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Kınalı-Tek�rdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projes�, 
har�tada göreceğ�n�z üzere, İstanbul’un S�l�vr� �lçes�ndek� 
Kınalı mevk��nden başlayacak, Marmara Den�z�’n�n Batı 
kıyılarına yakın b�r güzergahta  �lerleyecek, Gel�bolu 
Yarımadası’na uzanarak Sütlüce �le Şekerkaya noktaları 

arasında Çanakkale Boğazı’nı geçerek Lapsek� �lçes�ne ulaşacak, oradan 
da Balıkes�r şehr� yakınlarındak� Savaştepe’ye kadar 324 km boyunca 
uzanacaktır.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu 
Projes� �se Kınalı-Savaştepe arasında planlanan otoyolun 
orta kes�m�ndek� 88 km’l�k projed�r ve Trakya �le 
Anadolu’dan gelen otoyolu, Çanakkale Boğazı’nda 
dünyanın en uzun asma köprüsüyle b�rleşt�recekt�r.

V�zyon 2023, öneml� 
hedefler�nden b�r�ne 
ulaşacak.

Türk�ye’n�n ulusal kalkınma 
hamles�n�n belges� n�tel�ğ�ndek� 
V�zyon 2023 Master Planı’nda 
öngörülen yurt sathında 
karayollarının �y�leșt�r�lmes� 
hedefinde öneml� b�r rol 
oynayacak.

Türk�ye’n�n batısında 
otoyol entegrasyonu 
tamamlanacak.

Proje, 324 km’l�k Kınalı-Tek�rdağ 
-Çanakkale-Savaștepe Otoyolu 
Projes�’n�n öneml� b�r parçasını 
oluşturuyor. Proje, bu otoyolun 
tamamı Gebze-İzm�r Otoyolu’na 
bağlandığında, Marmara’yı 
çevreleyen otoyol z�nc�r�n�n 
halkaları b�rleşecek.

İstanbul Boğazı 
geç�ş�ne yen� b�r 
alternat�f oluşacak.

İstanbul’un, Avrupa ve Anadolu 
arasında üstlend�ğ� ağır trans�t 
trafik yükü hafifleyecek. Batı 
Anadolu boyunca halen 
İstanbul merkezl� Batı-Doğu 
aksı üzer�nde yoğunlașan trafik 
yükü Marmara Den�z�’n�n Batı 
kıyısından Güney yönüne doğru 
dengelenecek.

Trakya ve Batı 
Anadolu’dak� sanay�, 
t�caret ve h�zmet 
sektörler� �vme 
kazanacak.

Daha hızlı ve daha düşük 
mal�yetl� yük taşımacılığı, 
üretken nüfus barındıran bu 
bölgeler�m�z�n sadece ekonom�k 
faal�yetler�n� değ�l, sosyal 
bağlarını da güçlend�recek.

Ulusal ve uluslararası 
tur�zm canlanacak.

Avrupa ülkeler�, Balkanlar ve 
özell�kle Yunan�stan ve 

Bulgar�stan �le t�car� �l�şk�ler�n 
yanı sıra kültürel etk�leş�m de 

olumlu etk�lenecek. Kınalı-
Tek�rdağ-Çanakkale-Balıkes�r 

Otoyolu’nun, Gebze-İzm�r 
Otoyolu’na Balıkes�r c�varında 

bağlanması �le İzm�r, Aydın, 
Antalya g�b� tur�zm 

merkezler�n�n Avrupa ülkeler� �le 
arasındak� mesafe kısalacak ve 

tur�zm sektöründe gel�şme 
sağlanacak.

Taşımacılıkta süreler 
ve mal�yetler 

düşecek, dış t�caret�n 
etk�nl�ğ� artacak.

Proje’n�n h�zmete g�rmes�yle 
b�rl�kte, taşıt �şletme mal�yetler� 

ve yolculuk süres� açısından 
kazanımlar sağlanacak. Yük 

taşıyan araçların ulaşım 
kısıtlamasının kalkmasıyla 
�thalat ve �hracatımızdak� 
zaman mal�yet� azalacak.

Proje, �nşaattan 
�şletme aşamalarına 

kadar sürekl� �st�hdam 
sağlayacak.

İnşaat ve �şletme aşamalarında 
b�nlerce k�ş�ye sağlayacağı 

�st�hdam ve çeş�tl� sektörlere 
katacağı canlılıkla, Türk�ye 
ekonom�s�ne öneml� katkı 

verecek.

Çanakkale, şanlı 
tar�h�ne ve 21. 

Yüzyıl’a yaraşır b�r 
“eser proje”ye 

kavuşacak.

Çanakkale, kent�n önem� ve 
d�nam�ğ�ne uygun, estet�k ve 

çağdaş b�r asma köprü �le 
taçlanacak.

1915 
Çanakkale Köprüsü
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Tanıtım

