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TÜRKİYE - TÜRKAKIM ALIM TERMİNALİ PROJESİ
Türk Akım Alım Term�nal� Projes�; Rusya'nın Anapa kent� yakınlarından başlayıp, her b�r� 930 Km'l�k olan ç�ft sıra boru 
hattının, Karaden�z boyunca �lerley�p, kara �le bağlantısının yapıldığı term�nal projes�d�r. Term�nal, İstanbul'a 100 km 
uzaklıktak� Kıyıköy'de �nşa ed�lmekted�r. Bu proje �le doğalgaz, 32 �nç'l�k boru hatları �le Karaden�z üzer�nden Türk�ye'ye 
nakled�lecekt�r. Tekfen İnşaat ve Tes�sat A.Ş., proje kapsamındak� alım term�nal�n�n; �nşaat, mekan�k ve E&I �şler� �le 
b�rl�kte, kara bağlantısından term�nale kadar yapılacak 2x1,5 km'l�k boru hattı ve term�nal ulaşım yollarını da 
üstlenmekted�r.
TürkAkım, Rusya'dak� dev doğalgaz rezervler�n�, doğrudan Türk�ye'n�n doğalgaz dağıtım şebekes�ne bağlayarak 
Türk�ye, Güney ve Güneydoğu Avrupa �ç�n güven�l�r b�r enerj� kaynağı yaratıyor.
Boru hattı s�stem�n�n den�z kes�m�, Karaden�z'den b�rb�r�ne paralel �lerleyen �k� hattan oluşuyor. Boru hatları, Rusya 
kıyısındak� Anapa kent� yakınlarında başlayıp, Trakya'dak� Kıyıköy beldes�nde, Türk�ye kıyısına çıkıyor.
Kıyıköy'dek� alım term�nal�nden sonra, karadak� �k� yeraltı boru hattından b�r�, Lüleburgaz'da Türk�ye'n�n mevcut 
doğalgaz şebekes�ne bağlanacak. D�ğer boru hattı �se Türk�ye – Avrupa sınırına ulaşıp, burada sona erecek.
İk� k�lometrey� aşan der�nl�kte �nşa ed�len 81 sant�metre çapındak� �lk boru hattı s�stem� olan TürkAkım, sektörün tekn�k 
sınırlarını daha da �ler�ye taşıyor. Açık den�z boru hatları, her b�r� 12 metre uzunluğunda b�nlerce borudan oluşuyor.
TürkAkım Projes�, Türk�ye ve Avrupa'ya yönel�k enerj� tedar�k�n�n güven�l�rl�ğ�n� sağlamanın yanı sıra, projen�n �nşaatı 
�ç�n aktardığı kaynaklarla, Türk�ye'n�n kalkınmasına katkıda bulunuyor. TürkAkım, ayrıca yerel toplumsal yatırımlar 
yoluyla Kıyıköy'ün gel�ş�m�ne de destek ver�yor.
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Tanıtım

Cumhur�yet tar�h�n�n en büyük altyapı projes� olan, 76,5 m�lyon metrekarel�k b�r 
alanı kapsayan İstanbul Haval�manı, Asya, Afr�ka ve Avrupa kıtaları arasında 
küresel b�r transfer merkez� olarak d�kkat çek�yor. 150 m�lyon yolcu kapas�tel�, 
b�rb�r�nden bağımsız 6 p�st�n yer alacağı İstanbul Haval�manı Projes�, 
İstanbul'da, Karaden�z'�n Avrupa Yakası'ndak� Yen�köy �le Akpınar Köyler� 
arasında yer almaktadır. 3 Mayıs 2013 tar�h�nde �hales� gerçekleşen İstanbul 
Haval�manı projes�n�n �lk etabı, 29 Ek�m 2018 tar�h�nde tamamlandı ve h�zmete 
g�rd�. Başlangıcından bugüne kadar olan süreçte, Nanotek olarak, projeye c�dd� 
hac�mlerde tedar�k sağlamış bulunmaktayız.

