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TOKİ tarafından İstanbul Kayabaşı'nda 1,5 m�lyon 
metrekare alanda yapılacak devasa parkın b�r�nc� 
etabı �ç�n, 7 Eylül 2017 tar�h�nde �hale yapılacak. 
İstanbul'u, 1,5 m�lyon metrekarel�k b�r yeş�l alana 
kavuşturacak olan proje, İstanbul'dak� en büyük 

korunun 4 katı büyüklüğünde olacaktır. 
İstanbul'dak� en büyük korunun 420 b�n metrekare 

olduğu düşünüldüğünde, Kayaşeh�r'dek� bölge 
parkının kaplayacağı alan, rahatlıkla anlaşılab�l�r. Alt 

yapı hazırlıkları ve tasarımı tamamlanan projede 
yeş�l alan, 5,5 k�lometre uzunluğunda ve yaklaşık 3 
k�lometre en�nde olacaktır. Kayaşeh�r merkez�nden 

Fenertepe'ye doğru uzanacak sahada; koru 
alanları, parklar, b�s�klet ve yürüyüş parkurları, 

d�nlenme ve p�kn�k alanları �le vatandaşların b�r�nc�l 
�ht�yaçlarını karşılayacak sosyal tes�sler 

bulunacaktır. Devasa park, dört etap hal�nde 
b�t�r�lecek olup, 338 b�n 803 metrekareden oluşan 

b�r�nc� etap �ç�n 7 Eylül'de �haleye çıkılacaktır. 
B�r�nc� etabın �çer�s�nde, vatandaşların �ht�yaç 

duyduğu sosyal alanlar olacaktır. Proje dah�l�nde 
konser, serg� ve fest�valler�n düzenleneceğ� dört 

adet etk�nl�k platformu, amfi t�yatro, renk, koku, ses 
ve tıbb� b�tk�ler bahçeler�, toplam 3 b�n 250 

metrekare olmak üzere �k� adet b�yoloj�k gölet 
yapılacaktır. Kayaşeh�r'e değer katacak projede 
ayrıca, b�r�nc� etap �çer�s�nde p�kn�k alanları, özel 
temalı çocuk oyun alanları, dört etap boyunca 

devam edecek b�s�klet ve yürüyüş yolları da �nşa 
ed�lecekt�r. Bunun yanı sıra restoranlar ve kafeler, 11 
adet asma köprü, sey�r terasları ve otopark da yer 

alacaktır. B�r�nc� etapta 73 farklı t�pte b�tk� 
olacaktır. Toplam 224 b�n 601 metrekarel�k ç�m 
alanı, 4 b�n 500 yapraklı ağaç, 2 b�n 600 �brel� 

ağaç, 85 b�n 500 çalı, 5 b�n 900 otsu b�tk� ve 57 
b�n 250 adet yer örtücü b�tk� konumlandırılacaktır.
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ÖNCE İNSAN VE ÇEVRE!
Suat Bey merhaba. Öncel�kle yen� görev�n�z�n 
hayırl ı  olmasını d�ler�z. Geçt�ğ�m�z sene 
Nanobülten Exclus�ve Derg�s� Şubat 2016 
sayımızda s�z�nle BASF Yapı K�myasalları EBA 
Satış Müdürü olarak b�r söyleş� gerçekleşt�rm�şt�k. 
O günden bugüne yaşanan değ�ş�kl�kler �le �lg�l� 
b�r b�lg�lend�rme yapab�l�r m�s�n�z?

Merhaba. B�ld�ğ�n�z üzere Emrah Bey, Türk�ye Ülke 
Müdürlüğü görev�ne vekalet etmekle b�rl�kte 
Türk�ye - Orta Asya Pazar D�rektörlüğü görev�n� 
yürütüyordu. 1 Ocak 2017 tar�h�nde, BASF Yapı 
K�myasalları Türk�ye Ülke Müdürlüğü görev�n� bana 
devrett�. Daha önce EBA Beton Katkı S�stemler� 
Satış Müdürü olarak görev yapıyordum; ş�md� �se 
artık hem EBA Grubu, hem EBC Grubu, hem de 
operasyonların başındayım. Aynı zamanda geç�c� 
b�r süre �le EBA Satış Müdürlüğü poz�syonuna 
vekalet edeceğ�m. Göreve başlayalı altı ay oldu ama 
on dokuz sened�r Yapı K�myasalları sektörünün 
�çer�s�nde olan b�r� olarak, d�str�bütörlük ve bay�l�k 
s�stem�yle yönet�len yapıyı b�l�yor ve tak�p 
ed�yordum. Y�ne de, b�lmekle hak�m olmanın ve 
yönetmen�n farklı şeyler olduğuna �nanıyorum. 
Herkes�n kend�ne göre farklı yönet�m stratej�ler� 
vardır. Önce yapıyı ve �şley�ş�n� anlamaya çalıştım; 
halen anlama ve öğrenme devres�ndey�m. Bu 
öğrenme sürec�nde, s�stem�n doğru olan taraflarını 
gözleml�yor ve devam ett�r�yorum. Ama s�stem�n 
aksayan taraflarını da olab�ld�ğ�nce düzeltmeye ve 
gel�şt�rmeye çalışıyorum. Şunu söyleyeb�l�r�m; son 

