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Class�c

İSG 1 Mayıs 2018'de Sab�ha Gökçen Haval�manı'nın �şletmes�n� 
devralışının 10'uncu yıldönümünü kutladı. Bu 10 yıllık süreçte, 
Türk�ye s�v�l havacılık sektörü 'serbestleşme' sonrası altın çağını 
yaşarken Sab�ha Gökçen Haval�manı da, bu rüzgarın da 
etk�s�yle, yolcu sayısını, 4 m�lyondan 30 m�lyonun üstüne 
çıkardı. Ş�md� Türk�ye Havacılık Sektörü, y�ne c�dd� b�r 
dönüşümün eş�ğ�nde. Dünyanın en büyük haval�manı olacak 
İstanbul Yen� Haval�manı, 29 Ek�m 2019' da açılıyor. Bu, 
'sektörde taşları yer�nden oynatacak b�r gel�şme' olarak 
n�telend�r�l�yor.  
Sab�ha Gökçen Haval�manı, 10 yıl önce 4 m�lyon yolcuya h�zmet 
ver�rken, bu sene 34 m�lyonun üzer�nde yolcu hedefin� 
yakalama yönünde em�n adımlarla �lerl�yor. İSG, 2009-2017 
yılları arasında, 7 yıl üst üste, yolcu sayısı bakımından 
'Avrupa'nın en hızlı büyüyen haval�manı' oldu. Bu artış devam 
edecek g�b� görünüyor. Önümüzdek� 4 yılda, her yıl boyunca da 
ç�ft hanel� büyüme hedefi olan İSG,  2022'de en az 45 m�lyon 
yolcu hedefl�yor.
İSG, Üçüncü Haval�manı'nın açılması �le b�rl�kte b�r şeh�r 
haval�manı k�ml�ğ�ne bürünecek. İSG metrosu, 2018 yılı sonunda 
h�zmete g�r�yor. Metro, Pend�k - Kartal hattından İSG'y� d�rekt 
Kadıköy'e bağlayacak. Dolayısıyla yolcular, haval�manından 
çıktıktan 40 dak�ka sonra Kadıköy'de, 50 dak�ka sonra 
Taks�m'de olacak İSG' de yolcu konforu �ç�n teknoloj� 
yatırımlarına ağırlık ver�ld�. Bu yıl �lk kez Sab�ha Gökçen'de self- 
bagdrop s�stemler� kuruldu. Yolcu check �n'e geld�ğ�nde, 
kontuarda manuel check �n yapmak �ç�n b�r görevl�ye �ht�yaç 
duymadan board�ng kartını kend� basab�l�yor, bagajını da 

kend� tartıp, kend� et�ketleyerek s�steme göndereb�l�yor. 
Önümüzdek� dönemde de, kab�n �ç�nde görevl� pol�s�n 
olmayacağı e-pasaport s�stem�n�n get�r�lmes� planlanıyor.
Bugüne kadar Sab�ha Gökçen Haval�manı' na 500 m�lyon TL 
yatırım yapıldı. 2032'ye kadar 250 m�lyon euro daha yatırım 
planlanıyor. İk�nc� p�st�n �nşası yıl sonunda tamamlanacak. 
Term�nal b�nası 25 b�n metrekare büyütülüyor. 4 köprü �lave 
ed�l�yor. 1000 metrekarey� aşan t�car� hac�mler, yolcu salonları 
ve lounge'lar yapılacak.

