
  
 

 

 

 
 

Basın Bülteni                                 15 Aralık 2016 

Piyalepaşa İstanbul  
Dünya’nın En İyisi Seçildi 

 

Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi 
Piyalepaşa İstanbul, International Property Awards’da önce Avrupa’nın şimdi ise 

Dünya’nın en iyisi seçildi. Piyalepaşa İstanbul, gayrimenkul sektöründe Dünya’nın 
en prestijli projelerinin yarıştığı yarışmada Dünya’nın En İyi İç Mimari Tasarımlı 

Örnek Daire” ödülüne layık görüldü.  

 
Piyalepaşa İstanbul’un iki farklı yaşam tarzına uygun olarak projeye özel dizayn 

edilen ödüllü örnek dairelerini, bire bir satış ofisinde görmek ve web sitesinde yer 

alan 360 derece sanal tur ile mobil cihazlar üzerinden gezmek de mümkün... 
 

 
 

Polat markasının 60 yıllık tecrübesiyle İstanbul’un gelecek vadeden en değerli semtlerinden 

Piyalepaşa’da hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul, gayrimenkul sektörünün en iyilerinin 

yarıştığı International Property Awards’un (Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri) yıldızı oldu. 

iki design group tarafından tasarlanan örnek daireler, Londra’da gerçekleştirilen ödül töreninde, 

önce Avrupa’nın sonra “Dünya’nın En İyi İç Mimari Tasarımlı Örnek Daire” ödülünü 

kazandı.  

 

Konut, rezidans, ofis, otel ve Alışveriş Sokağı’ndan (AVS) oluşan bir karma kullanım projesi 

olarak tasarlanan Piyalepaşa İstanbul’da tüm ihtiyaç ve beklentilere hitap edecek; 1+0’dan 

4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidans yer alıyor. Piyalepaşa 

İstanbul satış ofisinde 1+1 ve 3+1 olmak üzere, projeye özel olarak dizayn edilen ödüllü örnek 

daireler, aynı zamanda www.piyalepasa.com.tr ve mobilden sanal olarak 360 derece 

gezilebiliyor. 

 

Adnan Polat:  “Piyalepaşa İstanbul aldığı ödüllerle 2016 yılına damgasını vurdu”  

 

Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa 

İstanbul ile hem İstanbul’un hem de bölgenin ihtiyaç duyduğu bir projeye imza attıklarını ifade 

eden Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Polat, aldıkları bu ödüllerle projenin 

dünya çapında da prestijli bir proje olduğunun bir kere daha kanıtlandığını vurguladı. Kökleri 

500 yıl öncesine uzanan Beyoğlu’nun en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’yı eski 

günlerine kavuşturmaya hazırlandıklarını aktaran Polat; “Piyalepaşa İstanbul’un yurt içinde 

olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görmesinden dolayı çok mutlu ve gururluyuz. Geçtiğimiz 

Ekim ayında International Property Awards’tan 4 ödül almıştık, şimdi ise Dünya’nın En İyi İç 

Mimari Tasarımlı Örnek Daire ödülünü kazandık. Bunlar da başarımızın göstergesi diye 

düşünüyoruz. Umarım bunlar daha başlangıç olur” dedi. 

 

Piyalepaşa İstanbul geçtiğimiz Ekim ayında ise yine International Property Awards’da ‘En İyi 

Örnek Daire İç Mimari Tasarımı’, ‘En İyi Karma Kullanımlı Proje İç Mimari Tasarımı’ ve ‘En İyi 

Gayrimenkul Pazarlaması’ kategorilerinde aldığı üç ödülün yanı sıra “Avrupa’nın En İyi Örnek 

Daire İç Mimari Tasarımı” için de beş yıldız alarak Dünya’nın en iyisi olmak için yarışmaya hak 

kazanmıştı.  

