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7  metre 77 sant�metre boyundak� dünyanın en büyük alem�ne sah�p olan Çamlıca Cam�, 125 b�n metrekare alanda 
hayata geç�r�l�yor. Cam�, kubbe kemerler�n�n �ç kısmına takılan 220 metre boyunda "Fet�h Sures�"yle d�kkat çek�yor. 
Çamlıca Cam�s�'n�n b�r d�ğer özell�ğ� �se, herhang� b�r afet anında s�v�l savunma anlamında, kapalı alanları �le 100 b�n 
k�ş�y� barındıracak şek�lde plânlanmış olmasıdır. Çamlıca Cam�, 10 Haz�ran 2018 tar�h�nde düzenlenecek resm� törenle 
�badete açılacak.

Çamlıca'da görüntü k�rl�l�ğ� oluşturan ver�c�ler�n tek noktada toplanması �ç�n 2016 yılında temel� atılan Küçük 
Çamlıca Kules�, tamamlandığında 365 metrel�k yüksekl�ğe ulaşarak, Par�s’�n s�mges� olan 300 metrel�k Eyfel 
Kules�’nden daha yüksek olacak. 221 metre yüksekl�ğ�ndek� kuleye, 168 metrel�k çel�k anten eklend�kten sonra, 201 
metre kotuna çek�lecek ve toplamda yapı yüksekl�ğ� 365 metreye ulaşacak. İstanbul´un sembolü olması beklenen 
yen� kule tamamlandığında, vatandaşların göreb�leceğ� �k�nc� sey�r terası yüksekl�ğ� 153 metre (Den�z sev�yes�nden 
371 metre) yüksekl�ğe çıkılab�lecek.

ÇAMLICAÇamlıca, İstanbul Anadolu Yakası Üsküdar �lçes� sınırlarında yer alan, tepel�k ve yeş�l b�r semtt�r. İstanbul’un ve 
Boğaz�ç�’n�n en güzel manzaralarının görüleb�leceğ� çam korularını �çeren Büyük Çamlıca Tepes� (Sefa Tepes�) (268), 
Küçük Çamlıca Tepes� (229) bu semte bulunur. Kısıklı, Emn�yet, Küplüce, Ferah, Yavuztürk, Bulgurlu ve Acıbadem 
Mahalleler�’nden oluşur. Çamlıca, �lk kez IV. Murat devr�nde �mar görerek kullanıldı. “Bağ-ı C�han” adlı kasrın 
yaptırılmasıyla İstanbul'un en ünlü sayfiye yer� oldu. 19'uncu yüzyılda köşklerle donatıldı ve bugün de SİT kararlarıyla 
doğal dokusunun korunmasına gayret ed�l�yor. Çamlıca'nın b�r başka özell�ğ� de, göçmen kuşların, İstanbul'da en açık 
şek�lde ve uzun sürelerle gözetleneb�ld�ğ�, tek ve uğrak yer olmasıdır. Eğer Çamlıca'dan şehr� seyretmed�ysen�z, 
İstanbul'un güzell�ğ�n� görmüş sayılmazsınız..”
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 NAZENİN KONAKLARI - ÇENGELKÖY

Çengelköy…tar�h� çınarlarıyla, eşs�z boğaz manzarasıyla, doğal ve tar�h� dokusunu yüzyıllardır korumayı başarmış, 
efsanelere, h�kayelere konu olmuş İstanbul'un en çok yaşanması arzu ed�len semtler�n�n başında gel�yor. Nazen�n 
Konakları, tam da bu özlem�, bu �steğ� karşılayacak b�r proje olarak tasarlandı. Çengelköy' e hak�m noktada �nşasına 
başlanan proje, geleneksel ç�zg�ler�yle ön plana çıkan, sosyal �mkanlarıyla şeh�r hayatının her anını zevke dönüştürmey� 
vaded�yor.