derece d�nam�k b�r yapımız var. EBA olarak �fade ett�ğ�m�z, Beton Katkıları ve Yeraltı Yapı K�myasalları 
tarafında d�rekt müşter�ler �le �let�ş�m �ç�ndey�z. EBC olarak �fade ett�ğ�m�z Yapı S�stemler� tarafında �se 
değerl� d�str�bütörler�m�z var. D�str�bütörler�m�z�n köprü olması �le bay�ler ve n�ha� tüket�c�lerle b�r araya 
gel�yoruz. Dolayısıyla her �k� s�stem�n satış kanalları ve yöntemler� b�rb�r�nden farklıdır. Pazarları ve pazar 
d�nam�kler� de b�rb�r�nden ayrılan bu s�stemler�n operasyonlarını, Beton Katkı S�stemler� ve Yapı S�stemler� 
olarak �k� farklı kategor�de yönet�yoruz. Üçüncü Haval�manı g�b� b�r projede, müteahh�t nasıl d�rekt olarak 
üret�c�y� karşısında görmek �ster �se, aynı şey beton katkısı tedar�kç�ler� konusunda da geçerl�d�r. Fakat aynı 
müteahh�d�n b�r zem�n kaplama ya da su yalıtım �ht�yacı olduğunda, bu uygulamayı anahtar tesl�m 
yaptırmak �steyeceğ� �ç�n, ana üret�c�y� karşısında görmek g�b� ısrarlı b�r taleb� olamaz. Dolayısıyla 
stratej�m�z� bunun üzer�ne kurmak durumundayız. Bu konu �le �lg�l� en avantajlı olduğumuz taraflardan b�r� 
�se, Nanotek g�b�, mal�, organ�zasyon ve loj�st�k alt yapısı güçlü ve tecrübel� firmalarla çalışıyor olmamızdır. 
Aynı durum d�ğer bölgelerdek� d�str�bütörler�m�z �ç�n de geçerl�d�r. Sadece İstanbul Bölge'de değ�l, bütün 
bölgelerde, güçlü d�str�bütörlerle çalışıyoruz. Oturmuş b�r d�str�bütörlük yapımız var ve s�stem son derece 
başarılı �şl�yor. Ben de ufak tefek �nce dokunuşlar yaparak bu s�stem�n daha başarılı olmasına önem ve özen 
göster�yorum. 

Yen� görev�n�z, beraber�nde büyük sorumluluklar da get�rd�. 2017 hedefler�nde, geçm�ş yıllara oranla çok 
c�dd� artışlar oldu. BASF'n�n bu ve bundan sonrak� yıllar �ç�n büyüme stratej�s� konusunda neler söylemek 
�sters�n�z?

Türk�ye, BASF �ç�n öneml� b�r ülked�r ve global�n b�r parçasıdır. Orada nasıl b�r hedef konuyorsa, b�z de buna 
benzer hedefler bel�rl�yoruz. Globalde Yapı K�myasalları grubumuzun, yıllık bazda %6'lık (Euro bazında) b�r 
büyüme hedefi var. B�z de, bu hedefler doğrultusunda b�ze ver�len hedefler�, olab�ld�ğ�nce gel�şt�rmeye 
çalışıyoruz. Y�ne globaldek� Yapı K�myasalları büyüme beklent�s�, b�z�m grubumuzda %4'tür.  

Suat SEVEN
BASF Yapı K�myasalları 
Türk�ye Ülke Müdürü
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BASF, bu %4'ün üzer�nde %2  büyümek �st�yor. Yapı K�myasalları yılda %4 büyür. B�z �se %6 büyüyel�m hedefi 
�le buradak� pazar payını artırmayı hedefl�yoruz. Bu doğrultuda da Türk�ye hedefler�n� oluşturuyoruz. Ne 
mutlu k� h�zmet verd�ğ�m�z sektör açısından şanslı b�r ülkedey�z. İnşaat sektörünün çok d�nam�k ve öneml� 
olduğu b�r ülkede yaşıyoruz. Dolayısıyla ş�kayet edecek b�r durumumuz olmamalı, çünkü yeter�nce �ş var. 
Öneml� olan b�zler�n ne yaptığı, büyümey� gerçekleşt�rmek �ç�n �ş ortaklarımızla beraber nasıl stratej�ler 
gel�şt�rd�ğ�m�zd�r. Yeter k� çalışalım! B�z bu hedeflere çok kolay ulaşab�l�r�z d�ye düşünüyorum.

Coğrafi konum, yaşanan ekonom�k, sosyal ve s�yas� gel�şmeler dah�l�nde BASF, Türk�ye pazarına nasıl 
bakmaktadır?

Kısa vadel� planlar yapmıyoruz. BASF'n�n, özell�kle Türk�ye �le �lg�l� orta ve uzun vadel� projeks�yonları var. 
B�z�m planlarımız 2024 yılına kadar yapılmış durumdadır. BASF'de çalışan arkadaşlarımızın heps�, 2024 
yılında BASF Türk�ye c�rosunun ne olacağını üç aşağı beş yukarı b�l�rler. 

Ülkeler arasında zaman zaman s�yas�, pol�t�k türbülanslar, fik�r ayrılıkları olab�l�r. Bu, ana hedeften 
uzaklaşmamız anlamına gelm�yor. Seç�m, ekonom�k durgunluk, s�yas� ger�l�m vb. unsurlar, hedefler�m�zde 
sapmaya neden olmuyor. Bunları geç�c� süreçler olarak görüyoruz. Türk�ye, BASF �ç�n öneml�d�r. B�z bu 
ülkeye �nanıyoruz, yatırım yapıyoruz, büyümeye çalışıyoruz ve kısa vadel� süreçlerden etk�lenmemeye, 
�ş�m�ze bakmaya gayret ed�yoruz. Türk�ye ve Almanya'nın tar�hten bu yana gelen �l�şk�ler� var. Zaman zaman 
ülkeler arasında b�rtakım anlaşmazlıklar olab�l�r. Her �k� ülken�n de b�rb�r�ne �ht�yacı var. Öneml� olan uzun 
vadede aynı perspekt�ften bakab�lmekt�r. Tahm�n�mce Almanya'da üç buçuk m�lyonun üzer�nde 
vatandaşımız bulunuyor. Dolayısıyla b�z�m Almanya �le �l�şk�ler�m�z, b�r takım fik�r ayrılıkları �le büyük 
problemler yaşayacak �l�şk�ler değ�ld�r. Almanya Türk�ye �ç�n, Türk�ye de Almanya �ç�n öneml�d�r. 

