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FİRMA PROFİLİMİZ / COMPANY PROFILE Taşyünü ve Metal Asma Tavanlar & Taşyünü Plakalar
Rockwool and Metal Suspended Roofs & Rockwool Plates

Hakkımızda

Baykap Alçıpan Montaj Sanayi firması 1971 yılında Bay Besim Kaplaner tarafından Almanya’nın 

Duisburg şehrinde kurulmuştur. Kuruluşunun ilk yıllarında alçıpan asma tavan&alçıpan 

bölme duvar işleri&0,85 panel ve akustik taşyünü asma tavan işleri, akabinde dış cephe 

mantolama işlerini kapsayan ince yapı dekorasyon işleri yapılmıştır. 1991 yılından itibaren, 

firmamız aynı isim altında İskenderun’da merkezini kurmuştur, 2003 yılından itibaren 

merkezini İstanbul’a taşımış ve Baykap Alçıpan Dekorasyon Taah. San. ve Dış Tic. Pzr. Ltd. 

Şti. olarak değiştirilmiştir. Kuruluşundan beri her yeni projede ilk günün heyecanı ve amatör 

ruhunu daima koruyup hedefine emin adımlarla ilerleyen ekibimizle, gerek yurt dışı gerekse 

yurt içinde kaliteli, hızlı ve müşteri memnuniyeti odaklı anlayışla birçok projeye imza atan                                                                                                                              

“Baykap Alçıpan Dekorasyon” deneyimli ekibini her geçen gün geliştirmekte, güçlendirmekte 

ve bünyesindeki deneyimli inşaat mühendisi ve mimarlarla beraber dekorasyonun her 

aşamasında müşterilerine her nevi proje hizmetide vermektedir. 

Vizyonumuz

Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimseyen, doğruluk ve güveni en önemli değerleri olarak 

koruyan baykap dekorasyon kuruluşundan bu yana “insana saygı” ya dayanan yönetim 

anlayışı ile gerek taahhüt ederek yürüttüğü projelerdeki tüm ince işlerii ile sektörün saygın 

şirketleri arasında adını farklı bir konuma yerleştirmiştir. Baykap Dekorasyon’da istihdamdan 

işletmeye kadar her şey vizyon ve değerler tarafından tanımlanır.

•   Üstlendiği projelerde farklılıklar yaratarak kalıcı eserler yaratma hedefi ile kalite ve uygulama  

 süresi açısından üstün başarı ile yürüten bir firma olma özelliğimizi korurken, çağdaş ve  

 modern türkiye için ülkemiz ekonomisine katkımızı sürekli olarak arttırmaktayız.

•   İnşaat sektöründe verimlilik, kalite, iş ve çalışan güvenliği konularında standartları   

 belirleyen Türkiye’nin en güvenilir şirketleri arasında yer alma hedefi ve bilinci ile   

 çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

•   Dünya ve ülke çapında öncü, girişimcilik ruhu taşıyan, ilk ve örnek olma özelliği   

 taşıyan tasarımlar ışığında geliştirdiğimiz projeler ile ülkemizin önemli mimari bilinci ve  

 sorumluluğunu taşımaktayız.

Misyonumuz

•   Dürüstlükten ve kaliteden ödün vermeden dünya standartlarında gelişen inşaat   

 teknolojilerini takip ederek örnek projeler üretmek,

•   Mühendislik&Mimar’lık ve yönetim bilimlerindeki en son teknolojik olanakları daima yüksek  

 kalite standartlarında inşaat teknolojileriyle ince yapılar üretmek,

•   Firmamızın maddi ve manevi varlıklarını sağlık bir şekilde büyüterek devam ettirmek,

•   Mevcut ve yeni, hizmet ürünlerimiz ile faaliyet alanlarımızın gelişiminde önemli roller alarak,  

 sürekli girişimci olmak,

•   Firmamızın yetenek ve kapasite doğrultusunda, müşterilerimizin tüm hizmet beklentilerini  

 dünya standartlarında karşılamak

•   İnşaat sektöründe global gelişmelere katkıda bulunmak.

About Us

Baykap Drywall Installation Industry Company was founded by Mr.  Besim Kaplaner in 1971 

in Duisburg, Germany.  In the early years, works such as Drywall Suspended Ceiling&Drywall 

Partition Wall Works &0,85 Panel and Acoustic Rockwool Suspended Ceiling were carried out 

and then  fine Construction &Decoration works including  Exterior Thermal Sheathing has been 

included. In 1991 the company established its center in Iskenderun under the same name 

and moved it to Istanbul in 2003 as Baykap Drywall Decoration Commitment Industry and 

Froreign Trade  Marketing  Ltd. Inc. Since its foundation, together with our team  preserving 

the first day of excitement and amateur spirit and taking firm steps forward their targets , as 

Baykap Drywall Decoration, which has carried out successful projects either in Turkey or abroad 

with a quality, fast and customer oriented understanding, we impprove and empower our 

team each passing day and give all sorts of project service at all stages of decoration with our 

experienced engineers and architects to our clients.  

Our vision

Baykap Decoration, which adopts quality as a way of life and protects integrity and trust as 

the most important values, with its management principle based on ”Respect for People” and 

all fine works it has carried out in the projects, managed to put its name into the most reputable 

companies in the sector. At Baykap Decoration, vision and values determine everything from 

employment to operation.

•  While  preserving our feature of being an enterprise which implements the tasks it   

 undertakes with outstanding success in quality and execution time, with    

 the aim of making long- lasting works through making difference in the undertaken   

 projects,  we continuously increase our contributionto economy of our country for a   

 modern and contemporary Turkey,

•   We run our projects  with the aim of being one of the most trustworthy companies   

 that set the standards for productivity, quality, labor  and employee safety issues in the  

 construction sector,

•  In the light of nationwide and worldwide pacesetter designs, which has entrepreneurial  

 spirit and feature of being a model for others , we carry the architectural responsibiliy of Turkey.

Our Mission

•   Tp complete model projects keeping abreast of  all the latest global construction   

 technologies without compromising integrity and quality,

•   Using the latest technological opportunities in engineering, architecture and management  

 sciences, to complete fine constructions at high quality standards,

•    To maintain and increase our company’s tangible and intangible assets in a healthy way,

•   To assume important roles in the development of our work areas through our existing  

 and new services and to be a perpetual entrepreneur.

•   In line with our company’s capability and capacity, to meet our clients’  all service   

 expectations at world standards, 

•  To make contribution to global developments in construction sector. 
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CeketMAX Dış Cephe Sistemi Ceket Omega Dış Cephe Sistemi

Kuru Duvar Sistemleri

Metal İskeletli - Duvar Profilleri ile

Bu bölümde, sistemlerin detay kesitleri ve malzeme analizlerini bulubilirsiniz.

İç mekan kuru duvar sistemleri
Dış cephe kuru duvar sistemleri
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Askı Sistemli Çift İskeletli
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MALATYA TURGUT ÖZAL HASTANESİ
1992

1992 Senesinden 1996 senesine kadar Malatya’da İnönü Üniversitesitesi’nin dünyanın 

2’ci büyük Turgut Özal Tıp Merkezi Araştırma ve Uygulama Hastane’sinde yapılan işler: 

Alçıpan ara bölme duvar, alçıpan duvar giydirme ve parapet duvarları, amaliyethane ışık 

geçirmez duvarlarının yapılması, 60x60 taşyünü asma tavan işleri, derz bandı ve derz alçı 

işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben180.000 m2.            

