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Forex Kullanım Alanları
Isı izolasyonu, darbe mukavemeti, parlak yüzeyi sayesinde
her iç ve dış ortamda her türlü
amaç için kullanılmasına olanak sağlar. Forex Cnc kesim
ile ağaç gibi şekillendirilebilir,
yapıştırılabilir ve boyanabilir. Dijital (digital) baskı ile dekorasyon
malzemesi olarak kullanılabilir.
Forex levha günümüzde
her alanda ve her sektörde
kullanımakta olup, forex (pvc
foam) ya da pvc levha olarak
bilinir.
Kolay kırılmaz, ezilmez, taşıma
ve depolamada kullanıcıları
üzmez.
Forex’in dilimiz karşılığı Köpük
PVC levha’dır.

Forex, 9mm kalınlığında ve 2,5mX1,3m ebatlarında
üretilir. Treyler, Konteyner, İnşaat Kalıbı, Reklam malzemesi
ve daha birçok sınırsız alanlarda rahatlıkla kullanılır. Forex
levha cnc ve el ile işlenebilir ve kesilebilir. Pvc foam dijital
baskı ürünü olarak çok güzel sonuçlar verebilmektedir. Forex
levha 1000Kg/m3 Yoğunluğa sahip sağlam bir malzemedir.
Neme ve Suya dayanıklıdır. İç ve dış ortam kullanımlarına
çok uygundur. Pürüsüz yapısı uygun fiyatı ile Balcıoğlu
güvencesiyle kolayca sahip olabilirsiniz.

www.balcioglu.com.tr

www.balcioglu.com.tr
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PERSPEKTİF
2016 Yılı İnşaat Sektöründe Büyüme İçin
İstikrar Sağlanacak mı?
Değerli Okuyucularımız,

tırımların daralması, inşaat malzemesi
sanayi üretiminin büyümesini engelledi. Ekonomide ve inşaat sektöründe bahar aylarında görülen göreceli
toparlanma inşaat malzemesi sanayi
üretimine olumlu yansıdı. İnşaat harcamalarındaki daralmaya rağmen Temmuz ayında birinci el konut satışları
yüzde 10,8, ikinci el konut satışları ise
yüzde 15,8 arttı. Konut satışlarında birinci ve ikinci elde artış yaşanması konut talebinin de sürdüğünü gösteriyor.
Yalnız bu beklenti Eylül ayında %20
üzerinde düşüş ile talebin yavaş yavaş
azaldığını gösterdi. Ekonomi dünyasında ve inşaat sektöründe çizilen bu
olumsuz tablo kuşkusuz ki Ülkemizin
içinde bulunduğu siyasi belirsizlikten

Küresel risk artışı, ekonomik
istikrar için gerekli olan güven unsurunun yeniden temin edilmesini güçleştirmekte; zaten kırılgan ve yavaş
bir toparlanma sürecinde olan küresel ekonomik konjonktür denge noktasını yakalayamamaktadır. Türkiye
ekonomisindeki gerilemeden payını
alan inşaat sektörü, 2014 yılının ikinci yarısından itibaren ivme kaybetti ve
2015 yılının ilk yarısında da büyüme
beklentilerini karşılayamadı. İnşaat
sektörü 2014 yılında yüzde 2,2 büyüme göstermiş ve büyüme 2013 yılına Ahmet Güngören
göre önemli ölçüde yavaşlamıştı. 2015 Marmara Bölge Satış Müdürü
yılının ilk çeyrek döneminde ise inşaat sektörü yüzde 3,5 küçüldü. İnşaat sektörünün per- kaynaklandı.
Ekonomistler, siyasi belirsizlik sürecinin ardından,
formansı son iki çeyrektir ekonomik büyümenin altında
kaldı. Mevsimsel faktörlerin yanı sıra ülkemizdeki siyasi konut yatırımlarını ve yapı sektöründeki büyümenin yeni
belirsizlikler de söz konusu gerilemenin önemli faktörle- kurulacak hükümet tarafından teşvik edileceğini, başlamış projelerin de devam edeceğini dile getirmektedir.
rinden oldu.
Geçen yılın ilk yarısından bu yana alınan inşaat iş- Ekonomik açıdan oldukça olumsuz geçen 2015 yılının
lerinde yaşanan sınırlı ve kademeli toparlanma, Mayıs son çeyreğinde ekonomide yapısal düzenlemelerin yave Haziran aylarında göreceli olarak hızlanmıştı. Ancak pılması ve hayata geçirilmesi için maksimum çalışma
Temmuz ayında alınan yeni inşaat işleri 2,7 puan geriledi. gerekmektedir. Bu değerli topraklardan hak ettiği katma
Temmuz ayındaki gerilemeye rağmen yeni alınan inşaat değeri önümüzdeki yıllarda toplum olarak daha fazla orişleri seviyesi geçen yılın aynı ayına göre de 5,5 puan taya çıkarmamız ve toplumumuzun gelirini artırmamız
gerekmektedir.
daha yukarıda gerçekleşti.
1 Kasım günü gerçekleşen seçim sonrasında kuÖzel sektör inşaat harcamaları 2015 yılının ilk çeyreğinde yüzde 1.4, Kamu inşaat harcamaları ise yüzde rulan hükümet ile birlikte, 2016 yılında da devam edecek
9,2 küçüldü. Buradan olumsuz bir anlam çıkarmamak olan ve başlaması muhtemel projeler, en önemlisi Kamu
gerekiyor. Kamu sektöründe 2013 yılındaki büyük pro- yatırımlarının artması, inşaat sektörünün büyümesinde
jelere bağlı hızlı büyüme ardından inşaat harcamalarında başlıca etken olacaktır. 2016 yılının, 2007-2012 yılları
azalma ile birlikte bir normalleşme süreci yaşanıyor. Önü- arasındaki büyüme oranlarını yakalaması dileğiyle…
müzdeki dönemlerde kamu yatırımlarının artmasına bağlı
Sevgi ve Saygılarımla.
olarak yeniden bir büyüme söz konusu olacaktır.
İnşaat sektöründeki harcamaların azalması ve ya-

