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Geçtiğimiz yıl yayın hayatına başlayan 
ve kısa zamanda sektörün beğenisini kaza-
nan Standart Yaşam Dergimiz’in yayıncılık 
hayatında bir yılını doldurmuş olmasının mut-
luluğunu yaşarken, bu süreçte desteğini esir-
gemeyen dostlarımıza, buradan teşekkürleri-
mi sunarak sözlerime başlamak isterim.

 
Gerek ülke ekonomisi açısından ge-

rekse inşaat sektörü açısından dalgalı seyir 
izleyen 2013 yılının son çeyreğinin ardından, 
2014 yılının da ilk çeyreğini yerel seçim sü-
recinin etkisi altında tamamlamak üzereyiz. 
Geçtiğimiz yılın son aylarına, FED'in karar-
ları ile başlayan ekonomideki dalgalanma, 
dövizdeki artış, 17 Aralık operasyonu ile 
başlayan siyasi tartışmalar damgasını vur-
muştu. Buna rağmen inşaat sektörünün ge-
nel seyrinde anormal gelişmelerin yaşanma-
ması sektörün yapısı adına olumlu sinyaller 
vermişti. Ancak büyüme beklentisinin erte-
lenmesine ve umutların 2014 yılına taşıma-
sına neden olmuştu.

 
Bu dönemde de inşaat sektörünün 

büyümesine en büyük katkıyı Kentsel dö-
nüşüm yasasının sağlaması bekleniyordu. 
Ancak meydana gelen aksaklıklar ve yerel 
seçim sürecine girilmiş olması nedeni ile 
kentsel dönüşüm projelerinin hızında bir 
miktar yavaşlama oldu. Her ne kadar son 
dönemde kentsel dönüşüm projelerimizde 
yavaşlama hissedilmiş olsa da, sektörün bu 
potansiyelini ileriye taşıdığını ve toplumun 
her geçen gün psikolojik olarak dönüşüme 
daha hazır hale geldiğini de görmekteyiz.

 

Öyle ki, yerel seçimler 
sonrasında,  sürecin olağan şe-
kilde yönetilmesi durumunda, Kentsel 
Dönüşüm (Afet Riskli Yapıların Dönüştürül-
mesi) çalışmalarının hızının artacağı ve dö-
nüşümün inşaat sektörüne kayda değer bir 
iş hacmi kazandıracağı beklentisi ise halen 
gündemdeki yerini koruyor. Elbette iş hac-
minin artması ve büyümenin gerçekleşme-
sini istiyoruz. Ancak büyümenin de sağlıklı 
olmasını arzu ediyoruz. Tabi ki, Kentsel dö-
nüşüm yasasının temel amacının, inşaat ka-
litesinin ve yapıların niteliğinin yükseltilmesi 
olduğu da unutmamalıyız.

 
İşte bu aşamada, Standart İzolasyon 

olarak,  konunun bu yönünün sektörümüz 
açısından çok daha önemli olduğunu düşü-
nüyor, dönüşümün sektörde kaliteye sağla-
yacağı katkıyı daha fazla önemsiyoruz. Bu 
çalışmaların sektörümüz için de önemli bir 
fırsat olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, 
elimizdeki bu fırsatı hep birlikte değerlendir-
meli ve kaliteye katkı sağlamak için üzerimi-
ze düşeni hep birlikte yapmalıyız.

 
Standart ailesi olarak sektörümüzde 

kalitenin artırılmasına katkı sunmayı her za-
man ana görevlerimizden biri olarak görü-
yoruz. Kaliteye yapılan yatırımın her zaman 
kazandıracağına inanıyoruz ve geleceğe 
umutla bakıyoruz.

 
Yeni sayımızda buluşana kadar başarı 

mutluluk ve esenlikler dilerim.
 Saygılarımla,

Standart İzolasyon

Değerli Standart Dostları;
Levent Çeki
Standart İzolasyon
Satış Müdürü
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MARMARAY
Marmaray Projesinin yapımında ve 
tadilat aşamasında olmak üzere birçok 
kademede ürünlerimizle yer aldık. 

KAPAK KONUSU

Asrın projesi olarak nitelendirilen ve 
29 Ekim 2013 tarihinde görkemli 
bir açılış ile İstanbullulara hizmet 

vermeye başlayan, İstanbul'un Avrupa 
ve Asya yakalarındaki demiryolu hatlarını 
İstanbul Boğazı altından geçen bir tüp tünelle 
birleştiren 76 km lik bir demiryolu iyileştirme 
ve geliştirme projesi olan Marmaray 
projesinin birçok bölümünde SIM PANDA VIA 
kullanıldı. Çıkan su sızıntısı haberlerine ilişkin 
olarak Standart İzolasyon  Genel Müdür 
Yardımcısı Levent Çeki açıklamada bulundu.

Çeki ; “Marmaray Projesinin yapımında ve ta-
dilat aşamasında olmak üzere birçok kademe-
de ürünlerimizle yer aldık. Su yalıtımı grubun-
da bitümlü ürünlerimiz kullanıldı. Bizler yer 
aldığımız projelerde tüm desteğimizle destek 
veren  bir grubuz. Bundandır ki hata payımızı 
her zaman aşağıda tutarız. Herkesin içi rahat 
olsun ürünlerimiz teminatımız altındadır.” 
şeklinde açıklamada bulundu.

Avrupa ile Asya'yı denizin altından tünelle 
bağlayan Marmaray'ın yolcu sayısının her ge-
çen gün artıyor. Kartal-Kadıköy Metrosu'nun 
yanı sıra Marmaray'ın Hacıosman-Taksim-Ye-
nikapı Metrosu'yla da entegre hale getirilen 

Marmaray, 15 Şubat'ta gerçekleşen bağlantı 
sonrasında bir günde taşıdığı yolcu sayısı-
nın ortalama 110 bine ulaştığı yetkili 
ağızlar tarafından deklare ediliyor. 
Marmaray'ın özellikle 07.00-09.00 
ile 16.00-19.00 saatleri arasında 
kullanıldığı belirtilirken, İstan-
bul-Ankara Yüksek Hızlı Tren 
Hattı'nın da hizmete alınma-
sı sonrasında Marmaray'ı 
kullananların sayısındaki 
artışın katlanacağının altı 
çiziliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve 
Haberleşme Bakanı Lüt-
fi Elvan, Marmaray'ın 29 
Ekim'den bu yana 116 gün 
içerisinde 13,5 milyondan 
fazla taşıdığını kaydederek, 
"Marmaray, 4 ayda neredeyse 
İstanbul'un nüfusu kadar yolcu 
taşıdı. Marmaray'ın taşıdığı yolcu 
sayısı 116 günde 13,5 milyonu aştı. 
Haliç Metro Köprüsü ile Hacıosman-
Taksim-Yenikapı Metro Hattı'nın bağlanma-
sıyla TCDD tarafından işletilen Marmaray'da 
seferler 7 dakikada bir yapılıyor" ifadelerini kullandı.
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 “ Bizler Ticareti sadece para kazanma vesilesi olarak değil, bir meslek ve ülkemize bir 

hizmet olarak görüyoruz. Tüm Yönetim ve alt kadrolarımızın bu perspektife bağlı hareket 

etmesi, ürettiğimiz, temsil ettiğimiz veya hak sahibi olduğumuz tüm markalarımızda, 

toplumun taleplerinin ve beklentilerinin karşılanması noktasında, nereye ve ne şekilde 

yürümemiz  ve ilerlememiz gerektiğinin belirleyicisi oluyor. Sim Shingle PLUS da bizler 

için bunlardan bir tanesi… Teknik kadrolarımızın yoğun gayretleri ile üst düzey dayanım 

testlerinden geçen bir ürün çıkardık ve toplumun beklentilerini maksimum düzeyde 

karşılayacak yapıda geliştirildi. 

Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun.” 
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2 013 yılının hesaplarının tamamen ka-
pandığı, 2014 yılının ilk değerlendir-
melerinin yapıldığı bu dönemde, Stan-

dart Yaşam Dergimizin 2014 yılı ilk sayısı ile 
sizlerle tekrar birlikte olmanın mutluluğunu 
yaşıyoruz.