1.Etap
· 2 adet bağımsız paralel p�st (3750 m - 60 m)
· 1 adet cross p�st (3750 m - 60 m)
· 3 adet parelel taks�rut (3750 m - 45 m)
· Yüksek hız ve bağlantı taks�rutları
· Apron
· Term�nal b�nası
· Hava trafik
· Haberleşme ve meteoroloj� s�stemler�
· D�ğer h�zmet b�naları ve s�stemler

2.Etap
· Akpınar yerleş�m� tarafına 1 adet bağımsız p�st (3750 m - 60 m)
· 1 adet paralel taks�rut (3750 m - 45 m) 

3.Etap
· Tayakadın-Yen�köy tarafına 1 adet bağımsız p�st (3750 m - 60 m)
· 1 adet paralel taks�rut (3750 m - 45 m)
· Mevcut yerleşken�n güney�ne 1 adet cross p�st (3750 m - 60 m)
· 1 adet paralel taks�rut (3750 m - 45 m)

İstanbul Haval�manı özell�kler�
· 5 km x 7 km boyutunda toplam 3 b�n 500 hektarlık alanda kurulmaktadır.
· Haval�manıyla bağlantılı 1.100 hektarlık �ler� teknoloj� endüstr� ve t�caret alanı bulunacaktır.
· Uçuş yolları ses� en aza �nd�rgeyecek şek�lde konumlandırılmıştır.
· Term�nal b�nası yeş�l b�na olarak tasarlanmıştır.
· Cam zarf kullanımı, term�nal b�nasının ortasında maks�mum gün ışığı g�r�ş� sağlayarak yapay aydınlatma �ht�yacını 

azaltmaktadır.
· Term�nal b�nası, elektr�k kullanımını en aza �nd�rgemek üzere, doğal enerj�y� maks�mum derecede kullanan 'akıllı 

b�na' olarak tasarlanmıştır.
· Elektr�k ve ısıtma �ht�yaçları, haval�manının ürett�ğ� çöpler�n çoğu kullanılarak, merkez� ısıtma ve güç üret�m 

b�r�m�yle karşılanmaktadır.
· Haval�manı'nda 5 öneml� tes�s� bulunmaktadır; term�nal b�nası, p�stler, aktarma �stasyonu, tam�r tes�sler� ve 

hangarlar �le hava taşımacılık tes�sler�.
· 350 m x 1.500 m'l�k b�r kullanım alanıyla, asmakatı da olan 6 katlı b�r b�na, düşük sev�yede varış ve �k�nc� b�r sev�ye 

de havalanma sev�yes� olmak üzere, toplam 4 term�nal, yetk�l�ler ve yönet�m�n kullanımı �ç�n asmakat 
bulunmaktadır.

· Büyük b�r alışver�ş tes�s�, üst 3 katta 5 yıldızlı oteller, t�car� ofis b�naları, t�car� fuar alanı bulunacaktır.
· Uluslararası finans ve t�car� �şlemler �ç�n 'özel ekonom�k bölge' kurulacaktır.
· Rüzgarın hızını asgar�ye �nd�recek b�r aerod�nam�k şek�lde tasarlanmıştır.
· Dış dokunun tamamı, elektr�k kullanımının karşılanacağı, güneş kolektörü görev� gören galvan�k dokuyla 

kaplanmıştır.
· Uçuş yolları, d�rekt olarak öner�len kent�n üzer�nden uçmayı önleyecek şek�lde konumlandırılmıştır.
· Yapımında, 100 b�n k�ş�l�k �st�hdam oluşan haval�manı, ayırt ed�c� şekl� �le uzaydan görüleb�lmekted�r.
· Haval�manına a�t büyük uçakların �n�ş ve kalkışlarına uygun, 3,5–4 km uzunluğunda, Karaden�z'e paralel olan 4 p�st 

ve Karaden�z'e d�k uzanan 2 p�st olmak üzere, toplam 6 p�st bulunacaktır.
· Bu p�stler�n sayes�nde, F kodlu en büyük yolcu uçakları A�rbus A380 ve Boe�ng 747-800 �n�ş yapab�lecekt�r.
· Yapılması planlanan �k� taks�rut 3.500 metre uzunluğunda ve 45 metre gen�şl�ğ�nde olacaktır. Bu taks�rutların, ac�l 

p�st n�tel�ğ� bulunacaktır. Bunlara bağlı küçük taks�rutlar da �nşa ed�lecekt�r.

