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KLASİK OTOMOBİL MÜZELERİ 

Ural Ataman Klas�k Otomob�l Müzes�, 2000 yılından ber� 
Tarabya’dak� adres�nde h�zmet ver�yor. 1920-1970 arası 
döneme a�t 60’ın üzer�nde otomob�l�n serg�lend�ğ� 
müze, dekorasyonu ve barındırdığı eşs�z güzell�ktek� 
koleks�yonuyla toplantı, özel yemek, kokteyl, yaş günü 
part�ler� ve özell�kle düğünler �ç�n, kusursuz h�zmet 
veren alternat�f b�r mekan olmayı da sürdürüyor. Ural 
Ataman Klas�k Otomob�l Müzes�’nde her b�r� b�r 
h�kayeye sah�p olan otomob�ller�n yanı sıra, o dönem� 
yansıtan aksesuar ve otomob�l parçaları da yer alıyor. 2 
b�n metrekarel�k b�r alana kurulu olan müze, zamana 
karşı d�renen, yaşayan otomob�ller�n serg�lend�ğ�, 
dönem�n eğlencel� müz�kler� eşl�ğ�nde gez�leb�len b�r 
kültür durağıdır.

Rahm� Koç Müzes�; 1994 yılında �şadamı Rahm� Koç’un 
verm�ş olduğu desteklerle açılmıştır. Müze, Hasköy’ün 
merkez�nde ve Hal�ç’�n kıyısında yer alır. Rahm� Koç Müzes�, 
İstanbul’un ulaşım, sanay�, �let�ş�m ve endüstr� tar�h�n�, o 
günlerden bugüne m�ras kalanlarla en güzel anlatan ve 
b�zler� geçm�ş�n tozlu sayfalarına sürükleyen b�r müzed�r. İş 
dünyası �ç�n tasarlanmış �lk müze olan yapı, z�nc�r ve dem�r 
üret�m� yapılan yer anlamına gelen “Lengerhane” b�nasında 
kurulmuştur. Yaklaşık 27 b�n metrekare alana sah�p olan 
müze, “Hasköy Tersanes�” ve “açık hava” kısmından 
oluşmaktadır. Müzede klas�k otomob�ller�n yanı sıra asker� 
uçaklar, gem�, tramvay g�b� araçlarda bulunmaktadır. 

Klas�k hale gelen otomob�ller, yüksek ant�ka değerler� �le 
öne çıkar. Ancak bu ant�ka değer�n�n arkasında, bu 
mak�neler�n yen� nes�llere tar�h� b�r bakış açısı kazandırma 
rolü vardır. Bu yüzden bütün dünyada, sayıları b�nlere 
varan otomob�l müzeler� var. İstanbul’da �se kapsamlı üç 
otomob�l müzes� bulunuyor. Mehmet Arsay'ın Halkalı' da, 
kend� adına kurduğu otomob�l müzes�nde çalışan 6 usta, 
çoğu yurtdışından get�r�len klas�kler�, aslına uygun restore 
etmeye devam ed�yor. 1886 Benz, 1899 model Decouvelle' 
den 1979 model Porsche' ye kadar değ�ş�k markaların, 
bugün artık üret�lmeyen otomob�ller�n�n bulunduğu 
müzen�n �lk katında, 1940 yılına kadar üret�len otomob�ller, 
üst katta �se bu tar�hten �t�baren üret�len pek çoğu 
Amer�kan ve spor modeller bulunuyor. 
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Röportaj

NANOTEK DEPO - FİRUZKÖY

Musa Bey merhaba. Öncel�kle s�z� tanıyab�l�r m�y�z?

Merhabalar, Musa Dağ. Fatsa/ORDU doğumluyum, evl�y�m ve �k� 
çocuk babasıyım. 2007 yılında Nanotek İnşaat F�ruzköy depoda 
forkl�ft operatörü olarak başladığım görev�m�, 2010 yılından bu 
yana depo şefi olarak sürdürmektey�m.

F�ruzköy Loj�st�k Deposu hakkında b�lg� vereb�l�r m�s�n�z?  

F�ruzköy Loj�st�k Deposu, 2.000 m² kapalı alana sah�p olup  
depolama yapmak �ç�n uygun b�r yapıdır. 3.000 - 4000 ton arası 
stoklama kapas�tes�ne sah�pt�r. 2 adet forkl�ft�m�z ve 1 adet sevk�yat 
aracımız bulunmaktadır. Ben�mle b�rl�kte b�r ön muhasebe elamanı, 
�k� forkl�f operatörü, b�r ürün hazırlama elamanı ve b�r sevk�yat 
şöforü olmak üzere toplamda altı personelle h�met vermektey�z.

S�par�şten sevk�yata kadar olan sürec� anlatab�l�r m�s�n�z?