Siyasi olarak karışıklığın ve belirsizliğin toplu-
mumuzun tüm çevrelerinde olumsuz olarak 
hissedildiği, herkesin içeriğine kendi bakışı, 
kendi anlayışı, kendi ideolojisi hatta belki ken-
di menfaati doğrultusunda anlam yüklediği 
bir demokrasi ve adalet isteği ile birçok farklı 
sesin çıktığı bir süreci beraberce yaşıyoruz. 

Haksız  Rekabet

Bugün inşa ettiklerimizin gelecek 
nesillerimize bırakacağımız değerler 

olduğu unutulmamalı...

EDİTÖR
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Ana beklenti teması olarak toplumdan yansı-
yan adalet ve demokrasi beklentisinin önce-
likle toplumun tabanında yer alan bireylerce 
yani bizlerce sahip olunmasının gerekliliği-
nin, demokrasinin temel taşı olduğu yadsına-
maz bir gerçektir. 

Kendimize dönüp baktığımızda, kendi ya-
şamlarımızda ve iş alanlarımızda, haksız ve 
adaletsiz uygulamalardan bireyler olarak 
kendimizi arındırmamızın, toplum olarak 
hassasiyet ve gelişim göstermemiz gereken 
en ön sıradaki olgu olarak tanımlıyorum.

Çok uzaklara gitmeden, kendi sektörümüzü 
mercek altına alıp incelediğimizde, özellikle 
Bitümlü Su Yalıtımı konusunda mevcut Pazar 
gerçekleri bizlerin hangi konularda gelişim 
göstermemiz  gerektiğini, hassasiyet çerçe-
vemizi hangi bağlamda çizmemiz gerektiğini 
göstermekte. 

Standartların  Belge zorunluluğu ile güvence 
altına alındığını düşündüğümüz ülkemizde 

ve bu bağlamda sektörümüzde, Pazarda yer 
alan bölgesel dağıtıcı, bayi ve esnaflar ile du-
rum değerlendirmesi ve incelemeler yaptığı-
mızda, üreten tarafta yer alan “bir kesim”in 
taahhüt etmelerine, markaları ile imza altına 
almalarına karşın halen, açıkça standart dışı 
ürettikleri ürünlerini, üzerine Standartlara 
uygunluk mührünü basarak  ve bunları paza-
ra sunarak haksız rekabete öncülük etmeye 
devam ettiklerini maalesef duyuyor, görüyor 
ve şahit oluyoruz.

“Haksız” ‘lığın her türlüsünün aynı kefede 
olduğunun bilincine varılması gerektiğini dü-
şünmemiz ile birlikte, halen bu şekilde haksız 
kazanç elde ederek kısa vadede kendilerine 
artı gibi gözüken ancak uzun vadede hepimi-
ze zararı olacağını üstüne basa basa vurgula-
dığımız, yanlış ve haksız rekabete neden olan 
bu tip uygulamaların içerisinde olan kesimin, 
bugün inşa ettiklerimizin gelecek nesillerimi-
ze bırakacağımız değerler olduğunu unutma-
maları gerekiyor.

Peki ya; bu ürünleri bi-
lerek alanlar, kabul eden-

ler… Taahhüt edilenin çok altında bir sonuç ala-
cağını bile bile, ürünlerin getireceği riskleri göz 
göre göre alanlara, uygulayanlara ne demeli? 

Diğer taraftan, Demokrasinin temel taşları ola-
rak kabul ettiğimiz Sivil Toplum Kuruluşları ola-
rak sektörümüzde faaliyet gösteren dernek ve 
kurumların, haksız rekabet ve haksız kazanç elde 
eden kesimin insanları yanıltma, kandırma duru-
muna karşı yeterli düzeyde bir yaptırımı, sonuç 
aldığı veya alma amacın-
da olduğu herhangi bir 
çalışması var mıdır? 

Varsa nedir? 
Yoksa nedendir..?
Bir sonraki sayımızda 
görüşmek ve tekrar pay-
laşmak temennisiyle…

Hürmetlerimle...                                                                                                                      

Haksız  Rekabet

“Haksız” ‘lığın her türlüsünün aynı kefede olduğunun 
bilincine varılması gerekiyor...

EDİTÖR

Murathan ERŞEN
Reklam ve İletişim 
Müdürü
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USTA KLÜBÜRÖPORTAJ

Memorial hastanesi su deposu bakım, onarım ve yenileme 
çalışmaları kapsamında tecrübesine ve kalitesine güvendiği 

SimPlan WaterCap ürününü tercih etti.

SİmPlan WaterCaP
TERcİH ETTİ
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USTA KLÜBÜRÖPORTAJ

Türkiye’nin Sağlık konusunda önde 
gelen kuruluşlarından Memorial 
Grubu, İstanbul Okmeydanı’nda yer 
alan hastanesinde, içme suyu depo-

larının izolasyonunda ve kaplamasında SİMP-
LAN Watercap ürününü tercih etti. Sağlık ko-
nusunda hijyenin her şeyin başında geldiğini 
vurgulayan hastane yetkilileri kendileri için 
uluslararası ve ulusal kriterlere uygun ürün 
kullanımının kendileri için birinci öncelik ol-
duğunu vurgulamaktalar.  

Projenin takibinde yer alan Standart İzolas-
yon Satış Müdür Yardımcısı Metin Eryan; 
“Memorial gibi sağlık sektörünün önemli 
bir markası ile hijyenin bu kadar ön planda 

olduğu bir işte tercih edilmemiz, bizleri çok 
memnun etti. Pazarda hızla önemli proje-
lerde tercih edilmeye başlanan Simplan PVC 
Örtülerimiz kısa zamanda bizi hedeflerimizin 
ötesine taşımaya başladı.“ şeklinde görüşleri-
ni beyan etti.

M. Eryan, Standart İzolasyon’a ait olan 
Bulgaristan’da yer alan tesislerin bir bölümü-
nün Silivri’ye alınması ile üretimi bu tesisler-
de gerçekleştirilen Watercap’ın, bu sayede 
iç pazarda daha aktif ve daha ivmesi yüksek 
hareket kabiliyeti kazandığını eklemenin ya-
nında,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin  
Watercap’ın Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü 
tarafından onay Belgesi olmasının önemli 

etken olduğunu vurguladı.

En 13967 Kalite Standartlarını sağlayan yük-
sek kaliteye sahip SIMPLAN Watercap , Anti-
mikrobakteriyel özelliği ile Hijyenin önem arz 
ettiği su yalıtımı gereken her noktada vazge-
çilmez bir ürün olduğunu gösteriyor. 

-35 ve +85 C ‘sıcaklık aralığında su yalıtım 
kabiliyetine sahip olan watercap, yüksek yır-
tılma direnci ve darbe dayanımının yanı sıra 
sıcak hava kaynağı ile kaliteli ve kolay uygu-
lama imkanı sağlaması sebebiyle uygulama 
firmaları için de verimlilik ve maliyet konula-
rında büyük avantaj sağlıyor.
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Standart İzolasyon tarafından Silivri’de kurulan ek tesislerde, ön-
celiği açık hava reklam sektörü olmak üzere inşaatlarda da sık-
lıkla kullanılan, Reklam pazarının önem arz eden ürünlerinden 

olan Dekota ve Foreks ürünleri üretilmeye başlandı.  Pazara sunulan 
bu genç ürün grubu, pazara sunulduğu ilk süreçte ne kadar etkin ol-
duğunu gösterdi.

Standart İzolasyon A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Levent Çeki ; “Bu 
pazarda, Yalıtım sektörünün aksine henüz çok genç bir oyuncuyuz. 
Ürünümüzü Banttan çıkardık ve pazara sunduk. İlk veriler çok olumlu. 
Hatta kalite konusunda ileride olduğumuza dair yorumları çok sık al-
maya başladık. Bu bizleri çok mutlu etti. Her geçen gün dağıtım ağımız 
genişliyor, bu da bizi bu ürün grubunun üretimine ilişkin fizibilite ça-
lışmalarımızdaki haklılığımızı , yatırımımızda doğru yolda olduğumuzu 



Ebat 
En: Maks 1400mm
Boy: İstenilen ebada uygun 
üretim gerçekleştirilir.