Müteahhit Firma: Güriş İnş. A.Ş., Pınarbaşı Ordüzü-Malatya

The scope of works carried out in Inonu University Turgut Ozal Medical Center, which 

is 2nd largest in the world, located in Malatya, between 1992 and1996 is as follows: 

drywall partition wall, wall covering with drywall, parapet walls, making surgery rooms’ walls 

lightproof, rockwool suspended ceiling 60x60, joint tape and joint compound works, satin 

gypsum, overall primer and painting works, approximately 180.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Güriş Construction. Inc., Pinarbasi Orduzu-Malatya  
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ANKARA CEBECİ HASTANESİ
1996

1996 senesinde Ankara Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan işler:  Alçıpan asma 

tavan, alçıpan ara bölme, alçıpan duvar giydirme işleri, alçıpan kolon/kiriş kaplanması işleri, derz 

bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçısı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, 

takriben 37.00 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Mak-Yol İnşaat, 4.Levent-İstanbul    

The scope of works carried out in Ankara Cebeci Hospital in 1996 is as follows:  Drywall 

suspended ceiling, drywall partition wall, wall covering with drywall, column/beam covering 

with drywall, joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and painting 

works, approximately 33.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Mak-Yol Construction, 4. Levent-İstanbul  
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MIMEL CR BUSINESS CENTER, ALMAATA
1997

1997 senesinde Kazakistan-Almaata şehrinde amerika firmasına ait CR Busıness Center 

Merkezi’nde yapılan işler:  Alçıpan ara bölme, alçıpan giydirme duvarları, panel asma tavan, 

alçıpan detaylı band, alın işleri, akustik asma tavan 60x60, kartonpiyer işleri, derz bandı ve 

derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben 26.000 m2.                                                                                                            

Müteahhit Firma: Mimel İnşaat A.Ş., Almaata-Kazakistan    

The scope of works carried out in MIMEL CR Business Center Almaty/Kazakhstan in 1997, 

which belongs to an American firm, is as follows: Drywall partition wall, wall covering with 

drywall, panel suspended ceiling, drywall detailed band, surface works, acoustic suspended 

wall 60x60, carton-pierre works joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall 

primer and painting works, approximately 26.000 m2.                                                                                                              

Contractor Company: Mimel Construction Inc., Almaty-Kazakhstan  
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YKM, İSKENDERUN
1997

1997 senesinde İskenderun Yeni Karamürsel Mağazasın’da yapılan işler: Alçıpan asma 

tavan yapımı, alçıpan duvar giydirme, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan ile/kolon kiriş kapatılması, 

kartonpiyer işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve 

boya işleri yapılmıştır, takriben 30.000 m2.                                                                                                              

Müteahhit Firma: Karaca İnşaat A.Ş., İskenderun-Hatay

The scope of works carried out in YKM in Iskenderun in 1997 is as follows: Ddrywall 

suspended ceiling, drywall partition wall, column/beam covering with drywall, carton-pierre 

works, tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and painting works; 

approximately 30.000 m2.                                                                                                               

Contracto Company: Karaca Construction Inc., Iskenderun-Hatay
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İŞ BANKASI, GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI
2000

2000 senesinde Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Binası 4.Levent İstanbul yapılan 

dekorasyon işleri: Alçıpan asma tavan, metal asma tavan 60x60, akustik asma tavan 

60 x60, alçıpan ara bölme duvar işleri, kartonpiyer işleri, alçıpan ile kolon/kiriş kapatılması işleri, 

derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, 

kakriben 37.500 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Firma Tepe İnşaat A.Ş., 4.Levent-İstanbul

The scope of decorative works carried out in IsBank Head Office in 2000 is as follows:  

drywall suspended ceiling, metal suspended ceiling 60x60, acoustic suspended ceiling 

60x60, drywall partition wall works, drywall works, column/beam covering with drywall, joint 

tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and painting works, approximately 

37.500 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Tepe Construction Company Inc. 4.Levent-Istanbul
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ADANA HİLTON
2001

2001 senesinde Adana Hilton-Sa Otelin’de yapılan işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar 

giydirme işleri, alçıpan ara bölme duvar işleri, alçıpan ile kolon/kiriş kapatılması işleri, kartonpiyer 

işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri 

yapılmıştır, takriben 29.000 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Koray İnşaat A.Ş, Adana-Taşköprü    

The scope of works carried out in Adana Hilton-Sa Hotel in 2001:  Drywall suspended 

ceiling, drywall partition wall works, column/beam covering with drywall, carton-pierre works, 

joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and painting works, 

approximately 29.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Koray Construction Inc., Adana-Taşköprü
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GRAND CEVAHİR HOTEL
2001

2001 senesinde Cevahir Holding’e ait Grand Cevahir Otel’in Kongre Merkezi’nin ve Balo 

Salonu’nun tüm dekorasyon işlerinin uygulanması: Alçıpan asma tavan, alçıpan ara bölme 

duvar, 0,85 delikli lamel metal asma tavan, dekoratif asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, 

alçıpan ile kolon/kiriş kapatılması, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel 

olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben 40.000 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Cevahir Holding, Okmeydanı, Şişli-İstanbul 

The scope of works carried out in Grand Cevahir Hotel Congress Hall &Ball room owned 

by Cevahir Holding Grand in 2001is as follows: Drywall suspended ceiling, drywall partition 

wall, 0.85 perforated lamella metal suspended ceiling, decorative suspended ceiling, column/

beam covering with drywall, joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer 

and painting works, approximately 40.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Cevahir Holding Okmeydanı-Istanbul



22 23

MÖVENPİCK OTEL
2002

2002 senesinde Mak-Yol firmasına ait Mövenpick Otel’in Kongre Merkezi’ni ve Balo 

Salonu’nun tüm ince dekorasyon işlerinin yapımı: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar 

kaplanması, alçıpan ile kolon/kiriş kapatılması, loby kısmının dairesel tonozların galvaniz profil ile 

alçıpan kaplanması, dairesel tonoz’lara grenli  (tekstürlü) boya uygulanması, dökme kartonpiyer 

yapımı uygulanması, derz bandı ve derz alçı işleri, satan perdah alçı işleri, genel olarak astar ve 

boya işlerinin yapılmıştır, takriben 33.000 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Mak-Yol İnşaat, 4.Levent-İstanbul    

The scope of works carried out in Movenpick Hotel Congress Hall&Ballroom, which 

belongs to Mak-Yol Inc. Is as follows: Overall fine decoration works, drywall suspended 

ceiling, column/beam covering with drywall, drywall coating of the circular squinches of loby 

with galvanized profiles, grainy (textured) paint apllication over sircular squinches, cast made 

drywall applications, joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and 

painting works, approximately 33.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Mak-Yol Construction, 4.Levent-Istanbul  
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CEVAHİR AVM
2003

2003 senesinde Cevahir Holding’e ait dünyanın 2.ci büyük Şişli Kültür Alışveriş ve Ticaret 

Merkezi’nde yapılan işler: Arı peteği aliminyum asma tavan, alçıpan asma tavan, alçıpan 

ara bölme duvar, alçıpan ile/kolon kiriş kapatılması, kutuprofil ile yan merdivenlerin alçıpan ile 

kaplanması, kartonpiyer işlerinin uygulama işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı 

işleri, genel olarak astar ve boya işler yapılmıştır, takriben120.000 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Cevahir Holding, Şişli-İstanbul 

In 2003 Cevahir Holding’s world 2.c great  Sisli Culture Shopping and Trade Center in the 

work done: Bee honeycomb aluminum ceiling, drywall suspended ceiling, drywall partition 

walls with drywall/column-beam closure, plasterboard, as ladder with kutuprofil the be covered 

by the application works in drywall work, joint tape and joint plaster works, satin finishing 

plaster work is made public as a primer and painting, takriben120.000m2.                                                                                                               

Contractor Company: Cevahir Holding, Şişli-Istanbul
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KANYON AVM
2004

2004 senesinde Eczacıbaşı/İŞGYO İstanbul Kanyon Projesi’nde yapılan işler: Türkiye’de 

ilk defa ankrajlı, ekspandetli, donatılı beton blok ve tuğla duvar uygulaması üzerine hazır yaş 

sıva uygulanması işleri yapılmıştır, takriben 33.50 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Tepe İnşaat A.Ş., Levent-İstanbul

In the Eczacıbaşı/ISGYO Kanyon Project: For the first time in Turkey, ready-use wet 

plaster was applied over anchored, expanded and reinforced concrete block and brick wall; 

approximately 33.50 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Tepe Construction Inc., Levent-Istanbul
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VEFA CENTER, BİŞKEK AVM
2005

2005 senesinde Kaynak Holding’e ait Kırgızistan/Bişkek şehrinde Vefa Center Alışveriş 

Merkezi’nde yapılan işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, 

alçıpan duvar kaplama, 60x60 taş yünü asma tavan, kara sıva üzeri perlit’li sıva alçı işleri, derz 

bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben 90.000 m2.