180 b�n metrekare alana sah�p olan İSG' n�n 33 m�lyon yolcu/yıl 
kapas�tes� var. 25 b�n metrekare ekle b�rl�kte kapas�te 41 m�lyon  
yolcu/yıl 'a çıkacak. Ama �k�nc� p�st tamamlandığında bu 
kapas�te İSG' ye yetmeyecek. Bunun �ç�n mevcut b�nanın 
yanında 80 b�n metrekarel�k �k�nc� b�r term�nal �ç�n çalışmalar 
başladı. O b�na tamamlandığında, yen� b�na �ç hat, mevcut b�na 
da dış hat olacak. 2020 yılında, �k�nc� term�nal de h�zmete 
g�rd�ğ�nde, toplam yolcu kapas�tes� 65 m�lyon yolcu/yıl olacak.
İSG'n�n mevcut p�st� 3 b�n metre uzunluğunda ve 45 metre 
gen�şl�ğ�nded�r. İk�nc� p�st �se 3500 metre uzunluğunda ve 60 
metre gen�şl�kte olacak. Bu, aslında artık her t�p uçağın Sab�ha 
Gökçen'e �neb�leceğ�n� göster�yor. Aynı zamanda her tür hava 
koşulunda da uçaklar buraya �neb�l�yor olacak. Bunun 
yansımalarını da görülmeye başlandı. Em�rates, Haz�ran 2018' 
den �t�baren, Sab�ha Gökçen'e uçuşa başlayacağını deklare 
ett�. Em�rates'le b�rl�kte, �lk kez Sab�ha Gökçen'den F�rst Class 
uçuşu da başlıyor olacak. Yılın �k�nc� yarısında, en az 3 havayolu 
daha uçmaya başlayacak.
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Yen� Ürün

MASTERSEAL ® M665

®MasterSeal  M 665
MS Pol�mer Esaslı Tek B�leşenl� Su Yalıtımı Membranı

TANIMI
MasterSeal M 665 MS pol�mer esaslı, tek b�leşenl�, 
yüksek kalıcı elast�k�yete sah�p, rulo ve fırça �le 
uygulanab�len su yalıtımı membranı.

KULLANIM YERLERİ

• İç ve dış mekanlarda
• Yatay ve düşey yüzeylerde
• Teraslarda
• Balkonlarda
• Çatılarda
• Pol�üretan ısı yalıtım köpüğünün korunmasında
•     Köprü, tabl�ye betonlarında su yalıtımı ve 
koruma amaçlı kullanılır.

AVANTAJLARI

• 5 mm'ye kadar çatlak köprüleme özell�ğ� sağlar.
• Tek komponentl� olduğu �ç�n kolay ve 
       hızlı uygulanab�l�r.
• Neml� yüzeylerde uygulanab�l�r.
• Zor detaylarda kolay çözüm sağlar.
• Fırça ve rulo �le uygulanab�l�r.
• UV ve hava koşullarına karşı dayanıklıdır.
• Su ve neme karşı yüksek d�renç sağlar.
• Su buharı geç�rgenl�ğ� sağlar.
• B�tüm, solvent veya �zos�yanat �çermez.
• Yüksek elast�k�yet ve esnekl�k sağlar.
• Zem�n yapısına bağlı olarak astarsız uygulanab�l�r.*
          *Farklı zem�n yapıları �ç�n lütfen BASF Yapı K�myasalları Tekn�k Serv�s� �le 
           �let�ş�me geç�n�z.

UYGULAMA YÖNTEMİ 

Yüzey Hazırlığı 
Ç�mento esaslı yüzeyler�n sağlam, kuru, taşıyıcı, tozsuz, tem�z, 
aynı zamanda teraz�s�nde olmasına d�kkat ed�lmel�d�r. Yüzey, 
aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, parafin ve 
kalıntılarından �y�ce tem�zlenmel� ve yüzeyde gevşek 
parçacıklar olmamalıdır. Yağ emm�ş yüzeylerde oluşan köpük 
tabakası blastrack veya rotat�ger yardımı �le alınmalı, oluşan 
toz tabakası endüstr�yel süpürgeler �le süpürülmel�d�r. Beton 
yüzey su jet� yardımı �le tem�zlenmel� ve fazla su ıslak/kuru 
vakumlu süpürge �le alınmalıdır. Uygulama yapılacak beton 
yüzey�n�n 28 günlük mukavemet�n� almış olması 
gerekmekted�r.

Uygulama

MasterSeal M 665 tek b�leşenl� ve kullanıma hazır b�r 
malzemed�r. Ürün �y�ce karıştırıldıktan sonra yüzeye homojen 
b�r şek�lde dökülür. Daha sonra rulo veya fırça yardımı �le b�r 
veya �k� kat olarak yüzeye eş�t olarak uygulanmalıdır.

MasterSeal M 665 metrekarede 1,3 – 1,5 kg/m² sarfiyatla 
b�r�nc� kat uygulaması yapılır. Daha sonra �k�nc� kat, �lk katın 
tamamen kurumasından sonra 1,3 – 1,5 kg/m² sarfiyatla 
uygulanmalıdır.

