deuzun yıllardır güvenli ve popüler bir yatırım aracıolarak benimsendi.2004 yılının ortalarından itibaren konutsektöründe yeni projeler tüketicinin beğenisinesunulurken pazardaki şirketler, pazarlamafaaliyetlerine ağırlık verme yoluna gitti.Uzun vadeli konut finansman modellerinin(mortgage) hayata geçirilmesi yönündeki olumlubeklentiler de 2005'te sektörün gelişimineolumlu katkılar sağladı.En gelişmiş teknoloji ve entelektüel sermayeyikullanan Soyak, rekabetin yoğun olduğu bupazarda lider şirket konumunda.
Baflar›lar
Türkiye'nin en büyük konut şirketlerinden biriolan Soyak'ın 2004 yılı satışları 250 milyon US$'aulaştı. 2005 sonundan itibaren bu rakamın560 milyon US$'ı aşması hedefleniyor.1961 yılından bu yana gerçekleştirilen çoksayıda projeyle modern yaşam alanları sunanSoyak, tüm faaliyetlerinde kalite standartlarını  en üst düzeyde tutuyor. “Sıfır hata” stratejisiizleyen Soyak'ın sunduğu her proje, kaliteyeverdiği önemden dolayı insanlarda güvenyaratıyor ve büyük ilgi görüyor. Soyak'ınsektördeki liderliği de bu güçten kaynaklanıyor.Rakamlar da Soyak'ın liderliğini ortaya koyuyor.Yılda 4 bin konut satışı gerçekleştiren Soyak,devam eden projeleri ile 2005 ve 2006 yıllarındateslim edeceği konut sayısını 8 binin üzerineçıkaracak.Soyak Yapı bünyesinde 350 kişi çalışıyor. Busayı, yapımı süren projelerde, iş ortaklarının

kadroları ile birlikte 2.000 kişiye ulaşabiliyor.Soyak'ın başarısının temelinde, müşterimemnuniyetine bakış açısı, tedarikçiler içindüzenlediği eğitimler ve yoğun olarak yaptığısüreç iyileştirme çalışmaları önemli yer tutuyor.
Tarihçe
1961 yılında genç inşaat mühendisi Yılmaz Soyaktarafından kurulan Soyak, ilk önemli projesi olanTuzla Piyade Okulu yatakhanesi ve subaylojmanlarını 1962 yılında tamamladı. 1960'lıyıllarda ise çeşitli fabrika ve sosyal tesis projelerinihayata geçirdi. 1970 yılında gerçekleştirilen    283konutluk Bahar Sitesi, Soyak’ın ilk toplu konut işiolarak tarihe geçti.1972-1980 yılları arasında aralarında 4., 5. ve 6.Gazeteciler Sitesi, İETT, Elektrik ve BahariyeSiteleri’nin bulunduğu 2 bin 141 konut inşa edenSoyak, 1975'te ilk yurtdışı projesini Libya'dagerçekleştirerek adını Türkiye dışında daduyurmaya başladı.1980'li yıllarda değişim yaşayan Türkiyeekonomisinin de etkisiyle yurtiçi ve yurtdışındaatağa kalkan Soyak, 1985'te 1.536 konutluk SoyakGöztepe Sitesi ile bu alanda önemli bir projeyedamgasını vurdu.Soyak, bu projelerin ardından çok sayıdaprojeyi daha hayata geçirdi ve binlerce kişiyi evsahibi yaptı. Soyak'ın 1992-2001 yılları arasındagerçekleştirdiği projeler arasında; Eryaman 2. ve4. etaplar, Başak Konutları 2. ve 4. etaplar, İzmitBelediyesi Aslanbey Konutları, 653 konutluk

