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Alman ve İsv�çrel� yatırımcıların ortaklığı �le 
kurulan Yed�tepe Mar�na'nın, Büyükçekmece 
sah�l�nde �nşa ett�ğ� Kıyı İstanbul Projes�'nde; 
mar�na, otel ve Avrupa'nın en popüler 7 
şehr�nden es�nlenerek tasarlanan özel b�r çarşı 
bölümü yer alacak. 
146 dönüm üzer�ne kurulacak ve mar�na, çarşı, 
otel b�r�mler�yle 4 b�n� aşkın k�ş�ye �st�hdam 
sağlayacak olan Kıyı İstanbul Projes�, yarım 
m�lyar Euro'luk rekor b�r yatırımla hayata 
geç�r�l�yor. Tar�h� M�mar S�nan Köprüsü'nün 
bulunduğu Büyükçekmece'de göl �le den�z�n 
b�rleşt�ğ� noktadan başlayarak E5 karayolu 
paralel�nde toplamda 1.200 metrel�k sah�l 
şer�d� boyunca konumlanan dev projede 152 
odalı otel, 1000 yat kapas�tel� mar�na ve açık 
hava müzes� n�tel�ğ�nde �k� katlı çarşı yer alıyor. 
BRN M�marlık'tan Yüksek M�mar Baran Uyan 
�mzasını taşıyan projen�n Çarşı bölümü 7 ünlü 
Avrupa şehr�n�n sembolü olan 32 ayrı b�nadan 
meydana gel�yor. Türk kültürünün Avrupa'dak� 
en güzel örnekler�nden b�r� olan Saraybosna 
Caddes� de açık hava müzes� n�tel�ğ�ndek� 
Çarşı'yı süsleyen özel b�r bölüm olarak yer 
alacak.

 Teras lara  konumlandı r ı lan  prem�um 
restoranları �le dünya mutfağından seçk�n 
örnekler sunacak olan projede 20 b�n 
metrekarel�k eğlence alanı, kongre merkezler�, 
özel gün kutlamaları �ç�n de 1000 k�ş� kapas�tel� 
organ�zasyon alanı yer alacak.
İstanbul kıyılarının en korunaklı bölges� olan 
Büyükçekmece koyunda �nşa ed�len mar�nada 
�k� yarı ol�mp�k yüzme havuzu, Den�zc�l�k 
Müzes� ve Yatçılar K�taplığı'nın yanı sıra su 
sporları ve rüzgar sörfü yapma �mkanı da 
bulunacak. 3 b�n metrekares� açık 1.750 
metrekares� kapalı olmak üzere toplamda 4 
b�n 750 metrekare alan üzer�ne konumlanacak 
yat kulübü ve 1000 yat kapas�tes�ne sah�p 
mar�nada günde 10 b�n yolcu hedefi olan İDO 
�skeles� de yer alacak. Ücrets�z otopark 
�mkanının sunulduğu mar�na bölümünde 750 
metrekarel�k mağaza bölümü yat sah�pler�n�n 
ve den�z sevdalılarının h�zmet�ne sunulacak. 
Tüm bu fonks�yonları ve h�zmetler� �çeren 
dünyanın sayılı kulüpler� arasında yer alacak 
olan mar�nanın 2017 yılının 3. çeyreğ�nde 
h�zmete açılması planlanıyor.
Kıyı İstanbul Projes� �çer�s�nde Türk�ye'n�n 
den�z üzer�nde yapılan �lk 5 yıldızlı otel� yer 
alacak. İk� kat üzer�ne 55 adet 43 metrekarel�k, 
55 adet 80 metrekarel�k ve 42 adet 130 
metrekarel�k olmak üzere toplamda 152 odaya 
sah�p olan otel ayrıca 150 k�ş�l�k güneşlenme 
terası 400 k�ş� kapas�tel� plajı ve restoranları �le 
m�safirler�ne h�zmet verecek.
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Dünya'nın üçüncü, Avrupa'nın �se en büyük 
fi l m  p l a t o s u n u n  � n ş a s ı n a ,  İ s t a n b u l 
Büyükçekmece'de başlandı. De�nar Grup 
tarafından müteah�tl�ğ�, Nesse Yapı'nın da 
taahhüdünü üstlend�ğ� projen�n 2018 yılı 
�çer�s�nde b�t�r�lmes� planlanırken, M�dwood 
F�lm Platosu adı ver�len projede Eylül ayından 
�t�baren çek�mler�n yapılması beklen�yor.