GALATAPORT PROJESİ - KARAKÖY 

Salıpazarı L�man Sahası olarak b�l�nen,  yaklaşık 1200 metre uzunluktak� 
Tophane Meydanı, yanındak� park ve Boğaz'a �nen kollarıyla b�rl�kte otuz 
dönüme yakın alanıyla, İstanbul'un en önde gelen meydanlarından b�r� 
olacaktır. Tophane' den Karaköy' e, sah�l şer�d�n� kapsayan b�r alanda �nşa 
ed�lmekted�r. Proje, kend� �çer�s�nde dört ana bölümden oluşmaktadır. 
Bunlar; Karaköy Bölümü, Salıpazarı, İstanbul Modern ve Barınak 
Bölümü'nü de �çeren Kruvaz�yer L�man alanıdır.
Karaköy Bölümü, genel anlamda b�r renovasyon projes� olarak 
�lerlemekte olup, d�ğer bölümler, yen�den �nşa ed�lecek, çeş�tl� amaçlarla 
kullanılacak b�nalardan ve l�man yapısından oluşmaktadır.
Proje, Doğuş Grubu ve B�lg�l� Hold�ng �şb�rl�ğ� �le yapılmaktadır. Proje, 1 
m�lyar euro' luk kısmı kred� �le, 480 m�lyon euro'luk kısmı da yatırımcı 
payları olmak üzere, Türk�ye'n�n en büyük bütçel� projeler�nden b�r� olma 
özell�ğ�nded�r. Proje, yalıtım ve yapı k�myasalları konularında da, Türk�ye' de �lk kez uygulanan çözüm ve detaylarıyla da ön 
plana çıkmaktadır.
Neotekn�k Yapı olarak, Şubat 2017' den �t�baren dah�l olduğumuz bu değerl� proje kapsamında, gerek proje yönet�m� ve 

detay çözümler�,  gerekse ürün tedar�ğ� anlamında, hem �şveren grubuna hem de 
proje dah�l�ndek� bütün ana yüklen�c� firmalara h�zmet vermektey�z.  
Proje dah�l�nde BS M�marlık tarafından yapımı üstlen�len Karaköy Bölümü'nde 
yer alan Paket Postanes�, Antrepo, Ç�n�l� Han, Yolcu Salonu ve Rıhtım Han 
b�nalarının temel ve perde yalıtımlarının PVC esaslı kompartıman s�stem �le 30 
b�n m²' l�k alan dah�l�nde  su yalıtım �şler�n� yapmaktayız. Bu s�stem�n, BASF 
ürünler�yle b�r bütün hal�nde, Türk�ye' de �lk defa uygulanıyor olması ve 
uygulamanın, firmamız tarafından yapılmasının da, b�zler �ç�n ayrı b�r önem ve 
değere sah�p olduğunu bel�rtmek �ster�m. Uygulamada kullanılan BASF ürünler�, 
Masterseal 700 BG 1,5 ve 2 mm PVC geomembran, Masterseal 940 W4 
kompartımanlaştırma amaçlı su tutucu bant, Masterseal 953 enjeks�yon valf 
s�stem� ve Masterseal 909 yen�den enjekte ed�leb�l�r hortum enjeks�yon 
s�stem�d�r.
Kullanılan bu s�stem, sürekl� olarak müdahale ed�leb�l�r şek�lde çalışmaktadır. 
Olab�lecek su sızıntılarında, b�nanın m�mar� yapısına zarar vermeden ve 
betonarmen�n suya maruz kalmasını engelleyerek onarılması prens�b�ne dayalı 
olarak d�zayn ed�lmekted�r. Uygulamada ana katman olarak 2 mm PVC ve 
koruma katmanı olarak da 1,5 mm PVC membran kullanmaktayız. Proje 
detaylarına göre oluşturduğumuz kompartıman karolajlarına göre de, 
enjeks�yon valfler� �le bu alanlara, daha sonra enjeks�yon basılab�l�r hale 
get�rmektey�z. Y�ne aynı bölümdek� çel�k güçlend�rme uygulamalarında, BASF 
Masterflow 402 ve Masterbrace ADH 1406 ürünler� � le çözümler 
oluşturmaktayız. Özell�kle yolcu salonu b�nasının kule çel�k güçlend�rmes�n�n, 
epoks� grout kullanılarak montajının yapılması, ender görüleb�len ve spes�fik b�r 
uygulama detayıdır. Galataport Projes�'n�n d�yafram perde ve kazık s�stem 
güçlend�rme uygulamasını yapmakta olan İtalyan Trev� F�rması' na, d�yafram 
perde ve ç�mento enjeks�yon uygulamalarındak� su sızıntılarının g�der�lmes� 
konularında, Masterroc 355 1K ürünü ve özel paker detay çözümler�m�zle 
yardımcı olmaktayız. 
Kruvaz�yer L�manı Bölümü' nde, Ayson Geotekn�k ve Den�z İnşaat A.Ş tarafından 
yapılan Gangway ve Barınak Bölümler� �ç�n, yalıtım ve d�yafram perde 
detaylarının çözümler�nde projelend�rme desteğ� verm�ş bulunmaktayız.
Projeye dah�l olduğumuz �lk günden �t�baren, desteğ�n� es�rgemeyen Nanotek 
A�les�' n�n tüm fertler�ne,  s�z�n nezd�n�zde, firmam adına ayrı ayrı teşekkür 
eder�m. Ayrıca BASF firmasından, proje sürec�nde, katkılarıyla yanımızda olan 
tüm b�r�mlere teşekkür eder�z.

Proje kapsamında kullanılan d�ğer ürünler;
Ÿ MasterEmaco® S 488, ç�mento esaslı, tek b�leşenl�, pol�mer ve fiber takv�yel�, t�ksotrop�k yapısal tam�r harcı.
Ÿ MasterFlow® 928 ,ç�mento esaslı, tek b�leşenl�, kend�l�ğ�nden yerleşen grout harcı.
Ÿ MasterSeal® 582, ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl�, sızıntı ve yüzey sularına karşı beton yüzeyler üzer�ne �çten ya da 

dıştan, negat�f ve poz�t�f yönden uygulanab�len, kap�ler etk�l� su yalıtım malzemes�.
Ÿ MasterBrace® ADH 1420, epoks� esaslı, �k� b�leşenl�, solvents�z, akıcı kıvamda, fırçayla ya da dökülerek uygulanan, esk� 

betonun yen� betona aderansında ya da farklı t�p malzemeler�n b�rb�r�ne bağlanmasında kullanılan yapıştırıcı.
Ÿ MasterSeal® 910, üç boyutlu pol�mer z�nc�r yapısı sayes�nde su �le temas ett�ğ�nde ş�şen, yen� nes�l su tutucu derz bandı.