Müteahhit Firma: Özgün İnş. Taah. ve Tic. A.Ş., Bişkek-Kırgızistan    

The scope of works carried out in Vefa Center mall owned by Kaynak Holding in Bishkek/

Kyrgyzstan in 2005 is as follows:  Drywall suspended ceiling, drywall  partition wall, drywall 

detailed surface, wall covering with drywall,  60x60 rockwool suspended ceiling, perlite plaster 

works over ordinary plaster, joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer 

and painting works, approximately 90.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Ozgun Construction Commitment and Commerce Inc, Bishkek, Kyrgyzstan 
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VEFA CENTER, AVM DÜŞANBE
2006

2006 senesinde Kaynak Holding’e ait Tacikistan/Düşanbey şehrinde Vefa Center 

Alışveriş Merkezi’nde yapılan işler:  Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı 

alın, alçıpan duvar kaplama,  60x60 taş yünü asma tavan, kara sıva üzeri perlit’li sıva alçı, derz 

bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben 78.000 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Özgün İnş. Taah ve Tic.A.Ş., Düşanbe/Tacekistan    

The scope of works carried out in Vefa Center Mall owned by Kaynak Holding in 

Dushanbe/Tajikistan in 2006 is as follows: Drywall suspended ceiling, drywall partition 

wall, drywall detailed surface, wall covering with drywall, 60x60 rockwool ceiling, perlite 

plaster works over ordinary plaster, column/beam covering with drywall, joint tape and joint 

compound works, satin gypsum, overall primer and painting works, approximately 78.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Ozgun Const. Commitment and Commerce Inc., Dushanbe-Tajikistan
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ESENTAI PARK
2007

2007 senesinde Enka A.Ş.’ye ait Kazakistan/Almaata şehrinde 

ESENTAI Park Projesi’nde yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, 

taşyünü asma tavan 60x60, metal asma tavan, 60x60, alçıpan bölme 

duvar, alçıpan duvar kaplanması, alçıpan detaylı alın, kara sıva üzeri perlitli 

alçı sıva işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri, seramik işleri 

(yer, duvar)  mermer işleri (yer, duvar) yüzey hazırlığı (tavan, duvar) zemin 

şap işleri, kaldırım beton işleri, kaldırım kalıp ve beton işleri, güçlendirme 

kutuprofil işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, yer epoksi boya işleri, genel 

olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben 589.500.000 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Firma  ENKA İnşaat ve San A.Ş., Almata-Kazakistan    

The scope of works carried out in ESENTAI Park Project owned 

by Enka Inc. In Almaty/Kazakhstan in 2007 is as follows: Dywall 

suspended ceiling, 60x60 rockwool suspended ceiling 60x60 metal 

suspended ceiling, drywall partition wall, wall covering with drywall, 

perlite plaster works over ordinary plaster, satin gypsum, overall primer 

and painting works, ceramic works (floor, wall), marble works (floor, wall) 

surface preparation (ceiling, wall), floor screed works, pavement concrete 

works, strengthening with structural tubes, joint tape and joint compound 

works, satin gypsum,epoxy painting works,  overall primer and painting 

works, approximately 589.500.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: ENKA Construction Company and Industry Inc., 

Almaty-Kazakhstan



34 35

AFD FİNANS BİNALARI, ALMAATA
2008

2008 senesinde Yüksel İnşaat AFD Binaları Kazakistan/Almaata ‘da yapılan genel işler:  

Alçıpan asma tavan, taşyünü asma tavan 60x60, alçıpan bölme duvar, alçıpan ışık bandı, 

menfez bandı, duvar karkas işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve 

boya işleri yapılmıştır, takriben 3.700 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Yüksel İnşaat, Almaata-Kazakistan    

The scope of works carried out in AFD Buildings by Yuksel Construction in Almaty/ 

Kazakhstan in 2008 is as follows:  Drywall suspended ceiling, rockwool suspended ceiling 

60x60, drywall partition wall, drywall light strip, vent band, wall frame works joint tape and 

joint compound works, satin gypsum, overall primer and painting works. approximately 3.700 m2.                                                                                                              

Contractor Company: Yuksel Construction, Almaty-Kazakhstan   
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MAMRY AVM
2008

2008 senesinde İdil Aksu A.Ş.’ye ait Kazakistan/Almaata şehrinde Mamry Alışveriş 

Merkezi Projesi’nde yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, taşyünü asma tavan 60x60, 

metal asma tavan 60x60, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar giydirme,  alçıpan detaylı band 

alın, kara sıva üzeri perlit’ti sıva alçı, seramik işi yer, duvar mermer işi yer, duvar, yüzey hazırlığı 

tavan, duvar, brüt tavanlara mantolama işi, brüt duvarlara dekoratif boya güçlendirme kutu profil 

işlerinin uygulanması, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri 

yapılmıştır, takriben 21.000 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Firma İdil Aksu Almaata-Kazakistan    

IThe scope of works carried out in MAMRY Mall Project by Idil Aksu Construction in  

Almaty/Kazakhstan in 2008 is as follows:  Drywall suspended ceiling rockwool suspended 

ceiling 60x60, metal ceiling 60x60, drywall partition wall, wall covering with drywall, drywall 

detailed band, perlite plaster works over ordinary plaste, ceramic works (floor&wall), marble 

works (floor&wall), surface preparation (ceiling&wall) ceiling, gross ceiling sheathing, decorative 

painting over gross wall, strenghtening with structural tubes, joint tape and joint compound 

works, satin gypsum, overall primer and painting works, approximately 21.000 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Idil Aksu, Almaty-Kazakhstan  
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PARK VİEV OFFICE TOWERS BİNASI, ALMAATA
2008

2008 senesinde Sembol İnşaat A.Ş.’ye ait Kazakistan/Almaata 

şehrinde Park Viev Office Tower Projesi’nde yapılan genel işler: 

Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan asma tavan, alçıpan 

detaylı band işleri, brüt beton duvar üzeri perlit’li alçı sıva işleri, derz bandı 

ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştı, 

takriben 19.900 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Firma Sembol İnş A.Ş, Almaata-Kazakistan    

The scope of works carried out in Park Viev Office Towers Project 

by Sembol Construction Inc. In Almaty/Kazakhstan in 2008 is 

as follows: Drywall suspended ceiling, drywall partition wall, drywall  

detailed  band  works, perlite plaster works over gross concrete walls, 

joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and 

painting works, approximately 19.900 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Sembol Construction Inc., Almaty-Kazakhstan
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AHSEL ALMAATA KONUT SİTELERİ
2009

2008 - 2009 senesinde Ahsel İnşaat Konut Site Binalarına ait Kazakistan/Almaata 

şehrinde yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, taşyünü asma tavan 60x60, alçıpan bölme 

duvar, alçıpan duvar giydirme işleri, alçıpan ışık bandı, menfez bandı, dış cephe mantola ve 

boya, makinalı alçı ve entegre sıva işleri, genel olarak derz bandı ve derz alçı işleri, saten 

perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben 85.850.00 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Firma Sembol İnş A.Ş., Almaata-Kazakistan    

The scope of works carried out in Ahsel Residental Complex in Almaty/Kazakhstan 

between 2008-2009 is as follows: Drywall suspended ceiling, rockwool suspended 

ceiling 60x60, drywall partition wall, wall covering with drywall, drywall light strip, vent band, 

exterior sheathing and painting, gypsum and plaster works with machine, joint tape and joint 

compound works, satin gypsum, overall primer and painting works, approximately 85.850.00 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Sembol Construction Inc., Almaty-Kazakhstan
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BAKÜ FLAME TOWERS BİNALARI
2010

2010 senesinde Dia Holding’de Ait Azerbaycan/Bakü Şehrinde Flame Towers Projesin’de 

bitirmiş olduğumuz işlerimiz: Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar giydirme 

işleri, alçıpan detaylı band, alın işleri, brüt beton üzeri makinalı sıva alçı işleri, bestboard ek 

yerlerine mastik çekilmesi işleri, yüzey hazırlığı (tavan, duvar) iç ve dış cephe’lerde (tavan ve 

duvar) mantolama işleri, her türlü bestboard ve heraklit (tavan, duvar, kolon, kiriş) kaplanması 

işleri, tyvek levha döşenmesi işleri, dramix’li şap döküm işleri, yüzer döşeme işleri, kaldırım 

beton işleri, topuk beton işleri, yüzey döşeme işleri, dilatasyon montaj işleri (tavan, duvar, 

zemin) derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri 

yapılmıştır, takriben 92.500 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: DİA Holding, Bakü-Azerbaycan

The scope of works carried out in Baku Flame Tower in Azerbaijan by Dia Holding in 