Türk�ye'dek� Yapı K�myasalları pazar büyüklüğü �le �lg�l� düşüncen�z ned�r? Global pazarlara göre 
ülkem�zdek� büyüme ve potans�yel� nasıl değerlend�r�yorsunuz?

EBC ded�ğ�m�z Yapı S�stemler� grubu pazar büyüklüğü 550-600 m�lyon Euro c�varındadır. Beton Katkı 
S�stemler� �se 175-180 m�lyon Euro mertebeler�nded�r.İk� grubu toplarsanız 750 m�lyon Euro c�varında b�r Yapı 
K�myasalları pazarı olduğunu düşünüyoruz. %6 büyüme ve pazar payımızı artırma hedefim�z var. BASF'n�n 
globalde de organ�k ve �norgan�k büyüme hedefler� de var. Bu doğrultuda �lerl�yoruz. 

Exclus�ve
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Globaldek� en büyük Yapı K�myasalları firmalarından b�r�y�z. Bunun �ç�n yönet�m�m�z, bayrağı en önde 
taşımaya ve b�z� �lerletmeye çalışıyor. Son dört sened�r de globalde ve Türk�ye'de, c�dd� anlamda büyüdük; 
büyümeye de devam edeceğ�z. Türk�ye, 750 m�lyon Euro'luk b�r Yapı K�myasalı Pazarı olduğu �ç�n çok şanslı 
b�r ülked�r. Bu pazar hep�m�ze yeter fakat öneml� olan bu pazarda büyümek �ç�n neler yaptığımızdır.Daha 
çok buna odaklanmamız gerekt�ğ�n� düşünüyorum.

Geçm�şten günümüze kadar olan değ�ş�kl�kler� göz önünde bulundurduğumuzda, özell�kle Ar-Ge, çevre 
duyarlılığı, müşter� taleb�ne göre özel üret�m yapab�lme konularında kend�n� gel�şt�reb�len 
firmalar,sektörde b�r adım öne çıktılar. BASF olarak, bu kr�terlerle �lg�l� ne g�b� çalışmalar �çer�s�ndes�n�z?

BASF'n�n bünyes�nde, Yapı K�myasalları dışında, ''Sürdürüleb�l�rl�k'' b�r�m� var. BASF �ç�n bu çok öneml� b�r 
bölüm. K�mya sektöründe, sürdürüleb�l�r b�r gelecek �ç�n �novat�f ürünler üretmekte l�der firmalardan b�r�y�z. 
Çevreye duyarlı k�myasallar üret�yoruz. Yapı K�myasalları'nda da özell�kle Ar-Ge yatırımlarımızı hep bu 
yönde yapıyoruz. B�r�nc� sloganımız "Önce İnsan ve Çevre". Pazara sunduğumuz ve anlattığımız 
s�stemler�n tamamı, sürdürüleb�l�r çözümlerd�r. Dolayısıyla BASF bünyes�nde buna yönel�k hesaplama 
yöntemler� var. B�r projen�n çevreye olan etk�s�n�n hesaplanması �stend�ğ�nde, buna yönel�k çalışmalar 
yapab�l�yoruz. Uluslararası projelerde, �ht�yaçlar doğrultusunda yardımcı olab�l�yoruz. Özell�kle karbon ayak 
�z� vb. konularda l�der ve sektörü yönlend�ren firmalardan b�r�y�z. Katkı S�stemler�'nde sattığımız yapı 
k�myasallarının çevre üzer�ndek� etk�ler� ve nasıl yararlar sağladığı �le �lg�l� çalışmalarımız var. Özell�kle su 
tüket�m�n� azaltmak, CO  em�syonunu azaltmak g�b� c�dd� hedefler�m�z var. Hatta ürünler�m�z� buna göre 2

kategor�lend�rm�ş durumdayız. BASF'den b�r ürünü satın aldığınızda, bu b�lg�lere kolaylıkla 
ulaşab�l�yorsunuz. Talep ed�lmes� durumunda bu dokümanları paylaşıyoruz.
Genelde, pazardan aldığımız ger� b�ld�r�mler doğrultusunda, sektörün �ht�yacına yönel�k ürünler üretmeye 
çalışıyoruz. İstanbul Teknopark'ta, Buğra Bey'�n önderl�ğ�nde, İnovasyon Merkez� oluşturmak g�b� b�r 

projem�z var. Burada, bütün farklı �ş 
b�r�mler�nden arkadaşlarımızı b�r 
araya get�rmey� ve şu ank� Tekn�k 
Gel�şt�rme Bölümü'ne yen� bakış 
açıları kazandırarak, c�dd� Ar-Ge 
çalışmaları yapmayı hedefl�yoruz. 
Genelde Yapı K�myasalları grubunun 
Türk�ye ayağı, Global İnovasyon 
Merkezler�'nde adı geçen b�r oluşum 
ancak Ar-Ge, tamamen başka b�r şey. 
Bunun �ç�n c�dd� yatırım yapılması 
gerek�yor. Bu yatırım �ç�n de Buğra 
Bey ve ek�b� şu anda yoğun çalışmalar 
�çer�s�ndeler. Muhtemelen yıl sonuna 
kadar net�celenecek. B�z, b�r aks�l�k 
olmaz �se 2018 yılında orada, �ç�nde 
Yapı K�myasalları Grubu'nun da 
olduğu b�r  İnovasyon Merkez� 
kuracağız.

