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Rekabetin Bugünü
PERSPEKTİF

Değerli Okuyucularımız,

İlkeli ve dürüst ticaretin okulu olarak 
gördüğüm ve bünyesinde yer almaktan 
her zaman gurur duyduğum BALCIOĞLU 
Grubu’nda  Ege ve Akdeniz Bölge Müdürü 
olarak 12 yıldır sizlerle, dostlarımızla bera-
berim.

Bugün Balcıoğlu Grubu olarak geldi-
ğimiz noktada, Grubumuzun sektörün be-
ğenisine sunmuş olduğu ve sektörden çok 
olumlu dönüşler sağlayan Balcıoğlu Aktüel 
Dergimiz aracılığı ile sizlere ulaşmak, sizlerle 
nacizhane fikirlerimi paylaşmak, bu yolcu-
luğun bir çok kademesinde yer almış olan 
şahsıma özel bir gurur ve mutluluk yaşat-
makta.

Bugün, bilgi dolaşımının üst seviye-
lerde olduğu, bilgi akış hızının saniyelerin 
ötesinde ölçüldüğü, bu bilgi akış hızının 
rekabeti  her geçen gün sertleştirdiği bir 
dünyada yaşıyoruz. Bulunduğum noktadan 
bakıldığında ülkemizde rekabetin doğru 
şartlarda ve doğru unsurlar ile yapılır duru-
ma gelmemiş olması hepimiz için üzerinde 
düşünülmesi gereken önemli bir durumdur. 
Bu durumun sorumluluk paylaşımına baktı-
ğımız zaman, sorumsuz üreticilerden eksik 
veya yetersiz denetim mekanizmalarına, 
standart bilincinin toplumda henüz yerleş-
miş olmamasından  kalite bilincinin eksik-
liğine tüm çevrelerde yer alan birçok temel 
sorunu sıralayabiliriz. 

Buradan çıkışın hepimizin bireysel 

olarak kendimizi, algımızı ve beklentilerimizi 
kalite ve standartlar doğrultusunda şekillen-
direbilen ve durumu, çevremizi ve kendimi-
zi sorgulayabilen bireyler olabilmemizden 
geçtiğini düşünmekteyim. Rekabetin olması 
gerektiği şekle ve düzeye çıkabilmesi için 
öncelikle bizler gibi bizden sonraki nesillere 
daha kaliteli bir yaşam sunma noktasında 
bugünün sorumluluklarını yerine getirme yü-
kümlülüğünü taşıyacak insanların sayısının 
artması olmazsa olmazımız olarak karşımıza 
çıkıyor. 

Kısaca sorun ne dışarıda, ne sistem-
de; insanların kendisinde gözüküyor…

Bizler Balcıoğlu Grubu olarak kuruldu-
ğumuz günden bugüne standart ve kalite al-
gısının doğru temellere oturması  konusun-
da her zaman dirayetli ve mücadeleci olduk. 
“Doğru Altyapı, Doğru Malzeme, Doğru Uy-
gulama” felsefemizden bugün hiçbir ödün 
vermeden yolumuza devam ediyor, sektö-
rümüzde ulaşabildiğimiz her noktaya bunu 
aşılamaya gayret gösteriyoruz.

Ege ve Akdeniz Bölgemize değindiği-
mizde ;

Görev yaptığım süre içerisinde ül-
kemiz ekonomisinin en önemli dinamikle-
rinden olan turizm yatırımları başta olmak 
üzere devlet yatırımları, kentsel dönüşüm 
projeleri, üniversite inşaatları ve bölgemiz 
şehirlerinde, taşrada, büyüklü küçüklü özel 
birçok projede çözüm ortağı olarak sizlerin 
her zaman destekçisi olduk ve olmaya de-
vam ediyoruz. 

Ahşap ürün grubumuzda yer alan 
plywood ve osb ürünlerimiz başta olmak 
üzere sektörümüzün ihtiyacı olan Çatı ve 
cephe kaplama, su yalıtımı, ısı yalıtımı ve bir-
çok ek ürünlerimiz ile devamlı aynı seviyede 
ürün kalitesi, sürekli kaliteli hizmet felsefesi 
ile, satıcı olsun, müteahhit olsun, son kulla-
nıcı olsun, dağıtım ile birlikte teknik destek 
konusunda da her zaman olduğu gibi siz-
lerin yanında yer almaya tüm kadrolarımızla 
devam ediyor, geleceğe sizlerle birlikte gü-
venle bakıyoruz…

Esenlikler dilerim… 

Uğur Irmak
Pazar ve İş Geliştirme Koordinatörü

PERSPEKTİF 1
EYLÜL 2014



İMTİYAZ SAHİBİ 
ZEKİ BALCIOĞLU

GENEL YAYIN YÖNETMENİ 
(SORUMLU)
MURATHAN ERŞEN

CREATIVE DIRECTOR
ÜNAL CANDAN  
unal.candan@balcioglu.com.tr

YAYIN DANIŞMANI:  
İSRAFİL DALYAPRAK
MUSTAFA ÇALIŞKAN
AHMET GÜNGÖREN 
UĞUR AKKUŞ 
BARIŞ SAĞLAM 

Müşteri İlişkileri
SIDIKA TANRIVER

Abone ve Dağıtım
DİLEK DÜZGÜN 

Kurumsal İletişim
SONGÜL BAŞER 

Önerileriniz İçin
info@balcioğlu.com.tr

YAYIN TÜRÜ
SÜRELİ YAYIN - ÜCRETSİZ

YÖNETİM YERİ
İkitelli Organize San.Bölgesi, Keresteciler Sitesi 
4-B Blok, PK. 34306
İkitelli-Başakşehir/İSTANBUL
Tel : 444 88 78  
Faks: 0.212 670 51 51
Web: www.balcioglu.com.tr

KÜNYE
Balcıoğlu

3   İZMİT KÖRFEZ GEÇİŞ KÖPRÜSÜ

4   NEDEN OSB3 KULLANMALIYIZ?

6   BALCIOĞLU DEPO

8   EGGER İLE TÜM TÜRKİYE’DE

12   BALCIOĞLU VE KNAUF

14   KIRMIZI MI? MAVİ Mİ? 

16   BALCIOĞLU İFTAR

18   GÜVENLI İSKELE ZORUNLU OLACAK

19   DÜNDAR YETIŞENER

20   KARTAL YAPI RÖPORTAJ

22   BALKO SVEZA DECK

26   GÜNEŞ ENERJILI YOLLAR GELIYOR

28   İSTANBUL YAPI FUARI 2014

30   BALKOTRADE.COM YENİLENDİ

32   BULMACA

4 6

8

22

İÇİNDEKİLER2
EYLÜL 2014



KAPAK
EYLÜL 2014

3

İzmit Körfez Geçiş Köprüsünün Ayakları 
Balko Plywood ile Yere Sağlam Basıyor… 

İstanbul ve İzmir arasını 3 saate indi-
recek olan Gebze-Orhangazi-İzmir 
Otoyolu kapsamında yapımına başla-
nan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün 

inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 

İzmit Geçiş Köprüsünün ayaklarını yapacak olan 
STFA, birçok projede tercih ettiği Balko Plywo-
od ürünlerini bu projede de tercih etti. Balcıoğlu 
Teknik Proje ekibinin projenin özelliklerini analiz 
ederek sunduğu seçenekler arasında ilk sırada 
olan Balko Plywood Birch Extra’da karar kılındı. 
Finlandiya menşeili  Wisa firmasından ithal ola-
rak Türkiye’ye getirilen ve üst sınıf olan ürün kali-
tesi ile ön plana çıkıyor. 

Balcıoğlu Marmara Projeler Bölge Yönetmeni 
Uğur Akkuş, bu projenin önemine dikkat çeker-
ken kullanılan malzeme kalitesinde tavize kesin-
likle yer olmadığını ve STFA’nın en üst kaliteyi se-
çerek doğru tercih yaptığını belirtiyor. Çalışılacak 
ortamın su içerisinde olması ve uzun süreli proje 
olması bağlamında Balko Plywood Birch Extra 
dışında malzemelerle tatmin edici sonuçlara ula-
şılmasının mümkün olmadığı görüşünü iletiyor.

Toplam bin 550 metre orta açıklığı ve 2 bin 682 
metre uzunluğu ile Dünya’nın en büyük orta 
açıklığa sahip dördüncü asma köprüsü olacak 
olan İzmit Körfez Geçiş Köprüsü’nün, 40 metre 

derinliğe batırılan keson ayakları büyük bir hızla 
yükseliyor. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 
yazılı açıklamada, köprü ayaklarının inşaatının 
2014 yılı sonunda biteceği belirtilirken, Gebze - 
Orhangazi - İzmir Otoyolu kapsamında yer alan 
İzmit Körfez Geçiş Köprüsü ile birlikte otoyolun 
Gebze - Gemlik kesimi ve Kemalpaşa ayrımı - 

İzmit kesimi 2015 yılı sonunda tamamlanmış 
olacak.

Otoyol inşaatı kapsamında toplam 4 bin 579 per-
sonel ve bin 85 adet iş makinası çalışıyor.

İnşaat Grubu Başkanı Mustafa Karakuş;  

“İzmit Geçişi’nde köprünün ayaklarını biz yapa-
cağız. Denizde çok güçlüyüz. Deniz ekipman-
larımız çok iddialı. Girdiğimiz ülkelere de önce 
denizden girmek istiyoruz. Çünkü denizde mü-
teahhitlik zor bir iştir. Önemli bir referans oluyor 
bizim için. 75 milyon dolar değerinde deniz ekip-
manları filosuna sahibiz. Bu ekipmanlar genel-
likle Bahreyn’de durur. Duruma göre çalıştığımız 
ülkelere gider. Şimdi mesela İzmit Köprüsü için 
Bahreyn’den buraya Koca Yusuf adlı dubayı ge-
tirdik. Süveyş Kanalı’ndan geçerek geldi. Üze-
rinde 3 bin tonluk vinçler bulunan devasa bir 
duba. Yaşar Doğu adlı romörkör de yine köprü 
inşaatı için geldi. Itochi ile Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü’nde de beraber çalışmıştık. Ancak bu 
köprüde durum farklı. Uzunluğundan dolayı 
köprünün ayaklarını denize inşa etmemiz gere-
kiyor. Denizde 40 metre derinlikte çukur açarak 
50 bin ton beton dökeceğiz. Bugüne kadar 3-5 
bin tonluklarını yaptık ama bu ölçek bizim için 
de yeni bir deneyim olacak.” şeklinde görüşlerini 
paylaşıyor.