C�han ENGİN
Nanotek A.Ş. Avrupa Yakası Bölge Müdürü

İSTANBUL HAVALİMANI
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Yen� Ürün

YENİ ÜRÜN

 MasterSeal® 7000 CR 
® ®MasterSeal  7000 CR , BASF Master Bu�lders Solut�ons tarafından gel�şt�r�len yen� nes�l Xolutec  teknoloj�s� sayes�nde 

agres�f ortamlarda mükemmel koruma sağlayan, betonun dayanıklılığını k�myasal ve fiz�ksel etk�lere karşı koruyan, özel 
performans özell�kler�ne sah�p su yalıtımı ve beton koruma s�stem�d�r.

® ® ®MasterSeal  7000 CR s�stem�; MasterSeal  M 790 (membran) + MasterSeal  P 770 (astar)'dan oluşmaktadır.
®MasterSeal  M 790: Xolutec teknoloj�s�ne dayalı, yüksek k�myasal ve mekan�k dayanıma sah�p, �k� b�leşenl�, çatlak 

köprüleme özell�ğ�ne sah�p membran.
®MasterSeal  P 770: Xolutec teknoloj�s�ne dayalı, yüksek yüzey penetrasyonu sağlayan ve üzer�ne uygulanacak MasterSeal 

s�stemler� �ç�n bağ güçlend�r�c� görev� gören �k� b�leşenl� astar.
®MasterSeal  7000 CR S�stem�

· B�yojen�k sülfür�k as�t korozyonuna karşı kanıtlanmış uzun-dönem dayanımı (Fraunhofer Enst�tüsü)
· DIN 51130'a göre kayma dayanımı
· Ozmat�k basınç test raporu (Arka taraftan nem emd�r�lerek çekme yapışması ve kabarma test�)
· LEED V4 Kred� Dökümantasyonu
· EN 1504-2'ye göre Performans Beyanı
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Yen� Ürün

YENİ ÜRÜN

MasterFlow 648®
Yüksek Dayanımlı, Epoks� Esaslı Grout Harcı 

Yapısal grout harçlarının kullanıldığı çeş�tl� agres�f k�myasal ortamlar ve her uygulama �ç�n gerekl� performans özell�kler�n�n 
karmaşıklığı, Master Bu�lders Solut�ons'ın epoks� esaslı grout çözümler�n�n gel�şmes�ne yol açmıştır. Epoks� esaslı groutlar, 
b�rçok uygulamada benzers�z performans avantajları sağlarlar. Yüksek basınç, çekme ve eğ�lme dayanımı, düşük elast�s�te 
modulü ve yüksek k�myasal dayanımları sayes�nde, meydana gelen d�nam�k yükler�n temele transfer�n� opt�m�ze ederek 
dengel�, güvenl� b�r h�zalama sağlayarak ek�pmanı gereks�z aşınma ve yıpranmaya karşı korurlar.

MasterFlow 648, Epoks� reç�ne esaslı, üç b�leşenl�, ağır stat�k ve d�nam�k yükler�n temele düzgün b�r şek�lde aktarılmasını 
sağlayan, yüksek dayanımlı, 2 �le 30 cm aralığındak� kalınlıklarda uygulanab�len, mükemmel akışkanlık özell�ğ� sayes�nde 
ASTM C 1339'a göre yüksek Yüzey Doluluk Oranı (EBA) sağlayan, büyük hac�ml� grout uygulamaları �ç�n pompalanab�l�r 
özell�kte olan grout harcıdır.  