Bay�ler�m�z�n, ma�l, nanomob veya fax yolu �le çekm�ş olduğu 
s�par�şler, merkez ofis�m�z loj�st�k bölümü personel� �le müşterek 
olarak kullandığımız s�steme g�r�l�r. S�steme g�r�len sevkl� 
s�par�şler�n, güzergâh ve tonaj m�ktarları, Loj�st�k Müdürümüz Fat�h 
Bey �le görüşülür, hesaplanır, sevk �rsal�yeler� kes�l�r. Bu �rsal�yelere 
göre ürün hazırlama �şlem�ne geç�l�r. Ürünler hazırlandıktan sonra 
kontroller� yapılıp, en kısa ve uygun sevk�yatla adresler�ne tesl�m 
ed�l�r.

Stok yönet�m�n� nasıl yapıyorsunuz?

Depomuzda eks�len ürünler� ve stoklarımızda olmayan farklı ürün talepler�n� karşılamak amacı �le, tedar�kç�ler�m�ze çekm�ş 
olduğumuz s�par�şlere göre, gelen ürünler�n m�ktarlarının, �rsal�yeye ve çekm�ş olduğumuz s�par�ş m�ktarına göre 
doğruluğunun, son kullanma tar�hler�n�n  kontroller� yapılarak, stok g�r�şler� gerçekleşt�r�l�r. Depomuza gelen ürünler�n, �lk 
gelen – �lk çıkar (FİFO) yöntem�yle çıkışları yapılır. Bu, b�z�m olmazsa olmazımızdır. 
Stoklama esnasında da d�kkat ett�ğ�m�z konular var. Örneğ�n, toz grubu ürünler�m�zde, en fazla dört palet, sıvı grubu 
ürünlerde �se en fazla üç palet üst üste �st�fleme yapılır. Ürünler, depo �çer�s�nde, türler�ne ve özell�kler�ne göre uygun 
yerlere koyulur.  

Stok g�r�şler�n�n ve çıkışlarının kontrolünü yapmak �ç�n bel�rl� dönemlerde, tarafımızdan stok sayımı yapılır ve herhang� b�r 
uyumsuzluk durumunda, geçm�şe dönük �şlemler gözden geç�r�l�r, tesp�t ed�l�r ve loj�st�k müdürümüz �le de  paylaşılarak 
sorunun çözümü sağlanır.

Musa DAĞ - Depo Şefi
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Yen� Ürün

Portföyüne ekled�ğ� ürünler �le, çözüm ortaklarına, yüksek kal�tede h�zmet sunmayı kend�s�ne hedef ed�nm�ş olan 
Nanotek, 1979 yılından �t�baren B�tufa Waterproofing BV tarafından, Hollanda'nın Wapennv�eld Bölges�'ndek� yüksek 
teknoloj� üret�m tes�sler�nde üret�len ''Akıllı Su Yalıtımı Çözümü (H�gh-Tech Smart Mater�al)''  ''Flexob�t'' adlı su yalıtım 
membranının dağıtım ve pazarlama faal�yetler�ne başlamıştır. Kend� kend�n� onarma (self heal�ng) özell�ğ�ne sah�p, % 
1000 esneme kab�l�yet� olan ve kopmayan yapıdak� bu malzeme, del�nme durumunda �se kend� kend�n� tam�r 
edeb�lmekted�r. Flexob�t membran, en fazla zorlanılan detaylarda; süzgeç bağlantıları, havalandırma çıkışları, tes�sat 
boru etrafları, köşe  dönüşler�ya da temellere oturtulan kazık başları ve perde yalıtımlarında 3 boyutlu  �şleneb�lmetted�. 
Ürün, bell� b�r ısıyla sıvı forma geçmekte ve ustalar, el yordamı ya da mala yardımıyla, �sten�len yalıtım alanını mükemmel 
b�r şek�lde 3 boyutlu �şleme yaparak yalıtab�lmekted�rler. Tüm bu özell�kler� dolayısıyla Flexob�t, su yalıtımında ‘muc�ze 
membran’ olarak adlandırılmaktadır.