YERE SAGLAM BASIY
OR



Balcıoğlu Şirketler Grubu olarak müşterilerimiz ile işbirliği-
ne dayalı bir çerçevede, ürünlerimizde standartlara ve 
kaliteye önem veren yapımız ile faaliyetlerimizi sürdür-
mekteyiz. Bizlerle aynı paralelde, doğru altyapı, doğru 

malzeme ve doğru uygulama parolası ile kaliteyi ön planda tutan ve kaliteli 
ürünü tercih eden müşterilerimizin bizlerden satın aldığı ürünlerden maksi-
mum verim elde etmesi doğrultusunda gerekli bilgi paylaşımını ve yönlen-
dirmeyi asli görevlerimiz arasında görmekteyiz.

90’lı yıllar itibariyle 2000’li yılların bugüne kadar olan sürecinde, ülkemiz-
de “taşıyıcı ve ağır yük levhası” olarak bilinen Yönlendirilmiş Yonga Levha 
(OSB) yüksek seviyede taşıma kapasitesi ve boyutsal kararlılığı ve bunların 
getirdiği birçok ek özelliği ile çatılarda en çok kullanılan ürün konumuna 
gelmiştir. Bu ürün grubunda en yaygın dağıtım ağına sahip olan ve dağıtım 
hususunda Pazar Lideri olan firmamız en üst seviyede yüksek montanlı 
tedarik ve dağıtım çalışmalarına devam etmektedir.

Tüm yapı tiplerinde, yapının bölümleri içerisinde, hava koşullarının değişi-
minde en fazla etki altında kalan bölüm binanın çatısı ve dış duvarlarıdır. 
Dolayısıyla bu bölümlerde doğru malzeme tercihi, doğru uygulama ve iyi 
bir planlama yapmanın gerekliliği önem arz eder. 

Avrupa Normu olan EN 300‘e göre OSB ürün grubu 4 sınıfa 
ayrılmaktadır. 
OSB 1
OSB 2
OSB 3
OSB 4
Bu grup içerisinden OSB-2 ve OSB-3 sınıfı malzemeler ülkemize tedarik 
edilmekte ve pazara dağıtılmaktadır. 

Çatılarda doğru ürün kullanımı noktasında ;
OSB 2 sınıfı, %65 bağıl nem seviyesine kadar dayanımı esas alınarak ta-
sarlanmış sadece kuru koşullar için üretilen bir üründür. 
OSB 3 sınıfı, geliştirilmiş mekanik yapısı sayesinde üstün yük taşıma ve 
%85 bağıl nem seviyesine kadar dayanım özellikleri ile hem kuru hem de 
nemli ortamlarda kullanılabilmesi için üretilen Doğru Ürün’dür.

Çatılarımızda Neden

Kullanmalıyız?
Çatılarımızda Neden

Kullanmalıyız?

Çatı İçin 

Doğru Ürün

OSB 3“ Avrupa 
genelinde çatılarda 

kullanılan doğru 
malzemedir.”

Neme Yüksek 
Dayanım

Nemli ve rutubetli ortam 
kullanımı için uygun olan 

malzeme OSB 3’tür.

Yüksek Yangın 
Dayanımı

OSB 3, OSB 2’ye göre 
yangın dayanımı 

daha yüksektir.
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Unutmayalım ki ;
Doğru ürünü tercih etmememiz durumunda, İklim yapımız sebebi ile biz-
ler için her yönü ile önem arz eden çatılarımızda, Çatıların taşıma ve nem 
ile ilişkisi düşünüldüğünde, yukarıda sunmuş olduğumuz bilgiler çerçe-
vesinde sadece % 5-7 arasında değişen satın alma maliyetini önemse-
yip,  3-4 sene içerisinde çok daha yüksek oranda maliyetlerle karşılaşma 
riskini alarak uygulamamızı ve kendimizi tehlikeye atıyoruz… 

Tavsiye ediyoruz;
Çatılarınızda kullanılması gereken Doğru Ürün; OSB 3‘tür.

         EN 335 (AhŞAP KORUMA) 
NORMUNA GÖRE; ÇATI GİBİ BÖLÜMLER 
NEMLİ ORTAM OLARAK DEĞERLENDİRİLİP 
BU BÖLÜMLERDE OSB3 LEVhALARIN 
KULLANIMI ŞART KOŞULMAKTADIR.

“ “

Daha Yüksek 
Yoğunluk

OSB 3 daha yüksek 
yoğunluğa  sahip 

olup daha uzun süreli 
kullanım ömrüne sahiptir.

Düşük Şişme, Daralma 
ve Uzama Değerleri

Şişme sonucu boyutsal 
değişim OSB3’te sadece 

%30’dur.

        Eurocode 5 
ve Tüm Avrupa 

Standartları

OSB 3 Avrupa Birliği 
standardı “Eurocode 5“ 

 şartlarına uygundur.

BALCIOĞLU DÜNYASI
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BALCIOĞLU ADANA
Keresteciler Sit. Meşe Cad. No : 58 Yüreğir / ADANA
Tel : 0322 458 39 99 - Fax : 0322 457 89 99

BALCIOĞLU AHŞAP BÖLÜMÜ
İkitelli O.S.B, İkitelli Cad. İkitelli Keresteciler Sit. 
6.Blok NO:18-20 34306 İkitelli - İST.
Tel : 0212 670 01 52 - Fax : 0212 670 25 12

BALCIOĞLU ANA DEPO YENİ
DİLOVASI OSB 4.KISIM D-4015 SK. NO:3 
DİLOVASI - KOCAELİ
Tel : 0212 886 10 45 - Fax : 0212 886 10 46

Uzun yıllardır Merkezi Lojis-
tik Faaliyetlerini İstanbul 
Hadımköy Merkez De-
po’sundan gerçekleştiren 

Balcıoğlu, 2014 yılı Haziran ayı itibariyle Gebze 
Dilovası’nda  10,000 m2’lik yeni kurmuş olduğu 
Depodan gerçekleştirmeye başladı. Firma tara-
fından satın alınarak faaliyete geçirilen tesislere 
ilişkin Balcıoğlu Grubu İdari İşler Müdürü İsrafil 
Dalyaprak görüşlerini şu şekilde belirtti ;

“Türkiye’nin ve İstanbul’un son yıllarda inşaat 
sektöründe yakalamış olduğu ivme, bizlerin her 
anlamda yeterli hizmetler verebileceğimiz lokas-
yonları araştırmamız gerekliliğini ortaya çıkarmış-
tır. Yaptığımız araştırma sonuçları değerlendirme-
lerinde dünyada ve Türkiye’de 
isim yapmış birçok sanayi tesisi-
nin yer aldığı Dilovası Bölgesinin 
Balcıoğlu’nun Türkiye’nin her ye-
rine yoğun dağıtım yapısı sebebi 
ile en uygun yer olduğu kanaati-
ne vardık.

Bugün  Dilovası OSB, Doğu 
Marmara ve Türkiye’nin önem-
li bir lojistik merkezi olmuştur. 
Mevcut projelerin tamamlanması 
ile birlikte bu önem daha da ar-
tacaktır. D-100 Karayolu, TEM, 

Kuzey Marmara Otoyolu ve Körfez geçiş nok-
talarının tam kesişim noktasında bulunan yeni 

Merkez Depomuz, müşterilerimize 
ve bizlere önem arz eden nakliye 
avantajları sağlayacaktır.

Türkiye çapında  Adana, Antalya, 
İzmir ve Samsun bölge depoları-
mız 5000m2 kapalı alana, İstanbul 
Avrupa yakası ikitelli depolarımız 
ise  4000m2 alana sahiptir.

Dilovası OSB’de açılan depomuz 
ile birlikte 3000m2 si kapalı top-
lam 10,000m2 alan lojistik hizmet 
alanımıza eklenmiştir. Yurt geneli 

olarak baktığımızda Balcıoğlu bugün toplamda; 

8000 m2’si kapalı olmak üzere 19.000 m2 stok 
alanına ulaşmıştır.
Hayırlı olmasını dilerim…”
Dilovası’nın bazı merkezlere uzaklığı;
Dilovası-İstanbul: 45km
Dilovası-Kocaeli: 35km
Dilovası-İzmit: 17km 

Dilovası-Hersek Burnu arasındaki trafiği rahat-
latmak için düşünülen ve projesi devam eden 
ve Balcıoğlu olarak yüklenici firmaya Çözüm 
Ortaklığı konusunda destek verilen Asma Köp-
rü, açılması ile birlikte bölgede ciddi rahatlama 
sağlayacağı öngörülmektedir.