Boğaz hattının hemen üzer�nde Bahçel�evler Mahalles�' nde tamamlanacak olan Nazen�n Konakları, 12 b�n metrekare alan 
üzer�nde projelend�r�ld� ve 9 blok, 76 da�re ve 14 mağazadan oluşuyor. Nazen�n Konakları' nda bahçe dubleks�nden çatı 
dubleks�ne kadar 3+1 �le 5, 5+2 arasında değ�şen da�re seçenekler� her a�leye h�tap ed�yor. Ayrıca özel d�zayn �ç dekorasyon 
ürünler�nden,  ankastre beyaz eşyaya kadar her türlü �ç detay düşünüldü.
Nazen�n Konakları'nda Ön Plana Çıkan Özell�kler;
Kadın ve erkekler �ç�n �k� ayrı sosyal tes�s, kadın ve erkekler �ç�n özel kapalı yüzme havuzları, kadın ve erkeklere özel fitness 
center, sauna, türk hamamı, buhar odası, masaj odası, squash, masa ten�s�, b�lardo, amfi t�yatro, paten alanları, yürüyüş, 
b�s�klet parkurları, kapalı devre kamera s�stem�, kapalı otopark (her da�reye 2 araçlık otopark ve m�safir otoparkı), çocuklar 
�ç�n part� ve oyun alanı ve özel tasarlanmış peyzaj alanları, her da�reye 5m²' l�k depo alanları bulunmasıdır.
NAZENİN KONAKLARI Projes�; Nanda Yapı, Ergonom� M�marlık ve Pehl�vanoğulları �şb�rl�ğ�yle gerçekleşt�r�lmekted�r.
Proje dah�l�ndek� otopark teras yalıtım �ler�, uzman uygulayıcı bay�m�z Bayrak İnşaat tarafından gerçekleşt�r�lmekted�r. 
Yaklaşık 7000 m²' l�k otopark teras alanında MasterSeal® M 810, pol�üretan esaslı, �k� b�leșenl�, solvents�z, çatlak örtme 
(crack br�dg�ng) özell�ğ�ne sah�p, su �zolasyon membranı uygulaması yapılmıştır. Yalıtım �le peyzaj arasına NanoGreen, 
ekstans�f yeş�llend�rmel� düz yeş�l çatılar �ç�n perforasyonlu HDPE kabarcıklı levha, PP filtrasyon jeotekst�l tabaka, nem 
tutucu jeotekst�l keçe ve LDPE kök koruma folyosundan oluşan yeş�l çatı s�stem� döşenm�şt�r. 
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NEF - BAHÇELİEVLER 

T�mur Gayr�menkul �mzası taşıyan Nef Bahçel�evler Projes�, 44 b�n 326 metrekarel�k arsa üzer�ne kuruluyor. Toplamda 
3.480 m² t�car� alan, 24.591 m² peyzaj alanı bulunan projede, toplamda 10 blokta 903 da�re ve 19 adet t�car� ün�te �nşa 
ed�l�yor. Nef Bahçel�evler Projes�' ndek�  bloklar, 6 �la 20 katlı olarak tasarlandı , 1+1' den 5+1' e kadar da�re t�pler� yer alıyor. 
Da�reler�n alanları �se 60 �le 270 metrekare arasında değ�ş�yor. Merter Meydan AVM arsası üzer�ne kurulan proje, metro 
durağının hemen önünde yer alıyor. Nef Bahçel�evler'�n E-5'e uzaklığı �se sadece 1 k�lometre mesafede bulunuyor.
45 dönümlük Nef Bahçel�evler arsasının 25 dönümü, özel tasarlanmış peyzaj alanından oluşuyor. Projede yer alan 9 b�n 
metrekarel�k teras ve kat bahçeler� de doğayı, evler�n �ç�ne taşıyor. Ayrıca Nef Bahçel�evler' �n önünde ve yanında, yaklaşık 
20 b�n metrekarel�k b�r park alanı da yer alıyor. Öte yandan dev havuz alanları, özel tasarım sokak lambaları, saat kules�, 
seram�k&marangoz atölyes�, d�nlenme bahçeler� yer alan Nef Bahçel�evler' �n sak�nler�, m�n� sera, odun fırını, pop-up 
dükkanlar, çınaraltı meydan kahves� g�b� alanlarda, a�le ve arkadaş grupları �le sınırsız sosyalleşme �mkânı bulacaklar.

Şah�n Bey merhaba. S�z� ve firmanızı tanıyab�l�r m�y�z?

Merhaba. Şah�n Yılmaz. 1986 İstanbul doğumluyum. Anadolu Ün�vers�tes� İkt�sat Bölümü' nden 2009 
yılında mezun oldum. 2013 yılından bu yana yapı k�myasalları sektörü �çer�s�ndey�m. 2017 yılı �t�bar�yle 
İzoagra İzolasyon bünyes�nde Proje Yönet�c�s� olarak çalışmaya başladım.

Bursa'da 1999 yılında faal�yet vermeye başlayan firmamız, Bursa 
ve d�ğer �llerde her türlü yalıtım kalem� �le �lg�l� h�zmet� 
vermekted�r. 

Başlıca yalıtım uzmanlıklarımız; 

Ÿ  Püskürtme Pol�ürea Uygulamaları,                           
Ÿ  Geosentet�k K�l Örtü İle Temel altı Yalıtımı             
Ÿ  Perde Yalıtımları, 
Ÿ  Perde Koruma Katmanları, 
Ÿ  Epdm membran �le kaplama, 
Ÿ  Membran �le temel perde yalıtımları, 
Ÿ  Teras Yalıtımları, 
Ÿ  Yeş�l Çatı Drenaj S�stemler�, 
Ÿ  Islak Hac�m Yalıtımları, 
Ÿ  Çatı kaplama s�stemler�, 
Ÿ  Gölet yalıtımı.
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F�rma kültürü olarak �lk hedefim�z, çalıştığımız firmaların, yalnızca h�zmet verd�ğ�m�z  projeler�nde değ�l, d�ğer projeler�nde 
de uzun sürel� olarak yer almaktır.  