Başarılı b�r �zolasyon uygulamasının temel�nde  %20 oranda ürün kal�tes�, %20 oranda �şç�l�k, %60 oranında �se yüzey 
hazırlığı ve yalıtımı koruması etk�l�d�r. Yan� pürüzsüz b�r yüzey hazırlığı yapmak ve yalıtım yapıldıktan sonra yüzeyde 
yürünmes�n� ya da sert s�vr� b�r c�sm�n yüzeyle temas etmes�n� engelleyerek, yalıtımı korumak gerek�r. Flexob�t’�n 
burada b�r özell�ğ� ön plana çıkmaktadır. Ürün, del�nse de kend�n� tam�r edeb�lmekted�r. Bu yüzden ''muc�ze membran'' 
olarak adlandırılmaktadır. Yalıtımı r�ske sokab�lecek b�r durumda, b�nanın zaman �ç�nde oturma (tasman) yapmasıdır. 
Flexob�t, �ç�nde taşıyıcı olmadığı �ç�n %1000 elast�k�yete sah�pt�r. Bu da Flexob�t’�n b�nadan kopmamasını 
sağlamaktadır. Geleneksel b�r yalıtım uygulamasında, b�na hareket ett�ğ� zaman, membranın �ç�ndek� polyester keçe ya 
da cam tülü taşıyıcı olan sert malzeme kopar. Ama Flexob�t’te böyle b�r katman olmadığından dolayı, b�na çalıştığında 
da kopma söz konusu olmaz. Flexob�t membran malzemes�n�n, dünya genel�nde oldukça yaygın b�r kullanım alanı vardır. 
Özell�kle den�z bölgeler�nde yapılan yalıtım uygulamalarında, bu ürün terc�h ed�lmekted�r. Dünya'nın en uzun b�nası 
olan Duba�'dek� Burj Khal�fa �le Atlant�s Otel’�n yalıtımları Flexob�t Membran �le yapılmıştır. Bu tür b�nalarda, çok c�dd� b�r 
su basıncı bulunduğundan, dayanıklı, esnek, b�nanın yapısı �le çalışacak, darbelerde kopmayacak, del�nmeyecek ve 
del�n�rse kend�n� tam�r edecek b�r ürüne �ht�yaç duyulmuş ve  Flexob�t, bu �ht�yacı en üstü düzeyde karşılamıştır.

Yüksek del�nme mukavemet�
Kend� kend�n� onarma özell�ğ�

Kalınlık 5 mm (homojen)

 

17 cm 170 cm%1000 Elast�k

Del�k onarma özell�ğ�

Tekn�k Özell�kler

B�tüm                       

Taşıyıcı                    
Soğukta Esnekl�k    
Yumuşama Noktası 
Kalınlık                    
Gen�şl�k                    
Uzunluk                   

MUCİZE MEMBRAN - “FLEXOBIT”

: Mod�fiye SBS Katkılı
  Elastomer�k B�tüm 
: Yok
: < - 25°C
: > + 100°C
: M�n. 5 mm
: 1 m
: 6 m
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Yen� Ürün

Klas�k SBS Membran - Flexob�t Karşılaştırma

Taşıyıcısız %20 SBS �le mod�fiye
b�tümlü 5 mm kalınlıkta
Flexob�t Membran

Taşıyıcılı SBS mod�fiye b�tümlü
5 mm kalınlıkta membran

Bitüm

SBS
Yağ

Kum ve diğer

dolgular

Taşıyıcı

Bitüm

SBS

Kazık başı - klas�k SBS katkılı b�tümlü membran �le Kazık başı - Flexob�t membran �le

Referanslar

Proje: Atlant�s Royal Towers & Atlant�s Water park
Müşav�r: Norr Eng�neers Consultants
İşveren: Kezner Internat�onal
Müteahh�t: Al Naboodah La�ng O'Rourke
S�stem: Flexob�t Tank�ng System & PMPC
Metraj: 130,000 m²

Proje: Barsha Mall
Müşav�r: Archdome Consult�ng Eng�neers
İşveren: Un�on Co-operat�ve Soc�ety
Müteahh�t: Bu Haleeba Contract�ng LLC
S�stem: Flexob�t Tank�ng System
Metraj:  31,000 m²

Proje: Duba� Mar�na Mall & Hotel Apartments
Müşav�r: DP Arch�tects
İşveren: Emaar Propert�es
Müteahh�t: Alec
S�stem: Flexob�t Tank�ng System
Metraj: 50,000 m²

Proje: The Emerald Palace Hotel & Apartment
Müşav�r: Atk�ns
İşveren: Sunr�se propert�es
Müteahh�t: Al Habtoor Eng�neer�ng
S�stem: Flexob�t Tank�ng System
Metraj:  36,000 m²
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Röportaj

Gökhan Bey merhaba, Kozuva Ş�rketler Topluluğu hakkında b�lg� alab�l�r 
m�y�z?
Merhaba. 1955 yılında, Adem Kozuva tarafından bakkal dükkanı �şletmec�l�ğ� 
�le t�car� faal�yetler�ne başlayan Kozuva A�les�, bu tar�hten �t�baren ç�ftç�l�k, 
gıda toptancılığı, nakl�yec�l�k g�b� çeş�tl� sektörlerde başarılı b�r şek�lde 
h�zmet vermeye devam etm�şt�r. 1980'l� yılların sonunda, Türk�ye'n�n 
globalleşme sürec�ne paralel olarak Trakya Bölges�' ndek� değ�ş�m 
potans�yel�n� öngören Kozuva, sektörel eğ�l�m�ne farklı b�r yön vererek, 
�nşaat alanında yatırım yapmaya başlamıştır. 1990'lı yılların başlarında, yen� 
kuşağın da katılımıyla, kurumsallaşma sürec�ndek� gerekl� adımlar atılmış ve 
bu süreçte kurulan ş�rketler, sonrak� yıllarda, �nşaat alanında, toptan ve 
perakende �nşaat malzemeler� satışı konusundak� faal�yetler�n� üst sev�yelere  
taşıyarak, yurt�ç� ve yurtdışı pazarlarda etk�n roller üstlenm�şt�r. Değ�şen 
�ht�yaçlar ve artan talepler doğrultusunda, gerekl� tekn�k ve kurumsal 