SARFİYAT

Yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak toplam �k� katta 2,6 – 3,0 
kg/m²'d�r

TEKNİK ÖZELLİKLER

Malzemen�n Yapısı MS Pol�mer 
Renk Gr� 
Yoğunluk (gr/cm3) 1,44 
Çatlak köprülemes� 5 mm’ye kadar 
Kopmada uzama %300 
V�skoz�te 15000 ctp 
Shore A 30±5 
Uygulama sıcaklığı +5°C - +35°C
Betona yapışma değer� ≥ 0,8 N/mm² 
Tava ömrü ~1 saat  
Katlar arası bekleme 
süres�

 m�n. 8 saat, 
maks 24 saat 

Serv�s sıcaklığı -25 °C - +80 °C
Çekme mukavemet� ≥ 1 N/mm² 
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Proje Tanıtım

MEDYA MERKEZİ - GYA İNŞAAT

Davut Bey Merhaba, b�ze b�raz kend�n�zden ve �ş 
tecrübeler�n�zden bahsedeb�l�r m�s�n�z?

Merhaba. Karaden�z Tekn�k Ün�vers�tes� İnşaat 
Mühend�sl�ğ� Bölümü'nden 1988 yılında mezun 
oldum. Almanya Dortmund Tekn�k Ün�vers�tes�'nde 
Yapı Stat�ğ� üzer�ne yüksek l�sans eğ�t�m�me 
başladım ancak �ş neden� �le yarım bırakmak 
durumunda kaldım. Yaklaşık 16 yıl yurtdışında ve 12 
yıl Türk�ye'de üstyapı (hastane, otel, konut vb.) ve 
endüst r �ye l  yap ı  ( rafiner � )  p ro je le r �nde 
koord�natörlük ve proje müdürlüğü görevler�nde 
bulundum. Son 2,5 yıldır �se GYA İnşaat Medya 
Merkez� Projes�'nde Proje Müdürü olarak görev 
yapmaktayım.

B�ze Medya Merkez� Projes� hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z?

Medya Merkez� Projes�, İstanbul Al�beyköy'de bulunmaktadır. Matbaa, TV stüdyoları ve ofis b�nalarından  oluşan 
projem�z�n �nşaatına 2016 yılı Temmuz ayında başlandı. Yaklaşık 300.000 m² döşeme alanı bulunan projem�zde, 
betonarme ve çel�k �malatlar, önümüzdek� ay tamamlanacaktır; �nce yapı, cephe, mekan�k, elektr�k ve �zolasyon 
�malatlarımız �se devam etmekted�r. 2019 yaz sonunda b�tecek olan projem�z tamamlandığında, bünyes�nde Sabah, 
ATV, A Haber, Takv�m, Fotomaç �le b�rçok derg� ve radyo grubunu bulunduran Turkuvaz Medya, Avrupa’nın en 
modern tes�sler�nden b�r�ne taşınacak. Proje sonunda ortaya çıkacak �k� kulen�n b�r� gazete ve yazılı basın organları 
d�ğer� �se telev�zyonları �ç�nde bulunduracak.  Turkuvaz Medya Center’da ayrıca matbaa ve telev�zyon stüdyoları da 
yer alacak.

Davut ESKİHELLAÇ
GYA İnşaat - Proje Müdürü
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Proje Tanıtım

Projen�z kapsamında kullandığınız BASF ürünler�nden bahsedeb�l�r m�s�n�z?

Projem�zde çeş�tl� �malatlarda BASF ürünler� kullanılmaktadır. 

Betonarme �malatlarda özell�kle soğuk derz ve çatlakların tam�r�nde yapısal tam�r harcı olarak ç�mento esaslı, tek b�leşenl�, 
pol�mer ve fiber takv�yel� MasterEmaco S488 kullanılmaktadır.
Islak hac�mler�m�zde (wc, su deposu, duş vb.) seram�k yapıştırıcısı olarak MasterT�le FLX24 ve FLX29 ürünler� MasterT�le 
P300 RC astar ürünü �le b�rl�kte terc�h ed�lmekted�r.