İsrafil DALYAPRAK
İdari İşler Müdürü
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OSB YONGA LEVHA
EPS ISI YALITIM LEVhALARI

CAMYÜNÜPİ PLAK
SES YALITIM LEVHASI PHONE STAR

BİTÜMLÜ MEMBRAN
SİM SHINGLE FİLMSİZ KONTRAPLAK

DRENAJ LEVhASI
TAŞYÜNÜ SİM FOREKS & SİM DEKOTA
XPS ISI YALITIM LEVHALARI

PLYWOODBOYALI SAC ÇATI PANELİ

h20 KİRİŞPVC MEMBRAN
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H20 KİRİŞPVC MEMBRAN
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BALCIOĞLU İZMİR
1201/1. sok. No:2 D:204 Su plaza Yenişehir - İzmir
Tel : 0232 342 69 40 - Fax : 0232 342 58 63

BALCIOĞLU ANTALYA
Akdeniz San. Sit. 5022 Sok. No:69 ANTALYA
Tel : 0242 221 26 78 - Fax : 0242 221 47 26

BALCIOĞLU İZMİT
İbn-i Sina Mah. Küçük Sok. No:7 Derince - KOCAELİ 
Tel : 0262 239 47 38 - Fax : 0262 229 32 56
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2011 yılından bu yana Egger ile Marmara ve Ege Bölgesi dışında kalan tüm 
bölgelerde Egger OSB ürünlerinin yetkili distribütörlüğünü yapan ve OSB 
ürünlerinin pazara dağıtımını sağlayan Balcıoğlu, 2014 yılı itibariyle Marmara ve 
Ege Bölgelerinde de Egger OSB ile pazarda yer alma kararı verdi. 

OSB ürün grubu pazarın-
da en geniş ve yüksek 
montanlı dağıtımı sağ-
layan firma olan Balcı-

oğlu, almış olduğu bu karar ile OSB pazarın-
da dengelerin değişimi noktasında önemli bir 
adım atmış oldu. 

Balcıoğlu Grubu Yönetim Krl.Bşk. Zeki Balcı-
oğlu yaptığı yazılı açıklamada bu değişimi şu 
cümlelerle özetledi ; 

“Her zaman, her platformda belirttiğimiz gibi; 
Bizler Ticareti sadece para kazanma vesilesi 
olarak değil, bir meslek ve ülkemize bir hizmet 
olarak görüyoruz. Bu çerçevede olan anlayışı-
mız bugün bizleri ülkemizin ve sektörümüzün 
hak ettiği kaliteli hizmet ve doğru malzeme 
noktasında bu kararı almamıza sebebiyet ver-
di. Ticaret hepimiz için bitmeyen, çok uzun bir 
maraton ve bu maraton hız kesmeden devam 
ediyor… 

Bizler kurulduğumuz ilk gün belirlediğimiz ve 
zaman içerisinde ticari felsefemiz olan “ Doğ-
ru Altyapı, Doğru malzeme, Doğru Uygulama” 
parolasından ödün vermeden yolumuza de-
vam ediyor ve bu noktada bizlere ve pazarı-
mıza bu çerçeveyi sağlayacak anlayış ve bakış 
açıları ile iş ortaklığı içerisinde olmayı tercih 
ediyoruz. 

İnanıyorum ve umuyorum ki bu değişim, ülke-
mize ve sektörümüze hayırlı olacaktır.” 

Avusturya kökenli bir dünya şirketi olan Eg-
ger ile tüm Türkiye’de devam etme 
kararı veren Balcıoğlu’nun Mar-
mara Bölgesi Satış Müdü-
rü Ahmet Güngören 
de bu değişim 
ile ilgili 

görüşlerini şu şekilde belirtiyor; 

“Bazı ürünlerde Pazar hakimiyeti ve bilinirli-
ği ürünün dağıtımını sağlayan ana kademeye 
misyon ve sorumluluk yükler. Bu misyon o 
ürün ile ilgili sektörü yönlendiren firma ile öz-
deşleşir. Sektöre sunduğu ürünün kalitesine 
ve müşterinin beklentilerine cevap verebilmek 
adına sahip olduğu sorumluluk çerçevesinde 
bazı karar- ları almak onun yükümlü-

lüğüdür.

Bizler OSB levha de-
nince ilk akla ge-

len, pazara doğ-
ru malzemeyi 

sunmayı her 
zaman ilke 

edinmiş, 
p a z a -

r ı n 
d a 
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doğru ürün konusunda güvenini sağlamış bir 
firma olarak, bu sorumluluğun bilinci ile 2014 
yılı ilk çeyreği itibariyle tüm Türkiye çapında 
OSB ürün grubu konusunda EGGER markası 
ile yola devam etme kararı almış, bu doğrultu-
da daha önce satışı yapılmayan Bölgeler olan 
Marmara ve Ege bölgesini de kapsayarak tüm 
Türkiye’ ye mayıs itibari ile Egger marka OSB 
dağıtımına başlamış bulunmaktayız.”

 “OSB ürün grubunun dağıtım tarzında deği-
şim sağlamanın tüm dağıtım ağının faydasına 
olacağı fikri ile birlikte bir gereklilik olduğu ka-
naatini taşıyoruz…”

Yukarıdaki cümleler ile OSB konusunda fark-
lı bir duruma ve değişim gerekliliğine yorum 
getiren Reklam & İletişim Müdürü Murathan 
ERŞEN, Dağıtım şeklinin geldiği son noktada, 
bu yapının OSB ürününü satan her düzeyde 
unsurun fayda sağlayamaması, pazarlama ar-
tılarını kullanamaması sebebiyle değişmesinin 
zorunluluk olduğunu söylerken şu cümlelere 
yer veriyor;

 “OSB konusunda toplu olarak gemi dağıtım 
düzeni ile tüm Distribütörlerin ve distribütörle-
rin alt bayilerinin hatta onların altında satıcıla-
rın dahil bu yapıda pazarlama gücünü kaybet-
tiğini ve tek unsur olarak fiyata odaklandığını 
bunun da sadece üreticilere fayda getirmek-
le birlikte rekabet açısından tüm pazara ve 
bu pazardan gelir sağlayan tüm unsurla-
ra zarar verdiğini düşünüyoruz. Egger ile 

yola tüm Türkiye’de devam kararı sonrasında 
ikinci adım olarak bu düzeni değiştirecek, sis-
temi önceki yıllarda olduğu şekliyle Pazarın 
tüm unsur ve dinamiklerinin Pazarlama gücü-
nü tekrar ortaya çıkartacak bir şekle getirmeyi 
amaçlıyoruz. “ 

Erşen ayrıca Türkiye’nin ne versen gider ya-
pısını artık gerilerde bıraktığını, kalite algısının 
toplumun tüm kademelerinde tercih noktasın-
da ön sıralara yerleşmeye başladığını , artık 
Türk insanının bakış açısının bu yönde 
oluştuğunu ve Balcıoğlu’nun kalite 
ile özdeşleşen marka olmuş 
isminin de bu marka geçişi 
ile yine bu hususta ön-
cülük ettiğini sözle-
rine ekliyor.

Üç yıllık süreçte Egger ile birlikte Anadolu’da 
ses getiren birçok faaliyetlere imza atan Balcı-
oğlu, önümüzdeki süreçte bu tür faaliyetlerini 
Marmara ve Ege Bölgesi’nde de hayata geçir-
meye hazırlanıyor. 

Ülkemize ve milletimize Hayırlı olsun….

SEKTÖREL
EYLÜL 2014

“TİCARET HEPİMİZ İÇİN BİTMEYEN, ÇOK UZUN BİR 
MARATON VE BU MARATON HIZ KESMEDEN DEVAM 
EDİYOR…” 
            ZEKİ BALCIOĞLU



Her gün, her saat hatta her 
an değişen dünyaya ve iş 
dünyasına baktığımızda 
ülkemizin neden uluslar 

arası düzeyde, dünya çapında marka değeri 
en yüksek, satış değeri en karlı bir ürüne veya 
markaya sahip olamadığını ve bu konuda ne-
den gerilerde kaldığımızı sorgulamanın Büyük 
Türkiye Hedefi’nde olan ülkemiz için elzem  bir 
konu olduğu kanaatini taşıyorum.
Bunun sebebini çok farklı perspektiften de-
ğerlendiren birçok bilirkişi, uzman, yorumcu 
mutlaka vardır. Bu bağlamda çok çeşitli altya-
pı problemleri ve bunlara yapılan birçok tespit 
mevcuttur. Ancak tüm bunların altında yatan 
benim gördüğüm en önemli unsurların başında  
işe olan yaklaşımımız, bakış açımız ve buradan 
hareketle oluşan algı yapısıdır. Bunu somutlaş-
tırdığımız, nesnel boyuta taşıdığımızda adını 
dünyanın uzun yıllardır geliştirerek üstlere taşı-
dığı ve bugün en tepeye koyduğu bir kavram ile 
karşılaşıyoruz ; “Pazarlama”,  İngilizce karşılı-
ğıyla “Marketing”.
Yüzde yüz ülkemiz sermayeleri tarafından yani 
bizler tarafından kurulmuş olan üretici olsun, 
dağıtıcı olsun, marka sahibi olsun yerli işlet-
melerimizde Pazarlama kavramının, algısının, 
bakış açısının yarım yüzyıldan fazla süre gecik-
meli olarak, daha son on yılda yavaş yavaş or-
taya çıkması, belli bir çerçeve içerisine girmeye 

başlaması bu gecikmenin temel taşını 
oluşturuyor.
Dünya yatırımlarının üretim ile 
değil, pazarlama ile başladığı 
iletişim çağında bizlerin henüz 
pazarlama bakış açısı ve yapısı 
ile yarışa gerilerden başlıyor ol-
mamız bu sert, rekabetçi global 
oyunda işimizin çok zor olduğu-
nun bir göstergesi olarak karşı-
mıza çıkıyor…
Ancak hepimizin bu konuda 

üstüne düşeni yapması gerektiğine inanıyorum 
ve kendi adıma Balcıoğlu Aktüel Dergimizin ya-
yınlarında sizlerle yer yer Pazarlama konusun-
da dünya üzerinde katıldığım çeşitli görüşler, 
yaklaşımlar ve bakış açılarına ilişkin paylaşım-
larda bulunmak istiyorum.
Bunu yaparken de işin içine biraz pazarlama 
katarak güçlü etkiye sahip olan son yılların en 
etkin Stratejik Yaklaşımlarından biri olan “Mavi 
Okyanus Stratejisi” ile başlamanın uygun ola-
cağını düşünüyorum. 
2009 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen 9.Pa-

zarlama Zirvesi’nde dinleme şansı buldu-
ğum Prof.W.Chan Kim’in dünyada büyük 
yankı oluşturmuş ve kabul görmüş olan 
Mavi Okyanus Stratejisi bugün dünya 
üzerinde en üst seviyelerde yer alan mar-
kaların bugüne gelmelerinde, yol harita-

larını belirlemelerinde en önemli 
pazarlama stratejilerinden, pa-

zarlama bakışlarından birini 
oluşturuyor.
“Mavi Okyanus Stratejisi, 
şirketlerin büyüyebilmek için 
artık bir marka değil, bir pa-
zar oluşturması gerektiğine 
odaklanıyor.” Pazar paylarını 
arttırmak için sert rekabet-
lere girmek değil, kendilerine 

özgü, rekabetin dışında olan bir 

EDİTÖR
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“Çağımızda, işletmeler 
için pazarlama 
fonksiyonu, bilgi dolaşım 
hızının yüksekliği, 
teknolojinin gelişimi 
ve global gelişmeler 
sonucunda en temel 
fonksiyon olarak görülen 
üretimin de önüne 
geçerek en önemli 
fonksiyon haline gelmiştir.