Türk�ye'n�n en büyük sanat akadem�s�n�n 
bünyes�nde yer alacağı proje tamam-
landığında, toplam 21 kapalı stüdyoda aynı 
anda 21 film çek�leb�lecek. Devasa film 
stüdyolarının her b�r�n�n tavan yüksekl�ğ� 16 
metre olarak tasarlanırken, son teknoloj� ses 
yalıtımı ve kapalı çek�m havuzu �se b�n 500 
metrekarel�k b�r alanı kapsayacak. Proje 
hayata geçt�ğ�nde Pearl Harbor, T�tan�k g�b� 
beyaz perdeye damga vuran yapıtlar, 

M�dwood'un devasa çek�m havuzunda kayda alınab�lecek. Boğaz Köprüsü'nden otobüs atılması g�b� b�r sahne de y�ne 
bu havuzda çek�leb�lecek. M�dwood  tamamlandığında, kısa zamanda Holywood’a rak�p olacak. 550 b�n metrekarel�k 
proje alanı aynı zamanda Eğ�t�m Vad�s� de olacak. Kurulacak olan sanat akadem�s�nde, güzel sanatlar, görsel sanatlar, 
kamera arkası, senar�stl�k, sahne sanatları, müz�k g�b� 
sanatın tüm alanlarını kapsayacak b�r eğ�t�m kompleks� 
oluşturulacak.. M�dwood F�lm Platosu'nda, Türk�ye'n�n en 
büyük s�nema salonu �nşa ed�lecek. 1200 k�ş�l�k film 
salonunun yanı sıra üç adet S�nema Müzes�, b�r adet Klas�k 
Otomob�l Müzes�, b�r adet Afr�ka Mask Müzes� �le S�nema 
Tar�h� Müzes� de hayata geç�r�lecek. Her yıl, uluslararası 
çapta film ödüller� dağıtılacak. Sokak sanatçıları, temat�k 
lab�rent bahçes�, öğrenc� yurtları ve 5 yıldızlı otel �nşa 
ed�lecek.  

M�dwood bünyes�nde İst�klal Caddes�'n�n b�r kopyası 
oluşturulacak. Ayrıca 800 metrel�k b�r haval�manı �le �k� 
hel�kopter p�st� de, film veya d�z� çek�mler� �ç�n �nşa ed�lecek. F�lm platosunda üç semav� d�n�n �badethaneler�, temat�k 
restoranlar, s�nema efsaneler�n�n adının yer aldığı kafeler bulunacak. Bulgar�stan’ın başkent� Sofya'dak� film 
stüdyolarının, bu ülkeye yıllık get�r�s�n�n 750 m�lyon dolar mertebes�nde olduğu düşünülürse, AB'n�n en büyük film 
stüdyosu olacak M�dwood, Türk�ye'ye kat ve kat daha fazla get�r� sağlayacaktır.

Nanotek Satış Ek�b� olarak MİDWOOD, DEINAR GRUP ve  NESSE YAPI A.Ş.'n�n gerçekleşt�rd�ğ� bu projey� yakında tak�p 
ed�yoruz.Projede temel, perde, ıslak hac�m, teras ve saha betonlarında BASF markası �le şartname oluşturma 
çalışmalarını sürdürüyoruz.  

Pr�vate

İstanbul'a mega plato projes� - MIDWOOD
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Dünyanın en büyük adl�ye b�nası olan 
Kartal’dak� Büyük Anadolu Adl�yes�, 126 
dönümlük araz� üzer�ne kurulmuş, Türk�ye’n�n 
en büyük kamu b�nası özell�ğ� taşıyor.