Renk : Beyaz
Sınırlı Renk : Siyah, Kırmızı, 
Mavi, Yeşil

YENİ ÜRÜN

ve geleceğe yönelik daha fazla umut 
taşıyabileceğimizi gösteriyor.” dedi.

İşleme, taşıma ve istifleme rahatlığı 
sunan Sim Dekota ve Sim Foreks’in 
temelinde rengi beyaz. Formulas-
yonunun içine boya (masterbach) 
katılarak istenilen renge ulaşıla-
biliyor. Standart renkler olarak 
siyah,mavi,yeşil,kırmızı,sarı ve gri ola-
rak müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Dijital ve serigrafi baskı, etiketleme, 
ara bölme, tavan kaplama, tanıtım sis-
temleri, mobilya sektörü, satış standı, 
mağaza içi tasarım vb. birçok kulla-
nım alanının vazgeçilmezi olan ürün, 
testere ile kesilebilir, baskı teknikleri 
uygulanabilir, ısıtılarak şekil verilebilir, 
delinebilir, vidalanabilir, fotoğraf kap-
lanabilir ve yapıştırılabilir özellikleri 
bünyesinde barındırıyor.

Fabrika verileri ışığında, 450 kg / 550 
kg yoğunluk aralığında üretilen Sim 
Dekota ve Sim Foreks ; Kalınlık olarak  
4mm’den başlayarak 24 mm’e kadar 
üretilebilmesinin yanında, en toleran-
sında 1250mm ve boy toleransında is-
tenilen ölçüde üretilebilmekte.

Dekota
Pvc Köpük Levhalar 
Toz PVC içinde ajan denilen kimyasal homojen bir biçimde karıştırılarak çekme hattında 
üretilen levhalardır. Bu işlemin yapılmasındaki amaç malzemenin yoğunluğunu düşürerek 
birim başına kullanılan PVC miktarını azaltmak, böylelikle kaynakları daha doğru kullan-
maktır. PVC foam levhaları piyasada dekota ya da foreks olarak da bilinirler. Tam Türkçe 
karşılığı köpük PVC levhadır. Hafif bir malzemedir. Dolayısıyla işleme, taşıma ve istifleme 
rahatlığı sunmaktadır. Malzemenin özgül ağırlığı düşürüldüğü için de sert PVC’ ye göre çok 
daha ekonomiktir. Alternatif üretilen mallara göre (köpük polistren, fotoblok vs.) öndedir. 
Bu malzemelerden daha düzgün bir yüzeye sahiptir. Daha rijit, daha işlenebilir, daha uzun 
ömürlüdür.

Teknik Özelikler
En : 1250mm  (Standart Ebat) 
    4mm  >  : 200cm
    4mm  <         <10mm : 140cm
    10mm<         <24mm : 125cm 
Boy  (İstenilen ebada uygun üretim gerçekleştirilir.) : Standart 2500mm 
Kalınlık : 3-24mm      
Üretim Yeri : Türkiye
Cinsi : PVc Esaslı
Boy /En Ebat Toleransı Metre Başına :   + / -1 mm
Dikdörtgenlik Toleransı Diogonal  :   + / -1 mm
Yüzey : Filmsiz, Logosuz
Yüzey Kalitesi : F1 Kalite
Ürün Yoğunluğu : 450 - 550 kg/m³   ± %10
Kalınlık Toleransı : ± %2



REFERANSLARIMIZ
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REFERANSLARIMIZ

Şarköy Yolunda yapılan Trakya'nın En Büyük Viyadüğü’nde 
SIM PANDA VIA Tercih Edildi…

Sİm PanDa VIa,
trakya BölgeSİnİn 

en Büyük VİyaDüğünDe terCİh eDİlDİ

13Nisan, 2014 / Standart Yaşam

Şarköy-Karıştıran arasındaki 38 kilomet-
relik yol güzergahında, Trakya'nın en 
uzun viyadüğü ünvanına sahip olacak 
olan çalışmada yapılan testler ve ince-

lemeler sonucunda Sim Panda Via’nın 
kullanılması uygun görüldü. 

Viyadüklerin yapımında  birçok ek özelliğe ge-
reksinim duyulan yalıtım ürünleri konusunda 
Sim Panda Via’nın diğer alternatiflere göre ciddi 
farklılığa sahip olmasının, tercih edilmesinde et-
ken olduğu yetkililerce vurgulandı. 

Sim Panda Via yüksek sıcaklık dayanımı sağlaya-
bilmekte. Yapısında bulunan iki ayrı taşıyıcı ile 
yüksek gerilmelere karşı üstün bir performans 
gösteren ürün Karayollarının, asfalt yol uygula-
malarına uyum sağlamakta. 

 Tamamlandığında 437,5 metre uzunluğunda 
olacak olan viyadük, kiriş açıklıkları 40 metre 

olarak bölgedeki tek yapı konumunda olacak.

Merkezi Ankara'da bulunan, Ahmet Teoman 
Alansal Limited Şirketi tarafından yapımı devam 
eden viyadükle ilgili olarak, şirketin koordinatö-
rü İnşaat Mühendisi Ömer Alansal, Edirne'nin 
Uzunköprü ilçesinde 1427 yılında yapımı baş-
layan ve 16 yıl sürdükten sonra 1443 yılında 
tamamlanan tarihi Uzunköprü'den sonra en 
uzun köprünün Şarköy-Karıştıran yolu üzeri-
ne yapıldığını ifade ederek "Uzunköprü, köprü 
uzunluğu olarak bizden uzun ama, yükseklik ba-
kımından ve ayak açıklıkları bakımından bizim 
yaptığımız daha büyük bir köprüdür." dedi.

Alansal; "Trakya bölgesinin en büyüğü olacak 
viyadük-köprümüzün toplam uzunluğu 437,5 
metre, kiriş açıklıkları 40 metre ve 9 metre yük-
sekliğindedir. Bu bölgede 40 metre kiriş açıklığı 
olan köprü yok. Viyadük duble yol düşünülerek 
15 metre genişliğinde olacak. Şarköy-Karıştıran 

arasında bulunan Çınarlıdere köprüsü, Çokal 
Barajının devreye girmesiyle 4-5 metre su altın-
da kalacak" dedi.

İhale kapsamında olan viyadük, menfez ve 
Sağlamtaş yolu bağlantısının 2013 yılı sonuna 
kadar teslim süresi bulunduğunu ifade eden 
Alansal "Biz daha erken bitirerek 2013 Haziran 
ayı sonlarına doğru teslim etmeyi düşünüyoruz. 
Devlet Su İşleri'nin ihalesi olduğu için biz onlara 
teslim edeceğiz. Onlar da Karayollarına devir 
edecekler. Karayolları devir işlemlerinin ardın-
dan güzergahı hizmete açacak." dedi.

Son olarak görüşlerini aldığımız Standart İzolas-
yon Satış Müdürü Levent Çeki; 
“Bu tür özellikli olan projelerde yer almak tabii 
ki farklı bir haz veriyor. Ancak Türkiye’nin birçok 
viyadüğüne dönüp baktığımızda hepsinde fark-
lı keyifler yaşadık, hepsi bizler için gurur, hepsi 
bizler için başarı…” dedi.



İzolasyonda 
Standart'ın Kalitesi
STANDART İzolasyon ve Yapı Materyalleri A.Ş 2001 

yılında, sahip olduğu kalite anlayışı ile polimer 
bitüm esaslı su yalıtım örtüleri, bitüm esaslı çatı 

örtüleri üretmek üzere, İstanbul –Silivri'de kurulmuştur.
 
Kurulduğu yıl itibariyle farklı iklim şartlarına uyum sağ-
layacak, Penguen, Panda, Fok marka polimer bitümlü su 
yalıtım örtülerinin üretime başlamıştır. Bu gün sektörde 
bulunan her türlü bitümlü örtünün (mineral kaplı, alü-
minyum folyo kaplı, bitki köklerine dayanıklı vb) üretimi-
ni yapmaktadır.
 
2007 yılında Sim Shingle markası ile APP Katkılı shingle 
üretimine başlamıştır. Akabinde devam eden ar-ge çalış-
maları neticesinde 2009 yılında 5 grup inovatif bitümlü 
örtüyü sektöre sunmuştur. Bu ürünler sektörde bulun-
mayan ilk kez Standart İzolasyon tarafından patenti alı-
nan ürünler olmuştur.
 