Su yalıtımında �se su depolarında �k� b�leşenl�, sızıntı ve yüzey sularına karşı etk�l� MasterSeal 589 ürünü; betonarme perde 
yüzeyler�nde durab�l�tes� yüksek ç�mento ve b�tüm-kauçuk esaslı �k� b�leşenl� MasterSeal 645; çatı ve terasların parapet 
köşe b�rleş�mler�nde �se pol�üretan esaslı tek b�leşenl� elastomer�k derz dolgu mast�ğ� MasterSeal 440 uygulanmaktadır.
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Ürün Tanıtımı

BITUNIL 

Nanotek, 2015 yılından bu yana sürdürdüğü BITUNIL firması ürünler�n�n satış ve pazarlama faal�yetler�n�, ürün gamını 
gel�şt�rerek devam ett�rmekted�r. BITUNIL, 2000 yılında, Mısırlı, Arap ve Avrupalı  köklü profesyonel ve endüstr�yel �ş 
tecrübes� ve uluslararası pazarlama faal�yetler� yürüten ş�rketler tarafından kurulmuştur. Kurucu grubun kred�b�l�tes�, 
BITUNIL'�n Ortadoğu'dak� çatı endüstr�s�n�n öncülüğünde kurduğu rotayı bel�rlem�şt�r.

BITUNIL ürünler�, farklı b�na t�pler� �ç�n, �nşaat uygulamalarının çoğunda detay çözmek üzere tasarlanmış çok çeş�tl� 
şalümo alevl� / sıcak hava kaynaklı ve kend�nden yapışkanlı mod�fiye b�tümlü membranlar �çer�r.  BITUNIL, ürün 
yelpazes�n�, entegre çatı ve su geç�rmezl�k toplam çözümler� �le, müşter�ler�ne daha �y� h�zmet vermek �ç�n tamamlayıcı 
ürünler �çerecek şek�lde gen�şletmekted�r.

BITUNIL tes�s� İskender�ye'de yer alır ve uluslararası kabul görmüş standartlara sıkı sıkıya bağlı olarak, yüksek kal�tel� 
ürünler�n üret�m� �ç�n, en son teknoloj� üret�m hatları �le donatılmıştır. Yılda 25 m�lyon m² mod�fiye b�tüm membran üret�m 
kapas�tes�ne sah�pt�r.

BITUNIL, kal�tel� ürünler� �le dünya çapında b�r tanınırlığa sah�pt�r ve global pazarlarını hızla gen�şletm�şt�r. BITUNIL şu 
anda ürünler�n� beş kıtaya �hraç etmekte ve yen� pazarlara ve ülkelere nüfuz etmeye devam etmekted�r. Gen�ş ürün 
yelpazes�, Asya kıtası, Afr�ka ve Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Amer�ka, Lat�n Amer�ka ve Avustralya'ya h�zmet vermekted�r. 
Tüm �hracat pazarlarında müşter�ler�n�n �ht�yaçlarına cevap verecek b�r satış ofisler� ve d�str�bütör ağına sah�pt�r.

BITUNIL laboratuarları en son teknoloj� ürünü test ek�pmanı ve tes�sler� �le donatılmıştır. Üret�m süreçler�n� sürekl� kontrol 
eden ve �y�leşt�ren b�r uzman ek�b� tarafından yönet�lmekted�r. Hammaddeler� kontrol etmek ve �zlemek, farklı üret�m 
aşamalarında ürünü denetlemek ve n�ha� ürünü değerlend�rmek �ç�n kal�te kontrol önlemler� uygulanmaktadır. BITUNIL 
ürünler� CE �şaret� �le onaylanmıştır ve artık Avrupa B�rl�ğ� pazarında d�nam�k olarak pazarlanmaktadır. BITUNIL tarafından 
elde ed�len tutarlı ürün kal�tes�, müşter�ler� tarafından kabul görmekted�r. Bu tanıma, ISO 9001 �le uyumlu olarak gel�şt�r�len 
b�r kal�te yönet�m s�stem� �le b�rl�kte yılların verd�ğ� tecrübe ve sürekl� �y�leşt�rme ve gel�şt�rme pol�t�kasının b�r sonucudur.
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NILO-STICK 1500, onaylanmış kör kalıp / döşeme altı su yalıtım tert�batlarında kullanım �ç�n SBS mod�fiye b�tümlü su 
yalıtım membranıdır. NILO-STICK 1500, elastomer�k st�ren-butad�en-st�ren (SBS) pol�mer mod�fiye b�tümün tesc�ll� b�r 
formülasyonundan oluşur ve sert, boyutsal olarak kararlı, dokumasız polyester mat �le güçlend�r�l�r. NILO-STICK 1500, kör 
kalıp / döşeme altı su yalıtım uygulamaları �ç�n tasarlanmıştır. Üst kısım �nce m�neral agrega �le,alt tarafı �se pol�olefin 
yanmaz film� �le kaplanmıştır. Kend�nden yapışkanlıdır.

