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Piyalepaşa İstanbul, sektöre örnek olmaya 

devam ediyor 
 

Polat markasının 60 yıllık köklü geçmişini ve gücünü arkasına alarak yükselen 

Piyalepaşa İstanbul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından düzenlenen yıllık denetimine örnek 

şantiye olarak  ev sahipliği yaptı. 

 

İstanbul’un en değerli semtlerinden Piyalepaşa’da hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, 
Türkiye’de hızla yükselen gayrimenkul sektöründeki örnek çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 
 
Özel sektör tarafından gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi Piyalepaşa 
İstanbul, TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
tarafından düzenlenen yıllık denetimine örnek şantiye olması vasfıyla ev sahipliği yaptı. 
 
Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından yılda 1 kez denetleme sürecine giren ve bu 
denetimle muayene yetkisi kazanan Makine Mühendisleri Odası’nın bu yılki denetimi Piyalepaşa 
İstanbul şantiyesinde gerçekleşti. İş ve işçi güvenliğine maksimum özen gösteren Piyalepaşa 
İstanbul, şantiyesinde kullanılan tüm ekipmanların kontrolünü de büyük bir titizlik ve 
hassasiyetle gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda kaldırma ekipmanlarının kontrolünü de yılda bir kez 
olması gerekirken yılda 4 kez yaptıran Piyalepaşa İstanbul, Makina Mühendisleri Odası 
tarafından örnek şantiye olarak gösterildi.  
 
Denetim sonucunda, Türkiye için  kentsel dönüşümde örnek teşkil edecek bir proje olan 
Piyalepaşa İstanbul şantiyesindeki kaldırma ekipmanlarının (kule vinçler ve cephe asansörleri)  
muayene ve bakımları açısından örnek teşkil ettiği ifade edildi. 
 
800 milyon Dolar’lık yatırımla hayata geçirilen Piyalepaşa İstanbul, üstlendiği kentsel dönüşüm 
projesiyle çalışmalarına devam ederken, aynı zamanda sektöre de örnek olmaya devam ediyor. 

 
 
Piyalepaşa İstanbul hakkında: 

 

İstanbul’un en eski ve değerli semtlerinden Piyalepaşa’da 82 dönüm arazi üzerinde hayata geçirilen 
Piyalepaşa İstanbul, İstanbulluların özlemini duyduğu mahalle hayatını yeniden canlandırmayı hedefliyor. 
Konut sahibi olmak isteyenlerin tüm ihtiyaç ve beklentileri düşünülerek tasarlanan projede; 1+0’dan 4+1’e 
kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 rezidansın yanı sıra ofis, otel ve Alışveriş Sokağı da  



  
 

 

 
 
 
(AVS) yer alıyor.  
 
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. 550 metrelik yürüyüş yolu 
üzerindeki 2500 m2’lik spor merkezinde fitness’tan tam basketbol sahasına, yüzmeden pilatese kadar birçok 
farklı sporu yapma imkânı bulunuyor. 
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