Referanslar;
INCEKLİFE PROJESİ - ANKARA 
EGEBOYU PROJESİ - SANCAKTEPE 
PALOMA OCEANA OTEL -  ANTALYA 
SİNPAŞ BURSA MODERN
SİNPAŞ AQUACITY 2010 PROJESİ - İSTANBUL
EROĞLU HARMONY TOWERS 
ÖZDİLEK A.Ş. - İSTANBUL 
LEVENT AVM & OTEL - İSTANBUL 
ÖZDİLEK A.Ş. - YENİŞEHİR 
ALİZE EVLERİ KOOPERATİFİ  - BURSA
BOSPHORUS CITY - İSTANBUL
İNEGÖL CAZİBE MERKEZİ - BURSA 
BAHÇETEPE PROJESİ  - KAYAŞEHİR

Nef Bahçel�evler Projes�' nde Nanotek ürünler� �le oluşturduğunuz su yalıtım detay çözümler�n�z nelerd�r?

Betonarme perde yalıtımı önces�, yüzey hazırlığı pah ve t�e-rod boşlukları tam�ratında MasterEmaco S488 yapısal tam�r 
harcı kullanıyoruz. Betonarme perde su yalıtımını, MasterSeal 694, ç�mento ve pol�mer mod�fiye b�tüm emüls�yon esaslı, �k� 
b�leşenl�, fırça kıvamında, durab�l�tes� yüksek su yalıtım malzemes� �le yapıyoruz. Perde �zolasyon alanımız yaklaşık 14 b�n 
m²' d�r.
Islak hac�m  yalıtımlarında MasterT�le WP 666-667, ç�mento esaslı, yarı ya da tam elast�k su yalıtım malzemeler�n� 
kullanmayı planlıyoruz. Toplamda 20 b�n m² ıslak hac�m yalıtım alanımız mevcuttur.
Teras, balkon ve otopark yalıtımlarında �se MasterSeal M811, h�br�t pol�ürea esaslı, �k� b�leşenl�, solvents�z, çatlak köprüleme 
özell�ğ�ne sah�p, su yalıtım membranı kullanmayı düşünüyoruz. Bu mekanların da toplamda 50 b�n m²' l�k b�r metrajı 
bulunmaktadır.

Devam Eden Projeler;
NEF 13 PROJESİ - CEVİZLİBAĞ 
NEF 12 PROJESİ  - MERTER
NEF 08 & NEF 98 & NEF 06 - KAĞITHANE 
NEF BAHÇELİEVLER
NEF SANCAKTEPE 
SİNPAŞ EGE YAKASI - HALKALI
EVVEL İSTANBUL - KAYAŞEHİR
ADIM İSTANBUL - KAYAŞEHİR 
BAHÇEKENTFLORA - HADIMKÖY 
MAHALL - ANKARA 
TİM TOWERS - ANKARA
5.LEVENT PROJESİ - İSTANBUL
BEZMİALEM ÜNİVERSİTESİ - İSTANBUL
KİPTAŞ BAYRAMPAŞA KENTSEL DÖNÜŞÜM - İSTANBUL
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ELITE WORLD HOTEL ASIA - KÜÇÜKYALI

2002 yılında Taks�m Tal�mhane’ de açılan 4 yıldızlı El�te World Prest�ge Otel�’ n�n ardından, 2008 yılında, bölgen�n �lk 5 
yıldızlı otel� El�te World İstanbul h�zmete sunuldu. 2012 yılının Eylül ayında da, Van’ın en lüks beş yıldızlı otel� El�te World 
Van, 2 yıl sonra �se 2014 yılının Ocak ayında El�te World Bus�ness Otel, z�nc�rde yer alan tes�sler oldu. El�te World Oteller 
z�nc�r�n�n, hızlı ve �st�krarlı büyümes� 2015 yılında da devam ett�. 2015 yılının Haz�ran ayında El�te World Marmar�s Otel, 
z�nc�r�n �lk ve tek resort yatırımı olarak m�safirler� �le buluşmaya başladı. Son olarak 2017 Şubat ayında El�te World Europe 
Hotel devreye alındı. El�te World Sapanca, 44 b�n dönüm araz� üzer�ne toplamda 3 b�n k�ş�l�k toplantı salonu kapas�tes�yle 
‘Bus�ness Resort’ konsept�yle doğayla �ç �çe �nşa ed�lecek. El�te World Sapanca Hotel’�n 2019 yılında h�zmete g�rmes� 
hedeflen�yor. Yaklaşık 90 m�lyon dolar yatırımı �le full otomasyon akıllı b�na özell�ğ�n� taşıyacak olan El�te World Sapanca 
Hotel, toplamda 65 b�n metrekare kapalı alanıyla ve 425 oda kapas�tes�yle h�zmet verecek. Su�t odalarında doğa manzaralı 
jakuz�ler�n yer alacağı otel, ayrıca 6 b�n 500 metrekarel�k F�t L�fe Spa&Health Center �le m�safirler�n� ağırlayacak. Otelde 
ayrıca 4500 metrekarel�k b�yoloj�k b�r gölet, açık yüzme havuzu, basket ve ten�s kortları da yer alacak. Grup, �lk yurt dışı 
yatırımı �nşaatına Rusya’nın St. Petersburg şehr�nde başladı. Onu da 2019 yılında h�zmete açmayı planlıyorlar. El�te World 
Europe Hotel yatırımı �le z�nc�r�n toplam otel sayısı 6’ya ulaştı. Şu an �ç�n 2 b�n 506 yatak kapas�tes� olan El�te World Hotels, 
963 çalışana sah�pt�r.