2010 is as follows: Drywall suspended ceiling, drywall partition wall, wall covering with 

drywall, drywall detailed bands, surface works, gypsum and plaster works with machine over 

gross concrete, sealant application  to drywall joints, interior and exterior sheathing (ceiling and 

wall), surface preparation (ceiling, wall), interior and exterior (roof and wall) sheathing works, 

all sort of drywall coating works(ceilings, walls, columns, beams) Tyvek sheet flooring, screed 

works with dramix, floating floor works, pavement concrete works, dilatation works (ceilings, 

walls, floors), joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and painting 

works, approximately 92.500 m2.                                                                                                               

Contractor Company: DIA Holding, Baku-Azerbaijan  
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TV KULE BİNASI, AŞKAABAT
2011

Kn; 76 Tv Kule ve Yolu Projesi yapmış 

olduğumuz işler: Dış cephe, zemin, harçlı, 

granit, mermer montajı, cepheye ankrajlı mermer, 

granit montajı&iç cephe’de, zemin ve duvar                                                                                      

(mermer+granit+seramik montaj işleri) takribi metraj,  

28.850 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Polimeks İnşaat Taahhüt Sanayi ve 

Ticaret A.Ş. İstanbul-Türkiye

The scope of works carried out in TV Tower in 

Ashgabat is as follows: Mortared, granite, marble 

installation in exterior wall&marble+granite+ceramic 

installation works in interior floor and walls 

approximately 28.850 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Polimeks Construction 

Commitment Industry and Commerce Inc. Istanbul-Turkey  
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RIXCOS OTEL, NAFTALAN BAKÜ
2013

2013 senesinde Sertek Constructıon’na ait Azerbaycan-Bakü-Naftalan Semti’nde Gaşaltı 

Rıxcos Otel’inde bitirmiş olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan 

duvar giydirme işleri, alçıpan detaylı band ve alın işleri, su kontrası (alçıpan duvar içlerine) 

kutuprofil güçlendirme işleri (kapı içleri, lavabo tezgah altları, lavabo altları alçıpan duvar içleri, 

kartonpiyer işleri, kutuprofil ile bölme duvar işleri, kutuprofil ile duvar giydir işleri, perlitli anolu 

mastarlı alçı işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya (tavan ve 

duvar) işleri yapılmıştır, takriben 48.400 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Firma Sertek Constructıon, Bakü-Azerbaycan      

The scope of works carried out in Gasalti Rixcos Hotel in Baku-Naftalan/Azerbaijan by 

Sertek Construction in 2013 is as follows: Ddrywall suspended ceiling, drywall partition 

wall, wall covering with drywall, drywall detail band, marine plywood installation into the 

drywalls, sthrenghtening with structural tubes (inside doors, countertop bottoms, sink bottoms 

and drywall interiors), carton-pierre works, joint tape and joint compound works, satin gypsum, 

overall primer and painting works, approximately 48.400 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Sertek Construction, Baku-Azerbaijan   
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SPA OTEL, GALAALTI BAKÜ
2013

2013 senesinde Azerbaycan-Bakü-Galaaltı Semtinde Yapımı SPA Otel Projesinde                      

bitirmiş olduğumuz işle: Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar giydirme 

işleri, alçıpan detaylı band, alın işleri, su kontrası (alçıpan duvar içlerine) kutuprofil güçlendirme 

işleri (kapı içleri, lavabo tezgah altları, lavabo altları alçıpan duvar içleri, cam önü perdelik kısımları, 

gizli ışık band kısımları) montaj yapılmıştır, aqupanel asma tavan yapılması (tavan ve duvar) 

derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, 

takriben 23.500 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Rönesans Constructıon Bakü-Azerbaycan

The scope of works carried out in SPA Hotel in Galaalti Baku in 2013 is as follows: 

drywall suspended ceiling, drywall partition wall, wall covering with drywall, drywall detailed 

bands, surface works, marine plywood installation into the drywalls, sthrenghtening with 

structural tubes (inside doors, countertop bottoms, sink bottoms, drywall interiors, hidden light 

bands),aquapanel suspended ceiling (ceiling&wall), joint tape and joint compound works, satin 

gypsum, overall primer and painting works, approximately 23.500 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Ronesans Construction Baku-Azerbaijan 
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FORUM DİYARBAKIR AVM
2014

2014 senesinde İntim Ticaret Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti.’ne ait Diyarbakır Forum AVM 

Projesi’nde bitirmiş olduğumuz işlerimiz: Alçıpan asma tavan (galvaniz ile düz/eğrisel) 

alçıpan bölme duvar, alçıpan asma tavan (kutuprofil ile düz/eğrisel) alçıpan duvar giydirme işleri  

(galvaniz/kutuprofil) alçıpan detaylı band, alın işleri (galvaniz ile düz/eğrisel) alçıpan detaylı 

band, alın işleri (kutuprofil ile düz/eğrisel) mevcut kutuprofil üzerine (mağaza vitrin kısımlarının), 

(shopfront) alçıpan montaj işleri, idari ofislerde 60x60 taşyünü asma tavan işleri, çatı katı ve 

Avm çevresinde mekanik şaftlarının kutuprofil ile boardex kaplanması işleri, boardex üzeri 

kalekim çekilmesi ve astar+grenli boya sürülmesi işleri, çatı katı yangın odalarının kutuprofil 

ile fr kırmızı alçıpan kaplanması işleri, tesisat galerilerinin (kedi yolu) fr kırmızı alçıpan montaj 

işleri, dairesel bükülen kutuprofil üzeri boardex vurulup üzerine probase sıva çekilmesi (3 adet 

çiçeklik yapılması) plexiglass ile dairesel aydınlatma yapılması, plexiglass ile aydınlatma kanalı 

yapılması plexiglass ile duman perdesi yapılması derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah 

alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben 75.400 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: İntim Ticaret Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti., Diyarbakır-Türkiye

The scope of works carried out in Forum Diyarbakir owned by İntim Commerce Consulting 

Commerce Ltd. Inc. In 2004 Is as follows: Drywall suspended ceiling (straight/curved 

galvanized) drywall partition wall (straight/curved, with structural tubes) wall covering works 

with drywall (galvanized/structural tubes) drywall detailed band, surface works, drywall detailed 

band, surface works (straight/curved, with structural tubes), installation of drywall over exixting 

structural tubes in shopfronts, installation of drywall works, 60x60 rockwool suspended ceiling 

in administrative offices, boardex coating works over mechanical shafts with structural tubes 

around attic and Mall, Kale-kim application over boardex and primer+grainy paint works, fire 

rated red drywall coating of attic fire rooms, fire rated red drywall coating of installation galleries, 

boardex over structural tubes and probase application, circular lighting, smoke screen with 

plexiglass, joint tape and joint compound works, satin gypsum, overall primer and painting 

works, approximately 75.400 m2.                                                                                                               

Contractor Company:  Intim Trade Consulting Commerce. Ltd. Inc., Istanbul-Turkey
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VADİ İNŞAAT, ALTINOLUK CLUP OTEL
2014

2014 senesinde Vadi İnşaat adına ait Balıkesir/Edremit/Altınoluk Beldesi’nde Clup Otel 

Projesi’nde yapmakta olduğumuz iş kalemleri: Tüm katın yıkım işleri, alçıpan, asma tavan, 

alçıpan duvar giydirme, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan ile kolon/kiriş kapatılması, ytong duvar 

örülmesi, tuğla duvar örülmesi, kartonpiyer işleri, metal asma tavan, çatı katı boardex kaplanması, 

dış cephe mantolama+grenli boya, söve işleri, zemin şap işleri, zemin+duvar seramik işleri, 

derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır, 

takribi metraj 58,450 m2.                                                                                                               

Müteahhit Firma: Vadi İnşaat, İstanbul-Türkiye    

The scope of works carried out in the CLUP HOTEL Project, which belongs to Vadi 

Construction, held in Balikesir/Edremit/Altinoluk in 2014 is as follows: Demolition, drywall 

duspended ceiling, drywall wall covering, drywall partition wall, column/beam coating with 

drywall, Ytong brick-wall construction, carton-pierre works, metal suspended ceiling, boardex 

coating over attic, exterior thermal sheathing+grainy paint, doorjamb works, floor screed works, 

floor+wall ceramic works, joint tape and joint plaster works, satin gypsum works and overall 

primer and paint works, approximately 58.450 m2.                                                                                                               

Contractor Company: Vadi Construction İstanbul-Turkey  
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               İŞ BİTİRME BELGESİ. 