modern�zasyonları gerçekleşt�rerek, faal�yetler� üstlenecek yen� ş�rketler� bünyes�ne katan Kozuva A�les�, modern konut 
�nşasında da yaptığı ve yapmakta olduğu projelerle çok kısa sürede adından söz ett�rm�şt�r. Grup, �nşaat alanındak� 
faal�yetler�ne ek olarak tekst�l sektörüne de adım atmış, bu alanda da kısa sürede planladığı başarıyı yakalamış ve 
Dünya'nın b�rçok ülkes�ne �hracat yapar hale gelm�şt�r. Son olarak haval�manı �şletmec�l�ğ� ve günümüzün olmazsa olmazı 
b�l�ş�m sektöründe yatırımlar yapan Kozuva Ş�rketler Grubu, faal�yetler�n� çağa uygun olarak şek�llend�rmeye devam 
etmekted�r.

İşt�rakler�m�z; 

Ÿ Kardeşler Yapı San. ve T�c. Ltd.Şt�
Ÿ Bross Tekst�l San. ve T�c. A.Ş (2007 yılı sonunda kurulan ve en son teknoloj�ye sah�p mak�ne alanı �le entegre 

modern tes�sler�nde üret�m yapan ş�rket,  bebek, çocuk, bay ve bayan çorapları üret�m� yapmaktadır. 2007'den ber� 
çalıştığı global firma ve markalara verm�ş olduğu serv�s, h�zmet ve güvenle �y� b�r çözüm ortağı olduğunu gösteren 
Bross Tekst�l, 2016 yılında �ç çamaşır �malatına başlamıştır.)

Ÿ Yako Tekst�l San. ve Dış T�caret A.Ş (Küreselleşen Dünya'dak� t�caret hacm�n�n her geçen gün artış eğ�l�m� 
göstermes� �le, profesyonel �ş yönet�m� gereğ� olarak yükselen �hracat grafiğ�n�n doğurduğu koord�nasyon 
faal�yetler�n� organ�ze etmek üzere kurulan ş�rket, �hracat faal�yetler�n� başarılı b�r şek�lde yürütmekted�r.)

Ÿ TSF Gayr�menkul Yatırım İnşaat M�marlık Ltd. Şt�. (Kozuva Ş�rketler Grubu ve Ersoy Mühend�sl�k �şt�rak� olarak  
kurulan firma, 2013 yılından ber� faal�yet gösterd�ğ� sektörde, Çerkezköy ve Kapaklı bölges�ndek� tüm projeler�nde, 
ş�md�ye kadar 400'ün üzer�nde konut ve �şyer� tesl�m etm�şt�r.)

Ÿ Favor� İşletmec�l�k Yurtdışı Yatırım İnşaat San. T�c. Ltd. Şt�.  (2012 yılında yurtdışı yatırımlar hedeflenerek kurulan 
ş�rket, Eylül 2013 tar�h� �t�barı �le Somal�'de bulunan Mogad�şu Aden Abdulle Uluslararası Haval�manı �şletmec�l�ğ�n� 
20 yıl süre �le üstlenm�şt�r.)

Ÿ  SAT LLC  (V�zyonu ve global proje hedefler� �le müşter� memnun�yet� odaklı  faal�yetler�n� sürdüren yatırım ş�r-
ket�d�r.)

Ÿ  Volsoft Yazılım Ltd. Şt�. (Akıllı Üret�m, Endüstr� 4.0 & loT, Haval�manı Yönet�m S�stem�, Edys & Elektron�k Arş�vleme, 
Erp, Mrp, Crm, İk, B2b, B2c, Akıllı Ev & B�na S�stem�, Otomat�k Sayaç Okuma & Faturalama konularında yazılımlar 
gel�şt�rmekted�r.)

Gökhan AYDIN - Proje ve İş Gel�şt�rme Koord�natörü 

KARDEŞLER YAPI - ÇERKEZKÖY
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Röportaj

Kardeşler Yapı'nın faal�yetler� hakkında neler söylemek �sters�n�z?