MasterEmaco® T 500 PG
Ç�mento Esaslı, Tek B�leşenl�, Pol�mer Takv�yel�, Ayrışma Yapmayan, Akıcı, Erken Çok Yüksek Dayanımlı, 
Hızlı Pr�z Alan Tam�r Harcı

BASF Master Bu�lders Solut�ons markası altında sunulan MasterEmaco T ser�s�, trafik ve üret�m tes�sler�n�n h�zmete daha 
hızlı dönmes�n� mümkün kılan harçlardır. Özell�kle trafikte meydana gelen tam�rat neden�yle sokak ve yol kapatmaları, 
sürüş konforunun etk�lenmes�ne ve trafiktek� sıkışıklığın artmasına sebep olmaktadır. Bu alanlarda yapılan onarım �şlemler� 
�ç�n çok kısa gec�kmeler gerekmekted�r. 
Bu kapsamda yen� ürünümüzü MasterEmaco T 500 PG, üzer�nde yaya ve araç trafiğ� olan, derz onarımı veya menhol 
kapağı takılması g�b� sokak �şaret ve düzenekler�n�n onarımıyla �lg�l� durumlarda betonun �şlevsell�ğ�n� esk� durumuna ger� 
get�rmekted�r. 
B�r saat �çer�s�nde trafiğe açılab�len, ç�mento esaslı, tek b�leşenl�, pol�mer takv�yel�, ayrışma yapmayan, akıcı, erken çok 
yüksek dayanımlı, hızlı pr�z alan tam�r harcı MasterEmaco T 500 PG, EN 1504 – 3 standardına uygundur.
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Yen� Bay�

MASTER YALITIM 

Serkan Bey merhaba. Kend�n�z� ve firmanızı kısaca 
tanıtır mısınız?

Merhaba, Serkan Köroğlu. 1982 yılında, Trabzon'un 
Düzköy İlçes�'ne bağlı Çayırbağ Köyü'nde doğdum. 
Sek�z erkek kardeşten b�r�y�m. Evl�y�m ve �k� erkek 
çocuk babasıyım. İlk,orta ve l�se eğ�t�m�m� Trabzon'da 
tamamladım. İnşaat sektörü �le tanışmam, l�se yıllarına 
dayanır. O zamanlar, boş vak�tler�mde �nşaatlarda 

çalışıyordum. L�sey� tamamladıktan sonra, Ankara'da, Özdaş İnşaat �le sektöre g�r�ş yaptım. Devamında, Antalya'da 
Köroğlu İzolasyon firmasında çalıştım. 2004 yılında İstanbul'a geld�m ve Kozmoğlu �nşaat firması �le, yalıtım sektöründek� 
kar�yer�m� devam ett�rd�m. Genell�kle sahada,  şant�yelerde uygulamalarda çalıştım. Gerek Kozmoğlu firmasında,  gerekse 
d�ğer firmalarda, Rusya, Kazak�stan ve Ukrayna'da çeş�tl� şant�yelerde, fi�len uygulamanın başında görev aldım. 2018 yılının 
yed�nc� ayında, Master Yalıtım İnşaat firmasının temeller�n� attık. Çalışanı olduğum Kozmoğlu İnşaat'ın sektörden 
çek�lmes�yle, firmayı  devralıp, 2019 yılının başında, t�car� faal�yetler�m�ze başlamış olduk. Satış, uygulama ve tekn�k destek 
anlamında, yalıtım sektöründe h�zmet vermektey�z. Amacım, amatör ruhlu çalışma heves�m �le ş�md�k� tecrübeler�m�z�, 
sektörde b�ze öncülük eden büyükler�m�z�n öğütler�n� ve çözüm ortaklarımızdan aldığımız desteğ� harmanlamak, ülkem, 
firmam, a�lem ve kend� adıma başarılı referanslar oluşturab�lmekt�r.

T�caret�n�z�n �çer�s�nde, toptan ve perakende satışların ağırlığı nasıldır? Kalem olarak baktığınızda, hang� çeş�t 
ürünler�n satışı, toplam c�ronuzun ağırlığını teşk�l ed�yor?