Soyak Bağlarbaşı Evleri, 168 konutluk SoyakAltunizade Gökyüzü Evleri, 126 konutluk SoyakGöztepe Residence, 100 villa daireden oluşanSoyak Kandilli Ayışığı Vadisi Evleri bulunuyor.2000'li yıllarda ise artık konut denince aklagelen ilk marka olan Soyak'ın gerçekleştirdiğimodern projeler İstanbul'un her iki yakasındakitüketicileri daha iyi bir yaşama davet ediyor.Soyak, 320 bin m2 alan üzerine kurulu, 3 binkonuttan oluşan Soyak Yenişehir ve İstanbulAvrupa yakasında 1 milyon m2 alan üzerindekurulu, 3 bin 500 konutluk Soyak Olympiakentprojeleri ile faaliyetlerine hızla devam ediyor.
Ürün
Müşterilerinin değişen yaşam anlayışlarıyla ilgilitüm beklenti ve ihtiyaçlarını belirleyip, onlara“daha rahat ve çağdaş biçimde yaşayabilecekleriortamlar sunma” hedefi ile faaliyet gösterenSoyak, projelerinde, modern inşaat yönetimtekniklerini, üst kalitede malzemeyi ve üstünvasıflı işgücünü kullanıyor.Soyak, yeşil alanları, alışveriş merkezleri,sosyal tesisleri ve alt yapısı ile bir bütün olarakprojelendirdiği konutlarıyla, bu konutların yakınçevresinde de yaşam kalitesinin yükselmesinekatkıda bulunuyor. Doğal çevreye zararvermeden oluşturulan konutlar, şehrin bunaltıcıhavasından ve gürültüsünden uzaklaşıp solukalacak bir alan arayanlar için mükemmel birçözüm oluşturuyor.Soyak, projelendirdiği konutların sakinlerinedoğa ve spor ile iç içe bir yaşam sunarak,onları beklentilerinin de ötesinde olanaklarlabuluşturmayı amaçlıyor. Bu nedenle tüm güncelprojeleri yüzme, basketbol, voleybol ve tenis gibiortak spor faaliyetleri sunacak şekilde geliştiriyor.Bazı projelerde ise hedef kitleye, müşteri satınalma gücüne ve yapılan araştırma sonuçlarınabağlı olarak değişebilen, ayrıcalıklı sporlarınyapılabileceği alanlar da ekleniyor. Bu alanlara
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örnek olarak buz pateni pistleri, kaykay pistleri,tırmanma duvarları verilebilir.Güvenli bir yaşamın gereklilikleri, 24 saatgüvenlik hizmeti ve görüntülü interkom sistemiylekarşılanırken, her türlü enerji kesintisine önlemolarak ortak mekânları aydınlatan jeneratörlertüm sitelerde aktif halde tutuluyor.
En Son Geliflmeler
Soyak, İstanbul Atatürk Havalimanı'na dakikalarmesafesindeki yeni projesi Soyak Olympiakent'inlansmanını Nisan 2004'te gerçekleştirdi.Küçük bir kasaba büyüklüğündeki bu yerleşimalanı, 1 milyon m2 arsa üzerine kurulu.Tamamlandığında ise 450 bin metrekarelik yeşilalan ile 3 bin 500 konuttan oluşan bir yerleşimmerkezi haline gelecek bu alandaki konutlaralıcılara 1+1'den 4+1'e kadar çeşitli daireseçenekleriyle sunuluyor.Projede, koşu ve bisiklet parkuru, tenis kortları,basketbol ve plaj voleybolu sahalarının yanı sırayüzme havuzu, buz pisti, kaykay sahası, tırmanmaduvarı gibi olanaklar da bulunuyor.Soyak, Soyak Olympiakent'e benzer projeleriylefaaliyetlerini diğer şehirlere de yaymayı planlıyor.Bu doğrultuda,Türkiye'nin konut ihtiyacı olanbüyük illerinde pazar ve arsa araştırmalarıyapıyor. İlk projenin İzmir'de gerçekleştirilmesihedefleniyor. Emlak Gayrı Menkul YatırımOrtaklığı (GYO) ile gelir paylaşımı sisteminedayanan bir sözleşme imzalayan Soyak, İzmirMavişehir'de bulunan 2.000 konutluk bu projenininşaatına ve satışına 2005 yılı içinde başlamayıhedefliyor. Çanakkale yolu üzerinde, Mavişehir'intam karşısında olan ve Soyak tarafından satınalınan 2.000 konutluk arazi ile beraber bu ildegerçekleştirilecek konut sayısı 4 bine ulaşacak.
Promosyon
Türkiye ve dünyada markabilinirliğini artırma amacı taşıyanSoyak, “daha iyi yaşamak için”yaklaşımını benimsiyor vepazarlama faaliyetlerini bu yöndesürdürüyor. Markasını ise yıllardıryazılı basın, açık hava reklamları,sponsorluklar, direkt pazarlamagibi çeşitli iletişim aktiviteleriylegüçlendiriyor.Her biri kendine has özelliklertaşıyan Soyak projelerininhepsinin ayrı hedef kitleleribulunuyor. Soyak, bunu gözönüne alarak, yerel aktivitelerdüzenleyip, onlara yoğunlaşan birstrateji izliyor. Ayrıca, ulusal veyerel gazetelere reklam vererek,sürekli iletişim çalışmaları yaparak