Kardeşler Yapı, Çerkezköy Organ�ze Sanay� Bölges�' nde, 7130 m² kapalı alan, 6150 m² açık alan, 72 çalışan, 36 araç, 350 
bay�, 5000' den fazla müşter� �le faal�yet göstermekted�r. Kurulduğu günden �t�baren yapı malzemeler� satışı konusunda 
gel�şerek h�zmet veren b�r ş�rkett�r. B�z, �nşaat sektörüne l�derl�k eden, çağdaş satış stratej�ler�n� en �y� şek�lde ben�msey�p 
uygulayan, müşter� memnun�yet�n� �lke ed�nerek, �nşaat malzemeler�n�n satış sürec�n� bay� ve proje bazlı olarak yöneten 
öncü yapı malzemes� firmasıyız. Kend�m�z� öncü yapı malzemes� firması olarak tanımlıyoruz çünkü; ürün çeş�tl�l�ğ�, tedar�k 
sürec�, tesl�m sürec�, ödeme seçenekler� g�b� konularda ş�rket�m�z�n yönetsel yapısını her geçen gün gel�şt�rerek, 
müşter�ler�m�ze daha �y� h�zmet sunmayı görev ed�n�yoruz. Kardeşler Yapı'nın müşter� portföyünü, Türk�ye'n�n önde gelen 
�nşaat firmaları, müteahh�tl�k firmaları, çeş�tl� kamu kuruluşları ve b�reysel tüket�c�ler oluşturmaktadır. İş�m�z� alıp satmakla 
sınırlamıyoruz. Yapıya da�r sadece aranan ürüne değ�l, aranan her ürün �ç�n alternat�flere de sah�b�z. Yüksek m�ktardak� 
�ht�yaçlar �ç�n stok her zaman mevcuttur. Hızlı ve kapsamlı sevk�yat yapıyoruz. Gen�ş ürün yelpazem�z�, kapsamlı serv�s 
ağımızla destekl�yoruz. En uygun fiyatları, en makul ödeme seçenekler�yle sunuyoruz. 

Yoğun olarak hang� yapı malzemeler�n�n dağıtım ve satışını yapıyorsunuz?

Boya, seram�k, yapı k�myasalları, alçı, banyo aksesuarları, gazbeton, k�rem�t, tuğla, dem�r, tes�sat malzemeler� g�b� kaba ve 
�nce yapı ürünler�n� yoğun b�r şek�lde pazarlamaktayız.

Trakya Bölge’de Nanotek bay�s� olarak h�zmet vermeye başladınız. Ürün portföyümüz �le �lg�l� pazarlama stratej�n�z ne 
olacaktır?

Aslına bakarsanız, uzun yıllardır malzemeler�n�z�n satış ve pazarlamasını gerçekleşt�rmektey�z. Trakya genel�nde, 
ulaşamadığımız herhang� b�r nokta bulunmamaktadır. Projen�n başlangıcından �t�baren, �ht�yaç dah�l�ndek� her türlü 
malzemey� tedar�k edeb�lme potans�yel�m�z vardır. Her markada olduğu g�b�, Nanotek’�n h�zmet verd�ğ� ürünlerde de 
hedefim�z, Trakya’dak� en yüksek c�roya ulaşan firma olmaktır.
Hedefim�z doğrultusunda, gerekl� görsel pazarlama çalışmalarını yapıp, satış ek�b�m�z �le paylaştık. Nanotek saha ek�b� �le 
b�rl�kte rut�n b�r şek�lde proje ve alt bay� z�yaretler�m�z� gerçekleşt�r�yoruz. İnanıyorum k�, s�zden tedar�k etm�ş olduğumuz 
malzemeler, kal�te ve marka b�l�n�rl�ğ� �le kısa süre �çers�nde bu yapmış olduğumuz pazarlama faal�yetler�n� satışa 
çev�recekt�r. Nanotek �le çalışmaktan çok memnunuz, tekn�k anlamda yeterl� h�zmet alab�l�yoruz. Bu da b�z�m hareket 
kab�l�yet�m�z� artırıyor. 
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Yen� Ürün

Nanotek, ısı yalıtım grubu satış portföyüne farklı b�r bakış açısı get�rerek, hafif yapı elemanı ürünü olan PonceBloc 
markasının bölge bay�l�ğ�n� aldı. Almanya ve Fransa’nın yanı sıra, dünyanın pek çok ülkes�nde terc�h ed�len yen� nes�l hafif 
yapı elemanı PonceBloc, artık Türk�ye’de de üret�l�yor. Türk �nşaat sektörünün yen� yapı elemanı olarak hafifl�ğ� �le devr�m 
yaratacak PonceBloc, Fransız know how’ ına ek olarak, Alman teknoloj�s� ve d�zaynı �le Kayser�’ de �mal ed�l�yor.

Acentec�l�k, armatörlük, entegre loj�st�k h�zmetler� ve l�man �şletmec�l�ğ� g�b� ana �ş kollarının yanı sıra farklı sektörlerde de 
faal�yet gösteren Arkas’ın �nşaat sektöründek� yen� �şt�rak� olan PonceBloc, Arkas’ın, faal�yet gösterd�ğ� sektörlerdek� 
yen�l�kç� ve öncü k�ml�ğ�ne uygun olarak, Türk�ye’n�n yen� nes�l, çevre dostu hafif yapı elemanıdır.

Üstün ısı ve ses yalıtım performansı, kolay uygulama �mkânı ve uzun yapı ömrü �le de fark yaratan, ponza taşından üret�len 
PonceBloc, hafifl�ğ�n�n yanı sıra çevrec�, yüzde yüz ger� dönüştürüleb�l�r doğal b�r üründür.