550 hak�m ve savcının görev yaptığı, 9 ağır 
ceza mahkemes�, 39 asl�ye ceza mahkemes�, 1 
çocuk ağır ceza mahkemes�,  6 çocuk 
mahkemes�, 1 fikr� ve sına� haklar ceza 
mahkemes�, 40 sulh ceza mahkemes�, 25 asl�ye 
hukuk mahkemes�, 15 �cra ceza mahkemes�, 19 
a�le mahkemes�, 16 asl�ye t�caret mahkemes�, 
20 �ş mahkemes�, 1 fikr� ve s�na� haklar hukuk 
mahkemes�, 20 sulh hukuk mahkemes� ve 2 
tane kadastro mahkemes�n�n yer aldığı 
adl�yede 4 b�n 600 oda bulunmaktadır. 
Toplamda 5 b�n k�ş� çalışmaktadır. 5 ana 
bloktan oluşan adl�ye, 8 kat bodrum ve 4 kat 
üzer�nde toplam 12 katlı olarak �nşa ed�ld�. 
Adl�ye b�nasında 326 savcı odası, 298 
mahkeme salonu, 51 �cra da�res� yer alırken, 
500 ve 180 k�ş�l�k 2 tane konferans salonu, 2 b�n 
600 araçlık otopark, 2 b�n 200 k�ş�l�k 
yemekhane yer alıyor. 

2360.000 m  kullanım alanına sah�p Kartal �çer�s�ndek� yerleşke, dünyanın en büyük adalet b�nası olma özell�ğ�n� 
taşımaktadır.
4.000 k�ş�l�k adl�ye sarayı, 7  ayrı �lçey� tek çatı altında toplayıp, 5.500.000 k�ş�ye  h�zmet vereb�lmekted�r. 4 Şubat 2013 
tar�h�nde h�zmete açılan Adl�ye Sarayı'nda alınan karar �le b�rl�kte, otopark üzer� kısımlarında renovasyon çalışmaları 
başlamıştır. Nuhoğlu İnşaat taahhüdü altında yapılacak çalışmanın amacı, otopark üzer� alanındak� mevcut karoların 
kaldırılması, �zolasyonun yen�lenmes�, yürüyüş yolları ve yeş�l alan çalışması �le b�rl�kte Adalet Sarayı'nın yen� b�r 
görünüme kavuşturulmasıdır. Yapılan görüşmeler ve yönet�m�n aldığı karar doğrultusunda, yalıtım �şler�n�n 
yen�lenmes�nde BASF MASTERSEAL M 640 Pol�üretan Esaslı Su Yalıtım Membranı kullanılacaktır. Masterseal M 640, tek 
b�leşenl�, pol�üretan esaslı, yüksek kalıcı elast�k�yete sah�p rulo ve püskürtme yöntem� �le uygulanan su yalıtım 
membranıdır. 

245.000 m 'l�k otopark üzer� �zolasyon uygulaması, BASF Yapı K�myasalları Anadolu Yakası Bay�s� ÖZSU İZOLASYON 
tarafından yapılacak olup, 3-4 aylık b�r süreçte tamamlanması planlanmaktadır. 

Pr�vate

Nuhoğlu İnşaat Proje Müdürü - Sac�d AYDIN

İstanbul Anadolu Adalet Sarayı
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Gökhan  bey  merhaba, b�ze kısaca firmanızdan bahseder m�s�n�z?

Merhaba, Gökhan Yıldız. Han İnşaat olarak yaklaşık 20 sened�r �nşaat sektöründey�z. Konut �nşaatları, t�car� yapılar, 
kurumsal b�nalar öncel�kl� �şler�m�zd�r. Şu an �ç�n  ağırlıklı olarak Tek�rdağ �l�nde beş faal şant�yem�zle faal�yetler�m�z� 
sürdürüyoruz.

C�yt Port Projes� hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z? 

-24 mt kotundak� yen� projem�z olan C�ty Port projes�ne başladık. 
Sahada fore kazık ve temel hafr�yat çalışması devam etmekted�r. 
Perde yalıtımlarında da çözüm ortağımız olarak BASF firmasını 
ve ürünler�n� bel�rled�k.
Klas�k b�r �ş merkez�nden çok profesyonelce yönet�len b�r t�caret 
merkez� olan C�typort, farklı kullanım alanlarına cevap 
vereb�lecek n�tel�kte tasarlandı. Yüksek tavana sah�p ofisler�, özel 
g�r�şlere sah�p dükkanlarıyla  beklent�ler�n çok ötes�nde 
standartlara sah�p olacak.

Tek�rdağ Bölges�’nde BASF ürünler� �le b�rl�kte tamamladığınız projeler�n�z hang�ler�d�r?

2Değ�rmen Altı Konakları ; 8 blok 40 m   80 da�re �nşaatı
2Han  Rez�dance Prem�um Konutları 6 blok 18.000 m   60 da�re �nşaatı

2Galer�a  Loft Yaşam Merkez� ;18.000 m
2Zeytun�  Mal�kaneler� 12 v�lla 10.000 m

2Zeytun� Teras ;20.000 m   31 adet v�lla  

Üret�c�-d�str�bütör-bay� üçgen� �le çalışmanızın sebepler� nelerd�r?