Murat G�ray ÇITAK
Proje Yönet�c�s�
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Röportaj

ARKKON YAPI  - IGA 3. HAVALİMANI PROJESİ

Ömer Bey merhaba. Öncel�kle röportaj taleb�m�z� 
kabul ett�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z. Renkl� b�r 
k�ş�l�ks�n�z. Kend�n�z ve profesyonel özgeçm�ş�n�z 
hakkında detaylı b�lg� alab�l�r m�y�z?

Merhaba, Mehmet Ömer ÇAVUŞOĞLU. 1943 yılında 
Ankara'da doğdum. Yüksek İnşaat Mühend�s�'y�m. 
Amer�ka'da yüksek l�sansımı tamamladıktan sonra 
1965 yılında Türk�ye'ye döndüm. 1967 yılında 
başladığım çalışma hayatımda, müteahh�tl�k ve 
sanay�c�l�k yaptıktan sonra emekl� oldum.  Evl�y�m, 
beş çocuk babasıyım. B�r dönem Fenerbahçe Spor 
Kulübü'nde Yönet�c� olarak görev yaptım. Gazete 
köşe yazarlığının yanı sıra, telev�zyon program-
larında futbol yorumculuğu yapıyorum. Halen 
müteahh�t ve sanay�c� olarak faal�yetler�m� 

sürdürmektey�m. 
Müteahh�tl�k yaptığım dönemlerde, s�zler g�b� b�l�nçl�, sektörel bazda pazarlama yapan firmalar yoktu. Çeş�tl� yerlerden, 
zor şartlarda malzeme tem�n ederd�k. Son olarak Arkkon Yapı firmasının büyük h�sses�n� satın aldık. Burada da Nanotek �le 
tanışma şansımız oldu. Ürün yelpazen�z�n çok gen�ş olduğunun b�l�nc�ndey�z.  Arkkon Yapı olarak, BASF'n�n  MasterT�le 
FLX 426 seram�k yapıştırıcı ürününü kullanıyoruz. Almış olduğumuz ürünler�n, tem�n� konusunda ş�md�ye kadar h�ç b�r 
sıkıntı yaşamadık. Bu, b�z�m �ç�n çok öneml� b�r faktördür çünkü, malzemey� s�par�ş verd�ğ�m�zde bekleme  �mkanımız  
olmuyor. Müteahh�tl�k �ş� zor b�r �şt�r, �dareden paranızı alamadığınızda �ster �stemez �mkanlar kısıtlanır. Bu noktada s�zler�n 
de desteğ�yle, sıkıntıların üstes�nden geleb�l�yoruz. Nanotek �le çalışmaktan çok memnunuz. 

Arkkon Yapı firmasını geçt�ğ�m�z sene devraldınız. Devralma sürec� ve firma faal�yet alanları �le �lg�l� neler söylemek 
�sters�n�z?

Arkkon Yapı, aslına bakarsanız çok güçlü b�r firma. Fakat taahhüt sektöründek� dar boğazlar, firmanın mal� sıkıntılar 
yaşamasına sebep olmuştu. Ağırlıklı olarak kat karşılığı �şler yapan b�r ş�rket�z. İstanbul'da, özell�kle bu tarz �ş yapan 
firmalarda, öneml� ölçüde madd� sıkıntılar meydana geld�. Arkkon Yapı da, bu dar boğazın �ç�nde kalmış. Bunun üzer�ne, 
benden öncek� yönet�m, �ş� taahhüt sektörüne yöneltmeye karar verm�şler. Bu bağlamda, özell�kle, IGA, AND PASTEL g�b� 
çeş�tl� prest�j projelerde yer almışlar. B�zler de, mevcuttak� �ş m�ktarını büyütme ve yelpazey� gen�şletme çabasındayız. İş 
hacm�m�z, yılbaşından bu yana yaklaşık olarak beş m�sl� arttı d�yeb�l�r�m. Yoğun b�r çalışma �çer�s�ndey�z. 

B�rçok prest�jl� projede Arkkon Yapı �mzası bulunmakta. Üçüncü Haval�manı Projes�'nde taahhüdünüz dah�l�nde olan ve 
devam eden d�ğer �şler�n�z hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?

2   Son aldığımız VIP B�nası Projes�'n�n en prest�jl� �ş�m�z  olduğunu söyleyeb�l�r�m. Esasında bu b�na 5.000 m , yan� çok büyük 
b�r b�na değ�l. Ama, havayollarının öneml� müşter�ler� ve devlet erkanının kullanacağı b�r b�na olduğu �ç�n çok d�kkatl� 
yapılması gerek�yor. B�zler de, kaplamaları ve görsel�n�n 
�lg� çek�c� olması �ç�n yeter�nce hassas çalışıyoruz. Bunun 