BASF, ürün çeş�tl�l�ğ� ve yen� ürünler gel�şt�r�lmes� konularında organ�k olarak her sene büyüyor. 
Portföyde olmayan farklı ürünler �le �lg�l� neler plânlıyorsunuz? İnorgan�k büyüme hedefler�n�z var mıdır?

Hem lokalde, hem globalde �norgan�k büyüme hedefler�m�z var. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Yen� ürünler 
anlamında b�z�m �ç�n �novasyon çok öneml�. Bunun sağlanab�lmes� �ç�n, �ş ortaklarımızdan ve n�ha� 
tüket�c�lerden alınan b�lg�ler� olab�ld�ğ�nce süzüyor, global muhataplarımıza ulaştırıyor ve orada yen� 
ürünler gel�şt�r�lmes�n� sağlamaya çalışıyoruz. Özell�kle Yapı S�stemler�'nde c�dd� çalışmalar �çer�s�ndey�z. 
Sadece Türk�ye olarak değ�l, global olarak ele alınmış b�r konudur. Bazı yen� ürün gruplarına g�rmek ve 
onların Türk�ye'de pazarlanmasını hedefl�yoruz. Arkadaşlarım bunların çalışmalarını, pazarlama 
faal�yetler�n� yürütüyorlar. Yakın zamanda bazı sürpr�zler�m�z olab�l�r. Buradak� temel hedefler�m�z; daha 
önce bel�rtt�ğ�m 750 m�lyon Euro'luk pazarda olab�ld�ğ�nce pazar payımızı artırmak, ülkem�z�n tüket�c�s�ne, 
Avrupa'da zaten var olan bazı s�stemler� tanıtmak ve sektörün gel�şmes�ne katkı sağlayacak çalışmalar 
yapmaktır.

Exclus�ve
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BASF, satış, tekn�k serv�s ve pazarlama organ�zasyon yapılanması olarak yapı k�myasalları sektörünün en 
�st�krarlı firması konumundadır. Önümüzdek� dönemde yapılanmada değ�ş�kl�kler düşünüyor musunuz?

Temelde var olan yapılanmamız aynen devam ed�yor. Yakın zamanda majör b�r değ�ş�kl�k düşünmüyoruz. 
Bünyeye yen� genç arkadaşlar katarak, kadroyu gençleşt�rmeye devam edeceğ�z. Bunun b�ze yen� nefesler, 
farklı düşünceler kattığını düşünüyoruz. Satış ve pazarlama ek�b�m�z� güçlend�r�yoruz; güçlend�rmeye de 
devam edeceğ�z. Yapımızda açıkçası büyük değ�ş�kl�kler düşünmüyoruz. Kurulu yapının doğru olduğunun 
b�l�nc�ndey�z. Büyümeye paralel olarak, �ş� paylaştırdığınız �nsan sayısının da artması gerekt�ğ�n� b�l�yoruz. 
Sonuç olarak yaptığımız �ş, �nsanla yapılan b�r �şt�r. Bu yönde kend�m�z� ne kadar güçlend�r�rsek o kadar da 
başarılı olacağımıza �nanıyoruz. 

Son olarak değerl� çözüm ortaklarımıza neler söylemek �sters�n�z?

Öncel�kle z�yaret�n�z �ç�n teşekkür eder�m. İlk altı ayı ger�de bıraktık. D�str�bütörümüz Nanotek'�n üst yönet�m� 
�le bugün çok başarılı b�r değerlend�rme toplantısı yaptık. Hedefler�m�z doğrultusunda �lerled�ğ�m�z� b�r kez 
daha gördük. İş ortaklarımız �çer�s�nde Nanotek'�n b�zler �ç�n öneml� b�r yer� var. Nanotek'�n �st�krarlı 
gel�ş�m�n�, büyümes�n� devam ett�rmes�n� ve "Kazan Kazan" felsefes� �le BASF'n�n, Nanotek'�n, bay�ler�m�z�n 
ve ürünler�m�z� kullanan müşter�ler�m�z�n kazançlı çıkmasını üm�t ed�yorum. Bundan da em�n�m. Bugün 
yaptığımız görüşmelerde tekrar gördük k� aynı yere odaklanmış ve kenetlenm�ş durumdayız. Hep�m�z, �ş� 
nasıl daha büyütüp, gel�şt�reb�leceğ�m�z� düşünüyoruz. Böyle devam ett�ğ� sürece, n�ce başarılar katlanarak 
gelecekt�r. 

Kısa vadel� planlar zaman zaman olab�l�r. Türk�ye �le �lg�l� söyled�kler�m g�b�, temelde, ana perspekt�ften 
uzaklaşmayacağımıza ve başarılı olacağımıza �nanıyorum. Burada Nanotek'e büyük görev düşüyor. Bunu da 
Gürkan Bey ve ek�b�n�n başarıyla gerçekleşt�receğ�n� b�l�yorum. 