Aynı dönemde Simself Markası ile kendinden yapışkanlı 
bitüm bantlar ve kendinden yapışkanlı bitümlü memb-
ranların üretimine başlamıştır. Bu ürünlerin yanı sıra, 
bitüm emülsiyonları, likit membranlar, bitüm esaslı çatı 
örtüleri, yalıtım koruyucu levhalar (Drenaj Plakası)  ve Su 
yalıtımı tamamlayıcı ürünleri gibi ürünler ile ürün gamını 
daha da zenginleştirmiştir.
 
2011 yılında 3.000.000 m2 üretim kapasitesine sahip 
modern bir tesis olan Simplan sentetik örtü fabrikasını 

kurmuştur. Böylece Simplan markası ile PVC, TPO, HDPE, 
LDPE, ECB gibi sentetik örtülerin üretimine başlamıştır.
 
Ürün ve üretim kalitesi konusundaki hassasiyetini, TSE, 
CE, DIN ,Broof vb. kalite belgeleri ile destekmektedir. 
Ayrıca hizmet ve kurum kalitesine de önem gösteren 
Standart İzolasyon  A.Ş , ISO 9001-2000 kalite yönetim 
sistemi ile çalışmaktadır.
 
Standart İzolasyon A.Ş Ürettiği ve pazarladığı ürünle-
ri sektörde profesyonel olarak faaliyet gösteren firma 
ve bayilerle satışını gerçekleştirmeyi prensip edinmiş-
tir. Ege ve Akdeniz Bölge, Doğu Anadolu(Adana) , İç 
Anadolu(Ankara) Bölge müdürlükleri ve bayileri vasıtası 
ile yurt içerisinde tüketicisine hizmet vermektedir.
 
Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, dünya ile entegre 
olarak, bugün dört kıtada bir çok firmaya ihracat yap-
makta ve yurt dışında yeni bayilikler oluşturmaktadır. 
Önümüzdeki yıllarda ihracatta ciddi hedefler ortaya ko-
yarak bu alanda var olan başarısını artırarak sürdürmek-
tedir.
 
Ayrıca sektörün gelişimi ve bilinçlendirmesine yönelik 
olarak , eğitim faaliyetlerini  başta Standart Usta Kulübü 
bünyesinde  yürütmektedir. Bunun yanında sektörel der-
nek faaliyetlerine de destek vermektedir.
 
Standart İzoalsyon A.Ş. Suder, Bitüder ,İmsad dernekle-
rine  üyedir.
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REFERANSLARIMIZ

Su ada’da su deposu bakım, onarım ve yenileme 

çalışmaları kapsamında tecrübesine ve kalitesine güvendiği 

SimPlan WaterCap ürününü tercih etti.

SU aDa ;SİmPlan WaterCaP 
kalİteSİne emanet

İstanbul’un gör-
sel güzelliklerinden ve sim-
gelerinden olan, Galatasaray Spor Kulübü 

tarafından işletilen SU ADA Tesislerinin içme 
suyu ve diğer Su Depoları yapımının yalıtım ve 
kaplamasında SIMPLAN Watercap tercih edildi.

Daha önce de Standart İzolasyon’un birçok ürü-
nünün su yalıtımı çerçevesinde kullanıldığı özel 
adada tercih yine aynı oldu. Ada yetkilileri ile 
yapılan söyleşide, önemli olanın işin arkasında-
ki ismin işe nasıl baktığı, nasıl yaklaştığı ve ne 
kadar önem verdiği olduğu, bunun da güveni-
lirlik ve tercih edilebilirlik noktasında birinci ön-
celik olduğu ortak kanaat olarak ortaya sunul-
du. SIMPLAN Watercap’ın da sahip olduğu artı 
özellikler ve Uluslar arası standart belgeleri ve 
Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı raporları dışında bu 
güvenin önem arz ettiği vurgulandı. 
Yüzeyinde yosun ve bakteri üremesine izin ver-
meyen SIMPLAN Watercap ağır materyeller 

içermemesi ve 
geri dönüştürülebilen 
ekolojik bir malzeme olması ile hij-
yen konusunda yalıtım çalışmalarında en ön 
planda yer alıyor.

SU aDa HaKKINDa ;
Kuruçeşme semtinde, kıyıdan 165 metre açıkta 
birkaç büyük kayadan oluşan ada, Osmanlı Pa-
dişahı Sultan Abdülaziz tarafından 1872 yılında 
Saray Baş Mimarı Serkis Kalfa'ya hediye edil-
miştir. Serkis Kalfa, bu adanın üstüne üç katlı bir 
köşk inşa ederek buraya taşınmıştır. Dünyaca 
ünlü ressam Ayvazovski, 1874 yılında Sultan Ab-
dülaziz 'in davetlisi olarak Kuruçeşme Adası'nda 
Serkis Kalfa'nın misafiri olmuş ve Padişah'la ta-
nıştırılmıştır. Ayvazovski, Sultan Abdülaziz tara-
fından Dolmabahçe Sarayı için sipariş edilen tab-

l o -
ları bu 
adada yapmıştır. Birinci 
Dünya Savaşı'ndan sonra ada, Serkis 
Bey'in varisleri tarafından ' Şirket-i Hayriye Va-
pur İşletmesi'ne kiraya verilmiştir ve uzun yıl-
lar kömür deposu olarak kullanılmıştır. Sultan 
Abdülaziz'in ölümünden sonra, 2. Abdülhamit 
devrinde de saray baş mimarlığını sürdüren 
Serkis Kalfa (1835-1899) ölümüne kadar bu 
adada yaşamıştır. Bu yüzden Birinci Dünya Sa-
vaşı yıllarına kadar buraya 'Serkis Bey'in Adası' 
denirdi. Zamanın 'Cennet Köşesi' olarak da bili-
nen ada, 1957 yılında Galatasaray Spor Kulübü 
tarafından satın alınarak sosyal tesis yapılmıştır.
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AVRUPADA BİR İLK 
ORDU-GİRESUN HAVALİMANI

türkiye’nin ilk, dünyanın ikinci denize 
kurulu havaalanı olacak ordu - Giresun 
Havaalanı’nın temeli atıldı.

2014 yılında bitmesi plananlanan havaala-
nının temel atma töreninde konuşan bakan, 
ankara’dan ordu’ya 2014 yılı için gidiş-dönüş 
uçak bileti bulunduğunu, ancak havaalanının 
erken bitecek olması nedeniyle bu biletlerin 
tarihini öne çekeceğini belirtti. ordu - Gire-
sun Havaalanı için “havalı bir havaalanımız 
oldu” diye espri yapan Ulaştırma Bakanı, 
deniz üzerine kurulan bu tesisle havayolu-
nun bir anlamda su yoluna dönüşeceğini de 
kaydetti.

ordu - Giresun Havaalanı’nın, ordu ve 
Giresun’u bir araya getirdiği gibi iki ilin var 
olan kardeşliğini daha da pekiştiren, güçlen-
diren bir görev üstlendiğini anlatan Bakan 
“Yarınlara olan inancımız sonsuz, geçmişe 
olan saygımız ve ilgimiz yine sonsuz. Geçmiş-
ten güç alıyoruz. Geleceğe umutla, heyecanla 
ve güçlü bir şekilde yürüyoruz. Bu topraklara 
aşkımız var” ifadelerini kullandı.

“528” esprisi
Ulaştırma Bakanı, temel atma törenine Baş-
bakan Recep tayyip Erdoğan’ın da katılması-
nın planlandığını, ancak gündem yoğunluğu 
nedeniyle katılamadığını bildirdi. 1970’te 

bölgeye bir havalanı yapılacağının vaat edil-
diğini, aradan geçen 44 yılda 3 cumhurbaşka-
nı, 11 başbakan ve 30 bakan değiştiğini dile 
getiren Bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugün temeli atıyoruz. İnşallah kısa sürede 
de tamamlayacağız. Bu havaalanı altyapı in-
şaatı için yüklenicilere bir teklifim var. 528 iş 
gününde bu havaalanının altyapısı bitecek. 
528, ilk iki rakamı ordu’nun, son iki rakamı 
Giresun’un plakası. Bu havaalanı da 528 or-
du-Giresun Havaalanı’dır. adı da böyledir, 
hayırlı uğurlu olsun,”

Yüklenici firmaları “44 yıllık özlemi bir an 

1970 yılında kurulması vaat edilen Ordu-Giresun 
Havaalanı’nın temeli, 44 yıl sonra, Türkiye’nin denize 
kurulacak ilk havaalanı olacak şekilde Ulaştırma Bakanı ve 
İçişleri Bakanı tarafından atıldı.