  
 

01,NİSAN,2010 TARİHİNDE BAKÜ FLAME TOWERS PROJE'SİNDE ( BFTP - P22  DRAMIX'Lİ ŞAP BETON İŞLERİ &   BFTP - 0496  YÜZEY HAZIRLIK VE  
 

BOYA İŞLERİ  &  BFTP - 0497 ALÇI SIVA İŞLERİ  &  BFTP - 4007  TEKNİK HACİM  VE   B,O,H  BESTBOARD DUVAR VE ASMA TAVAN )  İŞLERİ ADI ALTINDA  
 

4, ADET SÖZLEŞME KAPSAMINDA  TAŞERON OLARAK İŞLERİ ALIP VE YAPAN  ( IHLAMURKUYU MAH, MALAZGİRT CAD, ALPSOY SOK, NO,2, KAT,1   
 

ÜMRANİYE / İSTANBUL )   ADRESİNDE MUKİM   BAYKAP ALÇIPAN DOKARSYON TAAHHÜT SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ      
 

İLGİLİ SÖZLEŞME'LER  KAPSAMINDA YAPMIŞ OLDUĞU İŞLER AŞAĞIDA SIRALANMIŞTIR, 
 
20,656, M2  ;   DRAMIX'Lİ  VE  VİBRATÖR'LÜ MASTAR EŞLİĞİNDE  ŞAP DÖKÜM VE DERZ KESİM İŞLERİ  ( PODIYUM OTOPARK BÖLGELERİNDE ) 
 

   6,688, M2 ;    YÜZER DÖŞEME İŞLERİ  ( KONUT KULESİ, OFİS KULESİ, OTEL KULESİ,PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

16,157, M2 ;    ŞAP BETONU, KAİDE BETONU, DOLGU BETONU ( HASIR DEMİR İŞLERİ DAHİL )  
                           ( KONUT KULESİ, OFİS KULESİ, OTEL KULESİ,PODIUM BÖLGE'LERİNDE ) 
 

1,575 , M2 ;  YÜZER DÖŞEME ÜZERİNE HASIRLI BETON İŞLERİ  ( KAİDE BETON İŞLERİ )   ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

   785 , MT ;  YÜZER DÖŞEME ÖNCESİ KENAR KISIMLARA TOPUK BETON  ( KALIP + DEMİR + BETON İŞLERİ )  ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

  3,298, MT ;    DİLATASYON PROFİL MONTAJI   ( TAVAN, DUVAR, ZEMİN )  PODIUM BÖLGELERİNDE, 
 

  1,872, MT ;    ŞAP BETON DÖKÜM İŞLERİ  ( ZEMİN DİLATASYON PROFİL KENARLARINA,) 
 

     486, MT ;    IZGARA KANAL MONTAJ İŞLERİ ( KALIP VE GRAUT HARCI EŞLİĞİNDE )   ( KONUT, OFİS, OTEL PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

   56, ADET ;    SÜZGEÇ KONULMASI  İŞLERİ  ( KALIP VE GRAUT HARCI EŞLİĞİNDE )   ( KONUT, OFİS, OTEL PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

54,220, M2 ;   YÜZEY HAZIRLIK İŞLERİ ( KONUT,OFİS,PODIUM BÖLGELERİNDE ) BETON YÜZEYLERİN TAŞLAMA YAPILMASI, 
 

  9,105, M2 ;   BOYA ALTI YAPKRET,5 VE YAPKRET,F  TAMİRATI VE FİNİŞLENMESİ  İŞLERİ  ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

  4,541, M2 ;   MEKANİK / ELEKTRİK ŞAFT'LARININ    1,KAT ASTAR VE 1,KAT BOYA SÜRÜLMESİ İŞLERİ ( KONUT, OFİS, OTEL PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

20,805, M2 ;  TAVAN VE DUVAR   1,KATASTAR VE 2,KAT BOYA SÜRÜLMESİ    ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

     595, M2 ;   5,CM  XPS  MANTOLAMA ÜZERİNE 1,KAT ASTAR VE  2,KAT BOYA YAPILMASI   ( İÇ VE DIŞ  PODIUM BÖLGELERİNDE )  
 

22,825, M2 ;  MAKİNA İLE ALÇI YAPILMASI  ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

30,200, M2 ;  ALÇIPAN  DUVAR  & ALÇIPAN TAVAN EK YERLERİNE DERZ BANDI VE DERZ ALÇISI İŞLERİ  ( KONUT, OFİS,PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

33,256, M2 ;  ALÇIPAN VE BESTBOARD ÜZERİNE 2,KAT SATEN PERDAH ALÇISI ÇEKİLMESİ  ( KONUT, OFİS,PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

23,036, M2 ;  ALÇIPAN VE BESTBOARD EK YERLERİNE YANGIN MASTİK ÇEKİLMESİ  ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

27,203, M2 ;  ALÇIPAN VE BESTBOARD ÜZERİNE   1,KAT SİKA PRİMER 10 SÜRÜLMESİ   ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

  1,260, MT ;  MERDİVEN YAN ALINLARINA MAKİNA İLE ALÇI YAPILMASI   ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

14,387, M2 ;  KABA İSKELE KURULMASI VE SÖKÜLMESİ  İŞLERİ   ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

  8,010, MT ;  ASMA TAVAN KENARLARINA  VE  BÖLME DUVAR ÜST'LERİNE SİSMİK BANT İŞLERİ  ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

13,230, M2 ;  BESTBOARD EK YERLERİNE  ( CS 51 HENKEL )  MASTİK ÇEKİLMESİ  ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

  2,595, M2 ;  ALÇIPAN ASMA TAVAN YAPILMASI  ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

1,376, ADET ;  ALÇIPAN DUVAR & TAVAN MÜDAHALE KAPAĞI AÇILMASI   ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

      979, M2 ;  TAŞYÜNÜ LEVHA İLE MANTOLAMA YAPILMASI   BRÜT TAVAN VE KİRİŞLER  ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

21,986, M2 ;  ALÇIPAN VE BESTBOARD BÖLME DUVAR & DUVAR GİYDİRME İŞLERİ   ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

     509, M2   &   834, MT ;  AKUSTİK TAVAN VE KİRİŞ KAPLANMASI  İŞLERİ   ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

   324, ADET ;  KAPI GÜÇLENDİRMELERİ İÇİN  DUVAR C  PROFİL İÇLERİNE  PROLİNK DİKME PROFİL  MONTAJI YAPILMASI  ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

  1,612, MT ;  KUTUPROFİL MONTAJ İŞLERİ  ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

  3,480, M2 ;  HERAKLİT TAVAN  &  DUVAR  &  KOLON  &  KİRİŞ KAPLANMASI İŞLERİ  ( PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 

179, ADET  ;  KAPI KENARLARININ  ALÇIPAN VE ALÇI TAMİRAT İŞLERİ  ( KONUT, OFİS, PODIUM BÖLGELERİNDE ) 
 
 

BU  KAPSAMDAKİ  İŞLERİNİ  30,OCAK,2013 TARİHİ  İTİBARİ  İLE  BİTİRMİŞTİR, 
 

İŞ BU BELGE FİRMANIN TALEBİ ÜZERİNE VERİLMİŞTİR, BAĞLIYICILIĞI YOKTUR. 
 
 

SABRİ  BİLGE DURUKAN   ( DİA HOLDİNG ) 
BFTP  PROJE  KOORDİNATÖRÜ 

                                                                         DOCUMENT ON COMPLETION OF WORKS 
 
 

FOLLOWING WORKS PERFORMED UNDER CONTRACT BY BAYKAP ALSYPAN DOKASYON TAAHHYUT SANAYİ VE DIS TRADE PAZARLAMA LİMİTED  
COMPANY, LOCATED AT ADDRESS ISTANBUL / ŞİŞLİ, BLOCK IHLAMURLU, PR. MALAZGIRT  STR. ALPSOY NUMBER 2 , FLOOR 1, RECEIVED FROM  
01 APRİL 2010 AND DOING WORK ON THE PROJECT BAKUFLAMETOWERS ( BFTP-P22 CONCRETE SCREED & BFTP-0496 SURFACE PREPARATION  
AND PAINTING WORKS & BFTP - 0497 GYPSUM PLASTER & BFTP - 4007 TECHNICAL SCOPE AND WALL BESTBOARD AND SUSPENDED CEİLİNG )  
AS A SUBCONTRACTOR . 
 