İstanbul Küçükyalı’da �ht�şamlı m�mar�s� �le d�kkat çeken, den�z ve adalar manzarası eşl�ğ�nde 351 konforlu odası, toplam 2 
b�n 500 k�ş� kapas�tel� b�r balo salonu, toplam 6 toplantı salonu, toplantılara get�rd�ğ� BtoH (Bus�ness to Happ�ness ) 
konsept� �le bölgede büyük b�r farklılık ve farkındalık yaratacak olan 
El�te World As�a Hotel, Eylül ayında h�zmete açılacak. İstanbul 
Anadolu Yakası'nın en �y� lokasyonlarından b�r� olan Küçükyalı' da yer 
alan El�te World As�a Hotel Projes�, modern b�r anlayışla dekore ed�len 
konforlu odalarıyla, kusursuz den�z ve Adalar manzarası eşl�ğ�nde 
h�zmet vermek �ç�n m�safirler�ne hazırlanıyor. 112 m�lyon dolarlık b�r 
yatırım bedel� olan, 802 yatak kapas�tel�  projede, 35.000 m² kapalı 
alan, sauna, yüzme havuzu, hamam, fitness, toplantı salonları, 
restoran, bar, sosyal akt�v�te alanları, yeş�l alan ve otoparklar yer 
alacaktır. Projen�n metro, AVM, E-5 ve çevreyolu bağlantılarına olan 
yakınlığı �se ayrı b�r caz�be kaynağı olmasına neden oluyor.

El�te World As�a Hotel Projes� teras yalıtım �şler�, uzman uygulayıcı 
bay�m�z Detay Yapı tarafından yapılmaktadır. Detay Yapı, yapı 
k�myasalları sektöründe; su yalıtım uygulamaları, yapısal güçlend�rme 
ve zem�n kaplamaları alanında h�zmet vermekted�r. Yaklaşık 6.500 m²' 
l�k alanda, BASF MasterSeal M 810 pol�üretan esaslı, �k� b�leşenl�, 
solvents�z, özel sprey mak�neler� �le uygulanan su yalıtım membranı 
uygulaması yapılmaktadır.
2018 yılı �çer�s�nde h�zmete açılacak olan El�te World As�a Hotel 
projes�n�n ıslak hac�mler�nde de, BASF MasterT�le WP 666,  ç�mento 
ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl� seram�k altı su yalıtım malzemes� 
ürünümüz terc�h etm�şt�r.
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MB İZOLASYON

Serdar Bey merhaba. Öncel�kle s�z� tanımak �ster�z.

Merhaba. Serdar BAKAN, 1987 Tokat/Z�le doğumluyum. 
Evl�y�m. Konya Selçuk Ün�vers�tes� İnşaat Fakültes� İnşaat 
Mühend�sl�ğ� Bölümü' nden 2008 yılında mezun oldum. 
Esk�şeh�r Anadolu Ün�vers�tes� İşletme Fakültes�' n� de 
b�t�rd�m. Akt�f olarak da Erzurum Atatürk Ün�vers�tes� İş 
Güvenl�ğ� Uzmanlığı Bölümü' nde okumaktayım.

MB İzolasyon firması hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?

Babam Muharrem BAKAN; 1974-2004 yılları arasında İzoser 
İnşaat A.Ş' de formen olarak çalışmıştır. 2004 yılında İzoser 
İnşaat A.Ş' den emekl� olmuştur. 2010 yılına kadar çeş�tl� 
yalıtım uygulamaları yapmıştır. 2010 yılında, sah�b� olduğum 
MB İzolasyon İnş. San. T�c. /Serdar BAKAN firması kurularak, 
yalıtım alanında faal�yet göstermeye başlamıştır.

MB İzolasyon olarak ne tür uygulamalar yapmaktasınız?

Temelden çatıya kadar olan tüm su �zolasyon çözümler�, yapı k�myasalları ürünler� satış ve 
uygulamaları konularında faal�yet göstermektey�z. 