NILO-FLEX PY 20, yüksek performanslı b�r karışımdan oluşan su yalıtım membranıdır. Ultra yüksek mukavemetl� ç�ft 
takv�yel� esnek SBS elastomer�k b�tüm s�stem�d�r. Özel formülasyonu ve b�leş�m� sayes�nde NILO-FLEX PY 20, yen� 
dökülmüş yapısal betona, sürekl� ve homojen bağ �le yapışır, h�drostat�ğe ve del�nmelere karşı daha fazla d�renç sağlar. 
NILO-FLEX PY 20, Sıcak hava kaynağı �le, temel altı ve kör kalıp su yalıtımı �ç�n tasarlanmış, önceden uygulanan b�r 
membrandır.

Ürün Tanıtımı
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Nanotravel

‘Nanogurme’ Yöresel Lezzetler Bay� Gez�s� 

Nanotek, 15-18 Eylül 2018 tar�hler� arasında, 73 
k�ş�l�k b�r katılımla gerçekleşt�rd�ğ� ''gurme'' 
konseptl� seyahat �le, bay�ler�n�, Güneydoğu 
Anadolu’nun yöresel tatlarını keşfetmek ve 
kültürel m�raslarını yakından göreb�lmek �ç�n b�r 
araya get�rd�. 15 Eylül 2018 Cumartes� günü, 
m�safirler�m�z, Gaz�antep şehr�n�n en lez�z yöresel 
köy kahvaltısının sunulduğu Ork�de Pasta-
nes�’nde, kahvaltılarını aldıktan sonra, Kale, 
Bakırcılar Çarşısı, Mutfak Kültürü Müzes�, Tar�h� 
Sokaklar ve Hanlar’ı z�yaret ederek, Tahm�s 
Kahves�’ nde d�nlenme �mkânı buldular. Öğle 
yemeğ�n�, Türk�ye’n�n en ünlü restoranlarından 
b�r� olan Kebapçı Hal�l Usta ’da alan bay�ler, 
Zeugma Müzes�’ n� de z�yaret ett�kten sonra  
oteller�ne yerleşt�ler. Ver�len serbest zamanın 
ardından akşam yemeğ�, Gaz�antep yöresel 
tatlarını tatmak üzere Aş�na Restaurant’ ta alındı. 
Ardından şehr�n en ünlü baklavacısı olan Koçak 
'ta tatlı �kramı yapıldı.

16 Eylül 2018 Pazar günü, B�rec�k, nesl� tükenmekte olan Kelaynak 
Kuşları, Halfet� - Tekne Turu, Batık Şeh�r z�yaretler�n�n ardından  
Adıyaman’a doğru yola koyulan kafilem�z, öğle yemeğ�n�, Adıyaman’ın 
meşhur kavurmasını tatmak �ç�n, şehr�n merkez�nde bulunan İskender 
85 Restaurant’ ta aldılar. Kahta üzer�nden Nemrut Dağı’ na çıkarak, 
burada bulunan metrelerce büyüklüktek� tar�h� heykeller� görüp 
fotoğrafladıktan sonra, güneş�n batışının muazzam güzell�kte olduğu 
anlara şah�tl�k ett�ler. Akşam yemeğ�n� de, y�ne şehr�n en meşhur 
lokantası olan  Kebapçı Beko ’da aldılar. 