20,656, M2 ;  GROUT AND WORK ON CUTTING SEAM ACCOMPANIED DRAMIX AND VİBRATİON LEVELED RULER    
                         ( ON THE PODİUM AND İN THE CAR PARKIN AREA ) 
 

  6,688, M2 ;  FLOATING FLOOR WORK  ( HOUSING TOWER, OFFICE TOWER, TOWER OF HOTEL, PODIUM ) 
 

16,157, M2 ;  CONCRETE SCREED, SUPPORT CONCRETE, FİLLER CONCRETE ( REİNFORCİNG İRON ) 
                         ( TOWER HOUSING, OFFICE TOWER, TOWER HOTEL, PODIUM ) 
 

 1,575, M2 ;  REINFORCING CONCRETE OVER FLOATING COVER  ( WORK ON A CONCRETE BASE )  ( WORK IN CONCRETE BASE )  
                       ( RESIDENCE. OFFICE, PODIUM ) 
 

    785, MT ;   CONCRETE PILE UP FLOATING TRIM  ( FORMWORK + IRON + CONCRETE WORKS )   ( HOUSİNG, OFFİCES, PODİUM ) 
 

   3,298, MT ;   DİLATED MOUNTING PROFILE  ( CEİLİNG, WALLS, BASIS )  PODIUM, 
 

  1,872, MT ;  POURİNG CONCRETE SOLUTION   ( ALONG THE EDGES OF THE DİLATATİON PROFİLE ) 
 

     486, MT ;  INSTALLATION OF CHANNEL DOWNSPOUT GRILL ( ACCOMPANIED BY THE FORMWORK AND SOLUTION FOR CASING AND BASE )                                                            
                         ( OUSİNG, OFFİCES, HOTELS, PODIUM ) 
 

     56,  PCS ;  INSTALLATION OF HOLE FOR WATER RUNNING ( ACCOMPANIED BY THE SOLUTION FOR CASING AND BASE )  
                       ( RESIDENCE, OFFİCE, HOTELS, PODIUM ) 
 

54,220, M2 ;  WORK OF PREPARATİON OF SURFACES  ( RESİDENCE, OFFİCE, PODİUM )  CONCRETE SURFACE GRINDING 
 

 9,105, M2 ;   YAPKRETPOD PAINT, 5 AND YAPKRET, FREMONT AND FİNİSHİNG WORKS  ( HOUSİNG, OFFİCES, PODİUM ) 
 

 4,541, M2 ;   WORKS ON APPLICATION OF 1 COAT OF PRİMER AND 1 COAT OF PAİNT ON MECHANICAL / ELECTRICAL ARMS 
                          ( HOUSİNG, OFFİCES, HOTEL PODIUM ) 
 

20,805, M2 ;  APPLYİNG OF 1 COAT OF PRİMER AND 2 COATS OF PAİNT ON THE CEİLİNG AND WALLS  ( HOUSİNG, OFFİCES, PODİUM ) 
 

     595, M2 ;   APPLYING OF  1 COAT OF PRIMER AND 2 COATS OF PAINT ON INSULATING COATING 5, CM, XPS  
                         ( ON THE INNER AND OUTER PARTS OF PODIUM ) 
 

22,825, M2 ;   COVERAGE OF GYPSUM WITH UNIT  ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

30,200, M2 ;  AT THE JUNCTION OF PLASTERBOARD AND PLASTER CEILING STRIP JOINTS FOR SEALING AND SEAM GYPSUM 
                           ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

33,256, M2 ;   APPLICATION OF LAYER 2 SATEN POLISHING PLASTER ON DRYWALL AND WARM PLINTH  ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

23,036, M2 ;   APPLYING OF FIRE PROTECTING MASTICS FOR DRYWALL AND WARM PLINTH   ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

27,203, M2 ;   APPLICATION OF 1 LAYER SIKAPRIMERNA DRYWALL AND WARM PLINTH  ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

 1,260, MT ;   APPLICATION OF GYPSUM WITH MACHINE ON THE SIDE OF THE LADDER ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

14,387, M2 ;   ASSEMBLING AND DISASSMEBLING OF INITIAL STRUCTURE   ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

  8,010, MT ;   APPLICATION OF SEISMIC BELT AROUND THE EDGES OF CEILING AND OVER WALLS  ( PODIUM ) 
 

13,230, M2 ;  MASTIC APPLICATION FOR JOINTS WARM PLINTH  ( APPLICATION MASTIC CS 51 HENKEL )   ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

  2,595, M2 ;  INSTALLING OF DRYWALL CEILING ( ON THE PODIUM ) 
 

 1,376, PCS ;  OPENING OF THE DOOR OF PLASTERBOARD WALLS & CEILINGS ( PODIUM ) 
 

    979, M2 ;  ISOLATION WORKS OF MINERAL PLATE OF UNFINISHED CEILING AND BEAMS ( PODIUM ) 
 

21,986, M2 ;  WORKS ON UPHOLSTERY OF DRYWALL AND WARM SKIRTING SEPARATION & WALLS   ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 
 

 509, M2 & 834, MT ;  FACING WORK ON ACOUSTICAL CEILINGS AND EXPOSED BEAMS ( PODIUM ) 
 

  324, PCS ;   PERPENDICULAR MOUNTING PROFILE ASSEMBLY INSIDE OF PROFILE WALLS FOR STRENGTHENING THE DOORS ( PODIUM ) 
 

1,612, MT ;   WORKS FOR INSTALLATION OF BOX SECTION ( PODIUM ) 
 

 3,480, M2 ;  WORKS ON HEADLINING OF CEILING & WALL & COLUMN & BOOM HERAKLIT ( PODIUM ) 
 

   179, PCS ;   REPAIR OF EDGES OF THE DOOR WITH DRYWALL AND PLASTER ( HOUSING, OFFICES, PODIUM ) 

 
THESE WORK WAS COMPLETED ON 30 JANUARY 2013 

 

THIS DOCUMENT IS ISSUED UPON REQUEST OF THE COMPANY AND İT İS NOT BİNDİNG. 
 
 
 
 
 
 
 

SABRI BİLGE DURUKAL ( DIA HOLDING ) 
 

BFTP PROJECT COORDINATOR 
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KN ; 76 TV KULE ve YOLU PROJESİ 

BİTEN PROJEMİZ ; KN ; 76 TV KULE ve YOLU PROJESİ MERMER - GRANİT KAPLAMA MONTAJ İŞLERİ 
YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İŞLER ; DIŞ CEPHE ; ZEMİN ; HARÇLI, GRANİT,MERMER MONTAJI, CEPHEYE 
ANKRAJLI MERMER, GRANİT MONTAJI & İÇ CEPHE'DE ; ZEMİN VE DUVAR                                                                                      
( MERMER + GRANİT + SERAMİK MONTAJ İŞLERİ ) ( TAKRİBİ METRAJ ; 28,,850,M2 )                                                                    
 
İŞ VEREN ; POLİMEKS İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A,Ş İSTANBUL / TÜRKİYE                                                                       
( BAŞLAMA TARİHİ ; 26,04,2011 & BİTİŞ TARİHİ ; 20,01,2012 ) 

 

 BİTEN PROJEMİZ ; KN ; 76 TV KULE ve YOLU PROJESİ MERMER - GRANİT KAPLAMA MONTAJ İŞLERİ  

YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İŞLER ; DIŞ CEPHE ; ZEMİN ; HARÇLI, GRANİT,MERMER MONTAJI,  

CEPHEYE ANKRAJLI MERMER, GRANİT MONTAJI & İÇ CEPHE'DE ; ZEMİN VE DUVAR                                                            

( MERMER + GRANİT + SERAMİK MONTAJ İŞLERİ )   ( TAKRİBİ METRAJ ; 28,850,M2 )  

 

İŞ VEREN ; POLİMEKS İNŞAAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A,Ş İSTANBUL / TÜRKİYE                          

BAŞLAMA TARİHİ ; 26,04,2011 & BİTİŞ TARİHİ ; 20,01,2012  

 

POLİMEKS KN ; 76 TV KULE ve YOLU PROJESİ  

ŞANTİYE ŞEFİ 
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Yurt İçi Referanslarımız:
1992 senesinden 1996 senesine kadar Malatyada’ki İnönü Üniversitesitesi’nin dünyanın 2.ci büyük Turgut Özal Tıp Merkezi Hastanesinde yapılan 
işler: Alçıpan ara bölme, giydirme ve parapet duvar’ları, amaliyethane ışın geçirmez duvar’lar yapılmıştır. Takriben, 180.000 m2. Müteahhit firma: 
Güriş İnş. A.Ş.

1996 senesinde Ankara Cebeci Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan duvar giydirme işleri 
yapılmıştır. Takriben 37.000 m2. Müteahhit firma: Ayata İnşaat. 