İş yoğunluğumuz, genelde uygulama üzer�ned�r. Şu an �ç�n %60 uygulama, %40 perakende satış  d�yeb�l�r�z. Projelerde 
daha çok yapı �zolasyonu üzer�ne uygulamalar yapmaktayız. Bu uygulamaların ağırlığını da temel, perde ve teras 
yalıtımları oluşturmaktadır.  Zem�n kaplama �şler� alıp yatığımız da oluyor. Geçm�şten gelen müşter� portföyümüz �le 
b�rl�kte, en çok tükett�ğ�m�z ürün grubu pol�üretan-pol�sülfit mast�kler d�yeb�l�r�z. Mast�k konusunda uzmanlaştık. 
Perakendede �se ağırlıklı olarak seram�k yapıştırıcı, fuga, seram�k altı �zolasyon ürünler�n�n satışını gerçekleşt�r�yoruz. 
Bulunduğumuz lokasyon �t�bar� �le zaman zaman çok tekn�k ürünler�n satışını da yapmaktayız.

Serkan KÖROĞLU
Master Yalıtım F�rma Sah�b� 
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   Yen� Bay�

P�yasadak� durgunluk, satış yoğunluğunuzu nasıl etk�led�?

Herkes g�b� b�z� de, çok c�dd� etk�led�. Tam kr�z zamanında kurulmuş b�r firma 
olduğumuzdan dolayı, beklent�ler�m�z� ertelemek durumunda kaldık ama b�r 
şek�lde gem�m�z� yüzdürmeye gayret ed�yoruz. Geçm�şten gelen b�r 
portföyümüz olduğu �ç�n, p�yasada �ş alma konusunda çok zorlanmadık. 
Müteah�tler ve sanay�c�ler, b�z� yen� b�r firma g�b� görmed�ler. Ama �şler�n 
azalması, rak�pler�n ve rekabet�n artması sebeb� �le, karlı �ş bulma konusunda 
zorluklar yaşıyoruz. Çel�k İnşaat, Derv�şoğlu İnşaat, İsoTürk İnşaat, D�ler Dem�r 
Çel�k, Fenerbahçe SK, çözüm ortağı olarak, uzun yıllardır çalıştığım firmalardır. 
Örneğ�n bu firmalarda, geçt�ğ�m�z yıllarda 4-5 ayrı proje b�rden devam 
ederken, şu dönemde, but�k tam�r ve yen�leme konularında h�zmet 
vermektey�z.

Nanotek firmasından bekled�ğ�n�z h�zmet� alab�l�yor musunuz? S�zce Nanotek'�n kend�s�n� hang� konularda 
gel�şt�rmes� gerek�yor?

Nanotek, öncel�kle b�z�m c�dd� değer verd�ğ�m�z b�r çözüm ortağımız. Sadece b�r dağıtıcı ya da malzeme tedar�k ett�ğ�m�z 
b�r firma gözü �le bakmıyoruz. H�zmet� tab� k� de alıyoruz. Her türlü ürünü, kolaylıkla tedar�k ett�ğ�m�z, sağlam ve güven�l�r 
b�r firmasınız.  Nanotek den�l�nce, �lk akla gelen BASF Yapı K�myasalları oluyor. Ayrılmaz �k�l� g�b�, fakat Nanotek, her geçen 
gün, daha da büyüyerek, portföyünü çeş�tlend�rerek,  sektördek� b�r çok üret�c�y� ger�de bıraktı ve bel�rley�c� firma olmayı 
başardı. Gel�ş�m konusunda b�r tavs�yem olacak. Nanotek, BASF har�c� olan ürünlerde de, b�zlere c�dd� anlamda h�zmet 
veren b�r firma. Ayrıca kend� markasını oluşturup, satışını yaptığı ürünler de var. Nanotek' e bu ürünlerde destek veren, 
marka olarak Nanotek'� yaymaya çalışan, Nanotek'ten daha fazla çeş�t ürün alma gayret�nde olan bay�ler�n�ze, daha fazla 
destek vereb�l�rs�n�z. Sadece fiyatsal anlamda b�r destekten z�yade müşter� memnun�yet�ne yönel�k b�r ödüllend�rme 
olab�l�r. Yan� kısaca Nanotek a�d�yet�ne pr�mlend�rme yapab�l�rs�n�z.

İş dışında nelere vak�t ayırab�l�yorsunuz? Hob�ler�n�z hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?

İş dışında genelde a�lemle vak�t geç�r�r�m. Spor yaparım. Ant�ka arabaları çok sever�m. Off-road sporuna �lg� duyuyorum. 
Değ�ş�k, farklı yerler keşfetmek hoşuma g�der.

