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Atölye B Mimarlık
Röportaj

Bayilerle Söyleşi Mersin Karayolları
5.�Bölge�Müdürlüğü�İdari�Binası

“G-Ext ”®

Kayalar Kenti

Hasankeyf

Yıldız Ürün
G-Skate

®

İnşa�Ediliyor
ile



• UV ışınlarına karşı ekstra dirençlidir.

• Hava şartlarından etkilenmez.

• Bakteri ve kir barındırmaz.  

• Darbe ve mekanik basınçlara karşı dayanımlıdır. 

• Yenileme ve bakım gerektirmez. 

• Yanmayı geciktirici özelliğe sahiptir. 

• Aşınma ve çatlamalara karşı yüksek direnç gösterir. 

• Kolay taşınabilir ve işlenebilir özelliktedir. 

• Uzun ömürlüdür. 

Eviniz de Sizin Gibi
En İyisini Hak Ediyor

®
G-Ext  dış cephe dekoratif panelleri;

www.g-ext.com.tr

444 G EXT
444 4 398

Dolantı Sokak No:21 06160 
Siteler ANKARA / TÜRKİYE
Tel: +90 312 353 02 06 pbx
Fax: +90 312 348 78 67
pazarlama@gentas.com.tr
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MODERN YAPI
LTD. ŞTİ.

Günümüzde hızla artan kentleşme olgusunun kamçıladığı 

inşaat sektörü, yapı malzemeleri sektöründe yeni ürün 

çeşitliliğini zorunlu kılarken, yapı tekniği ve teknolojik 

alanda hızlanan gelişmeler farklı nitelikteki ürünlerin 

sayısını arttırmış, diğer taraftan tüm projelendirme 

çalışmalarında teknik, sosyal ve ekonomik kriterlerin 

yanında önemli bir ön koşul olarak çevre sorunlarını 

kriterler listesine katmıştır.

1983 yılında Bursa Gazcılar Caddesi üzerinde, mobilya 

alt sektöründe kullanılan yapı malzemelerini, ham ve 

lâmine kaplı yonga levhalar, kontrplak ve MDF levhalar 

ile akrilik paneller, kenar bantları, cam veya taşyünü 

izolasyon malzemeleri, tutkallar vb. ürünlerin satış ve 

pazarlaması amacıyla faaliyete geçen ÖRKAP Ltd. Şti. 

devam eden yıllarda faaliyet alanını genişletmek 

amacıyla yeni bir sektöre daha adım atarak mermer, 

granit, traverten ve sair doğal taşları işleyerek, mutfak 

ve banyo tezgâhları başta olmak üzere iç mekân 

kaplama hizmetlerini de bünyesine kattı. 

Faaliyet alanının genişlemesi, sektörel gelişmeler ve 

şirket organizasyonun gereği olarak 1991 yılında 

MODERN YAPI Ltd. Şti.nin kurulması ile ticari 

faaliyetlerinin kapsamını genişleterek, portföyüne yeni 

kalemler ekledi. Farklı iki sektörde ticarete devam 

ederken atölye çalışmaları ve doğal taşlarla üretim ve 

montaj faaliyetlerinin ayrıcalığı ile 1994 yılında DOTAŞ 

Ltd. Şti. kuruldu. 

Türk Ticaret Kanunu'nun 2011-2012 döneminde 

getirdiği kolaylıklar ve yenilikler sonucu, üç şirketten 

oluşan çalışma grupları, mevzuat, yönetim ve muhasebe 

avantajı dikkate alınarak, ÖRKAP ve DOTAŞ şirketleri tek 

bünyede toplanarak 2012 yılından itibaren MODERN 

YAPI Ltd. Şti. çatısında birleşti.

Hüsamettin Örüç - Hakan ÖrüçFirma Sahibi

BURSA

Takip eden yıllarda önemli gelişmeler kaydedilirken, 

özellikle MODERN YAPI Ltd. Şti. bugün, mutfak ve banyo 

sektöründeki ürün çeşitliliği, seramik ve vitrifiye ürünler, 

armatürler vb. ürünleri portföyüne katarak ve yeni 

bayilikler üstlenerek çalışmalarına tüm hızıyla devam 

ediyor.

Mutfak ve banyo sektörü ağırlıklı olmak üzere modern 

yapı malzemelerinin satış ve pazarlamasını yapan 

MODERN YAPI; kaliteli seramik, armatür ve vitrifiye 

ürünlerin yanı sıra bayiliğini ve distribütörlüğünü 

üstlendiği kuvars, akrilik ve porselen ürünlerin pazarlama 

ve satışlarını, kendi atölyesinde işlediği taş ürünlerin 

uygulamalı üretimini, mobilya alt sektörüne ağaç 

ürünleri ile birlikte, çeşitli laminat ve kompakt laminat 

levhalar, hazır laminat kaplı tezgâhlar, iç ve dış cephe 

kaplama malzemeleri vb. ürünlerin satış ve pazarlama 

faaliyetlerini yürütüyor.

Adres : Alaattin Bey Mah. Uludağ Ticaret Merkezi 
  İzmir Yolu Cad. No: 277/I Nilüfer / BURSA 
Telefon  :  0.224 443 68 68
Faks  : 0.224 443 63 68
Web  : www.modernyapi.com.tr
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www.lamigloss.com.tr

“4K Yapı Güvencesiyle” 