1997 senesinde İskenderun Yeni Karamürsel Mağaza’sında yapılan işler: Alçıpan asma tavan yapımı, alçıpan duvar giydirme derz bandı ve derz 
alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri, alçıpan ara bölme işleri yapılmıştır. Takriben 30.000 m2. Müteahhit firma: Karaca İnşaat A.Ş.

2000 senesinde Türkiye İş Bankası Genel Müdürlük Binaları/4.Levent İstanbul’a yapılan dekorasyon işleri: Alçıpan asma tavan, metal asma tavan 
60x60, akustik asma tavan 60x60, alçıpan ara bölme, derz bandı ve derz alçısı, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri, kartonpiyer işleri alçıpan 
ile kolon/kiriş kaplanması işleri yapılmıştır. Takriben 37.500 m2.  Müteahhit firma:  Tepe İnşaat A.Ş.

2001 senesinde Adana Hilton-Sa Oteli’nde yapılan işler: Alçıpan asma tavan, derz bandı ve derz alçı, saten perdah alçısı astar ve boya işleri, 
kartonpiyer işleri, alçıpan ara bölme işleri, alçıpan ile kolon/kiriş kaplanması işleri yapılmıştır. Takriben 29.000 m2. Müteahhit firma: Koray İnşaat 
A.Ş.  Lenet/İstanbul.

2001 senesinde Cevahir Holding’e ait Grand Cevahir Otel’in Kongre Merkezi’nin ve balo salonunun tüm dekorasyon işlerinin uygulaması: Alçıpan 
asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, kutuprofil ile eğrisel alçıpan asma tavan 0,85 delikli lamel metal asma tavan, dekoratif asma tavan işleri 
yapılmıştır. Takriben 40.000 m2.  Müteahhit firma: Cevahir Holding Şişli-İstanbul.

2002 senesinde Mak-Yol firmasına ait Mövenpick Otel’in Kongre Merkezi’ni ve Balo Salonu’nun tüm dekorasyon işlerinin uygulaması:  Alçıpan asma 
tavan, giriş loby kısmının dairesel tonozların grenli (tekstürlü) derz bandı ve derz alçı işleri, astar ve boya ve kartonpiyerlerin uygulanması, satan perdah 
alçı ve tüm astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben 33.000 m2. Müteahhit firma: Mak-Yol İnşaat, 4. levent-istanbul.

2003 senesinde Cevahir Holding’e ait dünyanın 2.ci büyük Şişli Kültür Alışveriş ve Ticaret Merkezi’nde yapılan işler: Arı peteği alüminyum asma tavan, 
alçıpan asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan ile kolon/kiriş kaplanması, derz bandı ve derz alçısı, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri, 
kutuprofil ile yan merdivenlerin alçıpan ile kaplanması, kartonpiyer işleri uygulama işleri yapılmıştır. Takriben 120.000 m2. Müteahhit firma:  Cevahir 
Holding, Şişli-İstanbul.

2004 senesinde Eczacıbaşı/İşgyo İstanbul Kanyon Projesi’nde yapılan işler: Türkiye’de ilk defa ankrajlı, ekspandetli, donatılı beton blok ve tuğla duvar 
uygulaması üzerine hazır yaş sıva ile uygulanması işleri yapılmıştır. Takriben 33.500 m2. Müteahhit Firma: Tepe İnşaat A.Ş., Levent-İstanbul

2013 senesinde 100.yıl Üniversite’sinde yapılan işler: (yemekhane&sınıflar&koridorlar&genel mahaller) alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, 
alçıpan duvar kaplanması, taşyünü asma tavan, derz bnadı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben metraj 
1,500 m2. Müteahit firma: Korun İnşaat, İstanbul-Türkiye. 

2013 senesinde 14 dairelik blok’ta yapmış olduğumuz iş kalemleri: Alçıpan asma tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar kaplanması, metal asma 
tavan, makinalı alçı sıva,derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, dış cephe mantolama+dış cephe mineral boya işleri sonrasında çatı 
boardex kaplanması (saçak altları) işleri yapılmıştır. takribi metraj ; 20,000,m2 müteahit firma  kum mimarlık istanbul  /  türkiye

2013 senesinde Ataşehir Anafen Ana Okulu ve İlk Öğretim Okulu’nda  yapmış olduğumuz iş kalemleri: Metal asma tavan alçıpan asma tavan, 
alçıpan gizli ışık band’ları, alçıpan bölme duvar, alçıpan duvar kaplanması, makinalı alçı işleri, kara sıva işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten 
perdah alçı işleri, astar ve boya işleri, dış cephe mantolama ve boya işleri yapılmıştır, takribi metraj 150,000 m2. Müteahit firma: Zambak Mimarlık, 
İstanbul-Türkiye. 

2013 senesinde Sakarya Fatih Koleji’nde yapmış olduğumuz iş kalemleri: Alçıpan asma tavan, alçıpan gizli ışık band’ları, alçıpan bölme duvar, alçıpan 
duvar kaplanması, makinalı alçı işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, taşyünü asma tavan işleri, kara sıva işleri, makinalı alçı ve saten perdah alçı işleri, 
astar ve boya işleri yapılmıştır. Takribi metraj  80,000 m2. Müteahit firma: İnelsan İnşaat, İstanbul-Türkiye. 

2013 senesinde  Ane İnşaat adına İş Bankası Yenişehir şubesinde yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar kaplanması, alçıpan gizli 
ışık band’ları, akustik asma tavan, kaynaklı bölme duvar, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır takriben 
metraj 1,500 m2.  Müteahit firma: Ane İnşaat Ankara-Türkiye.

2013 senesinde  Kum Mimarlık adına Zekeriyaköy Dublex Villa’da yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar kaplanması, alçıpan 
gizli ışık band’ları, havuzlu asma tavan, kaynaklı bölme duvar derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. 
Takriben metraj: 1.700m2. Müteahit firma: Kum Mimarlık, İstanbul/Türkiye.

2013 senesinde Tuzla Serbest Bölgede bulunan fabrika binasında yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar kaplanması, alçıpan 
gizli ışık band’ları, havuzlu asma tavan, karolam asma tavan metal asma tavan, zemin epoksi işleri, duvar kara sıva, bay/bayan wc’lerde seramik 
işleri (yer+duvar) derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben metraj:  5.000 m2. Müteahit firma: 
Pals Elk, İstanbul/Türkiye.

2013 senesinde Orhanlı Renault Mağazası’nda yapmış olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan duvar kaplanması, alçıpan gizli ışık band’ları, 
taşyün asma tavan derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır, takriben metraj: 1.200 m2. Müteahit firma:  
Piramit İnşaat İstanbul-Türkiye.

2013 senesinde İstanbul Taksim İstiklal’de bulunan Samsung Mağaza’sında yapmış olduğumuz işler: Alçıpan bölme duvar işleri, kutuprofil ile duvar 
kaplanması, alçıpan asma tavan, alçıpan havuz işleri, alçıpan gizli ışık band’ları, kara sıva, kartonpiyer işleri, elektrik ve klima tesisat işleri, seramik 
işleri (yer+duvar) derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. Takribi metraj: 1.750 m2.  Müteahit firma: Kare 
Mimarlık, İstanbul-Türkiye.

2013 senesinde Ankara Keresteciler Sitesi’nde bulunan Tur Oto Volvo Mağaza’sında yapmış olduğumuz işler: Alçıpan bölme duvar işleri, kutuprofil ile 
alçıpan duvar kaplanması, alçıpan gizli ışık bnad detay’ları, alçıpan asma tavan, alçıpan havuz tavan, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı 
işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben metraj:  7.000 m2. Müteahit firma: Ane İnşaat, Ankara-Türkiye.