Günümüzde üretim 
sistemleri üretimle değil 
pazarlamayla başlar hale 
gelmiştir.”

Murathan ERŞEN
Reklam & İletişim Müdürü

Kırmızı Okyanus Stratejisi
■ Mevcut Pazarda Rekabet etmek

■ Rekabette galip gelmek için 
mücadele etmek

■ Mevcut talebi kendisi için 
kullanmak

■ Değer/maliyet değiş-tokuşu 
yapmak

■ Şirketin tüm işleyişini 
değiştirerek stratejik seçim  
olan farklılaşma veya düşük 
maliyet üzerine kurmak

KIRMIZI MI?
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pazar veya model oluşturmalarının gerekliliği-
ni savunuyor. Bunu yapabilmek için reel Pazar 
verilerine ve bunların analizlerine ihtiyaç duyu-
lacağının altını çizen  Chan Kim, sınırların bu-
lunmadığı, kreatif fikirlerin serbest bırakıldığı ve 
bunların üzerinde beyin fırtınalarının yapıldığı 
alanın oluşturulması gerektiğini, her fikrin değer 
olduğunu vurguluyor. 
Genelde karların dayanılmaz seviyelere indiği 
durumlarda birileri çıkıp işi ve pazarı baştan 
tanımlayıp şirketi için kendi Mavi Okyanus’unu 
kuruyor.
Mavi Okyanus Stratejisinin sahipleri olan Kim 
ve Mauborgne Mavi Okyanus’a kadar olan son 
çeyrek yüzyılı “Kırmızı Okyanus Stratejileri” dö-
nemi olarak tanımlıyorlar. İki profesör Kırmızı 
Okyanus’u, hitap ettiğimiz pazarı anlamak ye-
rine kafamızı eğip sadece rakipler ile mücadele 
ettiğimiz, müşterimizi kaptırmayalım, rakiplerin 
müşterilerini kapalım düşünce yapısı içerisinde 

yoğunlaşıp tamamen fiyat rekabetine girildiği, 
karlılık oranlarının aşağı çekildiği, buna bağlı 

olarak  maliyetleri düşürmek için uğraş verilen 
eski dönem olarak  nitelendiriyorlar. 
Kendi oluşturduğumuz, kimsenin içeri girip re-
kabet edemediği, rekabetin anlamsızlaştığı alan 
olan Mavi Okyanus’a ulaşmak için kreatif stra-
teji alanının oluşması işin asli yönünü belirliyor. 
Rekabetçi stratejilerden kurtulmanın tek yolu 
olarak kreatif stratejiler görülüyor. 
Chan Kim “Mavi Okyanus”u daha net ortaya 
koymak için Ford Model T örneğini veriyor. 
“20.Yüzyılın başlarında ABD’de  500’ün üze-
rinde otomobil üreticisi faaliyet gösteriyordu. 
Henry Ford, Gelir seviyesinin 150 dolar olduğu 
ülkede 850 Dolar seviyelerinde olan araçla-
rın satış adetini yükseltmek için çiftçilerin alım 
gücüne uygun ama mevcut şartlarda imkansız 
olan 400 Dolar seviyelerine inmesi gerektiğini 
düşünerek imkansız için kolları sıvadı ve çiftçile-
re gitti. Onlar için nelerin önemli, nelerin önem-
siz olduğunu sordu. Otomobili, çiftçiler için 
önemli olmayan bütün detayları atarak baştan 
tasarladı. İkinci aşamada o dönem el yordamı 
ile üretilen otomobilin üretim maliyetlerini dü-
şürmenin yollarını aramaya başladı. Henry Ford, 
bir mezbahada şahit olduğu kesim ve işleme 
sistemini otomobil üretimine uyarlayarak bir 
üretim bandı kurdu ve hayalini kurduğu şekilde 
düşük maliyetli, yüksek miktarlarda üretimi ger-
çekleştirerek, kendi mavi okyanusunu kurdu ve 
otomobil dünyasına bir devrim getirdi.
1908 yılında 850 Dolar’dan satılan Model T, 
1915 yılına gelindiğinde  440 dolara inerek bü-
yük bir tabana, büyük bir pazara hitap edebil-
diği noktaya geldi. Model T,  20 yıla yakın süre-
de 10’dan fazla ülkede toplam 15 milyon adet 
üretildi. 
Henry Ford  pazarı önemsedi ve okudu, bu çer-
çevede ürününü yeniden tanımladı, körelmiş 
rekabetin dışına çıkıp kendi pazarını oluşturdu 
ve uzun yıllar ulaşılamaz bir pozisyonda, kendi 
mavi okyanusunu kurup dünyayı değiştiren dev 
bir pazarlama başarısına imza atmış oldu. “
İşveren olsun profesyonel olsun, siz değerli tüm 
dostlarımın bu noktada kendinize şu soruyu 
sorduğunuzu duyar gibiyim ;
Kırmızı mı, mavi mi..?
Bir sonraki sayıda buluşma temennisiyle ve 
Hürmetlerimle.

HENRY FORD  PAZARI ÖNEMSEDİ VE OKUDU, ÜRÜNÜNÜ 
YENİDEN TANIMLADI, KENDİ PAZARINI OLUŞTURDU VE 
KENDİ MAVİ OKYANUSUNU KURUP DÜNYAYI DEĞİŞTİREN 
DEV BİR PAZARLAMA BAŞARISINA İMZA ATMIŞ OLDU. 

Mavi Okyanus Stratejisi
■ Rekabet dışı Pazar alanı oluşturma

■ Rekabeti anlamsızlaştırmak
■ Yeni talep oluşturmak ve onu 
elde etmek

■ Değer/maliyet değiş-tokuşunu 
kırmak

■ Farklılaştırma ve düşük maliyet 
için çalışırken, 

■ Şirketin faaliyetlerinden 
oluşan bütün sistemi buna 
uyumlu hale getirmek

KIRMIZI MI? MAVİ Mİ?



Balcıoğlu Grubu’nun Topkapı 
Sarayı’nda gerçekleştirdiği 
iftar davetinin onur konuğu 
Türkiye İnşaat Malzemesi 

Sanayicileri Derneği  İmsad Başkanı Dündar 
Yetişener ‘di.

Türkiye’nin ve Bölgenin Yapı Malzemeleri konu-
sunda önemli bir dağıtım Grubu olan Balcıoğlu 
Grubu, ülkenin önde gelen, dünyada büyük pro-
jelere imza atan müteahhit firmalarını tarihin en 
önemli ve görkemli mekanlarının başında gelen  

Topkapı Sarayı’nda verdiği iftar davetinde bu-
luşturdu. Sektörün önemli isimlerinin katılım ger-
çekleştirdiği yemekte siyaset, ekonomi, sektörün 
bugünü ve yarını ile ilgili birçok konuda görüş 
alışverişleri yapıldığı dikkatlerden kaçmadı.

İftarda söz alan Balcıoğlu Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki Balcıoğlu, zorlu bir virajdan geçen Türkiye’nin 
el birliği ile beraberce, ülkenin güçlü dinamiklerini 
verimli, daha verimli halde kullanarak geleceğe 
daha güçlü yürüyeceğini vurgularken ticarete olan 
bakış açılarını altını çizerek yineledi. 

Balcıoğlu “ Bizler Ticareti sadece para kazanma 
vesilesi olarak değil, bir meslek ve ülkemize bir 
hizmet olarak görüyoruz” dedi.

Davetin özel konukları arasında yer alan ve söz 
alan İMSAD Başkanı Dündar Yetişener kürsü-
den davetlilere seslendi. Yetişener’in konuş-
masında, eski dostuz dediği Balcıoğlu firması 
ile “beraberce zorlukların aşılması” konusunda 
ortak görüşlerde olduğunu belirterek,  ülkenin 
sahip olduğu nitelikli iş gücünden kalite sevi-
yesinin yüksekliğine, sektörün dünyada geldiği 

SARAY’DA 
SULTANLARA YAKIŞIR 
AĞIRLAMA…
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önemli noktadan Türkiye’nin Büyük He-
deflerine birçok konuda düşüncelerini 
konuklar ile paylaştı. Dündar Yetişener, 
büyük hedeflere büyük Türkiye ile ula-
şılacağından tereddütü olmadığını söy-
lerken, çalışmak ve daha çok çalışmak 
vurgusunu kullandı. Özel davetli olarak 
Davete katılan Yetişener’e Grubun fir-
malarından Standart İzolasyon A.Ş. Yö-
netim Kurulu Başkanı Kemal Çolakoğlu 
günün anısına bir hediye takdim ederek 
Grubu adına teşekkürlerini iletti.

Topkapı Sarayı’nın Boğaza bakan kesi-
minde verilen iftarda davetliler Osmanlı 
yaşantısının ihtişamına ve İstanbul Bo-
ğazını bu açıdan seyretmenin mükem-
meliğine olan hayranlıklarını gizleme-
diler. Kemal Çolakoğlu “ülkemizin ve 
sektörümüzün gözbebeği  şirketlerinin, 
dostlarımızın davetimize yoğun katılım 
ile iştirak ederek bu eşsiz mekanda bu 
hissiyatları yaşamamıza ortak olmaları 
hem bizlere hem misafirlerimize büyük 
mutluluk verdi” dedi. 