2har�c�nde, term�nal b�nasının, yaklaşık 55.000 m ' l�k 
asma tavanını yapmaktayız. Bu, nereden baksanız on 
futbol sahasından daha büyük b�r alana tekabül eder. Bu 
�ş�n de yaklaşık olarak %75'�n� b�t�rm�ş vaz�yettey�z. Y�ne, 
s�zden seram�k yapıştırıcısı tem�n ett�ğ�m�z b�r projey� de 
tamamlamak üzerey�z. Yapmış olduğumuz �şler�n, sürat� 
ve muntazamlığından dolayı, �dare, b�ze geç kalınmış 
�şler�nden b�r tanes�n� verd�. Altı b�nanın bakım onarım 
�şler�n� yapıyoruz. Tak�p ett�ğ�m�z �haleler de var. 
Örneğ�n, IGA Devlet Konuk Ev� İhales�'ne davet ed�ld�k. 
Sonucun ne olacağını b�lem�yoruz ama, yaptığımız 
�şlerden �dare memnun k�, davet ed�l�yoruz. Tesl�m 
süreler� ve fiyatlar konusunda anlaşab�leceğ�m�z� 
umuyorum. Bunun dışında, Anadolu Grup'un, 
Maltepe'de yaptığı AND PASTEL Projes�'n�n, kısmen 
�nce �şler�n� yapmaktayız.  N�san sonu �t�bar� �le tesl�m 
etmey�  p lan l ıyoruz .  Esk �  yap-sat  � ş �m�zden , 
N�şantaşı'nda b�r konut, Kadıköy'de de �k� �nşaat 
projem�z devam ed�yor. 

Mehmet Ömer ÇAVUŞOĞLU
Arkkon Yapı F�rma Sah�b� - Yüksek İnşaat Mühend�s�
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Türk�ye'de �nşaat sektörünün gel�ş�m�n� ve 
bundan sonrak� süreçtek� büyümes�n� nasıl 
görüyorsunuz?

Türk�ye'de hala konut açığı olduğunu net olarak 
söyleyeb�l�r�z. İstanbul çevres�nde ve d�ğer bazı 
şeh�rlerde, mutlaka, güçlend�r�lm�ş b�nalar 
yapılması şarttır. Son zamanlarda alt yapıda 
öneml� hamleler yapılsa b�le, dünya standartları �le 
mukayese ett�ğ�m�zde, altyapımızın çok noksan 
olduğunu görüyoruz. Gerek yol, gerek ulaştırma 
h�zmetler�, hava meydanları, dem�ryolları, 
beled�yeler, atık su h�zmetler� g�b� öneml� yapılar, 
henüz arzulanan sev�yeye gelmem�şt�r. Bazı 
şeh�rlerde bu �vmey� göreb�l�yoruz ancak, genele 
baktığımızda çok eks�ğ�m�z var. H�drol�k enerj� ve 
su enerj�s�nden �st�fade oranımız çok düşük. 
Elektr�k enerj�s� üretmek mecbur�yet�ndey�z. Şöyle 
b�r baktığımız zaman, �nanılmayacak kadar devasa 
büyüklükte b�r �nşaat programı �le karşı karşıyayız. 
Gel�şm�ş Avrupa B�rl�ğ� Ülkeler� �le mukayese ed�ld�ğ�nde, �nşaat konusunda çok fazla ger�dey�z. Bunu yakalamak �ç�n de 
çok büyük m�ktarda yatırım gerekl�d�r. Gözlemled�ğ�m kadarı �le, rakamları tam b�lmemekle beraber, k�ş� başına düşen 
elektr�k-su oranı yaklaşık %20 'd�r. Tarlaların sulanması g�b� �şler, büyük b�r organ�zasyon gerekt�r�yor. Tab� bu çok da kolay 
olmuyor ve büyük bütçeler �st�yor. Yap-�şlet-devret, doğrudan yatırım vb. g�b� g�r�ş�mlerle çözülmeye çalışılıyor. 

Taahhüt �şler�n�zde malzeme seç�m�nde kr�ter öncel�kler�n�z nelerd�r?

Genel olarak �lk sırada malzeme kal�tes� yer alıyor. Hem b�z�m açımızdan çok öneml�, hem de taahhüt ett�ğ�m�z �dareler 
bel�rl� b�r kal�te kr�ter�n� önümüze koymaktadır. Her �sted�ğ�m�z malzemey� kullanma �mkanımız yok. B�z�m ş�rket�m�z, zaten 
taahhüt sektöründe �k�nc� sınıf malzeme kullanmaz ancak, �ş yaptığımız �dareler de,  şartnamelerde bu kr�terler� bel�rl�yor. 
D�ğer öneml� b�r kr�ter �se, çalıştığımız d�str�bütör firmalardır. Bazı d�str�bütörler var k�, anlaşma yaptıktan sonra, finansal ya 
da loj�st�k gücü olmadığı �ç�n malzemey� zamanında s�zlere tem�n edem�yor. Bu durumda �ş�n�z gec�keb�l�yor. Sonuç olarak, 
b�z �k� kr�tere öncel�k ver�yoruz. B�r�nc�s�, �dareler�n ve b�z�m �sted�ğ�m�z kal�tede malzemeler, �k�nc�s� de, tesl�matta sıkıntı 
yaşamayacağımız d�str�bütörlerd�r. 

Son olarak çözüm ortaklarımıza bülten�m�z aracılığı �le neler söylemek �sters�n�z?

Güzel soru. İnşaat sektörü zor ve c�dd� problemler� olan b�r sektördür. Çalışma şartları da zordur. Örneğ�n, hava şartları g�b� 
etkenler �ş�n�z� daha da zorlaştırab�l�yor. Tanımca, bu zor sektörde faal�yet gösteren �nsanlara daha b�r değerl� bakmak 
lazım. Esk�den �nşaat sektöründe çalışanlara burun kıvrılırdı, halbuk� çok öneml� h�zmet vermekted�rler. Bu sektörde 
çalışan �nsanların kend�ler�ne güvenmeler�n� ve �şler�n� en �y� şek�lde yapmalarını tavs�ye eder�m. 
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GARANTİ TEKNOLOJİ KAMPÜSÜ - KAYNARCA