Bay�ler�m�z b�z� var eden, bu s�stem� ayakta tutan, b�zler �ç�n en k�l�t çözüm ortaklarıdır. Olab�ld�ğ�nce güçlü ve 
sektörün önde gelen firmalarını bay� yapmak �st�yoruz. B�z�m �ç�n marka a�d�yet� çok büyük önem taşıyor. 
Bay�ler�m�z�n bu markaya güvend�kler�n� ve �nandıklarını b�l�yoruz. Onların güven�n� boşa çıkarmamaya 
çalışıyoruz; ama aynı özver�, gayret ve güven� bay�ler�m�zden de bekl�yoruz. B�z, BASF olarak, öneml� b�r 
global markayız ve sektörün l�der firmalarından b�r�y�z. Bay�ler�m�z�n de bunun farkında olduklarını b�l�yoruz. 

Gel�şme dönem� �çer�s�nde bay� sayımızı bel�rl� b�r sev�yede tuttuk. Bay�ler�n, satışın üzer�nde d�rekt etk�s� 
olduğunu görüyoruz. Sonuçta bay�ler�m�z, n�ha� tüket�c�ye ve pazara ulaşma noktasında stratej�k 
konumdalar. Onlar b�z�m sahadak� tems�lm�z,  yüzümüzdür. B�z�m tems�l�m�z, orada ne kadar kuvvetl� olur �se 
b�z de pazarda o kadar kuvvetl� oluruz. Bunun �ç�n satış ve pazarlama aks�yonlarımızı artırmaya çalışıyoruz. 
S�zler g�b� b�zler de c�dd� bütçeler harcıyoruz. Pazarda BASF'�n talep ed�len b�r marka olmasını sağlamaya ve 
onların �şler�n� kolaylaştırmaya gayret ed�yoruz. Şunu b�l�yoruz; ürünler�m�z� kullanan n�ha� tüket�c�, b�r dahak� 
sefere ürünü �sm�yle talep edeb�l�yor �se b�z, amacımıza ulaşmışız demekt�r. 

Büyük hedefler�m�ze s�z değerl� d�str�bütörler�m�z ve bay�ler�m�z �le b�rl�kte ulaşacağımıza da�r �nancım 
tamdır. Tüm �ş ortaklarımıza sağlıklı, başarılı ve bol kazançlı günler d�ler�m.  

Sevg� ve saygılarımla,

Exclus�ve
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Röportaj

Senem Hanım merhaba. Kısaca s�z� tanıyab�l�r 
m�y�z?

Merhaba, Senem Çalmek�k. 1983 İstanbul 
doğumluyum, evl� ve �k� çocuk annes�y�m. 
Anadolu Ün�vers�tes� Bankacılık ve S�gortacılık 
Bölümü'nden mezun oldum. İş hayatına erken 
yaşlarda başladım, Tanıtım ve teşh�r stantları 
üreten b�r reklam firmasında, önce yönet�c� 
sekreterl�ğ�, sonra satınalma ve depo sorumlusu 
olarak yaklaşık beş yıl görev yaptım. 2008 
yılında BASF Yapı K�myasalları Bölümü'ndek� 
kar�yer�m başladı. Satış ve Pazarlama As�stanı 
olarak altı yıl görev yaptıktan sonra 2014 yılında 
Pazarlama İlet�ş�m Uzmanı olarak atandım ve 
hala bu görev� sürdürmektey�m. BASF a�les� 
�ç�nde bulunmaktan dolayı mutluyum. Çalıştığım 
ş�rketler� kend� �şyer�m g�b� sah�plenerek, 
sorumluluklarımı hakkıyla yer�ne get�rmeye 

çalışıyorum. İş et�ğ� çerçeves�nde, güler yüzlü ve poz�t�f yaklaşımla, ek�p dayanışması ve ruhuna uygun 
olarak, bu büyük z�nc�r�n b�r halkası olmaktan key�f alıyorum ve �ş�m� severek yapıyorum.

Pazarlama İlet�ş�m� Bölümü olarak, z�nc�r�n d�ğer halkalarını oluşturan d�str�bütör ve bay�ler�m�zle �let�ş�m 
hal�nde kalarak, faal�yetler�m�ze devam etmey� ve müşter�ler�m�ze en yüksek kal�tey�, en başarılı şek�lde 
sunmayı hedefl�yoruz.

Özell�kle son üç yılda BASF pazarlama departmanı olarak yoğun b�r faal�yet �ç�ndes�n�z. Çalışmalarınız 
hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?

13 Kasım 2013 tar�h�nde, BASF'n�n Yapı K�myasalları ürünler�n�, Master Bu�lders Solut�ons markası �le Türk�ye 
Pazarı'na sunduğumuz günden bu yana, pazarlama faal�yetler�m�z yoğun çalışmalarla devam ed�yor. 
Globalden aldığımız kurumsal k�ml�k kuralları çerçeves�nde, tüm dünyada markamızı doğru b�r şek�lde 
tanıtmak, markanın sunduğu değerler�, bölgem�zdek� �ş ortaklarımıza ve müşter�ler�m�ze yansıtarak değer 
katmak amacıyla Türk�ye'dek� çalışmalarımızı yürütüyoruz. 

Pazarlama İlet�ş�m Bölümü olarak, yen� markaya geç�ş sonrası, b�rçok konuda marka logo yen�leme 
çalışmaları yaptık. Ürün ambalaj tasarımları yen�lend�, yen� broşürler hazırlandı, marka b�l�n�rl�ğ�n� arttırmak 
amacıyla çeş�tl� promosyon ürünler� yapıldı, sektörel derg�lere �lanlar ver�ld�, fuar katılımlarımız oldu, 
bay�ler�m�ze yönel�k sert�fika, poster, tabela çalışmaları yapıldı, toplantı organ�zasyonlarımız gerçekleşt�. 