Dündar YETİŞENER
İMSAD Başkanı

Zeki BALCIOĞLU

BALCIOĞLU DÜNYASI
EYLÜL 2014
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STANDART İZOLASYON A.Ş. 

YÖNETIM KURULU BAŞKANI KEMAL 

ÇOLAKOĞLU GÜNÜN ANISINA BİR 

hEDİYE TAKDİM EDEREK GRUBU 

ADINA TEŞEKKÜRLERİNİ İLETTI.
Kemal ÇOLAKOĞLU

BALCIOĞLU DÜNYASI16
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Dündar YETİŞENER



BALCIOĞLU GRUBU, ÜLKENİN ÖNDE GELEN, 
DÜNYADA BÜYÜK PROJELERE İMZA ATAN MÜTEAHHİT 
FİRMALARINI TARİHİN EN ÖNEMLİ VE GÖRKEMLİ 
MEKANLARININ BAŞINDA GELEN TOPKAPI SARAYI’NDA 
VERDİĞİ İFTAR DAVETİNDE BULUŞTURDU.

17BALCIOĞLU DÜNYASI
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Kalisder Kalıp ve İskeleciler 
Derneği Başkanı Serdar Ur-
falılar,  Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca, bina inşa-

atlarının dış cephe iskelelerine ilişkin yapılacak 
olan mevzuat değişikliğine sonuna kadar destek 
verdiklerini söyledi.

 
Türkiye’de emniyeti yüksek Euroscaf üre-

ten firmalar olduğunu, ancak ilk etapta yatırım 
maliyetinin güvenli olmayan iskelelere kıyasla 
yüzde 15-20 daha fazla olması sebebiyle tercih 
edilmediğini belirten Urfalılar, “ Türkiye’de inşaat 
sektörü iş kazalarının sayısal çokluğu bakımın-
dan birinci sırada yer alıyor. Ve pek çoğumuzun 
da bildiği gibi bu kazaların ciddi bir bölümü is-
kele çökmesi ya da iskeleden düşme sonucu 

gerçekleşiyor. Bakanlığın iskele kurulumu için 
proje isteyerek kazaları en aza indirgeyeceğine 
inanıyoruz ve bu söz konusu uygulamaya sonu-
na kadar destek veriyoruz” diye konuştu.

 
Serdar Urfalılar,Bakanlığın hazırlayacağı 

yeni yönetmelik ile ‘güvenli iskele’ kullanımı zorun-
lu olacak” dedi, tersane ve inşaatlarda yaşanan 
kazaların son yıllarda artması üzerine Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı harekete geçtiğini belirterek, 
“Müfettişlerine şantiyeleri denetlettiren Bakanlık, 
hazırlayacağı yeni yönetmelik ile Güvenli İskele 
kullanımını zorunlu kılacak” dedi. Urfalılar, yapı-
lan araştırmalara göre Türkiye’de her 6 dakikada 
bir iş kazası meydana gelirken, her 5 saatte bir 1 
işçinin yaşamını yitirdiğinin belirlendiğini kaydet-
ti. Tersanelerde ve inşaatlarda yaşanan kazaların 

son yıllarda arttığına dikkat çeken Serdar Urfalılar, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın konunun üzerine 
gittiğini ve müfettişlerine şantiyeleri denetlettiren 
bakanlığın, hazırlayacağı yeni yönetmelik ile Gü-
venli İskele kullanımını zorunlu kılacağını söyledi.

 
Kalisder’in kalıp ve iskele sektörünün ge-

lişmesi, etkinleştirilmesi ve sektörde belli bir kali-
te çizgisinin yakalanması amacıyla kurulduğunu 
ve yakın zamanda hayata geçecek olan “güvenli 
iskeleler , güvenli şantiyeler” adlı sosyal sorum-
luluk projesiyle de aynı konuya dikkat çekmeye 
çalıştıklarını ifade eden Serdar Urfalılar, bilinçli ve 
eğitimli bir teknik personelin, ölümle sonuçlanan 
inşaat kazalarının önüne geçmede büyük önem 
taşıdığını hatırlatarak ilgilileri bu konuda daha 
duyarlı olmaya davet etti.

Bina inşaatlarının dış cephe iskelelerine 
ilişkin yapılacak mevzuata destek geldi.

GÜVENLİ İSKELE
ZORUNLU OLACAK 



SEKTÖREL 19
EYLÜL 2014

Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (İM-
SAD) tarafından yılda dört 
kez düzenlenen Ekonomi 

Toplantısı’nın ikincisi, gerçekleştirildi. ‘Siyasi 
İklim ve Ekonomik Gelişmeler’ konusunun ele 
alındığı toplantıda, Türkiye İMSAD’ın aylık sek-
tör raporunun, Mayıs 2014 verileri baz alınarak 
Türkiye ekonomisinin makro göstergeleri ile 
inşaat ve inşaat malzemeleri sektörünün 2014 
Ocak-Nisan sonuçları değerlendirildi.

Raporla ilgili konuşan Türkiye İMSAD 
Başkanı Dündar Yetişener, 2014’ün ilk çeyrek 
döneminde, Türkiye ekonomisinin yüzde 4.3, 
inşaat sektörünün yüzde 5.2, inşaat malzeme-
leri sektörü sanayi üretiminin ise yüzde 6 bü-
yüdüğünü belirtti.  Yetişener, özel sektör inşaat 
harcamalarının kamu harcamalarının önüne 
geçtiğini ifade etti.

İnşaat sektöründeki büyümenin, yılın 
ikinci yarısında da süreceğini öngördüklerini 
belirten Yetişener, “İlk çeyrekte görüyoruz ki, 
özel sektör devreye girdi. İnşaat sektörünün 

ilk çeyrekte gerçekleşen yüzde 5.2 büyüklüğü 
içinde, kamu sektörü harcamaları yüzde 5.1, 
özel sektör harcamaları ise yüzde 5.9 oranında 
büyüdü. Böylece özel sektör inşaat harcama-
larındaki büyüme, geçtiğimiz yılın tersine kamu 
harcamalarının önüne geçti” diye konuştu.

Ruhsatta sıçrama oldu
2013 yılında inşaat harcamaları içinde özel 
sektörün eksi 0.7 seviyesi ile negatif büyüdü-
ğünü söyleyen Yetişener, “Bu yıl alınan yapı 
ruhsatlarında da ciddi bir sıçrama görüyoruz. 
İnşaat malzemeleri sanayinin büyümesi de, 
geçen yılın ilk çeyreğine göre 2-3 puan daha 
iyi durumda” dedi.

2014 hedefİ  % 5 büyüme
2014 hedeflerinden bahseden Dündar Yetişe-
ner, şunları söyledi: “2014 yılında ekonominin 
yüzde     3, inşaat ve inşaat malzemeleri iç 
pazarının yüzde 4-5, inşaat malzemeleri sana-
yi üretiminin ise yüzde 5-6 oranında büyümesi 
hedefleniyor” diye belirtti. Kamu inşaat harca-
malarında 2014 yılı büyüme hedefi de yüzde 
4.5.”

İNŞAATTA 
ÖZEL SEKTÖR
hARCAMALARI 
ARTIYOR
İMSAD başkanı Dündar Yetişener, ilk çeyrekte özel 
sektörün devreye girdiğini belirterek, “Kamu sektörü 
harcamaları yüzde 5.1, özel sektör harcamaları ise 
yüzde 5.9 oranında büyüdü” dedi

Dündar Yetişener
İMSAD Başkanı
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Firmanızı ve sizi kısaca tanıyabi-
lir miyiz?
Ben Aydın Kartal. Kalaycı Teme-
lin Oğlu, Ordu Aybazlı’yım. Sek-

törün en alt biriminde başlayıp buralara kadar 
gelmiş birisiyim. 2004 yılında Serdar İnan 
Bey’in katkılarıyla Kartallar Yapı’yı kurduk. Bir 
aile şirketiyiz ve aile olarak 230 kişiye istihdam 
sağlıyoruz. 

Şirketinizin Çalışmaları hakkında bilgi vere-
bilir misiniz?
Biz müşterilerimiz ile referans üzerine çalışıyo-
ruz. Daha önce yaptığımız işlerden bizi bilen 
tanıyan firmaların referansları ve yönlendirme-
leriyle işlerin teknik dosyası bize ulaşıyor. Tek-
lifimiz uygun görüldüğü esnada işi alıyoruz. 
Sektörümüzde maalesef hiç bir zaman elma 
elma ile karşılaştırılmıyor, elma ile armut bir-
birini karıştırılıyor. Hal bu olunca da biz müş-
terilerimizi bulmak yerine müşterilerimizin bizi 
bulduğu bir yapıya öncelik veriyoruz.

İstanbul’da öne çıkan projelerde yer alıyoruz.
Ottomare zeytinburnu, Bahçetepe projesi,. 
Mavera sarayları 5.etap,  Elit World Hotel, Ze-
keriyaköy Terrace Plus projesi olmak üzere 5 
ayrı noktada faaliyet gösteriyoruz. 

İç Pazarda ağırlıklı olarak hangi bölgelere 
faaliyet gösteriyorsunuz?
İşlerimizin yoğunluğundan dolayı şu dönemde 
sadece İstanbul’da iş yapmayı uygun görüyo-
ruz. Fakat şehir dışında da aldığımız işlerimiz 
de olmuştur geçmişte. Yurtdışında iş yapma-
mız için firmalar kapımızı birçok kez çalsa da 
mevcut durumun riskinin fazla olmasından do-
layı yurtdışına açılmaya pek sıcak bakmıyoruz.

