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Özlenen semt hayatı Piyalepaşa İstanbul’da yaşatılıyor 
 
 
 

‘Piyalepaşa İstanbul’ Yeni Reklam Filmiyle 
Semt Hayatını Örnek Daireye Taşıyor 

 

 

İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda Polat’ın 60 yıllık deneyimi ve güvencesiyle hayata geçirilen 

“Piyalepaşa İstanbul” geçtiğimiz yıl gayrimenkul sektöründe fark yaratan ve büyük ilgi gören 

ödüllü reklam filminin ardından yeni reklam filmini örnek daire üzerinden ekranlara taşıyor. 

Yayınlanan ilk reklam filminde konut sakinlerine ve ziyaretçilerine sunacağı imkanlarla birlikte  

‘semt konseptine’ vurgu yapan Piyalepaşa İstanbul, bu kez özlenen semt sıcaklığını örnek 

daireye taşıdı. 

 
İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Beyoğlu’nda inşa edilen Piyalepaşa İstanbul, sektöründe 

fark yaratan kampanyaları ile dikkat çekmeye devam ediyor. TV kanallarında 6 Ekim’de gösterime giren 

yeni reklam filmi bu kez Piyalepaşa İstanbul’un örnek dairelerini izleyiciyle buluşturuyor. Mekan olarak 

Piyalepalepaşa İstanbul satış ofisindeki 3+1 ve 1+1 örnek dairelerin kullanıldığı reklam filmi Tribal 

Worldwide İstanbul tarafından çekildi. Filmde anlatılan ve aynı zamanda çekim mekanı olarak da 

kullanılan örnek daire geçtiğimiz aylarda yatırımcıların birebir deneyimlemeleri için ziyarete açılmıştı.  

Reklam filminde Piyalepaşa İstanbul içerisinde yer alacak olan Alışveriş Sokağı’ndaki; sinema, mahalle 

manavı, Semt Kafe, mağazalar ve çocuklar için ayrılan yeşil alanlar eğlenceli bir üslupla örnek daire 

içerisini gezen genç çifte anlatılıyor. Piyalepaşa İstanbul, örnek daire özelliklerinin de vurgulandığı 

reklam filmiyle özlenen semt hayatının değerlerini ve sıcaklığını izleyiciyle buluşturuyor. Kişiye özel 

yüzlerce ödeme alternatifinin bir arada sunulduğu Piyalepaşa İstanbul, reklam filminde de vurgulanan 

işlevsel alanları  ve yüksek  tavanları ile konut sahiplerine ferah mekan algısını yaşatacak ve tüm 

dairelerde yer alan Fransız balkonları ile doğal ışıktan büyük oranda faydalanmalarını sağlayacak. 

 
KAMPANYA KÜNYESİ: 

Reklamveren: Piyalepaşa İstanbul 

Reklamveren Temsilcileri: Kaan Yücel, İlkin Kilerci, Habibe Aloğlu, Kerem Sezen 

Ajans: Tribal Worldwide İstanbul 

Ajans Başkanı: Ömür Kula Çapan 

Yaratıcı Yönetmenler: Arda Erdik, Başar Bellisan 

Yaratıcı Grup Başkanları: Barış Sarhan, Güldeniz Şeşen 

Yaratıcı Grup: Zeynep Ordu, Baturay Dağlar, Meriç Karabulut, Hakan İhtiyaroğlu 

Müşteri İlişkileri: Pınar Çelebi 

 



 

 

 

 

 

Ajans Prodüktörü: Nedret Gürlek, Nisan Turgul 

Prodüksiyon Şirketi: 2012 

Yönetmen: Özer Feyzioğlu 

Yapımcı: Ezel Domanic 

Müzik: Jinglehouse 

Kullanılan mecralar : TV, Sinema, İnternet, Açıkhava  
 

 

Editöre Not: 

İstanbul’un en eski semtlerinden Piyalepaşa yeniden canlanıyor Polat markasının 60 yıllık tecrübesiyle 

İstanbul’un en eski semtlerinden Piyalepaşa’da hayata geçirdiği Piyalepaşa İstanbul, Beyoğlu’nun 

kalbinde yükseliyor. Kökleri 500 yıl öncesine uzanan Beyoğlu’nun en eski ve değerli semtlerinden 

Piyalepaşa’yı eski günlerine kavuşturmaya hazırlanan Piyalepaşa İstanbul, İstanbulluların özlemini 

duyduğu mahalle hayatını yeniden canlandıracak. Beyoğlu bölgesinde sadece mekânsal değil, sosyal, 

kültürel ve ekonomik bir dönüşüme de öncülük etmeyi ve modern bir yaşam alanı yaratmayı 

hedefleyen Piyalepaşa İstanbul, 800 milyon Dolar’lık yatırımla hayata geçiriliyor. Piyalepaşa İstanbul, 

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

tasarlandı. sunan Piyalepaşa İstanbul’da tüm ihtiyaç ve beklentilere hitap edecek; 1+1’dan 4+1’e kadar 

değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidans yer alıyor. Ödeme konusunda kişiye özel 

ayrıcalıkların sunulduğu Piyalepaşa İstanbul’da konutlar 837 bin TL’den, rezidanslar ise 700 bin TL’den 

başlıyor. 

 

Alışveriş Sokağı semte hareketlilik katacak 

Piyalepaşa İstanbul, 550 metre uzunluğunda ve 17 metre genişliğindeki Alışveriş Sokağı ile ulusal ve 

uluslararası 120 mağazasıyla İstanbulluların yeni alışveriş merkezi olmaya aday. Proje içerisindeki 2 katlı 

Alışveriş Sokağı’nda mağazaların yanı sıra; 9 salonlu sinema kompleksi, zengin fastfood noktaları ile 

farklı damaklara hitap eden seçkin restoran ve kafeler bulunacak. Alışveriş Sokağı ile İstanbulluları 

şehre ve sokağa geri çağıracak olan projede ‘yaşayan’ bir mahalle dokusu vurgulanıyor. Piyalepaşa 

İstanbul, semt duygusunu insanlara yaşatmak üzere bakkalı, simitçisi, manavıyla gündelik hayatın 

aktığı, kahvelerin yudumlandığı, İstanbullular’ın özlemini duyduğu sadelik ve huzuru insanlarla 

buluşturacak. 

 

İki farklı konseptte hazırlanan örnek daireler hazır  

Beyoğlu’nun kalbinde hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul’un örnek daireleri hazır. 1+1 rezidans ve 3+1 

konut örnek daireleri, Piyalepaşa İstanbul satış ofisinde  ziyaretçilerini bekliyor. 

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 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.  

www.piyalepasa.com.tr 

 

 
 
Bilgi için; 
 
Salt İletişim Grup: 0212 347 74 58 
 
Fatma Selvi / 0543 449 49 66 /fatma.selvi@saltiletisimgrup.com 
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