Sadece satış odaklı b�r yapı olmamanız, malı satınalma aşamasından sonra da �rt�batı koparmamanız, satış sonrası �lg� 
alakanın yüksek olması, tekn�k ve k�ş�sel desteğ�n üst düzeyde olması sebeb� �le çözüm ortağı olarak çalışmaktayız.

Son olarak okurlarımıza �letmek �sted�ğ�n�z mesajlar var mıdır?

İzolasyon, �nşaatın en kr�t�k kalemler�nden b�r�d�r. Faydaları ve get�r�ler� zaman �çer�s�nde anlaşılır. Öyle firmalar terc�h 
ed�n k� s�ze, problem değ�l zaman kazandırsın.

Röportaj

 
C�ty Port
Tek�rdağ
(Han İnşaat)

GökhanYILDIZ - F�rma sah�b�
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Uygulama
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OTOPARK ÜSTÜ SU YALITIMI

2Büyükçekmece Beled�ye Başkanlığı'nın yen� h�met b�nası �nşaatındak� 3670 m  alana sah�p teras otopark üstü su 
�zolasyonu, Basf Masterseal M811 s�stem �le uzman uygulamacı bay�m�z Akor İzolasyon tarafından yapılıp, su test�n� 
tak�ben başarılı b�r şek�lde tesl�m ed�lm�şt�r.

Otopark döşeme betonu üzer� Mastertop P677 epoks� esaslı astar �le astarlanarak üzer�, s�l�s kumu �le kaplandı. Daha 
sonra epoks�den pol�üretana geç�ş astarı olan Mastertop P691 uygulanıp yalıtıma uygun hale get�r�ld�. Geç�ş astarı üzer�ne 

2m 'de yaklaşık 2 kg sarfiyatla Masterseal M811 pol�üretan esaslı ç�ft komponentl� su yalıtım malzemes� püskürtülerek 
otopark teras yalıtım s�stem� tamamlanmıştır.

Yalıtım uygulamasını tak�ben teras kısmına su doldurularak sızdırmazlık test� yapılmıştır. Test�n başarılı olmasının 
ardından yalıtımı korumak amacı �le 300 gr/m² ağırlıkta Nanofabr�c  Geotekst�l Keçe ser�lm�ş, üzer�ne Nanodra�n 600 
drenaj levhası örtülmüş ve koruma betonu atılmak üzere proje yönet�m�ne tesl�m ed�lm�şt�r.

Yalıtım önces�nde merd�venlerdek� bozuklukların düzelt�lmes� amacı �le MasterEmaco S 488 brüt beton tam�r harcı 
kullanılımış ve merd�venler yalıtıma hazır hale get�r�lm�şt�r. Tüm kenar köşe b�rleş�m yerler�ne Masterflex 440 pol�üretan 
esaslı derz dolgu mast�ğ� takv�yel�  Mastert�le WP630 pah bandı uygulanarak önlem alınmıştır. Süzgeç montajlarında 
Masterflow 928 grout harcı kullanılmıştır.

B.Çekmece Beled�ye 
Başkanlığı 
Yen� H�zmet B�nası
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Ekrem Bey merhaba, b�ze kısaca kend�n�zden 
bahseder m�s�n�z?

Merhaba. Ekrem Eslek. İstanbul Kadıköy doğumluyum. 
Balıkes�r Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� İnşaat 
Mühend�sl�ğ� 2009 yılı mezunuyum. Yurt�ç� ve yurtdışı 
çeş�tl� projelerde yer aldım. Katma değer� yüksek 
endüstr�yel projelerde yer almak, ben� her zaman mutlu 
etm�şt�r. 

2013 yılında Arab�stan Peps�co-Lays Projes�'nde Tek 
Yapı İnşaat �le tanıştık. Kar�yer�m� bu firmada devam 
ett�rmey� planlıyorum. 
Türk�ye'n�n öneml� projeler�nden b�r� olan İş Bankası 
Data Center'da görev yapmaktasınız. Proje hakkında 
b�lg� alab�l�r m�y�z?