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özel-
likleriniz nelerdir?
Yer aldığımız projelerde öncelikli olarak insan 
sağlığına önem veririz. Sahada çalışan arka-
daşlarımız Avrupa standartlarında malzeme ve 
donanıma sahiptirler. Bizler işimizi ve işçimizi 
önemseriz ve onların can güvenliğini korumak 
adına hep kendimizi geliştiririz. Bu yaptığımız 
işe de aynı bu şekilde yansır. Yer aldığımız 
projelerde kalite ve standartlardan asla ve asla 
ödün vermeyiz.

Sektör içerisindeki rekabet ortamı hakkın-
da neler düşünüyorsunuz? 
Sizce bu rekabet nasıl olmalı?
Proje sahipleri hepsi değil ama bazıları çizdiği 
projeyi en az maliyetli nasıl bitirebilirim bakış 
açısı ile işi vermeye çalışıyor. Böyle olunca 

kalite ve standartlardan ödün verilmesi gere-
kiyor, ancak biz kalite ve standartlardan ödün 
vermediğimiz için fiyatımız yüksek kalabiliyor. 
Aslına bakarsanız sektör ucuz etin yahnisini 
bırakıp her zaman işin ehli olan firmalarla ça-
lışsa, biz ve bizim gibi firmalar çok daha fazla 
projede yer alır. Bu hem şehrimize hem de ül-
kemize artı sağlar. Sektördeki rekabetin daha 
adil olması en büyük temennimizdir.

Sizce sektörün şu anki durumu kalite ve 
standartlar açısından yeterli mi? Sizin bu 
konuya yönelik çözüm önerileriniz var mı?
Proje sahipleri en dip noktadaki teklifleri de-
ğerlendirmeleri sonucunda işi sahiplenen 
firmalar maliyetleri düşürmek için kalite ve 
standartları da aynı şekilde en dip noktada ele 
alıyor. Düzgün istihdam, doğru proje ve doğru 

Sektörün yükselen değerlerinden Kartal Yapı’nın Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Kartal sektörü bizler için değerlendirdi.  

KARTAL YAPI 
KALİTEDEN ÖDÜN VERMİYOR.

Aydın Kartal
Kartal Yapı Yönetim Kurulu Başkanı.



YER ALDIĞIMIZ PROJELERDE ÖNCELİKLİ OLARAK 
İNSAN SAĞLIĞINA ÖNEM VERİRİZ. SAHADA ÇALIŞAN 
ARKADAŞLARIMIZ AVRUPA STANDARTLARINDA 
MALZEME VE DONANIMA SAHİPTİRLER. 
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uygulama açısından noksanlıklar göze çarpı-
yor. Ne yazık ki bu durum inşaat sektörünün 
kanayan bir yarası. Standartlarımız teknik şart-
namelerle devletin belirlediği kriterlerde olabil-
se , bizim sektörümüz de zamanla Avrupa’nın 

ve Amerika’nın standartlarına ulaşabilir.

Firmanızın hedefleri hakkında bilgi alabilir 
miyiz?
Kartal yapı olarak öncelikli hedefimiz mevcut 

yapımızı koruyup, geliştirmektir. Türkiye içe-
risinde isim yapmış projelerde yer almak her 
zaman hedefimizdir.

Sektörün geleceği hakkında neler düşünü-
yorsunuz?
Biz Türkiye olarak dünyayı inşa ettik. “Nasıl 
dünyayı inşa etiniz” diye sorarsanız; Rusya’yı 
biz inşa ettik, Libya’yı, Cezayir’i, Kuzey Irak’ı 
ve birçok ülkeyi iş gücü olarak biz inşa ettik. 
Aynı standartlarda ve disiplinde olursak kendi 
ülkemizde de sektörün hiçbir zaman kendini 
yitireceğini düşünmüyorum. Yapacak çok işi-
miz olduğuna inanıyorum.

2014 yılı için neler hedefliyorsunuz?
2014 yılının son çeyreğinde sektörümüzde 
canlılık hesaplanmakta. Konut sektöründe ya-
şanan durağanlığın üretim tarafında (Fabrika 
İnşaatı) gerçekleşecek artışla kapanacağın-
dan kaynaklanan bir görüş bu. Sektörel olarak 
yılın son çeyreğinde fazlasıyla işimizin olaca-
ğını tahmin ediyoruz.

Eklemek istedikleriniz?
Balcıoğlu firmasının yapmış olduğu atılımla-
rı takdir etmekteyiz. Sektörün nabzını tutan 
sizlerin faaliyetlerinizle her zaman sektörün 
gelişimi yönünde faydalı ve düzgün işler yaptı-
ğınız için sizlere teşekkür ederiz.

Çağlar Kartal
Şantiye Şefi

Kemal Kartal
Firma Ortağı



BALKO SVEZA DECK
PLywOOD’DA yENİ NESİL

Daha Kuvvetli
Tüm katmalarının 
Suyuna Kesim yapısı 
ile yüksek Beton 
Basınç Dayanımına 
Sahiptir.

Kolay Kesim
Kılavuz Deseni 
ile Şablon olarak 
kullanılabilir, 
donatı demirlerin 
yerleştirilmesinde 
kılavuz olur.

Her İklimde 
Yüksek 
Performans
Isı Dayanım Direnci 
daha yüksektir. 
(-40 C’den +50 C’ye)

1 2 3

KILAVuZ ÇİZgİLİ
PLywOOD



BALKO SVEZA DECK
PLywOOD’DA yENİ NESİL

Aşınma 
Direnci çok 
Yüksek
Aşınma Direnci 
çok yüksektir. 
(Taber Testine göre 
350 Devir)

Kılavuz 
Çizgili
Kılavuz Deseni 
ile İşaretleme ve 
Kesmede büyük 
kolaylık sağlar, 
zamandan kazandırır.

%60 daha 
dayanıklı
Neme karşı 
%60 daha fazla 
dayanıklıdır.

YÜKSEK 
AŞINMA DİRENCİ

YÜKSEK 
NEM DAYANIMI

YÜKSEK 
ISI DAYANIMI

YÜKSEK 
BASINÇ DİRENCİ

KILAVUZ 
ÇİZGİLİ

4 5 6
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Rus Sveza firması tarafından 
üretimine başlanmış olan 
Sveza Deck 350 ürününün 
Balko Sveza Deck adı al-

tında Türkiye’de dağıtımına başlandı. Plywood 
grubunda yeni bir dönemin başlangıcı olarak 
görülen Balko Sveza Deck bir çok ek özelliğiyle 
klasik plywood ürünlerinden ayrılıyor. 

Balko Sveza Deck bir çok projede kulla-
nılmaya başlanması ile birlikte öne çıkan özellik-
leri ile farklılığını ortaya koyuyor. 

Costa Construction Yetkilisi İnşaat Mü-
hendisi İdris Koçyiğit Balko Sveza Deck ile ilgili 
şu görüşlerini paylaşıyor;  “Balko Sveza Deck’in 
en büyük avantajlarından birisi üzerindeki çiz-
giler. 2,50 cm aralığında ince, 5 cm aralığında 
kalın çizgiler üzerinde mevcut. Her seferinde 
metreyle ölçüm yapmanıza gerek kalmadan 

imalatlarınızı kolay ve hızlı bir biçimde yapabili-
yorsunuz. Diğer taraftan kalıbı kesmeniz gerek-
tiği zamanlarda bu yardımcı çizgiler size bir ek-
sen verip bu eksen doğrultusunda kesimlerinizi 
rahatlıkla yapabilmektesiniz. 

Costa Construction olarak Balko Sveza 
Deck kullanıyoruz ve çok memnunuz.”. Balko 
Sveza Deck üzerindeki kılavuz çizgilerin getir-
diği avantajlar dışında; Isı dayanım direnci, Tüm 
katmanların Suyuna kesim Yapısı sayesinde 
Beton basıncına daha yüksek dayanım ve  Ta-
ber Testine göre 350 Devir Aşınma Direnci ile ön 
plana çıkıyor.

Plywood ürünün Türkiye’deki uzman 
isimlerinden Balcıoğlu Merkez Mağaza Müdürü 
Mustafa Çalışkan Balko Sveza Deck  konusun-
da şu açıklamalarda bulunuyor; “Balko Sveza 
Deck” Plywood kullanımında büyük kolaylıklar 

getiren bir ürün. Kullanıma başlanan şantiyeler-
den yeni talepler ile çok iyi dönüşler alıyoruz. 
Deck henüz Balcıoğlu Grubu’nun her biri sek-
törde yüksek beğeni alan Lansman organi-
zasyonu daha gerçekleşmeden Pazara girmiş 
durumda ve yükseliş trendine güçlü bir ivme 
ile devam ediyor. Bu hız bizleri memnun ediyor 
ancak bir yandan da bu kadar kısa vadede, te-
darik noktasında bir an önce hızlanmamız ge-
rektiğinin sinyalini bize veriyor. 

Bu yıl sonuna doğru Piplak’ta olduğu gibi 
Deck için de Türkiye’nin değerli müteahhit fir-
malarına gerçekleştireceğimiz özel lansmanımız 
ile Deck’i tüm Türkiye’ye daha detaylı anlata-
cağız. Balko Sveza Deck, Plywood konusunda 
yeni dönemdir. Hayırlı olsun.”

PlYwOOD’DA YENİ NESİl...



SEKTÖREL
EYLÜL 2014

25

BALKO SVEZA DECK TÜRKİYE PAZARINA SUNULDU…
ÜRETİMİNE BAŞLANMIŞ OLAN SVEZA DECK 
350 ÜRÜNÜN BALKO SVEZA DECK ADI ALTINDA 
TÜRKİYE’DE DAĞITIMINA BAŞLANDI.

Balko Sveza Deck  Kalıplar İçin  Kılavuz Çizgili Özel Plywood
Kılavuz çizgilerin arası 25 mm’dir. Bu çizgiler inşaat sahasında işaretlemeyi 
ve kesimi kolaylaştırır,işçilik zamanını azaltır.Bu çizgiler aynı zamanda donatı 
demirlerinin yerleştirilmesi için şablon olarak kullanılabilir.