              HAFİF               YEŞİL ÜRÜN         A1 SINIFI YANMAZ     ISI YALITIMLI            SES YALITIMLI        GERİ DÖNÜŞÜMLÜ

Doğru Ek�pmanlar ve Harçlar Kullanıldığında PonceBloc S�stem�;

Ÿ Hem 50 KWh/m²/yıl enerj� tüket�m sınırı olan poz�t�f enerj� b�nanın hem de 15 KWh/m²/yıl enerj� 
tüket�m sınırı olan pas�f enerj� b�nanın üret�leb�lmes�n� sağlar.

Ÿ B�nanın yaşam süres� boyunca, tüm ısı yalıtım kural ve gerekl�l�kler�n� karşılar ve m�n�mum enerj� 
tüket�m�n� sağlar.

Ÿ Hafifl�ğ� sayes�nde, deprem güvenl�ğ�n�n maks�mum sev�yeye çıkmasına yardımcı olur.
Ÿ Boyutsal stab�l�tes� sayes�nde, b�na ömrü boyunca her türlü tepk�lere olumlu cevap ver�r.

BLOK ASMOLEN PANEL

Özell�kler�;
PonceBloc, hem çok hafif hem de çok sağlamdır. (Sadece 4.9 kg) Darbe yükler� �le �lg�l� testlerde kend�n� �spatlamıştır. 
PonceBloc’ un hammaddes� olan ponza, doğal b�r taştır. PonceBloc’ un üret�m� sırasında Co salınımı gerçekleşmez ve 2  

enerj� kullanımı gerekmez. PonceBloc % 100 m�neral, ger� dönüştürüleb�len, tepk�meye g�rmeyen, ozon tabakasına zarar 
veren Uçucu Organ�k B�leşen (VOC) �çermeyen b�r malzemed�r.
Doğal olarak yanmaz. PonceBloc ponza, ç�mento vb yanmaz malzemelerle üret�len, blok hal�nde de n�ha� olarak yanmaz 
b�r malzemed�r.
Doğal olarak tasarrufludur. PonceBloc, sağladığı yüksek yalıtım �le soğutmada enerj� tasarrufu sağlar. D�ğer taraftan, kolay 
�şleneb�l�rl�ğ�, kes�leb�l�rl�ğ� ve hafifl�ğ� sayes�nde �ş gücü �ht�yacını azaltır; düzgünlüğü sayes�nde de daha az harç ve sıva 
kullanımı �le �nşaat mal�yetler�nde tasarruf sağlar.
Doğal olarak ses yalıtımlıdır. PonceBloc, ses yutuculuğu mükemmel b�r malzemed�r. Ses emer; ses�n rezonans yapmasını 
ve aktarımını engeller. PonceBloc’ lu duvarlar, dışarıdan gelen ses k�rl�l�kler�ne bar�yer oluşturur. Bu sayede konut, �şyer�, 
okul, hastane, otel, kütüphane ve laboratuar ortamları vb kapalı alanlarda oluşan ses yankılanmalarını m�n�m�ze eder.
PoncoBloc, tamamen ger� dönüştürüleb�l�r b�r üründür. PonceBloc, hammaddeler� açısından �ncelend�ğ�nde, hafif yapı 
elemanları alanında, Fransız Çevre ve Sağlık B�rl�ğ� (FDES) tarafından onaylanmış en çevrec� üründür.

PONCEBLOC - HAFİF YAPI ve DUVAR ELEMANLARI
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Organ�zasyon

ŞİRKET GEZİSİ - TOPUK YAYLASI

Nanotek, kend� çalışanları �ç�n, Fenerbahçe Spor Kulübü Topuk Yaylası Düzce Tes�sler�’ne b�r gez� organ�zasyonu 
düzenled�. Nanotek İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, 14-15 N�san tar�hler�nde gerçekleşt�r�len organ�zasyonda, 
“Personel Mot�vasyonu - Ödüllend�rme” teması �le çalışanların, kend� aralarındak� �let�ş�m� kuvvetlend�rmek ve doğayla �ç 
�çe olan Topuk Yaylası’nda key�fl� b�r hafta sonu geç�rmeler� plânlandı. 
İlk gün, otele g�r�ş yapıldıktan sonra öğle yemeğ�n�n ardından, Nanotek Kurumsal Personel Toplantısı gerçekleşt�r�ld�. 
Toplantıda, Nanotek Yönet�m Kurulu Başkanı Mustafa Bayrak, özver�l� çalışmalarından dolayı tüm ş�rket personel�ne 
teşekkürler�n� �lett�. Nanotek’�n bugünlere gelmes�ne katkıda bulunan, �st�krarı �le on yılını doldurmuş personellere, Mustafa 
Bayrak tarafından “10. H�zmet Yılı Ödülü”  takd�m ed�ld�.
Nanotek Satış ve Pazarlama Koord�natörü Gürkan Karaca ve ek�b� de, özver�l� çalışmalarından dolayı tebr�k ed�lerek 
“Üstün Başarı Ödülü” plaket�ne lâyık görüldü.