 

 
 

http://www.piyalepasa.com.tr'den/


  
 

 

 

 

 

Dünya’nın en iyi örnek daireleri iki farklı konseptte hazırlandı 

 

Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde ve projenin web sitesinde ziyaretçilerini bekleyen örnek 

daireler, iki farklı konseptte projeye özel olarak hazırlandı. 1+1 rezidanslar için hazırlanan örnek 

dairede sade ve yalın formuyla beyaz tonların huzuru mekâna yansıtılıyor. Her bir metrekaresi 

akıllı çözümlerle değerlendirilen 1+1 dairede ince detaylar dikkat çekiyor. Yaşam alanında 

işlevsel noktalar yaratılan dairede bulunan depolama alanları hem şık bir görünüm katıyor hem 

de alan tasarrufu sağlıyor. Proje içerisinde ayrı bir blokta konumlanan rezidans sakinleri için her 

şeyin düşünüldüğü bir hayat sunuluyor. Concierge hizmetleri kapsamında; misafir kabulünden 

uyandırma servisine, temizlik hizmetlerinden bilet teminine kadar birçok ayrıcalığa sahip olmak 

mümkün. Tüm ihtiyaçlara yönelik olarak rezidans da stüdyo, 1+1 ve 2+1 alternatifleri 

bulunuyor. 

 

Ahşabın klasik tonları ve bej-kahverengi mermerlerin hayat bulduğu 3+1 konut için hazırlanan 

örnek dairede ise toprağın sıcak ve doğal tonlarıyla huzurlu bir ev ortamı yansıtılıyor. Her iki 

örnek dairede de vurgulanan yüksek tavanlar ferah mekan algısını ziyaretçilere yaşatırken, 

doğal ışıktan mümkün olduğunca yararlanabilmek için Fransız balkonları yer alıyor. Proje 

içerisinde tüm konut tiplerinde bulunan keyif balkonları ve ses yalıtımını maksimum seviyede 

tutan PVC doğrama pencereler konut sahiplerini bekleyen önemli ayrıcalıklardan bir kısmı.  

 

Rezidans ve konutların tamamında Piyalepaşa İstanbul’da yeni yaşam alanlarını hazırlayan 

yatırımcılara malzeme seçim opsiyonları tanınıyor. 

 

 
Editöre Not:  

Ödüllü proje  

International Property Awards’tan beş ödülle dönen Piyalepaşa İstanbul son olarak geçtiğimiz günlerde 28. 
Kristal Elma’da da farklı kategorilerde 4 ödüle layık görüldü. Piyalepaşa İstanbul, Dayanıklı Tüketim 

kategorisinde Bronz; Ev, Konut, Mobilya Dekorasyonu kategorisinde Bronz;, Büyük ve Küçük Ölçekli 
Ambient kategorisinde Gümüş; Açıkhava Kullanımı kategorisinde Bronz Elma’nın sahibi oldu. 
 
Piyalepaşa İstanbul geçtiğimiz yıl da gayrimenkul dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul 
edilen ve International Property Awards tarafından verilen Avrupa'nın En İyi Karma Kullanım Mimarisi 
kategorisinde 'Highly Commended Award' ödülüne layık görüldü.  
 
Piyalepaşa İstanbul aynı zamanda sektöründe bir ilke imza atarak tanıtımını interaktif hologram teknolojisi 
ile gerçekleştirerek, dünya çapında dijital endüstrinin en önemli organizasyonlarından olan Digital Signage 
Expo Apex 2016’da ‘Etkinlik ve Sunum’ kategorisinde gümüş ödül almaya hak kazandı.  
 
Piyalepaşa İstanbul uluslararası başarılarının yanı sıra; reklam sektörünün en prestijli ödüllerinden olan 13. 

Kırmızı Ödülleri’nde ‘Basında en iyi yüksek bütçeli reklam kampanyası’ ödülü ve bu yıl 12’incisi düzenlenen 

Kent ve Yaşam Ödülleri’nde ‘Kent Markası’ ödülünün sahibi oldu.  
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