D�j�tal platformlarda yen� çalışmalarımız oldu, Master Bu�lders Solut�ons �sm�yle lokal web sayfamız  
www.master-bu�lders-solut�ons.basf.com.tr adres�yle oluşturuldu. Bölgesel olarak Facebook sayfası 
yönet�m�n� ele aldık, BASF'den Master Bu�lders Solut�ons Türk�ye Facebook sayfasında Türkçe paylaşımlar 
yapıyoruz. 
Bölgem�ze a�t Türkçe ve İng�l�zce Mob�l Uygulama hazırlandı ve uygulama �le güncellemeler tarafımızdan 
yönet�l�yor.

Bunların yanı sıra BASF'de �lk kez uygulanan puan promosyon s�stem�ne dayalı müşter� sadakat projes� olan 
“Usta Olan Kazansın” kampanyasını hayata geç�rd�k. Kampanyamız 2015 yılından ber� devam ed�yor. 
2016 yılından bu yana bay�ler�m�z �le çalışmalarımızı paylaştığımız “BİZ'den Haberler” �s�ml� derg�m�z 
yayınlanıyor. 

Master Bu�lders Solut�ons markalı ürünler�m�z �le katkı sunduğumuz �nşaat projeler�n� endüstr� bazında 
sınıflandırıp, görsellerle destekleyerek, anlattığımız prest�jl� b�r çalışma olan “Referans Projeler Kataloğu” 
nu tamamladık.

Pazarlama İlet�ş�m� Bölümü olarak yaptığımız tüm bu çalışmaların Master Bu�lders Solut�ons markasına 
değer katacağına, �ş ortaklarımızla aramızdak� bağları güçlend�rerek, b�rl�kte büyüme hedefim�ze b�z� daha 
da yaklaştıracağına �nanıyoruz.

Senem ÇALMEKİK
BASF Yapı K�myasalları

Pazarlama İlet�ş�m Uzmanı

Exclus�ve
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Röportaj

''Usta Olan Kazansın'' kampanyası �le �lg�l� ger� dönüşler ve bundan sonrak� hedefler�n�z nelerd�r?

''Usta Olan Kazansın'' Kampanyası 2015 Ağustos ayından bu yana devam eden, özell�kle son kullanıcılara 
yönel�k puan promosyon s�stem�ne dayalı b�r platformdur. Kampanya  web s�tes� www.basfustalar�.com
üzer�nden çalışmaya devam ed�yor. 
İk� yıllık zaman d�l�m�nde, kampanya aracılığı �le s�steme üye olarak gönderd�kler� puanlar karşılığı, LCD 
telev�zyon, bulaşık mak�nes�, akıllı telefon, elektr�kl� mutfak gereçler�, ev tekst�l ürünler�, k�ş�sel bakım ürünler� 
ve aksesuarlar g�b� b�rçok faklı kategor�de 700 ürünü üyeler�m�ze ulaştırdık. Kampanya aracılığı �le son 
kullanıcılarımıza dağıtımı yapılan hed�yeler�n değer� şu ana kadar 253.000 TL'ye ulaşmıştır. 

Kampanya çıkış dönem�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z tanıtım faal�yetler�nde, d�str�bütör toplantısı, posterler, 
tanıtım broşürü, hed�ye kataloğu çalışmalarının yanı sıra, İstanbul'dak� bay�ler�m�zde gerçekleşt�rd�ğ�m�z usta 
buluşmalarında yapılan üyel�kler ve tekn�k eğ�t�mler sırasında, ustalara yapılan tanıtım sunumları sayes�nde, 
şu an s�steme kayıtlı yaklaşık 2000 üyem�z bulunmaktadır. Bu yıl sonuna kadar hedefim�z, kampanyayı daha 
çok k�ş�ye duyurarak üye sayımızı 3000'e yükseltmekt�r. Bu hedefe ulaşmada en büyük destekç�m�z�n, son 
kullanıcılar �le sürekl� �let�ş�m hal�nde olan, özell�kle perakende alanında güçlü bay�ler�m�z olmasını 
bekl�yoruz. D�str�bütör ve bay�ler�m�z�n, bu kampanyayı daha çok sah�plenerek verecekler� etk�n destek, 
b�zler �ç�n çok öneml� olacaktır. Bay�ler�m�z�n, Yapı K�myasalları ürünler�n� terc�h eden müşter�ler�ne, ustalara, 
bu kampanyanın sağladığı promosyon ürün avantajlarını vurgulayarak, ürün terc�h� konusunda onları 
yönlend�r�p, s�steme üye olmalarını teşv�k ederek, “Usta Olan Kazansın” kampanyasını b�r satış argümanı 
olarak kullanmalarını bekl�yoruz.

Kampanyaya kayıtlı üyeler�m�z �le �lerleyen günlerde SMS yoluyla �let�ş�me geçerek, onlarla daha akt�f �let�ş�m 
kurmayı, ürünler�m�z ve kampanya hakkında b�lg�lend�rme yapmayı hedefl�yoruz. 

B�r süred�r BASF olarak e-t�caret plâtformu oluşturma konusunda çalışılıyor. Gel�nen son aşama hakkında 
neler söyleyeceks�n�z?

BASF'de p�lot proje olarak �lk kez Türk�ye Yapı K�myasalları bölümünde başlayan E-t�caret plâtformunun 
altyapı çalışmaları tamamlandı. Hedefim�z bu yıl b�tmeden E T�caret projem�z� hayata geç�rmek. Şu anda 
s�ten�n son kontroller� yapılıyor ve t�car� altyapının sorunsuz çalışıp çalışmadığı denen�yor. Çok kısa b�r süre 
�çer�s�nde bu projem�z hayata geçecek.