2 2 İş Bankası Data Center, Tuzla Bölges�'nde 32.000m 'l�k alana kurulu, 37.000 m �nşaat alanına sah�p olup, TİER 4 
sert�fikalı Türk�ye'n�n alanında en öneml� projeler�ndend�r. Projem�zde ver� merkez�, �dar� b�na ve d�ğer yardımcı tes�sler 
bulunmaktadır. Taşıyıcı s�stem olarak ver� merkezler�nde yapısal çel�k, �dar� b�na da �se betonarme terc�h ed�lm�şt�r.Data 
Center projeler�n�n en öneml� kıstası, deprem ve sel g�b� herhang� b�r doğal afette tes�s�n, ara vermeden çalışmasına 
devam etmes� gerekmekted�r. TİER 4 sert�fikasının hedefi, %99,995 oranında kes�nt�s�z çalışmasını garant� etmek 
demekt�r. Projem�z, 2016 yılında başlanmış olup, 2017 yılının �çer�s�nde tesl�m ed�lecekt�r.

Tek Yapı İnşaat'ın uzmanlık alanları 
nelerd�r?

F�rmamız uzun yıllardır �nşaat, taahhüt 
sektöründe h�zmet vermekted�r. 2003 yılı 
�t�bar� �le Tek Yapı İnşaat adı altında bell� b�r 
kal�te, �ş güvenl�ğ� ve çevre pol�t�kalarını 
ben�msey�p, kurumsal firmalarla profesyonel 
yaklaşımla çalışmaktadır.

Güncel projeler�m�z, Ar-Ge Merkezler�, Data 
Center ve Endüstr�yel projelerd�r.

Projede BASF ürünler�n� terc�h etme 
sebepler�n�z nelerd�r?

Projem�z TİER 4 sert�fikalı b�r proje olduğu 
�ç�n, BASF ürünler�n� terc�h ederken tereddüt 
etmed�k. Projem�zde �zolatör altı grout 
uygulamasında, BASF MasterFlow 928 
ürünü �le, %98 doluluk oranı testler� �le 
b�rl�kte �sted�ğ�m�z sonuçları elde ett�k. 

TEK YAPI - EKREM ESLEK

İş Bankası Data Center - TUZLA
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Ver� alanlarında, tozuma ve sızdırmazlık ürünler�, zem�nlerde Mastertop BC372 Th�x epoks� zem�n kaplaması 
kullanılmıştır. Bu uygulamalarda, BASF ve NANOTEK olarak gerek malzeme tem�n�, gerek uygulama yöntemler� �le �lg�l� 
proje yönet�c�ler�nden tekn�k destek alarak �sten�len sonuçlar elde ed�lm�şt�r.

Projen�zde yangın yalıtımında Nanoflame® ürünler�n� terc�h ett�n�z. Pas�f yangın durdurucu s�stemler�m�z hakkında 
memnun�yet�n�z� öğreneb�l�r m�y�z? 

Projeler�m�zde olası yangınlarda, �nsan ve d�ğer proseslere zarar vermeden, m�n�mum hasarla tehl�keler� atlatmak �ç�n 
yangın yalıtımına c�dd� anlamda önem vermektey�z.
Tüm yangın geç�şler�nde, şartnamem�zde �sten�len 120 dak�ka yangın dayanımı olan Nanoflame® Pyrocoust�c Sealant 
ürününü terc�h ett�k. Alev�n ve zeh�rl� gazların geç�ş�n� durdurmak üzere tasarlanmış yangın durdurucu b�r mast�k olan 
Pyrocoust�c Sealant, EN 1366-4 ve BS 476 Part 20 standartlarına ve Cert�fire No CF 724'e göre 5 saat yangın dayanım 
sert�fikasına sah�p b�r ürün olarak taleb�m�z� fazlasıyla karşılamıştır. 

BASF uygulamalarında �ş ortaklığı yapan yetk�l� bay�ler�m�z hakkında neler söylemek �sters�n�z?

İş Bankası Tuzla Data Center Projes� kapsamında malzeme tem�n�nde, İzm�t bay�n�z  Neotekn�k Yapı Yalıtım firması, zem�n 
kaplama uygulamalarında �se uygulamacı bay�n�z olan Ak�s Yapı �le yolumuza devam ed�yoruz. Kend�ler� �le olan 
çalışmalardan son derece memnunuz, karşılıklı t�caret�m�z profesyonel olarak devam edecekt�r.

