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KURULUŞ

 Temel inşaatın sahibi RıdvanTEMEL ile Som yapının sahibi 

Mesut GÜMÜŞ’ün ortaklığı ile 2018 yılında kurulmustur.



Hakkımızda 

 Üçler Dizayn, sektörde 30 yılı aşkın süredir faaliyet 

göstermiş tecrübesi, ileri görüşlülüğü ve yeniliklere açık 

yapısıyla Temel inşaatın sahibi RIDVAN TEMEL ile farklı 

işlere imza atmıştır. Başkaları yararına iyi bir şey yapmak 

görev değil, zevktir. Çünkü sizin sağlık ve mutluluğunuzu 

arttırır. Sözünü benimsemiştir. Kendini insanları mutlu 

etmeye adamış, Som yapının sahibi MESUT GÜMÜŞ‘ün

Üçler Dizayn Mimarlık ve Dekorasyon çatısı altında 

birleşmesiyle şirketimiz 2018 yılının mayıs ayında 

faaliyete geçmiştir.



HİZMETLERİMİZ
 Deprem testi ve güçlendirme projesi

 Karbon fiber güçlendirme

 Betonarme güçlendirme

 İnşaat ve taahhüt işleri

 Mantolama sistemleri 

 Epoksi zemin uygulamaları

 Yapı yalıtım çözümleri

 Tasarım proje uygulama (TPU) 

 Tadilat ve dekorasyon



Bina Deprem Risk Raporu ve 

Güçlendirme Projesi
 İ.T.Ü. Onaylı deprem risk 

analiz raporu hazırlanıp yapı 

performans analizleri yapılır.

 Analiz sonuçları uzman 

ekibimiz tarafından 

değerlendirilip projelendirilir.



Karbon Fiber Güçlendirme

 Deprem yönetmeliğine 

uygun olmayan hasar gören 

veya eski yapılarda 

kullanılan güçlendirme 

tekniklerinden birisidir. 

Uygulaması kolay , hızlı , 

yapıda ekstra yük artısına 

sebep olmaması ve çelikten 

10 kat daha yüksek 

mukavemete sahip olması 

nedeniyle tercih sebebidir.



Betonarme Güçlendirme

 Deprem yönetmeliğine 

uygun olmayan hasar 

gören veya eski yapılarda 

kullanılan güçlendirme 

tekniklerinden birisidir. 

Genellikle temel , kolon ve 

perdelerde güçlendirme 

yapılır veya ek kolon 

perde ilave edilir. İmalat 

süresi projeye göre 

farklılık gösterir.



İnşaat ve Taahhüt işleri

 Kentsel dönüşüm , kat 

karşılığı inşaat projeleri ve 

her nevi taahhüt işleri 

uygulamaları anahtar teslim 

yapılır.



Mantolama Sistemleri

 Dış cephe, iç cephe ,çatı 

mantolama gibi çeşitleri 

bulunmakla birlikte esas olarak 

binanın kompozit yapı 

malzemeleri ile kaplanarak ısı 

yalıtımı yapılması anlamına 

gelir. Birçok avantajı vardır. En 

önemlisi kış aylarında gelen 

yüksek faturalara veda etmemiz 

olacaktır.



Epoksi Zemin Uygulamaları
 Farklı zeminlerde değişik 

uygulama teknikleri ile 
ihtiyaca yönelik çözümler 
sunan bir malzemedir. 
Sert ve dayanıklı 
olmasından dolayı tercih 
edilir. Uygulamadan sonra 
uzun yıllar bile geçse 
kendini bozmaz ve aynı 
şekilde kalır. Daha çok 
uçak hangarlarında , 
otoparklar ,sanayi 
zeminlerinde kullanılır.



Yapı Yalıtım Çözümleri

 Isı , su ,ses , yangın ve çatı 

izolasyonu gibi çeşitleri 

vardır. İhtiyacınıza göre 

belirlenir. Konforlu güvenli 

ve sağlıklı binalarımızın 

güvencesi niteliğindedir. 

Sürdürülebilir geleceğimize 

güvence altına almamızı 

sağlar.



Tasarım Proje Uygulama(TPU)
 Müşteri ile birebir 

iletişimde bulunarak teknik 

ofisimizde uzman 

mühendis ve mimar 

ekibiyle birlikte isteğe ve 

kullanıma bağlı olarak 

hazırlanan projelerimiz 

tasarıma uygun olarak 

anahtar teslim olacak 

şekilde hayata geçirilir.



Tadilat ve Dekorasyon

 Eskiden her iş için ayrı 

ayrı ustalarla 

uğrasılıyordu. Şimdi ister 

mutfak dolapları ister 

banyo işleri ister boya 

işleri A’dan Z’ye hepsini 

ister parca parca ister 

anahtar teslim şeklinde biz 

yapıyoruz. 



Vizyonumuz Misyonumuz
 Üçler dizayn inşaat sektöründe 

müşteri odaklı çalışma prensibi 
üzerine, sektörünü iyi tanıyan, 
paydaşlarının beklentilerini bilen ve 
yeni beklentiler tanımlamayı 
kendine şiar edinmiştir. Bunların en 
üst düzeyde tatminini hedefleyen, 
yaratıcı insan gücüne sahip ve bu 
doğrultuda teknolojiyi iyi kullanan, 
güvenilir, inşaat değer zinciri 
alanlarında verimli ve kârlı hizmet 
sunmayı hedefleyen bir inşaat 
şirketidir.



Referanslarımız 

 Anadolu Hisarı Serap Apt. 

Karbon Fiber Güçlendirme



 Ortaköy Manolya Apartmanı 

Karbon Fiber Güçlendirme



 Acıbadem Tufan Sitesi

Karbon Fiber Güçlendirme



 Betonarme Güçlendirme

Türk Telekom Sultançiftliği Projesi



 Epoksi Zemin Uygulamaları

Çakır Apt. Şişli



Dış cephe mantolama ve boya 

Yeniköy Sitesi / Başakşehir Atabek Koleji/Gaziosmanpaşa



Çatı izolasyonu /Ataşehir

Kardelen Blokları



Çatı izolasyonu /Ataşehir

Kardelen Blokları



Su izolasyonu / Bakırköy                       Ses izolasyonu / Bebek



Tasarım Proje Uygulama (TPU)

Hairlook /Sahrayıcedit



Tadilat ve Dekorasyon
Taly’s zerujport avm Manila/Zeytinburnu



Kadınca / Fenerbahçe                                       Eleanor/Erenköy



Diş hastanesi / Ataşehir Erasta avm /Edirne



TEŞEKKÜR EDERİZ.

http://uclerdizayn.com/

Tel:0555 307 66 38

0555 307 66 39

0536 055 8856

Tecrübe ve Gücümüz ile Daima 

Yanınızdayız.