Balko Sveza Deck’nin kenarları özel su geçirmez akrilik boya ile kap-
lanmıştır, bu neme karşı % 60 daha fazla koruma sağlamaktadır (laboratu-
ar testlerine göre konvansiyonel kontrplağa nazaran). Bu sağlam levha % 
100 huş ağacından imal edilmektedir. Balko Sveza Deck kontrplağın yüzeyi 
pürüzsüzdür ve Almanya üretimi aşınmaya karşı dayanıklı bir film ile kap-
lanmıştır (Taber testine göre 350 devir). Film beton basıncına karşı oldukça 
dayanıklıdır.

TABER TESTİ NEDİR?
Taber testi,filmli plywoodlar da dahil olmak üzere 
çeşitli malzemelerin kaplamalarının aşınma daya-
nımını ölçmek için tüm dünyada kullanılan özel bir 
testtir. Taber testinde alt kısmında lamine kontr-
plak numunesinin sabitlendiği,üzerinde aşındırıcı 
disklerin döndüğü bir cihaz kullanılarak yapılmak-
tadır. Filmin aşınma dayanımı,kaplamada tamamen 
aşınma oluşuncaya kadar gerçekleşen devir sayısı 
olarak tanımlanır. Balko Sveza Deck plywood için 
bu değer 350’dir. Taber testi yüzeylerin kullanım 
ömrünü en doğru biçimde yansıtır.

Teknik Değer
Standart ölçüler, mm(ft) 1250х2500х1250 

Standart kalınlık, mm 15, 18, 21
Sınıf I/I
Yüzey kalitesi Pürüzsüz (F/F)
Filmin aşınma dayanımı, 
Taber testine göre devir sayısı

350

Kenar yalıtımı Akrilik bazlı özel su geçirmez boya
Alt kontrplak (filmleme için) SVEZA dış kullanım huş kontrplak
Formaldehit emisyon sınıfı E1
Yoğunluk, kg/m3 640-700
Nem oranı % 5-14  

Mukavemet Değeri
Statik bükülme 
mukavemet sınırı,
MPa (Enaz)

dış katmanların lif yönü 
boyunca

60

dış katmanların lif yönü 
çaprazında

30

Statik bükülmede esneklik 
modülü, MPa (Enaz)

lif yönü boyunca 7000
lif yönü çaprazında 3000
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GüGüneş enerjili yollar, 
20’nci yüzyıla damgasını 
vuracak bir buluş olarak 
Kaliforniya’da karşımıza 

çıkıyor. Amerikalı bir çiftin buluşu olan yollar as-
falt yolların yerine geçerek olumlu birçok ekolo-
jik sonuca zemin hazırlıyor.

100 ton taşıyabiliyorlar
“Solar Roadways” olarak adlandırılan 

proje, Kaliforniyalı Julie ve Scott Brusaw çifti 
tarafından gerçekleştirildi. Buluştaki yenilikçi 
fikir günlük hayatta araç kullanımında devrim 
yapıyor. Projede otoyollarındaki asfaltlar yeri-
ne güneş enerjisi panelleri yerleşiyor ve yollar 
yüzde 100 otonom hâle geliyor. Temiz enerjiyle 
çalışan yol projesi kısaca yola ve araç trafiğine 
olan bakışımızı kökten değiştireceğe benziyor. 
Mühendis çift, 10 seneden beri bu proje üzerine 
çalışıyor. Güneş enerjili yolun tıpkı asfaltlar gibi 
100 ton ağırlığındaki araç yükünü taşıyabilecek 
nitelikte olması da günlük hayatta kullanılma 
ihtimalin artırıyor. Araçların petrol atıklarıyla 
bulanmış yoldan akan suların gerçek bir çev-
re felaketine yol açtığını belirten Brusaw çifti, 
atık sulara bir çare bulmayı amaçlayarak pro-
jede araçların neden olduğu ekolojik sorunlara 

öncelik verdiklerinin de altını çiziyor. Zira Solar 
Roadway ile kaplanan yollar üzerinden akan 
atıklarla dolu sular arıtma merkezine otomatik 
olarak gönderilerek doğaya karışması önleniyor.

Can kayıpları azalacak
Fotovoltaik (ışığı olduğu gibi elektrik 

enerjisine dönüştürebilen bir teknoloji) hücre-
ler içeren altıgen şeklindeki güneş panelleriyle 
kaplı yollar, en yoğun kar yağışında bile buz 
tutmuyor. Güneş enerjisiyle çalışan akıllı ışık-
landırma sayesinde yollardaki trafik işaretleri 
daha belirgin bir hâl alıyor ve trafik kazası riski 
düşüyor. Yolda beliren “yavaş git” ve “dikkat” 
gibi gerçek zamanlı uyarılarla karşılaşan sürü-
cülerin hata yapma oranı da azaltılmış oluyor. 
Scott Bushaw, “Akıllı yollar kazaları önlüyor ve 
sizi bir tehlike karşısında uyarıyor” diyerek pro-
jenin can kayıplarını da azaltacağını vurguluyor.

Mimariye canlılık
Güneş panelli yollarda çok farklı şekiller-

de yazılar ve grafikler de oluşturulabiliyor. Böy-
lelikle güneş enerjili yollar sadece otoyollarda 

değil şehir mimarisinin farklı alanlarında da kul-
lanılabiliyor. Kaldırım, bisiklet yolu ve parklarda 
kullanılan güneş panelliyle çalışan akıllı ışıklan-
dırmalar sayesinde şehir dokusuna mimari an-
lamda görsel zenginlik de katılabiliyor

Proje, finansman sıkıntısı çekiyor
ABD Ulaştırma Bakanlığı’ndan 850 bin 

dolar hibe alan Solar Roadway projesi, hâlâ 
finansman sıkıntısı çekiyor. Çift finansman sı-
kıntısı nedeniyle projenin prototipini kendi araç 
park yerlerine uygulamış. Bu nedenle birbirin-
den ilginç projeye finansman ve bağış bulmak 
için çalışan internet platformu Indiegogo üze-
rinden, proje için 21 Nisan tarihinde başlayan 
bağış kampanyası 20 Haziran tarihine kadar 
sürecek. Mühendis çift, daha önce projelerine 
başka mühendislerin de katkısını alabilmek için 
1 milyon dolara ihtiyacı olduğunu duyurmuştu. 

ABD’de tasarlanan altıgen şeklindeki güneş panelleriyle 
kaplı yollar, en yoğun kar yağışında bile buz tutmuyor. 
Güneş enerjisiyle çalışan akıllı ışıklandırma sayesinde 
trafik işaretleri belirginleşip, kaza riski asgariye iniyor.

ASFALT YERİNE 
GÜNEŞ ENERJİLİ YOLLAR GELİYOR



AKTÜEL
EYLÜL 2014

27

Sitede 1 milyon 792 bin 897 dolar 
para toplanarak bağış hedefinin aşıldığı, an-
cak yine de bağış toplanmaya devam edileceği 
bildirildi.

Cevap bekleyen sorular...
Solar Roadway’in ekolojiye ve ekonomi-

ye olan olumlu katkısına, proje için yapılan web 
sitesindeki tanıtım belgeselinde ve medyada 
geniş yer veriliyor. Ancak herkes aynı şekilde 
düşünmüyor. Harvard Üniversitesi Fizik Bö-
lümü mezunu Teknoloji Editörü Aaron Saenz, 
projenin olumlu bir fikirden esinlendiğini ancak 
uygulama aşamasının düşünüldüğünden çok 
daha maliyetli olabileceğini söylüyor. Saenz 

projenin tüm ABD’ye uygulanması hâlinde 56 
trilyon dolar bir maliyete ihtiyaç duyulabilece-
ğini belirtiyor. Projenin yönetimsel konuda boş-
lukları olduğunu söyleyen Saenz, ayrıca cam 
bir yüzeyde araba kullanmanın başka sorun-
lara neden olup olmayacağına dair sorulması 
gereken ve cevaplanmayan çok önemli soru-
lar olduğunu da vurguluyor. Güneş enerjisinin 
değerinin giderek anlaşıldığı ve projelerin arttığı 

günümüzde, yarının yollarının güneş enerjisiyle 
çalışarak ekolojik yaşama katkıda bulunabile-
ceği vurgulanıyor.



1978 yılından bu yana sektörün ve bölgenin en büyük ve önemli fuarları arasında 
yer alan 37.Turkeybuild Yapı Fuarı İstanbul’da pazara sunmuş olduğumuz 
lokomotif ürünlerimizle yer aldık. 

37. YAPI FUARINDAYDIK…
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YOğun ziyaretçi potansiyeli 
ile ürünlerimizi ve mar-
kalarımızı, ağırlamaktan 
mutluluk duyduğumuz 

ulusal ve uluslar arası misafirlerimize sunarak 
beğenilerini kazandık. 

Yapı Fuarında ön plana çıkardığımız ve lansman 
süreci devam eden PVC esaslı kalıp Levhamız 
olan Pİ PLAK ile birlikte sektöre değer kataca-
ğını ve önümüzdeki süreçte lokomotif ürün nok-
tasında yerini almasını arzu ettiğimiz ve hedefle-
diğimiz Balko Sveza Deck ürünümüzü sektörün 
beğenisine sunduk. 

Ön plana taşıdığımız bu iki ürünümüzün fuarda 
görmüş olduğu rağbet bizleri ziyadesiyle mem-
nun etmesinin yanında, bizlere gelecek için bü-
yük umutlar aşıladı ve pazara yön verme ve ge-
liştirme noktasındaki rolümüzün önemini bizlere 
bir kez daha gösterdi.

Plywood grubunda yılların dostluğu ile yola de-
vam ettiğimiz Finlandiya menşeili UPM Grubu 
ile bir arada Wisa markamızla yer almak bizler 
için ayrı bir kıvanç kaynağı oldu.