Röportaj
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Gama & Türkerler İş Ortaklığı

Sağlık Bakanlığı'nın Türk�ye genel�nde gerçekleşt�rmey� planladığı 18 adet entegre sağlık kampüsünden  b�r� olan 
Kocael� Şeh�r Hastanes�, Gama Hold�ng ve Türkerler Hold�ng �ş ortaklığıyla hayata geç�r�l�yor. Sağlıkta h�zmet kal�tes�n�n 
artırılması, tedav� çeş�tl�l�ğ�n�n ülke genel�ne yayılması, sağlık alanında bölgesel gel�ş�m�n tamamlanarak etk�n sağlık 
h�zmet�n�n sunulab�lmes� hedefiyle projelend�r�len Kocael� Şeh�r Hastanes�, toplam  350 m�lyon Euro'luk yatırımla 
gerçekleşecek.

Toplam 368.668 m² arsa alanına kurulacak Kocael� Şeh�r Hastanes�, 335.648 m²  �nşaat alanına sah�p bulunuyor. 90  b�n 
m²  kapalı otopark alanı olan Kocael� Şeh�r Hastanes�, toplam 1200 yatak kapas�tel� olarak �nşa ed�lecekt�r.
Kocael� Şeh�r Hastanes� �ç�nde 494 yataklı bölge hastanes�, 116 yataklı onkoloj� hastanes�, 246 yataklı kadın doğum ve 
çocuk hastanes�, 124 yataklı kalp damar hastalıkları hastanes�, 100 yataklı yüksek güvenl�kl� adl� ps�k�yatr� hastanes� ve 
100 yataklı fiz�k tedav� ve rehab�l�tasyon hastanes� yer alacak.

Projede şuan �ç�n  Yavuz Dekorasyon,  EDC  ve Duruay İnşaat  firmaları kaba �nşaat kısmını yürütmekteler. Şant�ye 
�malatları başlamadan proje yönet�m� �le yapmış olduğumuz görüşmeler net�ces�nde, projede b�rçok ürünümüz 
onaylanmıştır.  İlk etapta 1.200.000 m²  kalıp alanı �ç�n Masterfin�sh RL300 kalıp yağımız ve Masterkure 220 WB kür 
ürünler�m�z kaba �nşaat yüklen�c�ler� tarafından kullanılmaya başlanmıştır.  Yavuz Dekorasyon ve Duruay  İnşaat 
firmalarına  bay�m�z Demsan  Yalıtım , EDC İnşaat  firmasına da İzm�t  bay�m�z  Neotekn�k  Yalıtım h�zmet  vermekted�r. 

Proje kapsamında toplamda  130 b�n m² temel alanı,  açık ve yeş�l çatı s�stem� olmak üzere yaklaşık 200 b�n m²  teras 
alanı , 1 adet  terasta hel�kopter p�st�, 90 b�n m² kapalı otopark alanı vardır. Coğrafi olarak deprem açısından c�dd� r�skler 
taşıyan b�r bölgede �nşa ed�len dev  projede, temel altlarında deprem �zolatörü uygulaması yapılacaktır. Bu kapsamda 
proje devamında gündeme gelecek olan onarım ve güçlend�rme ürünler� , grout �malatları,otopark kaplamaları,  yeş�l 
çatı, seram�k yapıştırıcısı, ıslak hac�m ve teras yalıtımları g�b� konuları yakından tak�p etmektey�z.

GAMA-TÜRKERLER  �ş ortaklığı �le yapmış olduğumuz görüşmeler net�ces�nde BASF YAPI KİMYASALLARI ve 
NANOTEK GRUP olarak en çok terc�h ed�len markalar arasında bulunmaktayız.
Sağlık Bakanlığı tarafından Kocael� Cephanel�k Mevk��'nde yapımı devam eden dev projey� gerçekleşt�ren Gama 
Hold�ng ve Türkerler Hold�ng, şeh�r hastanes�n�n 25 yıllık �şletme hakkına da sah�p olacaklar. 2020 yılında �nşaat  
tamamlanarak faal�yete geçmes� planlanmaktadır.

Kocael� Şeh�r Hastanes�
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Bek�r Bey merhaba, s�z� tanıyab�l�r m�y�z?