Toplantıda, ş�rketler �ç�n en öneml� faktörün �nsan kaynağı olduğunun 
altını ç�zen Mustafa Bayrak, sabır, özver�, �st�krar ve güçlü �let�ş�m �le 
farkındalık yaratarak, sektörde var olmayı sürdürecekler�n� ve daha 
güçlü b�r Nanotek �le yola devam ed�leceğ�n� bel�rtt�. Nanotek’�n, 
gelecek beş yıl �çer�s�nde, d�nam�k b�r yapılanma �le köklü değ�ş�kl�kler 
gerçekleşt�receğ�n� ve bu değ�ş�kl�kler�n, sektöre katacağı artı değerler 
�le b�rl�kte, ş�rket�n önünün çok daha hızlı b�r şek�lde açılacağını d�le 
get�rd�.
Yen� nesl�n ve gelecektek� kuşakların, tüm değerler� hızlı b�r şek�lde 
tüketmes�n�n önüne geç�lmes� gerekt�ğ�n� de vurgulayan Mustafa 
Bayrak, özell�kle �nsanî değerler�m�zden uzaklaşmamak �ç�n, yet�şen 
nes�le, ayakta durmayı öğretmem�z gerekt�ğ�n�n de mesajını verd�.

Toplantının ardından, canlı müz�k eşl�ğ�nde key�fl� b�r akşam yemeğ� 
gerçekleşt�.

15 N�san Pazar günü, kahvaltı sonrası ver�len serbest zamanda, doğa 
yürüyüşü, Atv turu, çeş�tl� spor akt�v�teler� yapma fırsatı bulan Nanotek 
ek�b�, öğle saatler�nde gerçekleşt�r�len mangal part�s�nden sonra 
İstanbul’a döndü.
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Lansman

CETCO - GEOSENTETİK KİL ÖRTÜLER

Nanotek, Cetco B�na Çözümler� Grubu ürünler� olan Voltex markalı geosentet�k k�l örtüler�n Türk�ye satış haklarını devraldı. 
03 Mart Cumartes� günü Four Po�nts Sheraton Imes Otel’ de gerçekleşt�r�len lansmana, Nanotek uygulamacı bay�ler�, 
yoğun �lg� gösterd�ler. Cetco Yapı Malzemeler� Ortadoğu ve Akden�z Bölges� İş B�r�m� Müdürü John Barbour tarafından 
gerçekleşt�r�len sunumda, Voltex, Ultraseal ve Coreflex ürünler�n�n tanıtımı yapıldı. 

® CETCO IBERIA S.L, tamamen b�r AMCOL Uluslararası Ş�rketler Grubu �şt�rak� olup, Çevre ve İnşaat Mühend�sl�ğ� 
uygulamalarında, en zorlu çevre koşulları �ç�n tasarlanmış yen�l�kç� ürünler ve prat�k çözümler sunan b�r ş�rkett�r. 45 yıldan 
uzun süred�r m�marlar, mühend�sler ve müteahh�tler, CETCO'nun Volclay su yalıtım s�stemler�ne güvenm�ş, dünyanın her 
yer�nde b�nlerce projede CETCO ürünler�n�n uygulamasını gerçekleşt�rm�şlerd�r. CETCO, ürünler�n�n yanı sıra, sert�fikalı 
uygulamacıların ve bağımsız denetç�ler�n yet�şt�r�lmes� �le özgün Kal�te Güvence Programı sayes�nde, sektörde l�der 
konumdadır. Volclay su yalıtım s�stemler�, temel olarak, kend�l�ğ�nden yapışma veya kend� kend�n� onarma özell�ğ�nde olup, 
küçük boşlukları ve beton yüzey�ndek� çakıl yuvalarını, kal�fiye �şgücü gerekt�rmeden doldurma yeteneğ�ne sah�pt�r.
Benton�t�n yüksek özell�kler�n�, pol�prop�len jeotekst�ller�n esnekl�ğ� �le b�rleşt�ren doğal sodyum benton�t esaslı 
jeokompoz�tler, dayanıklı b�r yapıya sah�pt�r ve �nşaat sahasının olumsuz etk�ler�ne karşı oldukça d�rençl�d�r. 

KORUSER - ZEMİN KORUMA HALISI

Nanotek, Koruser zem�n kaplama halısı ürününü, satış portföyüne eklem�şt�r. Koruser, ekstra güç ve dayanıklılığı �le ahşap, 
parke, lam�ne yüzeyler, yer karoları, doğal taş, merd�ven, halı yüzey ve dış cephelerde de kullanıldığı g�b�, çok amaçlı olarak 
da uygulanab�l�r. Kaymazlık özell�ğ�, kolayca ser�ld�ğ� yüzeyde düz ve kırışmadan kalab�ld�ğ� �ç�n, �stenmeyen kazaları 
önceden engelleyeb�l�r. Taşınması ve uygulanması kolay, hızlı ve az firel� olduğu �ç�n, hem zaman hem de mal�yet tasarrufu 
sağlar. Sıvı geç�rmez özell�ğ� �le, oluşab�lecek  boya ve sıvı malzemeler�n dökülme r�sk�ne karşı zem�n� korur. Nefes alab�lme 
özell�ğ� bulunan Koruser, yer yüzeyler�nde meydana gelen neml� ortamdan dolayı oluşab�lecek zararları da engeller. 
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Nanogurme