Garant� Bankası Teknoloj� Kampüsü, Garant� Bankası 
�ç�n M�dek/ERA tarafından projelend�r�lm�ş olan 
proje, İstanbul Anadolu Yakası'nda, Pend�k 
İlçes�'nded�r. E-5 �le TEM bağlantı yolu Pend�k 
Tersane Kavşağı' nda yer almaktadır. 53.000 m² b�r 
arsa üzer�nde, toplamda 142.000 m² �nşaat alanı 
olan kampüs, üç ana bölümden oluşmaktadır. 
Yaklaşık 53.500 m²' l�k açık ofis alanı, 16.000 m² 
od�toryum, kafeterya g�b� alanlar, 72.500 m² 
otopark ve arş�v g�b� serv�s alanları yer almaktadır. 
Özgün ve esnek çalışma alanları, sürdürüleb�l�r 
çevrec� b�r ortamda yaratmak fikr�nden yola 
çıkılarak tasarlanan bürolar, çevredek� kaot�k 
yapılaşmanın aks�ne, saydam b�r sadel�ğ� öne 
çıkarmaktadır. Sürdürüleb�l�rl�k ölçütler�ne uygun 
olarak tasarlanan yapı, LEED Altın Sert�fikası'nı 
hedefl�yor. Sürdürüleb�l�rl�k, yalnızca mekânsal 

tasarım g�rd�s� olarak değ�l, arsa gel�şt�rme, ver�ml� su ve enerj� kullanımı, enerj� performansı ve çevresel kal�ten�n artırılması 
konularında da ele alınmıştır. Uluslararası ölçekte profesyoneller �le yapılan çalışmalarla �şveren, kullanıcı, tasarımcı 
koord�nasyonunda oluşturulan prosedürler �le ger� dönüşümlü malzemeler�n kullanılması ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n yapıların 
yaşam sürec�nde etk�n b�r unsur olması hedeflenm�şt�r. Bloklar arasındak� dolaşım alanları, yaşayan b�r yerleşken�n, sert ve 
yeş�l peyzaj alanları �le pas�f soğutma elemanları olarak kullanılan havuzlar arasında bulunan bağlantı öğeler�d�r. Bu alanlar 
yerleşke �ç� sosyal yaşamın vazgeç�lmez b�rer parçası olarak farklı mekansal gereks�n�mlere yanıt verecek şek�lde 
tasarlanmıştır. Gerekl� güvenl�k neden�yle kamusal alan olarak, mahalle ya da �lçe sak�nler�nce serbest olarak 
kullanılamayacak olsa da, vad� �çer�s�nde yeş�l alanların görsell�ğ� artırılarak, çevreye b�r katkı sağlamak hedeflenmekted�r. 
Özell�kle, çalışanlar �ç�n de, b�lg�sayar ve elektron�k ortam �le geç�r�len saatler�n ağırlığını hafifletmek amaçlanmaktadır. 
Açık ve kapalı mekân olanaklarıyla sosyalleşt�rmey� güçlend�ren ve yen� b�r çalışma ortamı sunan kampüste, yaklaşık 
4.000 k�ş� çalışacaktır.
Garant� Teknoloj� Kampüsü' nün Star Boya taşeronluğunda olan 25.000 m² otopark zem�n kaplama �şler�, MasterTop 1273 S 
(Epoks� esaslı portakal kabuğu görünümlü kaplama s�stem�) ve 8.600 m² arş�v odası, mekan�k oda vb. alanları �se 
MasterTop 1273 (Epoks� esaslı self level�ng kaplama s�stem�) zem�n kaplama s�stemler� �le bay�m�z Demsan İnşaat 
tarafından yapılmaktadır. Y�ne aynı projede, bay�m�z Demsan İnşaat, taşeron firmalardan Altınsoy İnşaat'a MasterRoc MP 
355 1K pol�üretan esaslı enjeks�yon uygulaması yapmıştır. Tuzla'da �kamet eden, 2011 yılında kurulan ve kurulduğu günden 
bugüne BASF firmasının uygulayıcı bay�l�ğ�n� yürüten Demsan İnşaat, zem�n kaplaması, temel-perde-teras �zolasyonları ve 
enjeks�yon s�stemler� konusunda uzmanlaşmıştır.
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KENT MEYDANI PROJESİ - İZMİT

Kocael �  esk �  Va l � l �k  B �nas ı  a lan ında 
gerçekleşt�r�len İzm�t Kent Meydanı ve yeraltı 
otoparkı projes�n�n saha uygulamaları 
yapılıyor. Esk� Val�l�k B�nası’nın bulunduğu 
alandak� kent meydanı ve yeraltı otoparkı 
çalışmaları hızla devam ed�yor. Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes� Fen İşler� Da�re 
Başkanlığı tarafından gerçekleşt�r� len 
projede, Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�, 
kentte ferah b�r alan oluşturmak ve aynı 
zamanda bölgen�n otopark sorununu 
çözmey� hedefl�yor. Şehr�n nefes almasını 
sağlayacak olan proje, üstü meydan altı 
otopark olarak uygulanıyor. Meydanda 
kullanılacak kaplamalarda gran�t ve bazalt 
g�b� doğal taşlar modern b�r görüntü sunacak. 

Aydınlatmalar ve kuru havuz, meydanı caz�p hale get�recek süslemeler olacak. Yeraltı otoparkı Kocael�’de �lk kez 
uygulanacak s�stemle h�zmet verecek. Yarı otomat�k otopark mekan�zması olacak kapalı otoparkta vatandaşlar, arabasını 
bel�rlenen noktalara bıraktıktan sonra araçlar, boş olan yere otomat�k olarak çek�lecek. Böylece vatandaşlar zahmets�zce 
araçlarını park edeb�lme �mkânı bulacak. Katlı otoparkın hemen önünde yer alan tramvay durağı, araçlarını park eden 
vatandaşların, kent�n d�ğer noktalarına ulaşımlarını sağlayacak. Esk� val�l�k alanında �nşa ed�len otopark, park yer�nden de 
tasarruf sağlayacak. Yarı otomat�k s�stemle çalışan otopark, 357 araç kapas�tes�ne sah�p olacak. 6 b�n 600 metre kare 
alana sah�p otoparkta engell� ve elektr�kl� otomob�ller �ç�n de yer ayrılacak. Kapalı otoparktan çıkışlar asansörler �le 
sağlanacak.