Sektöre yönel�k farklı g�r�ş�mler�n�z var mıdır?

Trapez baskı mak�nası get�rmey� planlıyorum. Düz trapez çatılar yer�ne, sıcak-soğuk döngüsünü daha çok dengeleyen, 
ışığı yansıtan, çok ısınmayan ve bakıldığında, göze daha hoş gelen çatılar �nşa ed�leb�lecek b�r s�stem üzer�ne çalışacağım.

S�zden, �nşaat sektörü �le �lg�l� b�r kr�z reçetes� �stesek, neler söylers�n�z?

Öncel�kle �ş, ehl�ne ver�lmel�d�r. Hem uygulama, hem satış, hem 
de üret�m konusunda bell� b�r geçm�ş� olan firmalar, sektörde 
faal�yet göstermel�d�r. Çevre ve şeh�r planlamasına çok ama çok 
fazla önem ver�lmel�d�r. Satış rakamları, �nsanların alım gücüne 
göre oluşturulmalı, mal�yet ve kâr hesapları yapılırken, ülke 
gerçekler� göz önüne alınmalıdır. 

Son olarak b�ze ve okurlarımıza, neler söylemek �sters�n�z?

İnşaat sektöründe çalışan tüm bay�ler�n, dağıtıcıların, 
üret�c�ler�n, ülke ekonom�s�ne olan katkılarının, devam etmes�n� 
temenn� ed�yorum. Ülkem�z� ve ekonom�m�z� büyütmek �ç�n, 
daha fazla çalışmaya devam edel�m. Herkese sağlık, huzur 
d�yorum. Teşekkür eder�m.
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Yen� Ürün

FOAMFLEKS

Nanotek, 1973 yılından bu yana b�rçok sektörde faal�yetler�n� sürdüren Kopuzlar Grup'un, yen� yatırımları doğrultusunda 
üret�m�ne başladığı EVA ve FOAMFLEKS Çapraz Bağlı Pol�et�len Köpük yalıtım ürünler� �le, çözüm ortaklarına ürün ve 
h�zmet tedar�k etmeye başlamıştır. Enerj� kayıplarını en aza �nd�rmek ve enerj� kaynaklarını korumak m�syonu �le, yapılarda 
her alanda kolaylıkla uygulanab�len ısı, ses ve nem �zolasyon çözümler� üreten. Foamfleks ve EVA ürünler�; katlar arası şap 
altında, ortak duvarlarda, çatılarda yerden ısıtma s�stemler�nde, parke altında yalıtım h�zmet� sunmaktadır.

 
XPE F0030 - FoamFleks XPE F0030 İzolasyon Rulosu

ÜRÜN TANIMI: 
30 Kg/m³ yoğunlukta Kapalı Hücrel� Çapraz Bağlı Pol�et�len Yalıtım Rulosu 

AÇIKLAMALAR: 
FoamFleks® XPE F0030 Ser�s�, 30Kg/m³ yoğunlukta kapalı hücrel� çapraz bağlı hücre yapısına sah�pt�r. Yüksek 
performanslı ses ve ısı yalıtımı sağlar. XPE F0030 PE ürün grupları �çer�s�nde, mekan�k dayanım performansı en yüksek 
olan çapraz bağlı ürün grubundadır. Yüksek ısı yalıtım performansı �le b�rl�kte, hem hava yoğuşumlu, hem de darbe 
kaynaklı sesler�n yalıtımı �ç�n kullanılır. 

 HPE9050 - FoamFleks HPE 90 Kg/m³  5 mm İzolasyon Rulosu

ÜRÜN TANIMI: 
90 Kg/m³ yoğunlukta Çapraz Bağlı ve Amorf Formda Hücre Yapısına Sah�p Pol�et�len Yalıtım Rulosu 

AÇIKLAMALAR: 
FoamFleks® HPE Ser�s�, yüksek yoğunluklu ve çapraz bağlı amorf hücre yapısına sah�pt�r. Bu yapı sayes�nde ses� ve ısıyı 
taşımaz. Kauçuk formunda p�ş�r�lerek �mal ed�ld�ğ�nden, standart PE ürünlere göre çok yüksek mekan�k dayanım 
performansına sah�pt�r. Hac�mler arasında hem hava yoğuşumlu, hem de darbe kaynaklı sesler�n yalıtımı �ç�n kullanılan 
HPE ser�s�, aynı zamanda yüksek ısı yalıtım performansı da sağlar. 