Temel altı su yalıtımı;
Örtü s�stemler�, kr�stal�ze beton katkı s�stemler�
Betonarme perde su yalıtımı;
Örtü s�stemler�, sürme yalıtım s�stemler� 
Teras su yalıtımı;
Sürme ve roler s�stemler, örtü s�stemler�, püskürtme s�stemler
Islak hac�mler, havuz ve su depoları su yalıtımı;
Örtü s�stemler�, sürme ve roler s�stemler,
 
�le çözümler sunmaktayız. Ayrıca pol�üretan enjeks�yon uygulamaları da yapmaktayız. 

Devam etmekte olan projeler�n�z ve kullandığınız Nanotek ürünler� nelerd�r?

Ø�TMP Group - 24 Ortaklığı - Prest�j 24 Projes� - Basın Ekspres Yolu
Temel altı yalıtımı:  MasterL�fe WP 1200 Beton ve harçlar �ç�n kr�stal�ze etk� oluşturarak geç�r�ml�l�ğ� 
azaltan beton katkısı 
Betonarme perde su yalıtımı:  Masterseal 694 pol�mer mod�fiye b�tüm kauçuk esaslı, �k� b�leşenl� su 
yalıtım malzemes�.

Ø   Alp İnşaat - Modern C�ty Projes� - Bahçel�evler
Temel altı yalıtımı:  MasterL�fe WP 1200 Beton ve harçlar �ç�n kr�stal�ze etk� oluşturarak geç�r�ml�l�ğ� 
azaltan beton katkısı
Betonarme perde su yalıtımı:  Masterseal 694 pol�mer mod�fiye b�tüm kauçuk esaslı, �k� b�leşenl� su 
yalıtım malzemes�

Ø   Mert Hold�ng - Emp�re İstanbul Projes� - Esenyurt 
Temel altı yalıtımı:  MasterL�fe WP 1200 Beton ve harçlar �ç�n kr�stal�ze etk� oluşturarak 
geç�r�ml�l�ğ� azaltan beton katkısı
Betonarme perde su yalıtımı:  Tek yüz perdelerde B�tun�l N�lost�ck 1500 kend�nden yapışkanlı 
b�tüm membran, ç�ft yüz perdelerde Masterseal 694 pol�mer mod�fiye b�tüm kauçuk esaslı, �k� 
b�leşenl� su yalıtım malzemes�

Ø    B�lg�çler Yapı - M�nas Park Projes� - Gürpınar 
Temel altı yalıtımı:  MasterL�fe WP 1200 Beton ve harçlar �ç�n kr�stal�ze etk� oluşturarak geç�r�ml�l�ğ� 
azaltan beton katkısı
Betonarme perde su yalıtımı:  Masterseal 694 pol�mer mod�fiye b�tüm kauçuk esaslı, �k� b�leşenl� su 
yalıtım malzemes�

Serdar BAKAN - MB İzolasyon / F�rma Sah�b�
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SITTNAK LOJİSTİK - GEBZE

1990 yılında, karayolu �le uluslararası eşya taşımacılığı acentes� olarak kurulmuş olan SITTNAK, başlangıçtan ber� müşter� 
odaklı anlayışı ve ülkem�z�n coğrafi konumu neden�yle, sah�p olduğu loj�st�k avantajlarının, ülkem�z t�caret�ne ve �st�hdama 
yapacağı katkıların da b�l�nç ve sorumluluğunu taşımakta olup, tüm dünyada g�derek artan üret�m, rekabet ortamı ve 
zorlayıcı p�yasa koşulları karşısında, konusunda uzmanlaşmış kadrolar �le komple loj�st�k h�zmet� sunumunu zorunlu 
görmekted�r.
           
Kuruluşundan �t�baren h�zmet yelpazes�n� gen�şletmeye yönel�k g�r�ş�mler�n� sürdüren SITTNAK, öncel�kle kend� 
bünyes�nde antrepo, �ç nakl�ye, depo/stok yönet�m� ve gümrükleme olarak çeş�tl� b�r�mler� yapılandırmış, son yıllarda da 
daha gen�ş lokasyonlara h�zmet vereb� lmek amacıyla ,  şubeleşme projeler �n�  hayata geç�rm�şt �r.

           
Araç sah�b� olmaksızın, 4 personel ve Avrupa'da "tek ülke/tek acente" �le faal�yetler�ne başlayan SITTNAK, son 
yatırımlarıyla b�rl�kte 172 araç, 350 personel ve "12 ülke / 12 acente" ye ulaşmıştır.
   
SITTNAK' ın mevcut 30.000 m² akt�f antrepo ve depolarında, klas�k depo �şletmec�l�ğ� anlayışını aşan farklı kal�tede h�zmet 
üret�lmekted�r.
       