HABER
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önce gidermeye” davet eden ve İçişleri Ba-
kanı ile yüklenici firma temsilcilerini kürsüye 
çağıran Ulaştırma Bakanı, temsilcilerden işin 
528 iş gününde tamamlanması yönünde söz 
aldı. Konuşmaların ardından kamyonların de-
nize kum boşaltmasıyla da dolgu çalışmaları 
başlamış oldu.

tek benzeri japonya’da
ordu’da temeli atılan ve ordu ile Giresun 
illerine hizmet verecek türkiye’nin ilk de-
niz havalimanının tek benzeri japonya’da. 
japonya’nın osaka Körfezi’nin 5 kilometre 
açığındaki havaalanı 1994’te inşa edildi. ara-
ba, tren ve vapurla ulaşılabilen havalimanı 

dünyanın deniz üzerine yapılan ilk havaa-
lanı unvanını taşıyor. ancak küresel ısınma 
nedeniyle adanın sular altında kalmasından 
korkuluyor. İlk kez 1970’te vaat edilen ordu-
Giresun Havaalanı projesi, 44 yılda 3 cumhur-
başkanı, 11 başbakan ve 30 bakan eskitti.

ordu’nun Gülyalı ve Giresun’un piraziz ilçeleri arasında deniz 
doldurularak yapılacak havaalanının işaatına ilişkin bazı rakamlar şöyle:
■ Tamamlandığında Türkiye’nin 52. havaaalanı olacak.
■ Havaalanının yapımı boyunca yılda ortalama 500 kişi istihdam 
     edilecek.
■ Ağırlığı 2-8 ton arasındaki kayalarla deniz doldurulacak, ardından 
    7 bin 435 metre uzunluğunda, ortalama 5.5 metre yüksekliğinde 
    koruyucu mendirek inşa edilecek.

■ Havaalanını Karadeniz’in dalgalarından koruyacak mendirek için 
     8.5 milyon ton taş kullanılacak.
■ Mendireğin içinde kazanılacak 1 milyon 770 bin metrekarelik    
     alana pist yapılacak.
■ Pist inşaatı için deniz 19 milyon 850 bin ton taşla doldurulacak. 
     Denize 190 adet, bin 300 ton çelik boru kazıklar çakılacak.
■ Yolcu kapasitesi hedefi 2 milyon kişi.
■ Maliyet yaklaşık 144 milyon lirayı bulacak.  

SaYILaRLa oRDU-GİRESUN HaVaaLaNI

Kaynak: AA

HABER
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RÖPORTAJ

YÖRÜK İNŞAAT, 
STANDART 
İZOLASYON'A 2014 
YILINI DEĞERLENDİRDİ

S izi ve firmanızı tanıyabilirmiyiz?
Ben Erdal Yörük, firma ortaklarında-
nım. Yaklaşık 50 yıllık faaliyet geçmişi 

olan bir firmayız. İnşaat malzemeleri ile il-
gili akla gelecek hemen hemen her ürünün 
satışını gerçekleştiriyoruz. 10.000m2’si ka-
palı olmak üzere toplam 30.000m2’lik bir 
alanda hizmet vermekteyiz.

2013 Yörük İnşaat için nasıl geçti?
2013 yılı bizim için çok iyi geçti. Hedefler-
mizin üstünde cirolara ulaştık.

Standart bayiliğini seçmenizdeki nedenler 
nelerdir.?
Standart Bayiliği’ni seçmemizdeki nedenlerin 
başında, marka olarak çok bilinen, önde bir mar-
ka olması ve kalitesinde ivme kazanması geliyor.

En çok sattığınız ürünün özelikleri ve kul-
lanım alanları nelerdir?
En çok kaba inşaat malzemesi; tuğla, kire-
mit, demir vs. Bunların yanında diğer yapı 
ürünlerinin satışında ve dağıtımında güçlü-
yüz diyebilirim.

Müşterilerinizden ürünlerimizle ilgili 
olumlu ya da olumsuz ne gibi geri dönüşler 
alıyorsunuz?
Genelde firma prensibi olarak ucuz maldan 
ziyade kaliteli malzeme satışı yapmaktayız. 
Sadece ucuz malzeme  olsun diye bir firmay-
la çalışmıyoruz. Hem kalite hem fiyat olarak 
piyasa şartlarını yakalamaya çalışıyoruz.

ağırlıklı olarak hangi bölgede satış ve uy-
gulama gerçekleştiriyorsunuz?  Bölgesel 

anlamda girmeyi düşündüğünüz alanlar 
var mı?
Bölgesel olarak, sadece kendi bölgemizde 
perakende satış  gerçekleştiriyoruz.  Bölge-
sel genişleme olarak değil tedarik yönünde 
genişlemeyi düşünüyoruz. Belli başlı ürün-
lerimiz içerisinde özellikle kereste önem 
arz ediyor. Yurtdışından ithalatını kendimiz 
gerçekleştiriyoruz. Bu durumu çeşitlendir-
mek bizim hedefimiz diyebilirim.

Firmanızın genel hedefleri hakkında bilgi 
alabilir miyiz?
Biz her sene %20-%30 büyüyerek yolumuza 
devam ediyoruz. Bunu her sene aynı doğ-
rultuda büyüyerek hem de ürün çeşitliliği 
konusunda gelişerek devam ettirmek isti-
yoruz.

Sizi Rakiplerinizden ayıran en önemli özel-
likler nelerdir.?
“Hizmette sınır yok” tabiri bizleri tanımlıyor 
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desek yeridir. Çok müzdarip de olsak bizler-
de bu konuda sınır yok. Müşteri bizden tek 
bir çimento da istese talebini karşılamaya 
çalışıyoruz. Hizmeti en iyi şekilde veren, 
kalite konusunda güveni kazanıp fiyatı da 
müşteriyi sıkmadan veren her zaman tercih 
ediliyor.

Sektör içerisindeki rekabet ortamı konu-
sunda fikirleriniz nelerdir?
Rekabet adil olmalı. Ucuz mal satacağım diye 
kalitesiz, düşük fiyatlı mal satmak adil değil. 
Kaliteli malzemeyi uygun fiyata satabiliyorsa-
nız o zaman adil olur. Hem müşteri açısından 
hem de firma açısından bunlara dikkat etme-
nin gerekli olduğu kanaatini taşıyorum.

Sektörün kalite ve standartlarını nasıl bu-
luyorsunuz?
Türkiye, kalite ve standartlar açısından ga-
yet iyi durumda fakat, merdiven altı üre-
tim yapan firmaların önüne geçemiyoruz. 

Bunun ne kadar önüne geçersek, hem ça-
lışma kalitesi hem çalışma prensibi olarak 
daha iyi noktalara geleceğimize inanıyo-
rum. Hem üreticiler açısından hem bayiler 
açısından daha iyi noktalara ulaşacağımıza 
inanıyorum.

Sektörün geleceği hakkında neler düşünü-
yorsunuz?
Kendi bölgemiz olan Trakya Bölgesi için 

şunu söyleyebilirm; daha da iyi noktalara 
ulaşacağız...

2014 den beklentileriniz nelerdir.?
2014 yılı hepimizi her ne kadar korkutsa 
da, seçimlerden sonra işlerin eski düzenine 
oturacağını, cirosal olarak yıl sonunda, ge-
çen seneki gibi hedeflerimize ulaşacağımızı 
düşündüğümü söyleyebilirim.
Teşekkür ederim.

“10.000m2’si 
kapalı olmak 
üzere toplam 
30.000m2’lik bir 
alanda hizmet 
vermekteyiz.”
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USTA KLÜBÜ

Başlangıçtan bu yana,  Standart Usta 
kulübünün verdiği eğitim ve semi-
nerler binlerce ustaya ulaşmıştır. 