2014 senesinde İntim Ticaret Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti.’ne ait Diyarbakır Forum Avm projesinde bitirmiş olduğumuz işlerimiz: Alçıpan asma tavan 
(galvaniz ile düz/eğrisel) alçıpan bölme duvar, alçıpan asma tavan (kutuprofil ile düz/eğrisel) alçıpan duvar giydirme işleri (galvaniz/kutuprofil) alçıpan 
detaylı band, alın işleri (galvaniz ile düz/eğrisel) alçıpan detaylı band, alın işleri (kutuprofil ile düz/eğrisel) mevcut kutuprofil üzerine (mağaza vitrin 
kısımlarının) (shopfront) alçıpan montaj işleri, idari ofislerde 60x60 taşyünü asma tavan işleri, çatı katı ve avm çevresinde mekanik şaft’larının 
kutuprofil ile boardex kaplanması işleri, boardex üzeri kalekim çekilmesi ve astar+grenli boya sürülmesi işleri, çatı katı yangın odalarının kutuprofil 
ile fr kırmızı alçıpan kaplanması işleri, tesisat galeri’lerinin (kedi yolu) fr kırmızı alçıpan montaj işleri, dairesel bükülen kutuprofil üzeri boardex vurulup 
üzerine probase sıva çekilmesi (3 adet çiçeklik yapılması) plexiglass ile dairesel aydınlatma yapılması, plexiglass ile aydınlata kanalı yapılması 
plexiglass ile duman perdesi yapılması, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, genel olarak astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben 
75.400 m2. Müteahhit firma: İntim Ticaret Müşavirlik Ticaret Ltd. Şti., Diyarbakır/Türkiye.

Yurt Dışı Referanslarımız:
1971 senesinden 1991 senesine kadar Almanya’nın çeşitli şehirlerinde alçıpan, ara bölme duvar, giydirme, yapıştırma ve parapet duvarları 
ayrıca alçıpan asma tavan, panel, damla, arı peteğı, taşyünü (akustik tavan’ları montajı ve dış cephe mantolama ve üzerine grenli boya 
tekstürlü) boyanın uygulanması. Çalıştığmız firmalardan bazıları: Hoch-tief firması, Domning und co firması, Westphal Gmbh firması, U.C.O 
Kg. grün und hartman firmalarıdır.

1996 senesinde Kazakistan-Aktau şehrinde Amerika firmasına ait iş merkezinde yapılan işler: Alçıpan ara bölme, alçıpan giydirme duvarları, 
alçıpan ile yapıştırma duvar, panel asma tavan  akustik asma tavan 60x60, dış cephede yer yer grenli boya (tekstürlü) işlerinin uygulanması 
takriben 30.000 m2. Müteahhit firma: Mimel İnşaat A.Ş.

1997 senesinde Kazakistan-Almaata şehrinde Amerika firmasına ait iş merkezinde yapılan işler: Alçıpan ara bölme, alçıpan giydirme duvarları, 
panel asmatavan, saten alçı ve boya işleri, akustik asma tavan 60x60, kartonpiyer işlerinin uygulanması. Takriben 26.000m2. Müteahhit firma: 
Mimel İnşaat A.Ş.

1998 Kırgızistan-Bişkek Amerika firmasına ait Mercury Bankta yapılan işler: Akustik asma tavan 60x60, kartonpiyer işleri, alçıpan asma tavan 
işleri, derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben 30.000 m2. Müteahhit firma: Sanko İnşaat 
A.Ş.

1999 senesinde Türkmenistan-Aşkabat Merkez Bankası’nın Chuli Oteli dinlenme tesislerinin dekorasyon işlerinin yapımı: Panel asma tavan 
yapılmasI, dış cephede yer yer grenli boya (tekstürlü) uygulanması, alçıpan asmatavan işlerinin yapılması, alçıpan ara bölme işlerinin yapılması, 
derz bandı ve derz alçı işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben 32.000 m2. Müteahhit firma: Mimel İnşaat A.Ş.

2008 senesinde yüksel inşaat A.F.D. binaları Kazakistan/Almaata’da yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, taşyünü asma tavan 60x60, 
alçıpan bölme duvar, alçıpan ışık bandı, menfez bandı, duvar karkas işlerinin uygulanması takriben 3.700 m2. Müteahhit firma: Yüksel  İnşaat.

2005 senesinde Kaynak Holding’e ait Kırgızistan/Bişkek şehrinde Vefa Center Alışveriş Merkezi’nde yapılan işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan 
bölme duvar, alçıpan detaylı alın, alçıpan duvar kaplama, 60x60 taş yünü asma tavan, kara sıva üzeri sıva alçı, saten alçı, astar ve boya, 
işlerinin uygulanması takriben 90.000m2. Müteahhit firma: Özgün İnş. Taah. ve Tic. A.Ş.

2006 senesinde Kaynak Holding’e ait Tacikistan/Düşanbey şehrinde Vefa Center Alışveriş Merkezi’nde yapılan işler: Alçıpan asma tavan, 
alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, alçıpan duvar kaplama, 60x60 taş yünü asma tavan, kara sıva üzeri sıva alçı, derz bandı ve derz alçı 
işleri, saten perdah alçı işleri, astar ve boya işleri yapılmıştır. Takriben 78.000m2. Müteahhit firma: Özgün inş. Taah. ve Tic. A.Ş.

2007 senesinde Enka A.Ş.’e ait Kazakistan/Almaata şehrinde Esentaı Park Projesi’nde yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, taşyünü asma 
tavan, 60x60, metal asma tavan 60x60 alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, kara sıva üzeri sıva alçı, saten alçı, astar ve boya, seramik işi 
yer ve duvar mermer işi yer ve duvar, yüzey hazırlığı tavan ve duvar, yer şap işi, kaldırım beton işi, kaldırım kalıp işi, güçlendirme kutuprofil işi, 
yer epoksi boya işlerinin uygulanması takriben 589.500.000 m2. Müteahhit firma: Enka İnşaat ve San A.Ş.

2008 senesinde Sembol İnşaat A.Ş.’ye ait Kazakistan/Almaata şehrinde Park Viev Office Tower Projesi’nde yapılan genel işler: Alçıpan asma 
tavan, alçıpan bölme duvar, alçıpan asma tavan, detaylı band işleri, brüt beton duvar üzeri alçı sıva ve saten alçı işleri takriben 19.900 m2. 
Müteahhit firma: Sembol İnş A.Ş.

2008 senesinde İdil Aksu A.Ş. ait Kazakistan/Almaata şehrinde Mamry Alışveriş merkezi projesinde yapılan genel işler: Alçıpan asma tavan, 
taşyünü asma tavan 60x60, metal asma tavan 60x60, alçıpan bölme duvar, alçıpan detaylı alın, kara sıva üzeri sıva alçı, saten alçı ve  astar ve 
boya, seramik işi yer, duvar mermer işi yer, duvar, yüzey hazırlığı tavan ve duvar, brüt tavanlara mantolama işi, brüt duvarlara dekoratif boya, 
güçlendirme kutuprofil işlerinin uygulanması takriben 21.000m2. Müteahhit firma: İdil aksu.

2010 senesinde Dia Holding Azerbaycan/Bakü şehrinde Flame Towers projesinde bitirmiş olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan 
bölme duvar, alçıpan detaylı alın, brüt beton üzeri sıva alçı, saten alçı, yüzey hazırlığı (tavan ve duvar) brüt tavanlara mantolama işi, her türlü 
bestboard (tavan ve duvar) işleri, her türlü şap işleri, yüzer döşeme işleri, uygulanması takriben 92.500m2. (işler; 30.01.2013 tarihinde 
bitmiştir) müteahhit firma: Dia Holding.          

2013 senesinde Sertek Constructıon’na ait Azerbaycan/Bakü/Naftalan semtinde Gaşaltı Rıxcos Otel’linde bitirmiş olduğumuz işler: Alçıpan 
asma tavan, alçıpan ara bölme duvar, alçıpan duvar kaplanması, su kontrası, kutuprofil güçlendirme işleri, perdelik band işleri, kartonpiyer 
işleri, kutuprofil ile asma tavan, kutuprofil ile mobilya altı karkas işleri, kutuprofil ile alçıpan duvar işleri, derz bandı ve derz alçısı, saten perdah 
alçı işleri, perlitli anolu mastarlı alçı işleri, astar ve boya işleri (tavan ve duvar) takriben 48.400 m2. (işler; 13.10.2013 tarihinde bitmiştir) 
Müteahhit firma: Sertek Constructıon.

2013 senesinde Azerbaycan/Bakü/Galaaltı semtinde Spa Otel Projesi’nde bitirmiş olduğumuz işler: Alçıpan asma tavan, alçıpan ara bölme 
duvar, alçıpan duvar kaplanması, su kontrası (duvar) kutuprofil güçlendirme işler (kapı, lavabo tezgahı, duvar, perdelik band işleri (kutuprofil 
ile) gizli ışık bnad işleri, aquapanel asma tavan işleri, derz bandı ve derz alçı işleri ve saten perdah alçı işleri (tavan&duvar) takriben 23.500m2.  
(işler; 30.11.2013 tarihinde bitmiştir). Müteahhit firma: Rönesans constructıon.
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