SITTNAK' ın komple h�zmet anlayışına yönel�k stratej�k kararları gereğ�nce, havayolu ve den�zyolu �le taşımacılık, 
s�gortacılık ve gümrük müşav�rl�ğ� h�zmetler�n�n, uzman kadrolar �le faal�yet konusuna odaklanmış farklı firmalar olarak 
yapılandırılması uygun görülmüştür. Böylece grup �ç�nde farklı dallarda uzmanlaşmış ş�rketler�n yaratacağı s�nerj� �le, 
koşulsuz müşter� memnun�yet� hedeflenm�şt�r .
SITNAKK Uluslararası Nakl�yat A.Ş.'n�n Gebze' de �nşa etmekte olduğu antrepo b�nasının betonarme perde yalıtım �şler�, 
uygulamacı bay�m�z Neotekn�k Yapı tarafından yapılmaktadır. Toplamda  6500 m²' l�k perde yüzey�nde Masterseal 694 
ç�mento ve pol�mer mod�fiye b�tüm emüls�yon esaslı, �k� b�leşenl�, fırça kıvamında, durab�l�tes� yüksek su yalıtım malzemes� 
kullanılmaktadır.
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SEMT KOCAELİ - İZMİT

Adem Bey merhaba, b�ze b�raz kend�n�zden ve �ş 
tecrüben�zden bahseder m�s�n�z?

Merhaba. Adem Yıldırım, Ege Ün�vers�tes� İnşaat 
Mühend�sl�ğ� Bölümü' nden 2014 yılında mezun oldum.  
Zeng�n İzolasyon İzm�r Şubes�' nde �ş hayatıma başladım.  
Oradan Kocael� Merkez Ofis�' ne transfer oldum. Yaklaşık 
dört yıldır Zeng�n İzolasyon bünyes�nde �ş hayatıma 
devam etmektey�m. Zeng�n İzolasyon firmasında Projeler 
Müdürü olarak, tüm yurt�ç� ve yurtdışı projeler�n� koord�ne 
etmektey�m.

Pekdem�r İnşaat Semt Kocael� projen�z hakkında b�lg� 
alab�l�r m�y�z?
Semt Kocael�, 15 bloktan ve 280 da�reden oluşan lüks b�r 
konut projes�d�r. 93 m²' den başlayıp 216 m²' ye kadar 
varan alanlarda 2+1, 3+1, 5+1 t�p� da�re seçenekler� 
sunmaktadırlar. Kocael�' nde b�r �lk olan Smart Tapp 
uygulaması �le, Semt Kocael�' n�n, hayatı kolaylaştıran akıllı 
platformu sayes�nde,  taks�den markete, restorandan  s�te 
�ç� kameralara, güvenl�kten sarı sayfalara ve hatta �let�ş�m portalına kadar, her türlü h�zmete kolayca er�ş�leb�lecek, yaşam, 
çok daha kolaylaşacak. 

Projeler�n�zde  BASF ve Nanotek ürünler�n� terc�h etme sebeb�n�z ned�r?

Projen�n mevcut şartname ve detay çözümler�ne h�zmet sunan ürünler, BASF ve Nanotek portföyünde bulunmakta olup,  
kal�tes�ne ve bu kal�teye göre olan fiyatlarına güvend�ğ�m�z �ç�n terc�h ed�yoruz. Marka bağımlığımız ve alışkanlığımız, 
genelde BASF ve Nanotek ürünler�d�r.
Perde ve toprak temaslı mahallerde  BASF MasterSeal  645 ve 694, ç�mento ve b�tüm-kauçuk esaslı, �k� b�leşenl�, mala ve 
fırça kıvamında, durab�l�tes� yüksek su yalıtım malzemeler� �le filel� yalıtım uygulaması yapılmıştır. Tüm yüzey hazırlık ve pah 
�ç�n MasterEmaco 488 ç�mento esaslı, tek b�leşenl�, pol�mer ve fiber takv�yel�, t�ksotrop�k yapısal tam�r harcı kullanıldı. 
Projen�n tüm ıslak hac�mler�nde  MasterEmaco 488, MasterT�le WP 667 yarı elast�k, ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl� su 
yalıtım malzemes� ve MasterT�le WP 630, termoplast�k elastomer esaslı, örgüsüz pol�prop�len taşıyıcılı derz yalıtım bandı  
kullanılmıştır. 
Balkon ve teraslarda MasterEmaco 488 ve MasterT�le WP 666 tam elast�k, ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl� seram�k altı 
su yalıtım malzemes� kullanılmıştır. 
Teras ve perde ısı yalıtımlarında ODE Isıpan DT XPS köpük uygulanmıştır. Koruma levhası olarak da  NanoDra�n 400  
drenaj plakası terc�h ed�lm�şt�r.
Proje Müdürü At�lla Kavurgacı, İnce İşler Şefi Gökhan Bey ve Saha Şefi Duygu Hanım' a, b�ze verd�ğ� desteklerden ötürü bu 
ves�le �le teşekkür eder�z.