Merhaba, Ebubek�r Gürbüz. 1982 yılı Erz�ncan doğumluyum. 
Evl�y�m. İk� çocuk sah�b�y�m. İlk ve orta öğren�m�m� Erz�ncan'da 
tamamlayıp, 1999 yılında l�sans eğ�t�m�m�n başlamasıyla b�rl�kte 
İstanbul'a yerleşt�m. İstanbul Ün�vers�tes�'nde, B�lg�sayar Yazılım 
/IT Ön L�nsans ve İkt�sat-Ekonom� üzer�ne öğren�m�m� 
tamamladım. F�restone ve Ameron markalarının Türk�ye 
D�str�bütörler� olan firmalarda 10 yıllık b�r sürede Tekn�k Satış, 
Tekn�k Danışman, Tekn�k Koord�natörlük görevler�nde bulundum. 
2011 Mayıs ayında Protech Endüstr�yel adı altında kend� firmamı 
kurarak t�caret hayatına atıldım. 
 

Protech Endüstr�yel olarak faal�yetler�n�z hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?

PROTECH Endüstr�yel Tekn�k Koruma İnşaat Taahhüt T�caret Ltd. St�., endüstr�yel tes�sler, maden tes�sler�, k�mya tes�sler�, 
t�car� b�nalar, �çme suyu , baraj ve atıksu arıtma tes�sler� alanlarında faal�yet gösteren �nşaat-çel�k konstrüks�yon �malat ve 
montaj firmalarına; kal�te ve performansı kanıtlanmış, uluslararası endüstr�yel boya/kaplama ürünler�n�n tedar�k ve 
serv�s�n� vermek üzere kuruldu. 
15 yıllık teor�k ve prat�k b�lg� ve deney�m�n sonucu kurulan ş�rket, endüstr�yel tes�sler, madenler, barajlar, boru hatları 
taşımacılığı, petrok�mya ve k�myasal üret�m tes�sler�, t�caret merkezler�, nükleer, term�k, rüzgar ve h�droelektr�k enerj� 
santraller�, akaryakıt ve gaz tankları, �çme suyu ve atıksu tes�sler�nde yer alan çel�k ve beton yüzeyler�n korunması �ç�n 
yüksek performanslı endüstr�yel boya ve kaplamaları, profesyonel su yalıtımı ürünler�, yangın koruma ve yüzey koruyucu 
s�stemler� konularında, ürün satış ve uygulama h�zmet� gerçekleşt�rmekted�r. 

Protech, ürün uygulama ve serv�s kal�tes�, tekn�k deney�m ve profesyonel yaklaşımı �le Türk�ye pazarındak� payını 
artırmayı hedeflemekted�r. 

F�rma bünyes�nde kaç k�ş�l�k b�r ek�p �le çalışıyorsunuz ?

F�rmamız bünyes�nde 15 k�ş�l�k b�r çek�rdek kadromuz vardır. Proje �ht�yacına göre dış kaynak �le b�rl�kte sayımız 60 k�ş�y� 
bulmaktadır.

Sadece İstanbul merkezl� olarak mı faal�yet göster�yorsunuz?

Merkez�m�z İstanbul Ş�şl� �lçes�nde bulunmaktadır. Ayrıca 2013 yılında, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeler�ndek� 
müşter�ler�m�ze, daha hızlı h�zmet ve loj�st�k destek sağlamak üzere Erz�ncan-İl�ç �lçes�nde �lk şubem�z� açtık. Bunun 
yanında, ağırlıklı olarak kullandığımız ürünler�n %90'ı Amer�kan menşe�l� olduğundan dolayı, Los Angeles – Kal�forn�ya'da 
da b�r loj�st�k ofis�m�z mevcuttur.

Protech Endüstr�yel'�n uzmanlaşmış olduğu konular hang�ler�d�r?

Yukarıda bahsetm�ş olduğum yapıların yangın korunumu, atmosfer�k korozyon korunumu, mekan�k aşınma dayanımı ve 
�zolasyon (su ve ısı) konularında uzman ek�pler�m�zle faal�yetler�m�z� sürdürmektey�z.

Mevcutta devam etmekte olan projeler�n�zden bahsedeb�l�r m�s�n�z?

Su ve ısı �zolasyonu, çel�k yapıların korozyon amaçlı boyalar �le korunması,zem�n kaplamaları ve yangın koruma boyaları 
tatb�k� olmak üzere 4 farklı şant�yem�z devam etmekted�r. 