17 Eylül 2018 Pazartes� günü, Kahramanmaraş’ın 
keç� sütünden yapılan meşhur dondurmasının   
tadına bakab�lmek �ç�n yola çıkan ''Nanogurme'' 
yolcularına, Mado'nun da kurucusu olan Yaşar 
Pastanes� ' nde, dondurma ve karışık tatlı �kram 
ed�ld�. Yolculuğun sonrak� durağı olan Hatay' da, 
m�safirler�m�ze teps� kebabı �le yöresel Hatay 
yemekler� sunuldu. Ant�k Restaurant’ ta alınan 
öğle yemeğ�n�n ardından, Hab�b Neccar Cam�, 
Katol�k - Ortodoks K�lseler� ve Hatay S�nagogu’ 
nu z�yaret etme �mkanı yakaladılar. Akşam 
yemeğ� �ç�n, kağıt kebabı ve çeş�tl� mezeler�n  
sunulduğu Boğaz�ç� Restaurant’ a geçen 
m�safirler, yemekten sonra, Harb�ye Şelaleler� 
yanında, çay eşl�ğ�nde sohbet etme fırsatı 
buldular.

Lezzet turunun son gününde, Hatay’ dan Adana’ ya doğru yapılan yolculuğun ardından, Adana’ nın dünyaya nam salmış 
kebabını ve çeş�tl� mezeler�n� tadab�lmek �ç�n Mert Restaurant’ ta duraklayan m�safirler�m�z, öğle yemeğ�ne müteak�p, şeh�r 
merkez�nde bulunan Adana Taş Köprü ve Sabancı Cam�’ n� z�yaret ed�p, Tarsus’ a doğru hareket ett�ler. Eshab-ül Kehf, St. 
Paul Kuyusu, Kleopatra Kapısı, Şahmeran Heykel�’ n� de gördükten sonra, cezerye alımı �ç�n merkezde bulunan tanınmış 
mekanları z�yaret ett�ler. 
Akşam yemeğ� ve İstanbul’a dönüş �ç�n tekrar Adana’ ya dönen bay�ler�m�z, meşhur c�ğer kebabı ve zeng�n meze 
çeş�tler�yle donatılmış B�rb�çer Restaurant' tak� sofraya m�safir olduktan sonra,  İstanbul' a döndüler.
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Röportaj

İZOTEL TİCARET 

Merhaba Gökhan Bey, s�z� kısaca tanıyab�l�r m�y�z?

Merhaba, Gökhan ARSLAN. 1980 İstanbul - Bakırköy doğumluyum. İstanbul 
Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunuyum. 

İzotel'�n kuruluş h�kayes� ve faal�yetler� hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z?

İzotel firmasını 1999 yılında kurduk. Yapı K�myasalları satışı ve yalıtım uygulamaları 
üzer�ne faal�yet gösteren firmamız, 2015 yılından �t�baren taahhüt �şler� de yapmaya 
başlamıştır. Ülke genel�nde b�rçok projede başarılı uygulamalar gerçekleşt�rd�k.
Temelden çatıya su yalıtımı ve zem�n kaplama konularında h�zmet vermektey�z. 
Projelerdek� detay çözümler� �le �lg�l�, tekn�k personel �le b�rl�kte hareket etmektey�z. 

Uygulamalarımız;

 Temel altı su yalıtımı 
· Örtü s�stemler� (B�tümlü membranlar- HDPE-FPO membranlar  
 – PVC membranlar v.b)
· Krıstal�ze beton katkı s�stemler�

 Perde su yalıtımı     Zem�n kaplama
· Örtü s�stemler�    ·Epoks� s�stemler
· Sürme t�p su yalıtım s�stemler  ·Pol�üretan s�stemler 
· Püskürtme t�p su yalıtım s�stemler� ·Pol�üretan beton s�stemler�

Teras su yalıtımı   Islak hac�mler, havuz ve su depoları su yalıtımı
·Sürme ve roler s�stemler              ·Örtü s�stemler� (pvc membranlar)
·Örtü s�stemler               ·Sürme ve püskürtme pol�ürea su �zolasyon s�stemler�
·Püskürtme pol�ürea s�stemler            ·Pol�üretan enjeks�yon s�stemler�

Yalıtım uygulaması gerçekleşt�rd�ğ�n�z  projeler�n�z hang�ler�d�r?