Adem YILDIRIM - Zeng�n İzolasyon / Projeler Müdürü
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Türk�ye'de endüstr�yel aroma ver�c� ve sos üret�m�nde l�der olan Aromsa, t�car� faal�yet�ne 1982 yılında İstanbul'da 
başlamıştır. Kurulduğu günden bu yana, kend� öz kaynakları ve �nsan gücü �le büyüyen ve kazançlarını yatırıma dönüştüren 
Aromsa, 1990 yılında Gebze Organ�ze Sanay� Bölges�' ne taşınarak, üret�m kapas�tes�n� artırmıştır. Devam eden 
yatırımlarla, toplam 24.000 metrekare alanı olan dört ayrı fabr�ka b�nasına, N�san 2014 �t�bar�yle Gebze Organ�ze Sanay� 
Bölges�'nde almış olduğu beş�nc� fabr�ka b�nasını da ekley�p, toplam alanını 37.000 m²' ye yükselterek, g�derek büyüyen 
hacm� �le faal�yetler�n� devam ett�rmekted�r. Ş�rket, Gebze'dek� faal�yetler�n�n yanı sıra, aroma deney�mler�n�, Avrupa'da da 
sürdürmek amacıyla, 2009 yılında Almanya Emmer�ch' te  b�r Ar-Ge ve üret�m tes�s� satın almıştır.

Aroma ver�c�ler, koku ve/veya tat vermek ya da gıdaların sah�p olduğu koku ve/veya tadı kuvvetlend�rmek ya da 
değ�şt�rmek amacıyla gıdalara �lave ed�len ürünlerd�r. Aroma ver�c�ler; gıda ve �laç endüstr�ler�nde son üründek� 
�stenmeyen tat ve kokuyu maskelemek amacıyla da kullanılmaktadır. Aroma ver�c�y� oluşturan koku ve tat ver�c� özell�ğe 
sah�p b�leşenler�, homojen şek�lde b�r arada tutab�lmek, çözeb�lmek ve endüstr�yel kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla 
üret�m teknoloj�s�ne bağlı olarak aroma ver�c� formüller�nde çeş�tl� taşıyıcılar/çözücüler ve gıda katkı maddeler� yer 
almaktadır. Aroma ver�c�ler, son tüket�c� tarafından d�rekt olarak kullanılmaz; üret�m esnasında "g/kg" - "g/l" düzey�nde 
ürün formüller�ne �lave ed�l�r. Sıvı ve toz olan aroma ver�c�ler, gıda sektöründe pek çok alanda, ürünler�n, tüket�c�ler 
tarafından terc�h ed�leb�l�rl�ğ�n� artırmak amacıyla kullanılmaktadır. Gıda sektörünün yanı sıra tütün ürünler�, �laçlar, d�ş 
macunu ve gargaralar g�b� ağız bakım ürünler�, hayvan yemler�nde de aroma ver�c�ler kullanılmaktadır.
Aromsa'nın Gebze Organ�ze Sanay� S�tes�' nde bulunan fabr�kasına, ek b�na �nşaatı yapılmaktadır. Bu b�naya a�t, temelden 
çatıya, tüm �zolasyon ve zem�n kaplama detayları, uzman uygulayıcı bay�m�z Özkan Yapı tarafından çözülmüş ve 
uygulaması yapılacaktır. Ayrıca, hal� hazırda h�zmet vermekte olan d�ğer fabr�ka b�nalarının zem�n pol�üretan kaplama ve 
Ucrete (pol�üretan beton) kaplama uygulamaları da, bay�m�z tarafından üstlen�lm�şt�r. Temel altı su yalıtımlarında ODE 

Granat ser�s� 3 mm b�tümlü membran  uygulaması tatb�k ed�lm�şt�r. Perde 
�zolasyonlarında  MasterSeal 582, ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl�, 
negat�f ve poz�t�f yönden uygulanab�len, kap�ler etk�l� su yalıtım 
malzemes� ve MasterSeal 589 Gr� ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl�, 
(negat�f-poz�t�f) uygulanab�len, tam esnek su yalıtım malzemes� ürünler� 
kullanılmıştır. Perde �zolasyonları devam etmekte olan projede, �lerleyen 
zamanda yaklaşık 5000 m² teras alanında, MasterSeal M 810 pol�üretan 
esaslı, �k� b�leşenl�, solvents�z, çatlak örtme (crack br�dg�ng) özell�ğ�ne 
sah�p, su �zolasyon membranı, 2500 m²' l�k zem�nde solvents�z, dolgulu 
ve p�gmentl�, �k� b�leşenl�, epoks� esaslı, self-level�ng kaplama malzemes� 
olan MasterTop BC 372 N, 2000 m²' l�k fabr�ka zem�n�de de MasterTop BC 
372 T�x solvents�z, dolgulu ve p�gmentl�, �k� b�leşenl�, epoks� esaslı, 
t�ksotrop�k kaplama malzemes� �le uygulamalar yapılacaktır.