Mevcut Standlarımızın yanında, grubumuzun 
yatırımları arasında yer alan, Türkiye’nin
Yapı Malzemeleri ürün grubunda önde gelen 
web satış sitesi olan Balkotrade.com 
özel bir Kiosk Stand ile Fuarda yer aldı. 

37 yıldır düzenlenen Yapı Fuarı -Turkeybuild İs-
tanbul, yapı sektörünün bütün bileşenlerini bir 
araya getiren en büyük ve en önemli “Yapı Fua-
rı” olma özelliğini sürdürmekte.

Düzenlendiği ilk yıldan günümüze kadar ge-
çen sürede sektör profesyonellerinin verdikleri 
destek ve katkıyla her yıl büyüyerek katılımcı ve 
ziyaretçi sayısını arttıran Yapı Fuarı - Turkeybu-
ild İstanbul, 81.000 m2 (12 Salon ve Açık Alan) 
alanda, ürün gruplarına göre ayrılmış salonla-
rındaki 1.150 katılımcı ile, ‘Balkanlar, Rusya ve 
BDT Ülkeleri ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika’yı 
kapsayan bölgedeki en büyük fuar olma özel-
liğini taşıyor.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen Yapı 
Fuarı - Turkeybuild Türkiye’nin de içinde yer aldı-
ğı Balkanlar, Kuzey Afrika, Orta Doğu, Rusya ve 
BDT (Bağımsız Devletler Topluluğu) Ülkeleri’ne 
hizmet sunmakta. Fuar, kapsadığı bölge ve sun-

duğu içerik nedeniyle, Bölge yapı sektörünün en 
güçlü fuar organizasyonlarından biri.

Yapı Fuarı - Turkeybuild bölgenin yapı sektörü-
nün en son ürün ve hizmetlerini sergileme ve
takip etme olanağı sunmanın ötesinde, ulusla-
rarası bir “İş Geliştirme Platformu” olarak öne
çıkmakta. Sektör için yeni pazarlar oluşturulma-
sı, sektöre ve ülke ekonomisine ticari fayda
sağlanması için Yapı Fuarı - Turkeybuild, her 
yıl içeriği zenginleştirilen etkinliklerle güçlen-
dirilmekte. Farklı başlıklardaki profesyonel ve 
sosyal organizasyonlar, “Konuk Ülke” proje-
leri, uzun yıllardır yapılan geleneksel Altın Çe-
kül “Yapı Ürün Ödülü” ile Altın Mıknatıs “En İyi 
Stand Tasarımı Ödülü” bu çalışmalardan sade-
ce bazıları. 

Balcıoğlu Grubu olarak bu sene olduğu gibi 
uzun yıllardır katılımcı olarak yer aldığımız, Yapı 
Fuarı – Turkeybuild’in içeriğiyle ve kapsamıyla 
Türk yapı sektörünün dünyada yükselen bir de-
ğer olarak öne çıkmasına katkı sağladığını dü-
şünmekte ve desteğimizi sürdürmekteyiz.

Fuarda bizlerle birlikte olduğunuz için teşekkür-
ler…

YAPI FUARI 2014
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Sektöründe profesyonelleşen, 
yeniliklere öncülük eden fir-
mamız, günümüzde internet 
çağında bulunduğumuzu, bu 

alışkanlığın ve gerekliliğin giderek yaygınlaştığını 
düşünen, zamanın ne kadar önemli bir kavram 
olduğunu inanarak inşaat malzemeleri sektö-
ründe online satış hizmetini Türkçe ve İngilizce 
olarak, www.balkotrade.com’ da değerli müşte-
rilerimizin 7 gün 24 saat hizmetine sunmaktadır. 

www.balkotrade.com’a tıkladığınızda;  ister pe-
rakende, ister toptan bazda olsun her malzeme 
için her kesime hitap eden fiyatlar ile karşılaşa-
caksınız. www.balkotrade.com satış ekibi sizle-
re her hafta yeni indirimler , kampanyalar ,ürün 
tanıtımları yapmaktadır. Yapılan bu bilgilendir-
meler üye olan tüm müşterilerimize mail yoluyla 
iletilmekte , inşaat mühendislerimiz de ürünler ile 
ilgili teknik ve pratik tüm bilgileri sitemizde gün-
cellemektedir. 

Dolayısıyla www.balkotrade.com’da yapı sektö-
rü ile ilgili tüm fiyatlara ve tüm ürün bilgilerine bir 
tıklama ile ulaşabilirsiniz. 

NELER DEĞİŞTİ ? 
• 2014 senesi ile birlikte sitemiz ürünlerinden 
yapılacak alışverişlerde bonus kazanma şansları 
doğacak. Kullanıcılarımızın sitemizde online ola-
rak yapacakları alışverişlerde malzeme ve miktar 
bazında çeşitli ekstra indirim ve hediyeler kaza-
nacaklar . Bu ekstra kazanç ve hediyeler için si-
temizi takip edin.

• Yenilenen sitemizde, internete bağlanırken cep 
telefonu ve tablet gibi mobil cihazlar kullanan 
müşterilerimiz için “mobil görünüm desteği” ek-
lendi. Telefon veya tabletinizin  ekranı ne ölçüde 
olursa olsun sitemiz içerisinde sıkıntı yaşamadan 
dolaşabilirsiniz. 

• Ödeme seçeneklerimiz artırıldı. Alışverişleriniz-
de, ödemelerinizi Havale veya Eft ile yapabilece-
ğiniz gibi, Axess, Cardfinsans ve Bonus kartları-
nıza taksit imkanı da sunmaktayız.

• Yapı ürünleri içerisinde daha rahat dolaşım için, 
ürün filtreleme özelliği eklendi. Sitemizin sol ta-
rafında bulunan menüden ürünün katman sayısı, 
fiyatı, rengi, boyutu, kaplaması vb. gibi özellikler 
arasından seçim yaparak aradığınıza daha kolay 
ulaşabilirsiniz.

• Tüm fiyatlarımız TL bazına çekilerek siz değerli 
müşterilerimize daha kolay kıyaslama yapma im-
kanı sağlandı.

• Projeler için özel teklif aracımızı kullanarak, 
toptan sipariş verebilir ve toplu sipariş indirimin-
den faydalanabilirsiniz.

• Canlı destek hizmetimiz devam etmektedir. 
Mesai saatleri içerisinde, gerek “0212 670 20 
00” numaralı destek hattımız, gerek site üzerin-
deki “Canlı Destek” linki üzerinden sitemizdeki 
malzemeler hakkında destek alabilirsiniz.

• Tüm sosyal medya kanallarımız aktif hale ge-
tirildi. Güncel fiyat ve kampanyalar için : Balkot-
rade web sitemizi;  Sosyal Medya’da da takip 
edebilirsiniz.

https://www.facebook.com/balkotrade
https://twitter.com/balkotrade
http://www.pinterest.com/balkotrade/
http://www.balkotrade.com/rss

daha fazla bilgi için, siz değerli müşterilerimizi 
web sitemize bekliyoruz.

Yenilenen tasarımı ve içeriğiyle 
balkotrade.com çok daha interaktif. 



ÖDÜLLÜ ÇENGEL BULMACA

Bulmacayı doğru bir şekilde çözüp unal.candan@balcioglu.com.tr adresine yada İkitelli Organize San.Bölgesi, 
Keresteciler Sitesi 4-B Blok, PK. 34306 İkitelli-Başakşehir/İSTANBUL Tel : 0.212 444 88 78 (pbx) gönderen ilk 
5 kişi NAVIGASYON kazanma şansı yakalayacaktır.
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Rakkas,
pandül 

sanatçı Boru gibi
Fazladan 

sayı sıfatı Son 
Yakı ile ilgili 

Havalandırma
penceresi Maharet 

Ek 

boynuna
takılan ip 

Rusya' da halk 

Gelecek 
Yazı makinesi 

Bir bamya

Bir radyo
yayını 

Kısa pantolon 
Tokat'ın ilçesi 

Toplumda en
küçük birlik Tepi 

olmayan 

Eski dilde su 
Çocuk yuvası 

Ad 

Satrançta bir
Sevgili 

Futbolda bir
Meyve kurusu Atmosferde

tabakası vardır Nefesli bir
çalgı 

Bir nota 

Bir soru sıfatı 
Yemek 

Garp Ülke çapında 

O' nun -e hali 

Ton temeline
dayanmayan

beste 
Molibden' in

simgesi 
Kesintisiz

(para) 

Etil alkol Büken kasın
Küçük bitkiler 

Mikroskop
camı 

Nispeten 

Laos'un para
birimi 

Çevik,
hareketli Motifli yün

Göçebe konak
yeri Bizmut' un

simgesi 

Çanak gibi 

Akıl 

Benzeri 

Bölünerek

canlı 
'Metin ...'
(sunucu) 

arazi parçası 





Çatılarımızda Neden

Kullanmalıyız?
Çatılarımızda Neden

Kullanmalıyız?

Çatı İçin 
Doğru Ürün

OSB 3“ Avrupa genelinde 
çatılarda kullanılan doğru 

malzemedir.”

02

02

03

        Eurocode 5 
ve Tüm Avrupa 

Standartları
OSB 3 Avrupa Birliği 

standardı “Eurocode 5“ 
 şartlarına uygundur.

03

04

Daha Yüksek 
Yoğunluk

OSB 3 daha yüksek 
yoğunluğa  sahip 

olup daha uzun süreli 
kullanım ömrüne 

sahiptir.

04

05

Yüksek Yangın 
Dayanımı

OSB 3, OSB 2’ye göre 
yangın dayanımı 
daha yüksektir.

01

01

Neme Yüksek 
Dayanım

Nemli ve rutubetli ortam 
kullanımı için uygun olan 

malzeme OSB 3’tür.

05

         EN 335 (AhŞAP KORUMA) NORMUNA GÖRE; ÇATI GİBİ BÖLÜMLER NEMLİ ORTAM OLARAK 

DEĞERLENDİRİLİP BU BÖLÜMLERDE OSB 3 LEVhALARIN KULLANIMI ŞART KOŞULMAKTADIR.“

“