Bu sayımızdak� Nanogurme köşem�zde, Avrupa Yakası bay�m�z Ceytes Yapı �le beraber�z. 1998 yılında kurulan Ceytes Yapı, 
�nşaat sektörünün temelden çatıya kadar bütün �ht�yaçlarının çözümü �ç�n, sektörde faal�yet gösteren global ölçektek� en 
büyük firmaların ürünler� ve çözüm öner�ler� �le b�rl�kte, toptan ve perakende satış h�zmet� sunmaktır. İstanbul Beş�ktaş'ta 
faal�yet gösteren perakende mağazası �le her türlü �nşaat ve �nşaat yardımcı malzemes�, nalbur�ye ve hırdavat çeş�tler� �le, 
y�ne İstanbul Ayazağa-Ş�şl� merkezl� toptan satış mağazası, dağıtım ek�b� ve ek�pmanları �le, alt bay�ler�ne ve projelere, 
toptan satış ve dağıtım h�zmetler� vermekted�r. Ş�rket�n ana faal�yet konularından b�r�s� de her türlü sıhh� tes�sat, doğal gaz 
tes�satı, kalor�fer tes�satı, projelend�rme, taahhüt, tad�lat, tam�r ve bakımı, �çme suyu arıtma s�stemler� satış ve serv�s�, atık 
su uzaklaştırma s�stemler� satış ve serv�s ve bakım h�zmetler�d�r.

F�rmanın üç ortağından b�r� olan Dursun Ceylan �le b�rl�kte, öneml� b�r lezzet durağını keşfed�yoruz. Muhlama Karaden�z 
Mutfağı, Karaden�z yöres�n�n en lezzetl� ve en taze ürünler�n�, mutfağının üstadı aşçıların eller�nde buluşturarak, 
müşter�ler�n�n damağına hazır hale get�rmek m�syonuyla, dört yatırımcı tarafından, 2014 yılında kurulmuştur. İstanbul'un 
eşs�z boğaz manzarasında Karaden�z'� yaşattığı, tüket�len gerçek organ�k ürünler�, ormanlardan süzülen tem�z havanın 
oks�jen�yle enerj�ye dönüştürdüğü Kavacık' ta bulunan merkez� z�yaret ett�k. F�rma, müşter�ler�ne, aynı zamanda Ataşeh�r' 
de bulunan şubes�nde de h�zmet vermekted�r.

Mekan; özell�kle sabah kahvaltısıyla kısa sürede şöhret kazanmıştır. Kaygana, kuymak (muhlama) g�b� özel lezzetler�n 
yanında, troklost�den mevs�m reçeller�ne kadar pek çok çeş�tle buluşma �mkânı sağlıyor. Kara lahana çorbası, hams�l� p�lav, 
turşu kavurma, Çayel� kuru fasülye, Akçaabat köfte, Trabzon yağlısı ve pepeçura da y�ne burada en çok terc�h ed�len 
lezzetler arasında bulunmaktadır. Turşu kavurması, p�deler�n�n yanı sıra, ızgara ve mangal serv�sler�nde de çok başarılılar. 
Kavurma, peyn�r, baklava g�b� malzemeler�n�n tamamı Trabzon ve R�ze'den taze olarak gel�yor. Aynı şek�lde haftasonu 
kahvaltıları da yöresel ürünlerden oluşuyor ve fiyatları, bu lezzete göre gayet makul sev�yede tutulmuş. As�tl� �çecek 
satmaması ve Cuma günler� kapalı olması da mekânın öneml� özell�kler�ndend�r. Dekorasyonu tamamen ahşap ve camın 
komb�nasyonundan oluşan bu lezzet mekânını, s�z değerl� çözüm ortaklarımızın beğen�s�ne sunuyoruz. 

NANOGURME - CEYTES YAPI - MUHLAMA KAVACIK

Muhlama Ned�r?

Muhlama, peyn�r�n tereyağında er�t�lmes�yle 
yapılan sıcak b�r yemekt�r. Bunun �ç�n tereyağının 
yanı sıra yörede yapılan, pel�t şekl�nde olan yağsız 
peyn�r gerekl�d�r. Bolca yağ b�r tavada er�t�l�r, 
�ç�ne doğranmış ve üzer�ne un ve su serp�lm�ş 
peyn�r atılıp b�r süre ısıtılır. Sıcak serv�s yapılır. 
Muhlama, Karaden�z’�n başka yöreler�nde de bu 
adla veya değ�ş�k adlarla b�l�nmekted�r. (Mesela 
Ordu'da "yavlaç"). İsv�çre’de yaygın olarak  
yapılan peyn�r fondüsüne benzemekted�r. 



EPDM Bantlar Metal Maket Bıçağı
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