İzm�t Kent Meydanı Projes� teras yalıtım �şler�, uzman uygulayıcı bay�m�z Özkan İnşaat tarafından yapılmaktadır. 
Özkan İnşaat M�marlık, yapı k�myasalları sektöründe; su yalıtım uygulamaları, yapısal güçlend�rme ve zem�n kaplamaları 
alanında h�zmet vermekted�r. Toplamda 6.600 m²'l�k alanda, BASF MasterSeal® M 800 pol�üretan esaslı, �k� b�leşenl�, 
solvents�z, özel sprey mak�neler� �le uygulanan su yalıtım membranı uygulaması yapılmaktadır. 

MasterSeal® M 800 (Con�pur S�stem�), yüksek mekan�k dayanımlara sah�p, yatay ve düşey yüzeylerde kullanılab�len, zor 
detaylarda kolay çözüm sağlayan, kenar, köşe ve derz detaylarının çözümüne gerek kalmadan güvenle kullanılan, 
uygulaması hızlı ve çabuk kürlenen, monol�t�k uygulama sağlayan, derz, b�nd�rme vs detayları olmayan, doğru astar 
kullanımı �le b�rçok yüzeye yapışma özell�ğ� olan, zem�ne %100 aderans sağlayan, buhar geç�rgenl�ğ� sayes�nde kabarma 
r�sk�n� azaltan, çatlak örtme yeteneğ�ne sah�p olan,  sürekl� su temasında kullanılab�len, solvents�z üstün performanslı b�r 
kaplama s�stem�d�r.
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İstanbul'un en hızlı değer kazanan bölgeler�nden Kartal'da yükselen Arma Menta Projes�, Soğanlık bölges�nde yer alıyor. 
Aydos Ormanı manzaralı b�r konumda olan Arma Menta Projes�, doğal yaşam konsept�yle öne çıkıyor. Proje, Kartal 
metrosuna sadece 900 metre mesafede �nşa ed�l�yor. A�le kavramının ön planda olduğu Arma Menta Projes�'nde 1+0 ve 1+1 
da�relere yer ver�lmed�.

Kaba �nşaatı devam eden Arma Menta Projes�' n�n 2019 haz�ran ayı g�b� tamamlanması beklen�yor.

E-5, TEM g�b� ana yollara b�rkaç dak�ka mesafede �nşa ed�len proje, şeh�r 
merkez�nde bulunan büyük hastanelere, alışver�ş merkezler�ne, ün�vers�telere ve 
adl�ye sarayı g�b� öneml� kurumlara yakınlığı �le de öneml� avantajlar sunuyor. 
Arma Menta Projes�, Okkalar İnşaat tarafından hayata geç�r�lmekted�r. Okkalar 
İnşaat, 1976 yılında İbrah�m Okka tarafından, resm� taahhüt �şler� yapmak üzere 
Konya'da kuruldu. 1980'l� yıllardan �t�baren Okkalar İnşaat, Konya ve İstanbul' da,  
beş b�nden fazla konut, �ş merkez� ve dükkân �nşa ett�.

Her �k� kentte de çok avantajlı lokasyonlara, çok n�tel�kl� projeler �nşa eden 
Okkalar İnşaat, b�r a�le ş�rket� olarak güvenle büyümeye devam etmekted�r.

Proje yönet�m�, temel �zolasyonlarında b�tümlü membran kullanmayı terc�h ett�. 
Yalıtım uygulamalarını, bay�m�z İnsutek Yalıtım'ın yapmış olduğu projede, perde 
�zolasyon detayında MasterSeal 582 ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl�, 
negat�f-poz�t�f yönden uygulanab�len su yalıtım malzemes� ve MasterSeal 694 
ç�mento ve akr�l�k esaslı, �k� b�leşenl�, negat�f-poz�t�f yönden uygulanab�len su 
yalıtım malzemes� ürünler� terc�h ed�lm�şt�r.

ARMA MENTA - OKKALAR İNŞAAT KARTAL
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Hakan Bey merhaba, b�ze kısaca kend�n�zden bahseder 
m�s�n�z?

Merhaba. Hakan Keleşoğlu. Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes� Mak�ne 
Mühend�sl�ğ� Bölümü mezunuyum, Et�mag Et�ket ve 
Elektromag Mak�ne’n�n 10 sened�r fabr�ka müdürlüğü görev�n� 
yürütmektey�m. Ayrıca firma bünyes�nde kal�te, satınalma 
görevler�n�  de  devam ett�rmektey�m.

Et�mag/Elektromag Fabr�kası’nın faal�yet konularıyla �lg�l� b�lg� ver�r m�s�n�z?

