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   Mimarlara Sorduk 

 



Kreatif Mimarlık’la                

Eczacıbaşı Ormanada 

projeleri hakkında              

konuştuk. 
Braas Çatı Sistemleri’nin tercih 

edildiği seçkin projelerden biri 

de, İstanbul Zekeriyaköy’de 

2014 yılında tamamlanan       

Eczacıbaşı Ormanada.   

 

Projede, Braas Akdeniz Gri ve 

Havana Kahve kiremit model-

leri tercih edildi. Isı yalıtımı ürü-

nü Thermomanto Sistem, su 

yalıtımı ürünü Divoroll                       

Universal S, kuru mahya siste-

mi Figaroll Plus, eğimli vadi de-

re ürünü Kanatlı Oluk Vario-S 

gibi birçok Braas ürünü  de    

kullanıldı.  

 

KREATİF MİMARLIK’A   

NEDEN BRAAS’I TERCİH 

ETTİKLERİNİ   SORDUK 

Projeye imza atan Kreatif      

Mimarlık' tan  Mimar  Sn. Selim 

Cengiç  ile projeyi konuştuk. 

 

Röportajın devamı için lütfen 

tıklayınız. 

   

 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/kreatif-mimarlik


Evrenol Mimarlık’a                

Sinpaş Bosphorus’u                

sorduk. 
 

Braas Çatı Sistemleri’nin tercih 

edildiği seçkin projelerden biri 

de, İstanbul Halkalı’da 2014 

yılında tamamlanan       Sinpaş 

Bosphorus.                                                

 

Projede, Braas Villa Gül Kurusu 

kiremit  tercih edildi. Isı yalıtımı 

ürünü Thermomanto Roof 

300, su yalıtımı ürünü Divoroll 

Universal S, kuru mahya siste-

mi Figaroll Plus, eğimli vadi de-

re ürünü Kanatlı Oluk Vario-S 

gibi birçok Braas ürünü  de    

kullanıldı.  

 

EVRENOL MİMARLIK’A 

NEDEN BRAAS’I TERCİH 

ETTİKLERİNİ   SORDUK 

Projeye imza atan Evrenol           

Mimarlık' tan  Mimar  Sn. Burak 

Karaca ile projeyi konuştuk. 

 

Röportajın devamı için lütfen 

tıklayınız. 

 

   

 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/evrenol-mimarlik


“Ürünlerin kalitesinden 

emindik, aradığımız  

dokuyu ürünlerinizin 

arasında görünce         

seçimimizi yaptık.” 
 

NİF ERBEK—İZMİR 

 

Not Mimarlık' tan Mimar Sn. Merih Feza              

Yıldırım ve  Mimar  Sn. Serdar Uslubaş,                       

Nif Erbek projesinde neden Braas’ı                                             

tercih ettiklerini bu cümleyle özetlediler.             

 

Röportajın devamı için lütfen tıklayınız.                                        

 

 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/not-mimarlik


Özgür Okçu, bir yapı-

yı tasarlarken neleri 

göz önünde bulun-

duruyor?                                                                                    

 

“Ben konut tasarımı ko-

nusunda uzmanlaşmış 

bir mimarım ve insanlar 

için en mahrem, en de-

ğerli yapıları evleridir. 

Çünkü burada anılarını 

biriktirirler, en rahat ol-

dukları alanlardır. Bu ne-

denle onların talep ve 

yaşam şekilleri benim 

projelerimi şekillendirir.  “ 

 

İzmir Sahil  Evler 

Sahil Evler projesi,  Akdeniz  mo-

del kiremitlerden Magma Gri 

rengi tercih etti.                                                                                   

Projeye imza atan Decoolation 

Mimarlık' tan Mimar Sn. Özgür  

Okçu röportajı için lütfen                  

tıklayınız.                                                         

Projenin, 2021 yaz sonu tamamlanması planlanıyor. 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/decoolation-mimarlik


İstanbul’dan Gaziantep’e kadar birçok şehirde Braas çatılara sahip 

seçkin projelere imza atan  inşaat firmalarıyla yapılan röportajlara                                           

web sitemizden ulaşabilirsiniz.   

Yükseller İnşaat’ın Akdeniz    

serisi kiremitlerden Magma Gri 

modelini seçtiği İstanbul      

Tuzla’daki son projesi.                 

Projeye imza atan   müteahhit 

Sn. Enis Yılmaz  ile Haziran 

2021’de bir röportaj gerçek-

leştirdik. Röportaja ulaşmak 

için lütfen tıklayınız. 

 

 

 

Tuğçe İnşaat’ın Villa Havana                  

Kahve kiremit modelini seçtiği 

Gaziantep’teki Hünkar,                 

Hanzade ve Çırağan Konakları.      