Master Bu�lders Solut�ons geç�ş� sonrası tabela değ�ş�mler� �le �lg�l� çalışmalar ne aşamadadır?

Master Bu�lders Solut�ons markasına geç�ş�m�z sonrası, b�rçok alanda yaptığımız yen� kurumsal logo 
uygulamaları arasında bay� tabelalarının yen�lenmes� de yer almaktadır. BASF globalden b�ld�r�len kurumsal 
k�ml�k standartları doğrultusunda, tabela �ht�yacı olan bay�ler�m�z bel�rlen�yor. Yapılan �ncelemeler sonucu, 
en uygun tabela formatına göre tasarımlar hazırlanarak, en �y� şek�lde üret�m ve montajları sağlanmaktadır. 
Şu ana kadar 35 adet bay�m�z�n tabela ve/veya cam görsel� yapıldı. Bu yıl �t�barıyla da öncel�kler saptanarak, 
tabela ve görsel çalışmalarımız, bel�rlenen bütçe çerçeves�nde devam ed�yor.

Exclus�ve
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Tanıtım

Şu an mevcutta bulunan ya da faal�yette olan pazarlama argümanları konusunda b�lg�lend�rme yapab�l�r 
m�s�n�z?

2017 Pazarlama planlamamızda yer alan b�r çok konuyu şu ana kadar tamamlamış durumdayız. D�str�bütör 
ve bay�ler�m�ze yönel�k yapılan yen� pazarlama çalışmalarımızı aşağıdak� şek�lde sıralayab�l�r�z.
Ÿ Müşter�ler�m�ze sunab�leceğ�m�z prest�jl� Referans Projeler Kataloğu tamamlandı. Kataloğun d�j�tal    

vers�yonuna web s�tem�zden er�ş�m �mkanı sağlanmaktadır.
Ÿ ”B�z'den Haberler” derg�s�n�n güncel sayılarını web s�tem�z üzer�nden yayınlıyoruz.
Ÿ ”Usta Olan Kazansın” kampanyasını, yen� hedefler�m�z �le yürütmeye devam ed�yoruz.
Ÿ Bay� tabela çalışmalarımız, �ht�yaçlar doğrultusunda perakende yönet�m� �le koord�nel� olarak 

yürütülüyor.
Ÿ Kurumsal web sayfamızı, müşter�ler�m�z�n �ht�yacı olan b�lg� ve dokümanları, en güncel vers�yonları �le 

yen�l�yoruz.
Ÿ Markamız, ürünler�m�z ve faal�yetler�m�z hakkında tüm gel�şmeler�, lokal Facebook sayfamızdan 

tak�pç�ler�m�z �le paylaşıyoruz.
Ÿ Bay�ler�m�z �le olan �let�ş�m�m�z� sürekl� kılmak adına, duyuru ve b�lg�lend�rmeler� ma�l yoluyla 

paylaşıyoruz.
Ÿ MasterSeal ürün a�les�nde yer alan mast�k ürün grubuna a�t, tanıtıcı el broşürü hazırlıyoruz.

Önümüzdek� dönemde pazarlama konusunda farklı olarak ne g�b� faal�yetler plânlamaktasınız?

Gel�şen ve d�j�talleşen teknoloj�n�n hızla hayatımıza entegre olması, mob�l c�hazların kullanımının günden 
güne yaygınlaşması ve aranan b�lg�ye bu yöntemlerle hızlı er�şme �mkânı sağlanab�lmes�nden dolayı, b�z de 
broşür, katalog, derg� g�b� pazarlama argumanlarımızı, d�j�tal vers�yonlarıyla �ş ortaklarımızın kullanımına 
sunacağız. Böylece her yerden çok daha hızlı ve kolay er�ş�m �mkânı sağlanmış olacağına �nanıyoruz.
Pazarlama �let�ş�m Bölümü'nde b�rl�kte çalıştığım D�j�tal Pazarlama Sorumluluğu görev�n� yürüten C�van 
Ada, ş�rket�m�z�n globalde aldığı d�j�tal pazarlama faal�yetler�n�n, Türk�ye'dek� lokal uygulama çalışmalarını 
yürütecekt�r. Önümüzdek� dönemlerde d�j�tal pazarlama araçlarını daha akt�f kullanarak, marka değer�n� bu 
platformlarda da yükseltmek �ç�n çalışmalarımız olacaktır.

Exclus�ve
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Yen� Ürün

 
 

 

MasterSeal ®  CR 495   
 

Pol� ürea Esaslı ,  Ç�ft  B�leşenl� Derz Dolgu Mast�ğ�
 

 

 

 
 

 

 

TANIMI 

MasterSeal CR 435 pol�ürea esaslı, ç�ft b�leşenl�, 
hava şartlarına ve atmosferde bulunan k�myasal 
maddeler�n yol açtığı bozulmalara karşı d�rençl�, 
%100 katı, kend�l�ğ�nden yerleşen derz dolgu 
mast�ğ�d�r. Sah�p olduğu hızlı mukavemet alma ve 
olağanüstü dayanıklılığıyla yatay betonda, 
çatlakların, hasar görmüş derzler�n veya yen� 
kontrol derzler�n�n doldurulmasında kullanılır.