KULLANIM ALANLARI: 
Katlar arasında, şap- parke yükselt�lm�ş döşeme altında, mekanlar arası örme duvarlarda, kuru t�p duvarlarda, alçı levha �le 
yapılan bölücü duvarlarda. teras ve çatı yalıtımlarında, çel�k ve hafif çel�k s�stemlerde. temel perdelerde, d�yafram 
duvarlarda, gem�lerde, taban döşemeler�nde ve motor da�res� detaylarında, serbest halde ser�lerek, yüzey yapıştırma 
�şlem� yapılarak, ya da mekan�k sab�tleme yöntemler� uygulanarak kullanılır
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Yen� Ürün

SİTA BAUELEMENTE 

Nanotek, 1976 yılından bu zamana kadar, özell�kle endüstr�yel tes�slere, pol�üretan esaslı drenaj ürünler� üreten Almanya 
menşe�l� ''S�ta Bauelemente'' firması �le, karşılıklı proje paylaşımı ve olası satış �mkanları konusunda b�rl�kte hareket etme 
adına prens�p anlaşması yapmıştır. Çatı çözümler� konusunda dünyanın önde gelen ş�rketler�nden S�ta, yen�l�kç� ürünler�yle 
Türk�ye pazarında l�derl�ğ� hedeflemekted�r. S�ta, b�r düz çatılı b�nanın çatısına, balkon veya terasına yağan yağmur 
suyunun tahl�yes� �ç�n, ülkem�zde geçerl� olan EN standartlarına uygun hesaplama �le, tekn�k ve ekonom�k açıdan uygun 
çözümü sunmaktadır.
İnovat�f ürünlerle sektörde fark yaratan S�ta, özell�kle yeş�l çatılar ve çatıya yerleşt�r�len aparatların (fotovolka�k, kl�ma vb.) 
kablo/boru geç�şler� �ç�n çözümler�n� gen�ş ürün yelpazes�nde zeng�nleşt�rm�şt�r. S�ta'nın ürün gamında yer alan süzgeçler, 
pol�üretan olması sebeb� �le, gerçek ısı yalıtım özell�ğ�ne sah�pt�r. 

Konvans�yonel drenaj                      S�fon�k drenaj                                  Ac�l durum drenajı 

Parapet drenajı                              Oluk drenaj                                      Havalandırma ve boru geç�ş�

Balkon - Teras drenajı                     Onarım                                            Yangın korumalı drenaj

Drenaj t�pler� ve ürün çözümü;
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Nanogurme

KAPTAN-I DERYA RESTAURANT

Merhaba. Bülten�m�z�n bu sayısında, ''gurme'' köşes�nde, Avrupa Yakası'ndak� değerl� çözüm ortağımız olan Sudursun 
İzolasyon İnşaat firmasının sah�b� Hasan Bey'e yer ver�yoruz. Sudursun İzolasyon İnşaat, 1984 yılında, İstanbul'da h�zmet 
vermeye başlamıştır. Zaman �çer�s�nde de, Türk�ye genel�nde referanslara sah�p olmuştur. Çözüm odaklı, tekn�k uygulama 
faal�yetler� �le, sektörün öneml� oyuncularından b�r�s� hal�ne gelm�şt�r. Sudursun İzolasyon ve İnşaat, tecrübel� ve eğ�t�ml� 
personel� �le, kal�te, �ş sağlığı ve güvenl�ğ� standartları çerçeves�nde, �şveren�n gereks�n�m ve beklent�ler�n� tesp�t etmekte 
ve bunları, en üst düzeyde karşılamaktadır.