Standart Usta Kulübü, bu eğitimler ile 
ustaların bilgi ve becerilerini geliştirerek,  
sektörün kalifiye eleman ihtiyacına katkı-
da bulunmaya devam etmektedir.

Diğer yandan Standart Usta Kulü-

bü, Su Yalıtım Örtüleri Ustalarına destek 
vermek için kurulan ve alanında ilk olma 
özelliğine sahip bir bilgi paylaşım merke-
zidir. Standart Usta Kulübü, yurdun dört 
bir yanında ustalar ile bir araya gelerek 
bilgi  alışverişinde bulunmaktadır. Çeşit-
li zamanlarda yapılan, gezi,  tur,  yemek 
organizasyonu,  seminer gibi etkinlikler 

Standart Usta Kulübü, su yalıtımı 
sektörü ustalarına eğitimler 
vermek, ustalara yaptıkları işin 
ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha göstermek amacıyla 2006 
yılında yola çıkmış bir kulüptür.

UStaLaR BURaDa
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ile bir araya gelerek ustalarımızın beklenti ve 
görüşlerini alarak birlikte daha iyi çalışmalara 
imza atmaktayız. Üye Ustalarımız, Usta Kulü-
bü hattımızdan bize ulaşarak her türlü dilek 
ve şikâyetlerini aktarabilmektedir. Her yıl dü-
zenlediğimiz kampanyalarla da ustalarımızın 
kazanımlarını arttırmaya ve çeşitli ihtiyaçları-
nı karşılamaya çalışıyoruz. Her yıl, cep telefo-

nundan, bilgisayara, fotoğraf makinesinden, 
laptopa  kadar binlerce hediye usta kulübü 
üyelerine hediye edilmektedir. 2013 yılı iti-
bariyle güncel yeni hediyeleri ile Usta kulü-
bümüz Ustalarına süpriz hediyeler vermeye 
devam edecektir. Yine 2013 yılı itibariyle Yurt 
çapında süpriz etkinliklerimiz ve eğitim semi-
nerlerimiz devam edecektir.

Usta Kulübümüzün imkânlarından fayda-
lanabilmek için telefonla usta kulübü telefon 
numaralarımızdan  ustaların  ulaşması  ve bil-
gilerini  vermesi yeterli olmaktadır. Standart 
Usta Kulübüne üye olmak için herhangi bir 
ücret, aidat vb. talep edilmemektedir, yalıtım 
ustası olmak yeterlidir. Kulübümüz etkinlikle-
rine Tüm yalıtım ustaları şimdiden davetlidir.

SEN DE YERİNİ aL
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USTALAR  
STANDART’A 
KONUŞTU
Standart markasını yaklaşık 9 yıldır 
kullanmaktayız ve bu markayı 
seçtiğimiz için de çok memnunuz.

Sizi biraz tanıyabilirmiyiz?
Ben Cevat Şimşek, Amasya doğum-
luyum. 2005 yılından bu yana yalı-

tım ustası olarak çalışıyorum. Evliyim ve 3 
çocuğum  var.

Standart İzolayon ustası olarak 
yaptığınız işleri anlatabilir misiniz?
Standart İzolasyon’un su depoları ve temel 
izolasyon ürünlerini sıklıkla kullanıyoruz. 
Bu alanlarda işler alıyoruz.

Ustalıkta tecrübelerinizden bahsedebilir 
misiniz?
Ben mesleğime önem veren, seven ve en 
ince ayrıntısına kadar hassas yaklaşan bir 
insanım. Gerek büyük gerekse orta ölçek-
li birçok projede yer aldım. Yaptığım ve 
teslim ettiğim işlerin her zaman arkasın-
dayım. İşin öncesinde ve sonrasında her 
zaman teknik destek konusunda yardım-
cı olmuşumdur. Ülkemizde işi bitirdikten 
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sonra arkasına bakmadan giden ustaların 
olduğunu hepimiz biliyoruz. Şükürler olsun 
bugüne kadar yaptığımız işlerin, altına imza 
attığımız projelerde talep olduğunda her tür-
lü geri dönüşü sağlayarak profesyonelliğimi 
farkımı ortaya koymaya çalışıyorum.

Bu zamana kadar çalıştığınız projelerden 
biraz bahseder misiniz?
Yağmur İzolasyon’un Çamlıca Camii Projesi’nin 
izolasyon işlerini yapıyoruz. Ayrıca Gimsa 
firmasının izolasyonunu yaptığı, Honda Fab-
rikası Projesinde Yalıtım işlerini yaptım. Yön-
tem İzolasyon’un, üstlendiği Yapı Merkezi’nin 
Haznedar’daki işini yapıyorum. Yalıtım mer-
kezi tarafından izolasyonu yapılan İstanbul 
Üniversitesi’nin Avcılar Kampüsü’ndeki ek bi-
nasının temel izolasyonlarını yaptım. 

Ekibiniz kaç kişiden oluşuyor?
Işin durumuna göre farklılık gösteriyor. 5 ki-
şilik ekipten, 20 kişilik ekibe kadar projeye 

göre farklılık gösteriyor.

Ekibinizi biraz anlatabilir misiniz?
Ekibim tüm işlerde benimle beraber hareket 
eder. Benim denetimimde işleri tamamlar. Biz 
işinin ehli, ne yaptığını bilen, bilgili ustalar olma-
mızla övünürüz. Hepsi yaptığı işi seven önem-
seyen ve tecrübeli ustalardan oluşan kişilerdir.

2013 yılında iş anlamında hedeflerinize 
ulaşabildiniz mi?
Evet bu yıl işlerimiz beklediğimiz gibi, oldukça 
güzel gitti. Yıl sonu hedeflerimizi tutturduk. 

Standart İzolasyon ürünleri hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Ürünlerimizin kalitesi gerçekten üst kategori-
de. Hızlı sevkiyatınız, stoklu çalışmanız, ürün-
le alakalı verdiğiniz teknik destekler bizim bu 
ürünleri tercih etmemizde en büyük etken 
oluyor. 
İlgi gösterdiğiniz için teşekkürler…
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Sizi ve firmanızı tanıyabilirmiyiz?
Ben Kadir Şahin As Yapı ortaklarında-
nım izolasyon ile ilgili işler yapıyoruz. 

Firmamız izolasyon sektöründe 15 yılı geride 
bıraktı. Daha  öncesinde Şahin Kardeşler sek-
törde 42 yıldır hizmet vermektedir.

Standart bayiliğini seçmenizdeki nedenler 
nelerdir.?
Standart bayiliğini seçmemizdeki nedenler 
arasında en önemlisi  Müşteri temsilcilerin 
bize yaklaşımı ve ilgisi yer almaktadır. Fabri-
ka ise malzeme kalitesi olarak ve fiyat olarak 
bizim beklentilerimiz karşılıyor. Şuanki yapıda 
en bubüyük katkısı PVC membran üretimi-
ne ağırlık vermesiyle beraber biz bütümlü 
membranın dışındada PVC membranı Stan-
dart İzolasyondan temin edebilmemiz bizim 

Kadir Şahin
As Yapı Hedef Büyüttü 

Firmamız izolasyon sektöründe 
15 yılı geride bıraktı. 

Kadir ŞAHİN
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için büyük kolaylık olmuştur. 

En çok sattığınız ürünün özelikleri ve 
kullanım alanları nelerdir.?
En çok PVC membran oluyor, bitümlü memb-
ran da ağırlıklı olarak perde izolasyonlarında 
tercih ediliyor bunlarında hem uygulama 
esnasında hemde doğrudan satışı gerçek-
leştiriliyor. PVC membranın su depolar için 
ürtmiş olduğu Watercap da en çok tercih edi-
len ürünler arasında yerini aldığı sebebi ise 
piyasadaki muadillerine göre çok çok kaliteli 
olmasıdır.