Et�mag Et�ket, t�mag, shr�nk sleeve uygulamalarında uzmanlaşmış l�der b�r yazıcı, dönüştürücü ve üret�c�d�r. Sektörde 
kend� PVC film�n� üreten b�rkaç ş�rketten b�r� olarak, 1998'den ber� sanat tasarımından, shr�nk sleeve ve sleeve 
ek�pmanlarının üret�m�ne kadar global müşter� tabanına, uçtan uca h�zmet vermektey�z. Sıkma kollu, preform kollu, OPP 
et�ketler� ve basınca duyarlı et�ketler üret�yoruz. Şu anda Et�mag, ayda 150 metr�k tonluk b�r shr�nk sleeve üret�m 
kapas�tes�ne sah�pt�r. Dokuz renge kadar rotogravür ve flekso baskı sunuyoruz. Et�mag shr�nk sleeve uygulayıcıları, saatte 
20.000 ş�şe �şleyeb�l�r. Ürünler, Kuzey Amer�ka, Avrupa ve Asya'da çeş�tl� müşter�lere �hraç ed�lmekted�r.
Elektomag Mak�ne �se 1978 yılında Topçular'da b�r atölyede �malâta başladı. Elektromag, bu gün Çerkezköy'de 14.000 m² 
kapalı alanı olan fabr�kası ve 70'e yakın deney�ml� çalışanı �le Türk ambalaj mak�neler� sektörünün önder kuruluşlarından 
b�r� hal�ne gelm�şt�r. Hızla gel�şen ambalaj sanay�nde, müşter�ler�m�z, ucuz fakat kal�tel� ve yüksek kapas�tel� mak�ne arayışı 
�ç�ne g�rm�şlerd�r. Elektromag �se, mevcut mak�nelerdek� teknoloj�k gel�şmeler doğrultusunda, kullanımı bas�t ve yüksek 
kapas�tel� mak�neler�n üret�m� ve tanıtılmasını hedef almıştır.

Projede BASF ürünler� �le yaptığınız uygulamalar nelerd�r?

H�jyen odasında MasterTop BC 372 self level�ng epoks� kaplama uygulaması yaptırdık. Çorlu’dak� uygulamacı bay�n�z R�en 
Yapı �le çalışıyoruz. Ayrıca kend�ler� �le fabr�kanın d�ğer alanlarının epoks� zem�n kaplamaları konusunda da görüşmektey�z.

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

BASF, Ar-Ge konusunda yapmış olduğu yatırımlar sayes�nde, neredeyse tüm endüstr�yel alanlarda faal�yet gösteren 
ş�rketlere ürün ve çözüm sağlamaktadır. Uygulamacı bay�ler�n konularında uzman olmaları, aynı frekansta görüşülmes�ne 
olanak sağlamaktadır. Sonuç olarak malzeme ve uygulayıcı konusunda tatm�n olduğunuzda, ger�ye düşünecek çok b�r şey 
kalmıyor. 

Hakan KELEŞOĞLU
Fabr�ka Müdürü - Mak�ne Mühend�s�

ETİMAG/ELEKTROMAG - ÇERKEZKÖY
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PRESTIGE 24 - TMP GROUP GÜNEŞLİ

Fırat bey merhaba, b�ze b�raz kend�n�zden ve �ş tecrübe-
ler�n�zden bahseder m�s�n�z?

Merhaba, Fırat KANDAŞ, 1986 Bursa doğumluyum. Evl� ve b�r 
çocuk  babas ıy ım .  K �ev  U lusa l  İ n şaat  ve  M �mar l ı k 
Ün�vers�tes�'nden 2009 yılında mezun oldum. Mesleğe Varşova 
Ulusal Stadyumu ve K�ev Bor�spol Haval�manı g�b� büyük çaplı 
projelerde Saha Mühend�s� olarak  başladım. Yaklaşık altı yıldır 
TMP Group bünyes�nde Şant�ye Şefi olarak görev yapmaktayım.

TMP Group hakkında b�lg� alab�l�r m�y�z?

TMP Group 1992 yılında İzm�r'de kurulmuştur. Bünyes�nde farklı 
sektörlerden kend� alanında markalaşmış l�der özell�ktek� k�ş�ler� 
bulunduran b�r grup firmasıdır. İt�na ve kal�te, yönet�m kurulumuz 
�ç�n çok öneml�d�r ve tüm çalışanlar bunun b�l�nc�nded�r. Yurt �ç� 
ve yurt dışında c�dd� ölçekl� projelere �mza atmış ve müşter� 
memnun�yet� �le gücüne güç katmıştır. Prest�ge 24 Projes� 

tamamlandığında s�zler de, kal�te ve detay �ncel�kler�n� yakından görme �mkânı bulacaksınız.

Prest�ge 24 Projes� hakkında neler söylemek �sters�n�z?

Prest�ge 24,  TMP Group - 24 Gayr�menkul ortak g�r�ş�m�n�n projes�d�r. Projem�z, 4.300 m² arsa üzer�ne kurulu, 17.000 m² 
�nşaat alanına sah�p, �çer�s�nde res�dance, ofis ve 2.500 m²' l�k b�r t�car� alan bulunduracak şek�lde d�zayn ed�lm�şt�r. 
B�ld�ğ�n�z üzere Basın Ekpres Yolu, İstanbul'un en stratej�k lokasyonlarından b�r tanes�d�r. Haval�manlarına bağlantı 
noktasında olması, metro ulaşımı �le, yaşam alanlarının ve t�caret�n tek b�r bölgede toplandığı merkez� b�r yer hal�ne geld�.

Yapı k�myasalları alternat�fler� arasında b�rçok marka varken neden BASF'� terc�h ed�yorsunuz?

Daha önce bel�rtt�ğ�m g�b�, meslek hayatınım büyük b�r bölümü yurt dışında geçt�. BASF, dünya çapında en üst segment 
markadır. Türk�ye'de pazarlama ağı çok gen�ş ve tekn�k anlamda tüm �ht�yaçlara cevap vereb�len deney�ml� kadroları var. 
Özell�kle bu noktada Nanotek' �n başarısı ortada. İzolasyon terc�h�nde, ürünün kal�tes� kadar uygulama da çok öneml�d�r. 
Uygulamacılar, şant�yede üst segment ürün gördüğünde, beklent�m�z�n ne kadar yüksek olduğunu anlıyor ve ürünün 
hakkını vermek �ç�n daha t�t�z çalışıyorlar. BASF ürünler� de, t�t�zl�k �le uygulanmayı hak ed�yor.