AROMSA - GOSB EK BİNA VE RESTORASYON İNŞAATI
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FENERBAHÇE SOSYAL TESİSLERİ - EDİRNE 

Selçuk bey merhaba, b�ze kısaca kend�n�zden bahseder 
m�s�n�z?

Merhaba. Selçuk Keke.1979 Elazığ doğumluyum. On beş 
yıldır çeş�tl� şant�ye ve projelerde h�zmetlerde bulundum. 
Bundan önce y�ne Trakya Bölges�' ndek� en büyük 
yatırımlardan olan Eren Hold�ng bünyes�ndek�  Modern 
Karton Projes�' nde Yatırımlar İnşaat Sorumlusu olarak 
çalıştım. Altı sened�r Torunlar Zeker�ya Ayva Yapı' da 
çalışmaktayım.

Fenerbahçe Sosyal Tes�sler� Projes� hakkında b�lg� 
alab�l�r m�y�z?

Fenerbahce Spor Kompleks� Projes�, b�r m�lyon üye 
kampanyası kapsamında gel�şt�r�lm�ş b�r projed�r. Proje, �lk 
olarak Ed�rne' de başlatılmış ve �lk temel Ed�rne' de 
atılmıştır, Türk�ye' n�n b�r çok şehr�nde, bu t�p tes�sler 
plânlanmaktadır. Şu anda Sakarya, Antalya ve Kayser� 
�ller�nde kes�nleşm�ş projeler�m�z bulunmaktadır.

Sosyal tes�s�m�z, on sek�z dönüm araz� üzer�nde bulunmaktadır. Toplamda  1600 m²' l�k kapalı alana sah�p olan  
Fenerbahçe Ev�' ne, yarı ol�mp�k yüzme havuzu, ten�s kortu ve  basketbol  sahası g�b� tes�sler de �nşa ed�lmekted�r.  

Proje dah�l�nde Nanotek' ten tedar�k etm�ş 
olduğunuz ürünler �le yaptığınız uygulamalar 
nelerd�r?

Fenerbahçe Ev�' n�n betonarme perde yalıtım-
larında, MasterSeal 589 ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� 
b�leşenl�, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton 
yüzeyler üzer�ne �çten ya da dıştan uygulanan, 
(negat�f-poz�t�f) tam esnek su yalıtım malzemes�, 
MasterEmaco S 488 ç�mento esaslı, tek b�leşenl�, 
pol�mer ve fiber takv�yel�, t�ksotrop�k yapısal tam�r 
harcı, ankraj ve fil�z ek�m� uygulamalarında �se  
MasterBrace ADH 1406  epoks� esaslı, �k� b�leşenl�, 
tam�r, ankraj ve montaj harcı kullandık.

Ol�mp�k havuz etrafında yer alan güneşlenme 
bölges�ndek� şap uygulamalarında MCast 125 (MS) 
akr�l�k d�spers�yon esaslı, aderans �le geç�r�ms�zl�ğ�n artırılması �ç�n kullanılan katkı malzemes�, seram�k uygulamalarında 
MasterT�le FLX 24 GRİ yüksek stab�l�te ve performansa sah�p esnek yapıştırıcı, MasterT�le FLX 555 dekorat�f, sudan 
etk�lenmeyen, t�treş�mlere, sıcaklık farklılıklarından oluşan uzamaya ve kısalmaya dayanıklı derz dolgu malzemes� 

kullanıldı.
Aynı şek�lde, yarı ol�mp�k yüzme havuzu su yalıtımlarında da 
MasterSeal 589, cam moza�k yapıştırmada MasterT�le  FLX 
24 beyaz ve MasterT�le JF 565 HF ç�mento esaslı, mekan�k 
yüklere, havuz k�myasallarına ve bakter�lere karşı dayanıklı 
derz dolgu malzemes� kullanıldı.

Yapı K�myasalları ürünler�nde BASF marka terc�h�n�z�n 
sebeb� ned�r?

Şu ana kadar sorumlu olduğum tüm projelerde BASF 
ürünler�n� terc�h ett�m. Mühend�sl�k çözümler�nde, her türlü 
sorunlarımıza çare olmakta, ürün gamı olarak her detayda 
h�zmet edeb�lmekted�r. Ş�md�ye kadar yaptırmış olduğumuz 
uygulamalarda herhang� b�r ger� dönüş olmadı. Bu durum,  
b�ze güven vermekted�r.
Bu projem�zde, Trakya Bay�’ n�z Dav Yapı �le çalışmaktayız. 
Kend�ler�ne verd�kler� desteklerden dolayı teşekkür eder�z.

Selçuk Keke -  Proje Müdürü / Y.T.Ü (İnş.Müh) 

Röportaj
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