Müşterilerinizden üürünlerimizle ilgili 
ne gibi olumlu yada olumsuz tepkiler 
alıyorsunuz.?
Sattığımız ürünlerde Piyasada 1. Kalite olarak 
yer aldığı için ve kaliteside oldukça iyi oldu-
ğu için geri dönüşler hep olumlu olarak gö-
zükmektedir. Buda bizim işlerimizde ileriye 
dönük hedeflerimizde bize artı puan kazan-
dırmaktadır. Bizim Standart izolasyonu tanıt-
mamız çok kolay oluyor çünkü hem kaliteniz 
hemde PVC membranı piyasaya sürmeniz 
bizim elimizi güçlendirdi. Müşteri bize geldiği 
zaman Kaliteyi gözleriyle görebiliyor.

İç pazarda ağırlıklı olarak hangi bölgede 
satış ve uygulama gerçekleştiriyorsunuz. 
Bölgesel anlamda pazara girmeyi 
düşündüğünüz yerler varmıdır.?
İç pazarda biz Zanbak mimarlık, Murat hü-
daverdi üniversitesinin temel yalıtımını, Ba-
sın ilan kurumu ek binası inşaat izolasyonu, 
Çolakoğlu iş merkezi yalıtımı, Makro inşaat 
imamatip lisesi Başak şehirde PVC membran 
uygulaması yapıldı.  istanbul dışında bölgesel 
yada yarı bölgesel olarak girmeyi düşündü-
ğüm yerler olmuyor. İstanbul pazar anlamın-
da bize fazlasıyla yetiyor.

as Yapının fedefleri hakınnda bilgi 
alabilirmiyiz?
Biz piyasada iyi bilenen firamyız. Kalitemiz 
yapmış olduğumuz işlerdeki kalite her zaman 
ön plana çıkmıştır. Müşterilerimize vermiş 
olduğumuz güvene sadık kalarak bu standar-
dımızı devam ettirmek bizim en büyük hede-
fimizdir.

Sizi Rakiplerinizden ayıran en önemli 
özellikler nelerdir.?
Uygulama konusunda şantiyede çalıştırdığı-
mız ustalarımız bizim kendi As yapı bünyesin-
de olan kendi elemanlarımızdır. En yeni usta-
mız 3 seneliktir. Bizimle çalışan firmalar hep 
aynı ustalarımızla çalıştığımız için aynı kaliteyi 
ve özeni bizde bulurlar. Değişik ustalarla deği-
şen kalitelerde iş yapmadığımız içinde, rakip-
lerimizin bu konuda çok önünde olduğumuzu 
söyleyebilirim.

Sektör içerisindeki rekabet ortamı 
konusunda fikirleriniz nelerdir?
Rekabet ortamı açıkçası çok doğru değil. Bü-
yük firmalar değilde küçük firmaların işi al-
mak adına yaptığı büyük fiyat kırmalar hem 
kendilerini hem bizi çok zorluyor.

Sektörün kalite ve standartlarını nasıl 
buluyorsunuz?
Avrupanın kalite ve standartlarını yakaladık 
diyemem daha çok yol almamız gerektiğini 
düşünüyorum.

Sektörün geleceği hakkında neler 
düşünüyorsunuz?
Sektör biraz sıkıntılı sürece girdi, piyasada ha-
reketlilik düştü çok firma var talep ne kadar 
fazla olsada müşteri potansiyeli düşüyor ma-
lesef. Ürün çeşitliliğide fazla olunca arz talep 
dengeleri bir birini doyurmuyor.

2013 as yapı olarak nasıl geçti?
2013 beklentilerimize yakın geçti, en büyük 
sıkıntımız kış sezonuydu, geçen sene kış se-
zonunda piyasa canlıydı ve buda hedeflerimiz 
tuturmamıza yol açtı.

2014 den eklentileriniz nelerdir.?
2014 hedeflerimizi %15 büyüttük umarım 
bu hedefimizi gerçekleştiririz. Ben piyasadan 
umutluyum ve canlılığın devam ediceğine 
inanıyorum.

“PVC membranları ürünlerinde su depoları için üretilmiş olan
 Watercap en çok tercih edilen ürünler arasında yerini aldı”
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İstanbul Metrosu'nun en önemli bölüm-
lerinden biri olan ve Marmaray ile diğer 
metro hatlarının entegrasyonunu sağlaya-

cak Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Başbakan Re-
cep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açıldı.

180 MİLYoN LİRaLIK YatIRIM
2009'dan beri yapımı süren ve 180 milyon 
TL'lik yatırımla tamamlanan köprünün açıl-
masıyla Yenikapı-Taksim arasında yolculuk 
7.5 dakikaya, Yenikapı-4.Levent arasındaki 
yolculuk 18 dakikaya düştü. Dünyada ileri 
teknolojik köprülerde uygulanan "eğik askılı 
cable- stayed" sistemiyle inşa edilen köprü, 
460 metresi deniz üzerinde olmak üzere 936 
metre uzunluğunda. Denizden yüksekliği 13 
metre olan 12.6 metre genişliğindeki köprü-
nün Unkapanı tarafında açılır kapanır bir bö-
lüm de yer alıyor.

HALİç 
METRO GEçİŞ KÖPRÜSÜ
2009'dan beri yapımı süren ve 180 milyon TL'lik yatırımla 
tamamlanan köprünün açılmasıyla Yenikapı-Taksim 
arasında yolculuk 7.5 dakikaya, Yenikapı-4.Levent 
arasındaki yolculuk 18 dakikaya düştü. 
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YENİKapI'DaN KaRtaL YöNÜNE KESİNtİSİZ 
ULaŞIM
Köprü üzerindeki Haliç istasyonu, 8 vagonlu 
işleyişe uygun olarak yapıldı. Günde bir mil-
yonyolcu taşıyacak olan Haliç Metro Geçiş 
Köprüsü sayesinde Hacıosman'dan metroya 
binen yolcular, kesintisiz Yenikapı aktarma 
istasyonuna ulaşacak. Yolcular, Marmaray 
bağlantısıyla Kadıköy Ayrılıkçeşme'ye, bu-
radan da metroya aktarma yaparak Kartal'a 
ulaşabilecekler. 

Yenikapı-Aksaray bölümlerinin de hizmete 
girmesiyle Yenikapı'dan Kadıköy-Kartal yönü-
ne kesintsiz ulaşım imkânı sağlanacak. Aksa-
ray- Yenikapı Metro bağlantısı bitirildiğinde 
Yenikapı'dan, Otogar'a yolculuk 14.5 dakika-
ya, Atatürk Havalimanı'na 36 dakikaya, Olim-
piyat Stadı'na ise 39 dakikaya düşecek.

ERDoĞaN: İStaNBUL'UN taRİHİ DEĞİŞtİ
Başbakan Erdoğan burada yaptığı konuşma-
da; ''Bu hat inşa edilirken İstanbul'un tarihi de 
değişti. İstanbul'un tarihinin 8500 yıl öncesi-
ne dayandığı ortaya çıktı. Hattın gecikmesini 

göze alarak 77 milyon harcama yaparak tarihi 
eserleri de ortaya çıkardık. Aslında bu hat 4,5 
yıl önce açılacaktı. Tarihi eserlere karşı hassa-
siyetimiz nedeniyle bu gecikti'' dedi.  

''taRİHE taNIKLIK EDİYoRUZ''
Törende konuşan İstanbul Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Kadir Topbaş, "Birlikte tarihe 
tanıklık ediyoruz. Marmaray ile Yenikapı-
Taksim-Sarıyer'i buluşturacak olan önemli 
bir ulaşım ağının hizmete girmesinin önemli 
olduğunu ifade etmek istiyorum. Uzunmüca-
deleler verdik, 'yaptırmayız' diyenlerle, bizi 
UNESCO'ya şikayet edenlerle mücadele ettik. 
Bir ara bekletildi. Dünyanın ileri uzmanlarının 
verdiği raporlarla UNECSO'ya duruma anlat-
tık. Bugünkü noktaya geldik" dedi.

''DÜNYaDa BİR İLK''
Köprünün teknoloji harikası olduğunu söyle-
yen Topbaş, "Dünyada ilk uygulanan özellikle-
re sahip. Viyadüklerindeki betonarme ve çelik 
kısmı önemli bir mühendislik harikası. 90 de-
rece açılabilen ve üzerinde istasyon bulunan 
önemli bir köprü. Dünyada buözellikleri ile ilk 

olan bir köprü. İnanıyorum mühendislik fakül-
telerimiz bu çalışmaları yerinde inceleyerek bir 
teknolojik bilgi alacaklardır" diye konuştu.