Hasan Bey �le b�rl�kte, müdav�m� olduğu, Beyl�kdüzü'ndek� Kaptan-ı Derya Restaurant'ta yemek yed�k. 2007 Yılında 
Beyl�kdüzü Gürpınar Mahalles�'nde kurulan restaurant, açıldığı günden bugüne, değerl� müşter�ler�ne kal�tey�, tazel�ğ� ve 
lezzet� aynı anda sunmaktadır. Kaptan-ı Derya'nın kuruluş tar�h� çok esk� olmamasına rağmen, İstanbul'un en seçk�n balık 
restaurantlarından b�r� hal�ne gelm�şt�r. Eşs�z manzarası, şehr�n kalabalığından uzaklığı ve özenle hazırlanan balık, meze ve 
et sunumları, buna en büyük etkend�r. Restaurant, 100 k�ş�l�k s�gara �ç�leb�len özenle dekore ed�lm�ş kış bahçes�, 100 k�ş�l�k  
s�gara �ç�lmeyen kapalı salonu ve yaz aylarında den�ze sıfır b�r yemek keyfi yaşamanız �ç�n düzenlenm�ş muhteşem den�z 
manzaralı 200 k�ş�l�k bahçes�yle müşter�ler�ne h�zmet vermekted�r. Restaurant, 10:00 - 24:00 saatler� arasında, haftanın 7 
günü faal�yetted�r. Yen�lenen konsept�yle KAPTAN-I DERYA, lezzetl� menüsü, alternat�f mezeler� ve seçk�n amb�ansıyla,  
Beyl�kdüzü İlçes�'ne değer katıyor. Otant�k dekorasyonu �le şehr�n gürültüsünden uzaklaşıp, den�z�n ve den�z ürünler�n�n 
lezzet�n� yaşayacağınız b�r mekan... 
Dereağzı Mahalles� �le Kavaklı Mahalles�'n�n kes�şt�ğ� noktada, sıcak b�r ortamda bulunan KAPTAN-I DERYA Restaurant'tak� 
tüm y�yecekler, köy pazarlarından toplanan katkısız malzemeler �le hazırlanmaktadır.Şehr�n karmaşasından uzak, doğa �le 
�ç �çe b�r atmosfer lezzetler�yle b�rb�r�n� tamamlıyor. Den�z ürünler�, sürekl� tazel�ğ�n� korumaktadır ve d�rek avcı 
balıkçılardan alınmaktadır. Lüfer, levrek, çupra, �stavr�t, sarıkanat, den�z levreğ�, den�z çuprası ve Norveç somonu, 
stoklarında bulunmaktadır. Bu ürünler, gerçek kömür ızgarada ve Trakya ayç�çek yağında, m�safirler�n terc�h�ne göre, 
ustalar tarafından p�ş�r�lerek, yanında garn�türler�yle b�rl�kte serv�s ed�lmekted�r. Ana yemekler�n yanında, 25 çeş�t soğuk 
meze ve ara sıcaklar, y�ne müşter�ler�n terc�hler�ne sunulmaktadır. Yemek sonrası da, y�ne taze meyve ve beş çeş�t tatlı, 
menüler�nde bulunmaktadır.



11

Depo Açılış

SULTANBEYLİ - LOJİSTİK MERKEZİ

Nanotek Sultanbeyl� Loj�st�k Merkez�, 19.07.2019 tar�h�nde düzenlenen organ�zasyon  eşl�ğ�nde h�zmete açıldı. Toplamda 
1800 m²' l�k kapalı alan üzer�ne kurulu olan depo, 12,5 mt yüksekl�ğe ve �k� adet yükleme rampasına sah�pt�r. Güvenl�ğ� 15 
adet kamera �le sağlanan loj�st�k depoya, son derece kullanışlı b�r raf s�stem� kurulmuştur. Deponun bu özell�kler� sayes�nde 
Nanotek, özell�kle Anadolu Yakası'nda bulunan müşter�ler�ne, çok daha kısa sürede h�zmet vereb�l�r duruma gelm�şt�r. 



EPDM Bantlar Metal Maket Bıçağı

Metal Maket Bıçağı

TAPE AL
B�tüm Esaslı, 

Kend�nden Yapışkanlı Su Yalıtım Bantları

EPDM Bantlar
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