
OKMEYDANI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Şişli-İstanbul

PROSYS KORUYUCU SİSTEMLER®
CASE STUDY 

Proje 
İstanbul il özel idaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni İslam 
Kalkınma Bankası'ndan sağlanan 158 milyon 930 bin Avro ile, İstanbul'u muhtemel bir depreme hazırlayabilmek 
amacıyla oluşturulan İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamında yıkıp 
yeniden yapıyor. İçerisinde hastaların ihtiyaçlarını karşılayabileceği mağazaların yer alacağı yeni Okmeydanı 
Hastanesi, ultra-modern olarak inşa edilecek. Gelecekte her türlü değişim ve gelişime açık olarak tasarlanan 
hastanenin Avrupa'da bile örnekleri az bulunuyor. Genel hizmet hastanesi olarak planlanan yeni hastanenin tek ve 
çift kişilik tüm odaları 5 yıldızlı otel konforunda olacak. Leed Gold (Yeşil Bina) Sertifikasına aday ilk kamu hastanesi 
olacak Okmeydanı E.A.H. deprem anında ve hemen sonrasında kesintisiz hizmet verecek.

Yıllık 1 milyon 500 bin ayakta ve 50 bin yatan hastaya hizmet verecek yeni hastanenin kapalı alanı 250 bin metrekare 
olarak planlanıyor. Acil durumlarda ihtiyaca cevap verebilmek 

3-4 ve 7-11 katlarında iki adet çelik konsol ve beş adet çelik çatı katlarının, 30 ve 120 dakika yangına karşı korunumu
intumesan boya ile yapılacaktır.

Yapı tipi : : Betonarme / kısmi Çelik konstrüksiyon

İhtiyaç : Çelik konsolların tüm kolon ve kirişleri 120 dakika yangın korunumu

Şartname : Tüm konsol çelik konstrüksiyon elemanlarının, çelik kesit büyüklüğüne göre hesaplanmış kalınlıkta Firetex FX5090 

intumesan boya ve sonkat Acrolon C237 poliüretan sonkat boya uygulaması ve beş adet çatı çelik konstrüksiyon 

elemanlarının, çelik kesit büyüklüğüne göre hesaplanmış kalınlıkta Firetex FX5090 intumesan boya ve sonkat Acrolon C237 

poliüretan sonkat boya uygulaması

Korunan toplam alan : 15.000 m²

Müșteri : Taş Yapı

İşveren : İPKB - İstanbul Valiliği 

Yangın Korunum Tedarik ve Uygulama : PROSYS Koruyucu Sistemler İç ve Dış Tic.Ltd.Şti.



 
Beş blok çelik çatı katının 30 dakika, iki adet çelik konsolun 120 dakika selulozik yangın korunumu için Sherwin-
Williams ürünleri Firetex FX5090 intümesan yangın boyası kullanılmıştır. Yangın korunum intumesan boyası 
üstünde bulunan sonkat poliüretan boya Acrolon C237 dir.
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Daha fazla bilgi için , web sitemiz 
prosys.com.tr 
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