KULLANIM YERLERİ 

Ÿ Depo zem�nler�nde 
Ÿ Üret�m tes�sler�nde 
Ÿ Hava alanlarında 
Ÿ Çatılarda 
Ÿ Park alanları ve garajlarda 
Ÿ Endüstr�yel tes�slerde 
Ÿ Ş�şeleme ve konserve tes�sler�nde 
Ÿ Bes�n �şlem tes�sler�nde 
Ÿ Soğuk hava depolarında 

AVANTAJLARI 

Ÿ Ç�ft b�leşenl�d�r. 
Ÿ Kolay ve hızlı uygulanır. 
Ÿ Kullanıma hazırdır. 
Ÿ Akışkan özell�kl�d�r. 
Ÿ %100 katı özell�k göster�r. VOC ve solvent 

�çermez. 
Ÿ 1 saat �çer�s�nde yaya veya araç trafiğ�ne 

açılab�l�r. 
Ÿ Petrok�myasallara ve k�myasallara dayanımı 

yüksekt�r. 
Ÿ Sıcaklık ve nemden etk�lenmez. 
Ÿ 0°C - 60°C arasında çok hızlı kullanılır. 
Ÿ Çok yüksek termal stab�l�te özell�k göster�r. 
Ÿ Çok yüksek ger�lme d�renc� ve yapısal dayanım 

sağlar. 
Ÿ Yüksek Shore A değer� sayes�nde ağır trafik 

alanlarında kullanılab�l�r. 
Ÿ Motor yağlarına, fren sıvılarına, s�tr�k as�t, 

h�droklor�k as�t ve sodyum h�droks�te d�renc� 
vardır. 

UYGULAMA YÖNTEMİ 
Yüzey Hazırlığı 
Beton Yüzeyler 

Derzler�n �ç ve dış yüzeyler�n�n sağlam, kuru, 
taşıyıcı, tozsuz ve tem�z, aynı zamanda teraz�s�nde 
ve düzgün olmasına d�kkat ed�lmel�d�r. Yüzey, 
aderansı zayıflatacak her türlü yağ, gres, pas ve 
parafin kalıntılarından �y�ce tem�zlenmel� ve 
yüzeyde gevrek parçacıklar olmamalıdır. Yüzeydek� 
bozukluklar MasterBrace ADH 1406 �le 
düzelt�lmel�d�r. Yüzey hazırlığı tamamlanan 
derzler�n dış kenarları uygun gen�şl�kte maskeleme 
bantı yapıştırılarak korunmalıdır. Uygulamadan 
önce yüzey tamamen kuru olmamalıdır. Rutubet 
mast�ğ�n kürlenme süres�n� c�dd� oranda uzatır ve 
mast�kte fazladan baloncuk ve köpük oluşumuna 
sebep olab�l�r. Ayrıca yen� betona yapılacak 
uygulamalarda betonun en az 28 günlük olması 
gerekmekted�r. 

UYGULAMA 
Mast�k Uygulaması 
MasterSeal CR 495 gerekl� durumlarda yüzeye 
uygun b�r astarla uygulanab�l�r. 
MasterSeal CR 495 ç�ft kartuş, özel stat�k karıştırıcı 
ve havalı tabancanın beraber kullanımıyla uygulanır 
(çok hızlı sertleşt�ğ� �ç�n el m�kser� kullanmak uygun 
değ�ld�r). Uygulamaya başlamadan önce kartuş 
yaklaşık 20°C'l�k kullanım sıcaklığına get�r�lmel�d�r. 
Kartuşlar üç dak�ka boyunca düzgünce 
çalkalanmalıdır. Kartuşlar tabancaya yerleşt�r�lerek 
ucu kes�l�r ve özel stat�k karıştırıcı takılan havalı 
tabanca kullanıma hazır hale get�r�l�r. Daha sonra 
derz�n yüzey�nden başlayarak ara ver�lmeden ve 
sürekl�l�k kaybed�lmeden tamamlanmalıdır. 
Herhang� b�r malzemen�n sıkışmasını ve baloncuk 
oluşmasını engellemek �ç�n yavaş ve sürekl� b�r akış 
sağlanmalıdır. Daha sonra yüzey�n son şekl� 
ver�lmel� ve maskeleme bantları derz�n şekl�n� 
bozmadan yüzeyden alınmalıdır.

Exclus�ve
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Yen� Ürün

Koruyucu kapak çıkartılır.300 ml + 300 ml ç�ft kartuş,stat�k m�kser 
ve özel kartuş tabancası.

Ayırıcı �ç bar�yer sökülür. Stat�k m�kser kartuşa monte ed�l�r.

MasterSeal CR 495 kartuş tabancaya
yerleşt�r�l�r.

Kartuş d�k b�r şek�lde tutularak �ç�nde hava
kalmayacak şek�lde m�kser�n çıkış noktasına
kadar sıkılır. İşlem esnasında reaks�yon
oluşmaması �ç�n ara vermeden �şleme
devam ed�l�r.

MasterSeal® CR 495 Uygulama Yöntem�

Exclus�ve



Adres: Esenşeh�r Mahalles� Pırlanta Sokak
No:51 Yukarı Dudullu
Ümran�ye/İSTANBUL

Tel: +90 216 339 12 12 (Pbx)
Faks: +90 216 339 12 17
E-ma�l: �nfo@nanotekgrup.com

BASF'den güvenilir çözümler; 
Master Builders Solutions'da 

Çözümlerimiz; 

Seramik Yapıștırıcıları ve Derz Dolguları 

Su Yalıtım Sistemleri ve Mastikler 

Onarım Güçlendirme Sistemleri 

Zemin Kaplama Sistemleri 

Beton Katkı Sistemleri 

Yeraltı Yapı Sistemleri

Harç Katkıları 
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