HaLİÇ MEtRoSUNUN öZELLİKLERİ
Hat Uzunluğu: 3,55 km
Hattın Geçtiği İlçeler: Fatih , Beyoğlu
Yolculuk Süresi: Yenikapı Şişhane 5,5 dakika
Maliyeti: 300 milyon dolar
Uzunluğu: 936 Metre.
Şehzadebaşı Ve Şişhane Yönünden Gelen 
Tünelleri Birleştirecek Ve Haliç Üzerinden 
Geçişi Sağlayacaktır.
Köprü; Betonarme Yaklaşım Viyadükleri, 
Eğik Askılı Çelik Köprü Ve Açılır-Kapanır Çelik 
Köprü Bölümlerinden Oluşmaktadır.
Köprünün Deniz Sev.Yüksekliği: 17 M
Köprü; Denizde 5 Ayak, Karada Azapkapı 
Tarafında 8 Ayak, Unkapanı Tarafında İse 6 
Ayak Üzerinde İnşa Edildi.
Denizde Boyu 40 M İle 110 M Arasında 
Köprü, Yaya Geçişine Açık.
Engelliler İçin Asansör Ve Yürüyen Merpen 
Mevcuttur.

Kadir Topbaş 
“Viyadüklerindeki 
betonarme ve 
çelik kısmı önemli 
bir mühendislik 
harikası.”

Kaynak: Haber7



Şehzadeler Şehri 
olarak bilinen Amasya, 
Samsun’a 131 kilometre, 
Ankara’ya 335 kilometre, 
İstanbul’a ise 671 
kilometre mesafede 
yer almaktadır. Biz 
İstanbul’dan çıkarak 
yaklaşık 7 saat süren 
bir yolculuk sonrasında, 
sabah erken saatlerde 
Amasya’ya ulaştık.

Amasya’yı gezmeye Amas-
ya Müzesi’nden başlıyo-
ruz. Müze’de Roma dönemi 

(M.Ö 30 – M.S 395), Frig, Hitit (M.Ö 1450 
– 1200) ve Tunç Çağı (M.Ö 2000 – 1450) gibi 
13 farklı medeniyete ait lahitler, takılar, mü-
hürler, sikkeler, cam ürünler, ikonalar, kan-
diller, çeşitli silahlar, el yazması kitaplar gibi 
antik eserler sergileniyor. Müzenin birinci katı 
sikke ve arkeolojik eserlere ayrılmış. Aynı za-
manda müzede 14. ve 19. yüzyıllara ait Os-
manlı döneminden kalma silahlar, el yazma-
sı kitaplarda görülebilmektedir. Selçuklu ve 
Osmanlı dönemine ait eserler ve mumyalar 
ise müzenin ikinci katında görülebilmektedir. 
Burada sergilenen mumyalar 14. Yüzyıla ta-
rihlenmektedir.
Müzenin bahçesinde ise lahitler, mezar taşla-

rı, sütun başlıkları ile 
çam kozalağı şeklinde 

yapılmış Osmanlı güneş 
saati bulunuyor.

Müzeden sonra 1485 yapımlı Sultan 2. Be-
yazıt Külliyesi’ne geliyoruz. Külliye içindeki 
cami, mimari açıdan döneminin en önemli 
örneklerinden biri. 

Külliyenin bahçesinde caminin 2 minaresi hi-
zasında bulunan 2 yaşlı çınar ağacının külliye 
ile yaşıt olduğu tahmin ediliyor, yaklaşık 525 
yıllık.

Ferhat’la Şirin destanını sembolize eden bir 
çeşme ve heykellerini de görüyoruz.
Nehrin karşı kıyısında ise nehir boyunca sı-

Amasya

Ne yenir?
 Amasya çöreği, yağlı/
katmer, kabak kavuklu 

pilav, bişi, cırıtka/ cızlak /
akıtma, döndürme kmek aşı 

(papara), eli böğründe, 
haşhaşlı cevizli çörek, 

hengel.
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ralanmış tipik 
Amasya evleri ve 
evlerin arkasındaki 
tepelerde kaya mezar-
ları yer alıyor. Buradaki ev-
ler Kastamonu, Kula, Safranbolu evlerine 
benziyor. Amasya çok güzel ve sevimli bir 
şehir. Kaya mezarlarının nehre yansıyan gö-
rüntüsü muhteşem. Burası aynı zamanda 
Amasya’nın en önemli turistik noktaların-
dan biri. Pontus krallarına ait bu mezarlar 
M.Ö. 333 - M.S. 26’ya tarihleniyor. Nehir ke-
narından kalker kayalara oyulmuş dar yol-
lar ve merdivenlerden çıkılarak mezarlara 
ulaşılabiliyor. Mezarların kendilerinden çok 
arkalarına oyulmuş geçitler dikkat çekicidir. 
Buradaki mezarlardan bir tanesinin yanında 
nehre kadar uzanan bir tünelin girişi bulun-

maktadır.

Şehzadeler Müzesi de gö-
rülmesi gereken diğer bir nokta. 

Nehir kenarındaki tipik Osmanlı mi-
marisi ile yapılan 2 katlı bu konağın alt ka-
tında Amasya’da valilik yapan ama Sultan 
olamayan şehzadelerin, üst katta ise Sul-
tan olma şansını yakalayan şehzadelerin 
balmumu heykelleri sergileniyor. Ayrıca 
müzede alçı üzeri kalem işi süslemeler, çini 
panolar, tavan göbekleri, hat, tezhip ve 
minyatür sanatından örnekler, el yapımı 
kök boya ile yapılan yün halılar görülmeye 
değer. Amasya denilince Ferhat Su Kanal-
larından bahsetmeden olmaz. Ferhat’la 
Şirin destanına konu olan bu su kanalları 
Amasya’nın su ihtiyacını karşılamak amacı 

ile arazi eğimine göre kayalar oyularak, tü-
neller açılarak yapılmış 6 km.lik bir su yolu. 
Aracınız ile karayolundan geçerken bu su 
kanallarını görebiliyorsunuz.

Harşene Dağı adı verilen dik kayalıklar üze-
rine kurulu olan Amasya Kalesi’nin 4 kapı-
sı var. Kalenin içinde sarnıç, su kuyusu ve 
zindanlar bulunuyor. Kaleden Yeşilırmak 
nehrine ve kral mezarlarına kadar uzanan 
M.Ö. 3. yy.’a ait merdivenle inilen yeraltı 
yolu, burç ve cami kalıntıları görülmeye 
değer.

Amasya’da daha görülecek pek çok tarihi 
yapı var. Sanırım bir başka gelişte onları 
gezebilme şansımız olur. Amasya defalarca 
gidilebilecek çok şirin bir ilimiz.
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BULMACA

Çengel Bulmacaödüllü

Bulmacayı doğru bir şekilde çözüp info@standartizolasyon.com adresine yada İkitelli Organize San.Bölgesi, Keresteciler Sitesi 
4-B Blok, PK. 34306 İkitelli-Başakşehir/İSTANBUL Tel : 0.212 444 88 78 (pbx) gönderen ilk 
5 kişi 4 Büyüklerden Birinin Formasını kazanma şansı yakalayacaktır. (Hangi formayı istediğinizi belirtin)
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YANDAŞ OLAN 

KİMSELER

FOTODA IŞIĞA 
KARŞI HASSAS

MALZEME

ÜZME, ÜZGÜ

HAYVANLANIN
KESİK AYAĞI

SIRÇA

OLDUKÇA AĞIR

BAĞLAMA 
PARÇALARI

TOPLANMA,
TOPLANTI

ARABAYI
SÜREN

BİR TÜR AĞAÇ

ZALİM

SIVI

FARK

OLMASINA 
AZ KALDI 

ANLAMINDA

TERLEMİŞ OLAN

YAPMAK ANTLAŞMA

SIKINTI,
DERT

BELDE

İKAZ

TAVLADA 
BİR ZAR

AŞIN 
TUTKU

ÖZEL GİYSİLİ 
GECE 

ELBİSESİESKİ YUNAN
KÜLTÜR AKIMI

BAŞVURULACAK 
YER

VEYA MAKAM