· Topkapı Müzes� (Teras su yalıtımları)
· Bağcılar Meydan Katlı Otopark Şant�yes� (Temel, perde, teras, ıslak hac�m su yalıtımları)
· Bağcılar Beled�ye B�nası (Temel, perde, teras, ıslak hac�m su yalıtımları)
· Güngören  Beled�ye B�nası (Temel, perde, teras, ıslak hac�m su yalıtımları)
· Cemal Kamacı Spor Kompleks� ( Havuz, teras, ıslak hac�m su yalıtımları)
· Harb�ye Müzes� ( Teras su yalıtımları)

Gökhan ARSLAN
İzotel - Genel Müdür
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Nanogurme

Bu sayımızdak� Nanogurme’m�z, İstanbul - Zeyt�nburnu’nda faal�yet gösteren B�r�k�m Yalıtım Satış ve Pazarlama Müdür’ü 
Yener YILAR. B�r�k�m Yalıtım’ın temeller� 1998 yılında yalıtım sektöründe faal�yet göstermek üzere atılmıştır. Çatı  
kaplamaları,  ısı-su-ses yalıtımı ve dekorasyon �le �lg�l� ürünler�n satış, pazarlama ve uygulamasını yapmayı amaçlamıştır. 
Türk�ye ve dünyadak� gel�şmeler� sürekl� yakından tak�p etm�şt�r. En son teknoloj�n�n gel�şt�rd�ğ� ürünler�, müşter�ler�n�n 
h�zmet�ne sunmayı temel hedef olarak ben�msem�şt�r. Yen� s�stemler�n tanıtılab�lmes� ve yaygın kullanımına katkı sağlamak 
amacıyla, sayısız uygulama ve profesyonel çözümlere �mza atmıştır. 

2007 yılı �t�bar�yle uygulamalı �şler�n�, profesyonel uygulamacı bay�ler�ne devrederek, tedar�kç�s� olduğu müşter�ler�ne, 
daha hızlı ve daha kal�tel� h�zmet vermek  amacıyla, portföyündek� ürünler�n� de çeş�tlend�rerek, enerj�s�n� sadece satış ve 
pazarlamaya yönlend�rm�şt�r. 

Yener Bey, b�z�, Florya'da bulunan Hak Evrensel Hatay Sofrası'nda ağırladı. Hatay, Akden�z'�n masmav� sularından doğup, 
bu toprakların kokusunu ve özgürlüğünü taşıyan b�r rüzgarın son durağıdır.Yolda d�nled�ğ�, tanık olduğu, yaşadığı en güzel 
h�kâyeler�, �nsanları, yaşamları ve tatları, tane tane anlatır bu şehr�n tar�h� sokaklarına. Am�k Ovası'na uzanıp fısıltısını d�nler, 
Avanoslar'ın ser�nl�ğ�n�n el�nden tutar. Bu masalsı şehr�n bu güzel haneler�nde, her gün ve her akşam, tadı damaklardan ve 
hafızalardan s�l�nmeyen sofralar kurulur. Türk, Sur�ye ve Lübnan mutfaklarından �zler taşıyan bu unutulmaz buluşmalar, 
rengarenk b�r yaşamın, tar�h�n ve kültür deryasının gerçek ortaklığının altını ç�zer.  

Florya'da bulunan den�z kenarındak� bu muhteşem mekan, aynı anda 1200 k�ş�y� ağırlayab�l�yor. Çok hızlı serv�s sağlanan 
�şletmede, n�şan, düğün, sünnet ve mevlüt g�b� organ�zasyonlar yapılmaktadır. İşletme sah�b� Zafer Bey, m�safirperverl�ğ� 
�le, haftasonu sunduğu açık büfe kahvaltı, yöresel tatlar ve et yemekler� �le m�safirler�n�z� götüreb�leceğ�n�z şık b�r mekan 
ortaya çıkarmış. Özell�kle kıymadan yapılan teps� kebabı ve künefey� tatmanızı tavs�ye eder�z.