marka bilinirliğini sağlamaya ve potansiyelmüşterilerin dikkatini çekmeye çalışıyor.Web sitesi, şirketin en kuvvetli pazarlamaaraçlarından biri. Site, internet kullanıcılarınınprojeler hakkında son gelişmeleri izlemesini vegünlük bilgileri elde etmesini sağlıyor. Kullanıcılara,proje ve daire vaziyet planlarına kadar birçokdetayı inceleme olanağı sunarken onlaratercihlerini belirlemelerinde yardımcı olmakamaçlanıyor. Ayrıca, web sitesine üye olan120 bin kullanıcıya her ay e-bülten gönderiliyor.Bu iletişimi artırmak için de Soyak'ın reklam“banner”ları, ülkenin en önde gelen websitelerinde yer alıyor.Soyak, bunların yanı sıra, yoğun olarak çeşitlifuarlarda, alışveriş merkezlerinde, festivallerde veetkinliklerde standlar kurarak promosyonfaaliyetlerine de katılıyor. Bu standlarda potansiyelmüşterilere yönelik anketler yapılarak veritoplanıyor ve bu verilerin analizi yapılarak yaşamtarzları hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşılıyor.“Call center” faaliyetleri ve e-posta gönderimleriile müşteriler çalışmalardan haberdar edildiği gibibilgilerin güncellenmesine ve taze tutulmasınaolanak yaratılmış oluyor.Soyak'ın Çatımız Dergisi, başta tüm dairesahipleri olmak üzere bütün tedarikçilere,internet sitesi üyelerine, güncel projeninbulunduğu bölgedeki yerel ofislere, sitelere vealışveriş merkezlerine dağıtılıyor.Sponsorluk faaliyetleri Soyak pazarlamakarması içinde önemli bir yer tutuyor. Bufaaliyetler şirketin insanlarla iletişimini sıcaktutarak ve marka farkındalığını güçlendiriyor.Ayrıca Soyak, birçok seminer, konferans, festivalve spor organizasyonuna sponsor olarakinsanları “daha iyi yaşamaya” davet ediyor.

Marka De¤erleri
Soyak'ın kuruluşundan buyana markayı temsil eden anadeğerler değişmemekle birliktesürekli gelişerek bugünkükurumsal başarının temeli halinegeldi.Yapılan araştırmalar, Soyakmarkasının toplum tarafındanmodern, kaliteli, güvenilir, sağlam,uzman, yaratıcı ve yenilikçiolarak değerlendirildiğini ortayakoyuyor.Bu algılamayı; bilgi birikimi iletopyekûn mükemmelleşme vemodern şehirleşme üzerindeuzmanlaşması, insana ve çevreyegösterdiği saygı, iç ve dışmüşteriye odaklılık, pozitifdüşünce, şirket içinde yarattığıdemokratik ve katılımcı ortamaborçlu olan Soyak, piyasadastandartları belirlemek adına enson teknolojiyi ve deneyimlerinikullanarak kalite felsefesiniyaygınlaştırmayı amaçlıyor.

www.soyak.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

Soyak Olympiakent'in basın lansmanı vegönderilen e-postalar sonucu, satışa sunulan3 bin 500 konutun 1.000 adedi iki gün içindesatıldı.
2004 yılında Soyak, web sitesi ile sektörde bir ilki gerçekleştirdi; internet üzerinden bir haftada204 daire satarak büyük bir başarı elde etti.Gezip görmeden, dokunmadan bir daire satınalanların Soyak markasına olan güvenlerinin nederece kuvvetli olduğunu gösteriyor.
Soyak Yenişehir'in son etabı olan Kibele Evleri,taahhüt edilen teslim tarihinden üç ay önceteslim edildi.
Sektör içerisinde kalite konusunda öncü olmaklayetinmeyen Soyak, Ulusal Kalite Hareketi’ne desektörden katılan ilk şirket oldu.

Soyak

155SUPERBRANDS