· Ankara ROKETSAN projem�z �ç�n F�restone EPDM grubu ürünler �le temelaltı, perde ve teras yalıtımları,
· Kırıkkale TÜPRAŞ Rafiner� projem�z �ç�n PPG-PMC  P�thchar-XP h�drokarbon yangın koruma uygulaması,
· Erz�ncan ANAGOLD Altın Maden� Çel�k Yapılar ve TANK projeler�m�z �ç�n PPG-AMERCOAT grubu ürünler �le 

korozyon koruma uygulamaları,
· BURSA OSB Fabr�ka projem�z �ç�n Lat�crete Grubu endüstr�yel  zem�n kaplama uygulamaları mevcutta devem 

eden �şler�m�zd�r.

Roketsan ITS Projes�
Mamak - Ankara

Protech Endüstr�yel Genel Müdürü - E. Bek�r GÜRBÜZ 



11

Röportaj

Pr�vate

F�restone EPDM RubberGuard uygulamalarınız hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z?

İlk EPDM uygulamamızı 2004 yılında yapmıştık. Volkswagen Uzay Yetk�l� Araç Serv�s Merkez� teras çatı su �zolasyonu �le 
başlamıştık. Bu uygulamadan sonra b�rçok proje kullanıp, yaklaşık 400.000 m²'l�k b�r referans l�stes�ne sah�p olduk. 
Üstün mukavemetl�, uzun ömürlü,hızlı ve kolay uygulanab�l�r, yüksek esnekl�k ve uzamaya sah�p, düşük bakım mal�yet� 
gerekt�rd�ğ�, çevre dostu olduğu,UV ve ozon dayanımına sah�p olduğu �ç�n terc�h ed�yoruz.

Roketsan Projes� hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?  

Savunma Sanay� �ç�n yapmış olduğumuz en büyük uygulama projem�z olması sebeb�yle b�z�m �ç�n son derece büyük 
öneme sah�pt�r. Roketsan, Savunma Sanay� İcra Kom�tes� kararı �le “ülkem�zde roket ve füze tasarımı, gel�şt�r�lmes� ve 
üret�m� konularında l�der b�r kuruma sah�p olunması” amacı �le 1988 yılında kurulmuş ve �lk üret�m projes�; uluslararası b�r 
program olan 'St�nger Avrupa Ortak Üret�m Projes�' çerçeves�nde, St�nger füzeler�n�n sevk s�stem�n�n üret�lmes� 
olmuştur. 1988 yılında çek�rdek b�r kadroyla faal�yet�ne başlayan Roketsan, bugün %52's� mühend�s olmak üzere 
1.900'den fazla personel�, 4 M�lyar TL'ye varan bağlanmış sözleşmes� ve sah�p olduğu teknoloj�k b�lg� b�r�k�m �le 
savunma sanay�nde b�r dünya ş�rket� olma yolunda hızla �lerlemekted�r. 

ankara Mamak �lçes�nde bulunan Roketsan ITS Tes�s� yapım şartnames�nde 17.000m² temel altı ve 11.000m² perde su 
yalıtım �şler�n�n F�restone Rubbergard EPDM �le yapılması öngörülmüştü. Bu sebeple 1,14 mm F�restone markalı EPDM 
membran �le temel altı ve perde yalıtım uygulamalarını tatb�k ett�k. Yalıtımı korumak maksadı �le temek altında 
Nanofabr�c 500 gr/m² ağırlığında geotekst�l keçe kullandık. Perde korumalarını �se y�ne Nanotek firmasından tedar�k 
ett�ğ�m�z XPS levhalar �le gerçekleşt�rd�k. 13.000m² teras ve yeş�l çatı detaylarını da aynı şek�lde çözmey� 
hedeflemektey�z.

Çözüm ortaklarımıza �letmek �sted�ğ�n�z b�r mesaj var mıdır?

Öncel�kle böyle b�r fırsatı verm�ş olduğu �ç�n Nanotek a�les�ne çok teşekkür ed�yorum. Büyük projelere adım attığınız 
zaman, arkanızda büyük tedar�kç� firmaların desteğ�ne çok �ht�yacınız vardır ve çok öneml�d�r. Bu durum gücünüze güç 
katmaktadır. İht�yacımız olan bu desteğ�, sektörün en büyük ürün tedar�kç�ler�n b�r� olan Nanotek firmasından görmek, 
b�z� oldukça mutlu etm�şt�r. Sonsuz teşekkürler...  



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

EPDM Bantlar
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