EVRENSEL HATAY SOFRASI 
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Lansman

FIRESTONE - NANOTEK 
FIRESTONE - NANOTEK 

04 Temmuz 2018 Tar�hl� Basın Bülten�

Ürün portföyü ve verd�ğ� h�zmetlerle, müşter� memnun�yet� ve mükemmell�k �lkes�ne bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, 
güçlü satış ve loj�st�k ek�b�yle, özell�kle Marmara Bölges�'ndek� yüzlerce projeye, seçk�n bay� ağı �le stratej�k çözüm ortağı 
olan Nanotek İnşaat, 04/07/2018 tar�h�nde Küçükyalı'dak� Burgu Arjaan By Rotana Otel'de gerçekleşt�rd�ğ� lansman �le, 
F�restone TPO Membran ve Aksesuarları satış ve pazarlama faal�yetler�ne başladı. Lansman'da Nanotek İnşaat Satış & 
Pazarlama Koord�natörü Gürkan Karaca tarafından, m�safirlere firma tanıtımı yapıldı. Ardından F�restone Bölge Müdürü 
Petros Se�z�s, F�restone TPO Membran ve Aksesuarları �le �lg�l� tekn�k b�lg�ler verd�. Lansman, otelde alınan akşam 
yemeğ�n�n ardından sona erd�.

Nanotek İnşaat, 2006 senes�nde, b�r çözüm ve 
mühend�sl�k firması olarak, BASF Yapı 
K�myasalları ürünler�n�n satış ve pazarlamasını 
gerçekleşt�rmek üzere faal�yet�ne başlamıştır. 
Ağırlık olarak Marmara Bölges�'nde h�zmet 
vermekte olup, zaman �çer�s�nde, Türk�ye 
genel�nde de yapılanmasına hız verm�şt�r. 
F�rma, bay�l�k s�stem� �le çalışmaktadır. Anadolu 
ve Avrupa Yakası'ndak� loj�st�k merkezler�, on 
dört k�ş�l�k satış ve pazarlama ek�b� �le 
bölgedek� bay�ler ve projelere tekn�k çözüm, 
satış ve pazarlama h�zmet� sunmaktadır. Başta 
yapı k�myasalları ürünler� olmak üzere, drenaj 
levhaları ve çatı örtüler�, taş yünü, cam yünü, 
b�tümlü su yalıtım ürünler�, XPS-EPS ısı yalıtım 
ürünler�, doğal ekoloj�k sıvalar, yoğuşma 
paneller�, geotekst�l keçeler, donatı fileler�, OSB 
levhalar,  çevresel ürünler,  geosentet�k 
membranlar, ses yalıtım malzemeler�, hafif 
duvar elemanları ve pas�f yangın durdurucu 
s�stemler, Nanotek'�n portföyünde bulunan 
ürünlerdend�r. 
 
F�restone Bu�ld�ng Products, dünyanın en büyük last�k ve kauçuk ş�rket� Br�dgestone Corporat�on'ın b�r parçasıdır. 
Br�dgestone / F�restone'un kauçuk pol�mer teknoloj�s�ndek� başarısı ve yen�l�ğ� üzer�ne �nşa ed�len F�restone Bu�ld�ng 
Products, çok çeş�tl� endüstr�yel, t�car� ve konut uygulamaları �ç�n kauçuk esaslı çatı ve astar s�stemler�n�n, dünya çapında 
l�der üret�c�s� hal�ne gelm�şt�r. Kal�tel� ürünler, kurulum uzmanlığı ve çeş�tlend�r�lm�ş ş�rket varlıkları tarafından desteklenen 
profesyonel h�zmet sağlama taahhüdü, F�restone Yapı Ürünler�'nden n�ç�n "K�msen�n Daha İy� Olmadığını" açıkça ortaya 
koymaktadır.
F�restone Bu�ld�ng Products, 1980 yılında su yalıtım sektörüne g�rm�şt�r. Bugün, ş�rket dünya çapında 1.m�lyar m² tek katlı 
membran üretm�ş ve uygulatmıştır. Bu performans, F�restone Bu�ld�ng Products'u EPDM ve TPO membranların önde 
gelen üret�c�ler�nden b�r� hal�ne get�rd�. 30 yıldır, müteahh�tler, �nşaat sah�pler�, m�marlar ve uzmanlar, F�restone Yapı 
Ürünler�'ne, üstün çatı ve astar s�stemler� �ç�n l�der, tek b�r kaynak olarak güven�yorlar.



EPDM Bantlar Metal Maket Bıçağı
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