Projen�z dah�l�nde BASF ve Nanotek ürünler� kullandığınız detaylar 
nelerd�r?
 
360 m²'l�k bölümü tek yüz perde olmak üzere toplam 1530 m² su basman 
betonarme perde yüzey�m�z var. Tek yüz perde yalıtımı �ç�n MasterL�fe 
WP 1200 l�k�t kr�stal�ze beton katkısı, ç�ft yüz perdelerde �se MasterSeal 
694 b�tüm kauçuk esaslı su yalıtım malzemes� terc�h ed�ld�. Soğuk derz su 
sızdırmazlığı ve t�e-rod del�kler� onarımında MasterSeal 910 20x5 su �le 
ş�şent bant ve MasterEmaco S 488 kaba beton tam�r harcı ürünler�n�z� 
kullandık. Betonarme perdeler�n ısı �zolasyoları ve drenaj-toprak koruma 
detayları �ç�n ODE ısıpan DT XPS ısı yalıtım plakaları ve Nanodra�n Fleece 
keçel� drenaj levhaları  ürünler�n� tatb�k ett�k. Islak hac�mlerde MasterT�le 
WP 666 ç�mento ve akr�l�k esaslı tam elast�k su yalıtım malzemen�z� 
kullanacağız. Gez�leb�l�r teraslarda �se, MasterSeal M811 h�br�t pol�ürea 
esaslı su yalıtım membranınız �le çözüm üreteceğ�z. Uygulama �şler�n� �se 
MB İzolasyon firması �le b�rl�kte yürütmektey�z. Kend�ler�nden de 
memnunuz.

Bülten�m�z aracılığı �le çözüm ortaklarımıza neler söylemek �sters�n�z?
 
Öncel�kle bülten�n�z� çok başarılı bulduğumu bel�rtmek �ster�m. Böyles� 
b�r çalışmada yer almak b�zler� mutlu etm�şt�r. S�zler de kabul eders�n�z k�, 
�nşaat sektörün kalb� İstanbul'da atıyor. Ben, İstanbul' un bu d�nam�ğ�n�n, 
h�çb�r zaman b�tmeyeceğ�ne �nananlardanım. Özell�kle İstanbul' da, sektörün, artık büyük ölçekl� �şlerden z�yade, n�tel�kl� 
ve kal�tel� projelere �ht�yacı var. Uzun vadel� planları olan firmalar, bu gerçeğ� anlamış durumdalar ve bu yolda devam 
edeceklerd�r. Dolayısıyla İstanbul' un, gün geçt�kçe daha da güzelleşeceğ�ne �nanıyorum. Saygılar sunarım...

Fırat KANDAŞ
TMP GROUP 
Şant�ye Şefi



11
Pr�vate

Tanıtım

Avrupa'nın en hızlı büyüyen haval�manı özell�ğ�ne sah�p olan Sab�ha Gökçen Haval�manı gen�şlet�l�yor. İç hatlar g�den yolcu 
katı gate bölges� �skele bloğunda başlatılan gen�şleme projes�yle 25 b�n metrekarel�k ek alan ortaya çıkacaktır.Sab�ha 
Gökçen Uluslararası Haval�manı Yen� İskele Bloğu Projes�  kapsamında yapılan çalışmalar net�ces�nde, haval�manı yolcu 
kapas�tes�  6 m�lyon k�ş� artacaktır. Proje dah�l�nde �nşa ed�lecek  4 adet yolcu köprüsü �le b�rl�kte, fazladan 4 adet uçak, 
�skeleye yanaşıp h�zmet vereb�lecekt�r. Kapalı �nşaat alanı  25.554 m²' d�r. İk�nc� bodrum katı ''Bagaj Ayırım Holü'', B�r�nc� 
bodrum katı '' Uzak Uçak G�den ve Gelen Yolcu Katı'', b�r�nc� kat '' Gelen Yolcu Katı'', �k�nc� kat '' Körüklü G�den Yolcu Katı'' 
ve asma katlar �se '' Tekn�k Hac�mler'' olarak projelend�r�lm�şt�r. 2018 yılında metro projes�, 2019 yılında �k�nc� p�st projes� 
tamamlanacak olan Sab�ha Gökçen Haval�manı, ek term�nal b�nasıyla çok daha fazla uçağa ve yolcuya ev sah�pl�ğ� 
yapab�lecek.

Projede, her alanda b�r çok detay çözümü gerekm�şt�r. Bu detayların heps�ne BASF  Yapı K�myasalları ürünler� �le çözüm 
sunulmuştur. Temel altında  8200 m² alanda Masterseal 754 FPO esaslı su yalıtım membranı kullanılmaktadır. Betonarme 
perde �zolasyonlarında �se Masterseal  589 sürme esaslı su yalıtım malzemes�, �k� kat filel� olarak yapılmaktadır. Masterseal 
589 malzemes�n� sadece betonarme perdelerde değ�l, b�na �ç� kapalı alanlarda da kullanılmıştır. Tek�l temel, tek�l temel bağ 
k�r�şler�, körük ayakları temel� ve rot �zolasyonlarında Mastert�le WP 666 sürme su yalıtım malzemes� kullanılmaktadır. 
Masterbrace ADH 1406 epoks� esaslı montaj harıcı �se tam�r, ankraj g�b� b�r çok detayda uygulanmaktadır.

Projede, İzm�t uygulamacı bay�m�z Zeng�n İzolasyon h�zmet vermekted�r.
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