Projelere imza atan müteahhit 

Sn. Ersin Özay ile Haziran 

2021’de bir röportaj gerçek-

leştirdik.   Röportaja ulaşmak 

için lütfen tıklayınız.  

 

 

                                                                

Metehan Grup’un Akdeniz     

serisi kiremitlerden Magma Gri 

modelini seçtiği Kocaeli         

Metehan Villaları. Projeye imza 

atan Metehan Grup’tan                    

Sn. Saliha Duyar ile Haziran 

2021’de bir röportaj gerçek-

leştirdik. Röportaja ulaşmak 

için lütfen tıklayınız.  

 

Dolor sit amet, con-

sectetur Lorem ip-

sum dolor sit amet, 

consectetur Lorem 

ipsum dolor sit amet 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/yukseller-insaat
https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/tugce-insaat
https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/metehan-villalari
https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/metehan-villalari


“Ürün ve detay                     

çözümlerinin güvenilir, 

uzun ömürlü olması,                

teknik desteğinin güçlü 

olması Braas’ı tercih 

etmemizde etkili oldu.” 

ÖZLEM YALIM MİMARLIK – ADANA 

Mimar Sn. Özlem Yalım,  Ciritci Evi projesinde           

neden Braas’ı tercih ettiklerini bu cümleyle 

özetledi.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Röportajın devamı için lütfen tıklayınız.  

 

 

                

 

  

 

 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/%C3%B6zlem-yal%C4%B1m-mimarl%C4%B1k


“Braas” benim için bir 

çözüm ortağı. 

PLANO MİMARLIK– AYVALIK 

Braas Çatı Sistemleri' nin tercih edildiği projeler-

den biri de, Plano Mimarlık’ ın Diva serisi kiremit-

lerden Anadolu Güneşi modelini tercih ettiği  

Ayvalık Kozak Yaylası'nda yapılan yığma taş bina.  

 

Projeye imza atan Plano Mimarlık' tan Yüksek 

Mimar Sn. Ahmet T. ÇOKAR ile Nisan 2016'da 

bir röportaj gerçekleştirdik.                                                     

 

Röportajın devamı için lütfen tıklayınız.  

                                               

 

 

 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/plano-mimarlik


Day Tasarım Mimarlık, 

yüksek katlı işyeri              

projesinin çatısında 

Braas’ı tercih etti.  
YÜKSEK KATLI İŞYERİ PROJESİ,             

ACIBADEM İSTANBUL 

Projeye imza atan Day Tasarım Mimarlık' tan 

Yük. Mimar Sn. Cem Işıldayancan ile Mayıs 

2016'da bir röportaj gerçekleştirdik. 

 

“Braas sadece bir kiremit değil; kiremitteki renk, 

doku ve model çeşitliliği, uzun ömürlü ürünleri 

ve detay çözümleri ile bir bütün sunuyor. Bunları 

birleştirdiğimde, projelerimde aldığım sonuçlar 

hem beni hem de müşterilerimi tatmin etmek-

tedir.  “ 

 

Röportajın devamı için lütfen tıklayınız. 

https://www.bmigroup.com/tr/profesyoneller/mimar/roportajlar/day-tasarim-mimarlik


BMI Yapı Çözümleri San. ve Tic. A.Ş.  

Güzeller Organize Sanayi Bölgesi  

Atatürk Bulvarı No.20 Gebze 41400  

Kocaeli Türkiye  

Tel. +90 262 751 24 91  

info.tr@bmigroup.com 

www.bmigroup.com/tr 
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Avrupa’nın güçlü ve köklü iki markası Braas Monier ve Icopal’in birleşimin-

den doğan BMI Group, Avrupa’nın en büyük eğimli ve teras çatı çözümleri 

üreticisidir. Avrupa’nın yanı sıra Asya ve Afrika’da da faaliyet gösteren BMI 

Group, Kuzey Amerika’daki lider çatı ve su yalıtımları üreticisi GAF gibi, bir 

Standard Industries kuruluşudur ve birlikte dünyanın en büyük çatı ve su 

yalıtımı operasyonunu oluştururlar. 

BMI Group, Türkiye’de Braas markası ile 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet 

göstermekte olup, 36.000 m2 alan üzerinde yılda 1,5 milyon m2 kapasiteli 

Braas Çatı Sistemleri üretim tesisine sahiptir. BMI Türkiye, Braas Çatı Sis-

temleri, EverGuard TPO ve Icopal markaları ile eğimli ve teras çatılara yö-

nelik ürünleriyle hizmet vermektedir. 

“Çatı Çözülmesi Gereken Bir Sistemdir”  