form-on H20 Kiriş

güvenli yüksek yük kapasitesi
uzun ömürlü
yüksek boyutsal stabilite
İkitelli OSB Mah. Keresteciler Sitesi 4.Blok Sokak No: 43 Başakşehir / İstanbul
Tel: 444 88 78 - Faks: 0 (212) 670 51 51
info@balcioglu.com.tr - www.balcioglu.com.tr
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21. Yapı Fuarı –
TurkeybuIld İzmir
Balcıoğlu, bölgesinin en büyük fuarı olan 21. Yapı Fuarı –
Turkeybuild İzmir 5 – 8 Kasım 2015 tarihleri arasında, yeni fuar
alanı Fuar İzmir’de sektör profesyoneleri ile bir araya geldi.

Se

ktörün lider firması Balcıoğlu, izmir
yapı fuarında ziyaretçilerin akınına
uğrayarak OSB, Plywood ve yalıtım
ürünleriyle katılımcıları bilgilendirerek ürün gamının genişliği sayesinde birçok profesyonelere bilgiler aktardı. Fuarda Balcıoğlu’nun standını
ziyaret eden ege bölgesi yapı ve izolasyon bayiileri
yeni çıkan Balko Orientply ürünü hakkında da geniş
bilgi alma fırsatı buldu. 4 gün süren fuarda İzmir ve
çevre illerden gelen yaklaşık 30bin ziyaretçi yeni fuar
alanına tam not verdi.
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Sveza Deck kullanıldı
VE BİTTİ...

Beşiktaş Vodafone Arena

Balcıoğlu ile Türkiye pazarına hızlı giriş yapan Balko Sveza
Deck, Beşiktaş Vodafone Arena’nın yapımda kullanıldı ve artık
inşaat tamamlandı.

Ya

pımında Balcıoğlu işbirliği ile Sveza Plywoodlarının kullanıldığı Vodafone
Arena’da artık sona gelindi. Çatı konstrüksyonun tamamlanmasıyla, halat gerdirme işlemleri sonrası çatı
kaldırıldı ve çim ile koltukların montajına
bitirildi. Temeli atıldığından beri pek çok
kez tartışmaya konu olan siyah-beyazlıların yeni yuvasında son tartışma konusu
üst tribünün dikliği olacak gibi görünüyor.
İnternet veri ağı ve multimedya sunumlarıyla akıllı stadyum özelliğinde olacak

Kartal’ın yeni evi, Mestella (Valencia) ve
Westfalen’den (Borussia Dortmund) sonra
Avrupa’nın en dik üçüncü tribününe sahip
olan stat konumunda.
Siyah-beyazlı taraftarlar bu görüntü için
“Takım taraftarı seviyorsa son dakika golü
atmasın yoksa gol sevincinde kendimizi
bir anda sahada bulabiliriz” yorumları yaptı. Beşiktaş’ın Dolmabahçe’de yapımına
devam edilen stadı Vodafone Arena’nın
tamamlanan çatı çelik iskeletinin yerine
kaldırılma işlemi başladı.

Çatı iskeleti altındaki iskeleler sökülürken
çatı önce 20 cm yüksekliğe kaldırıldı, daha
sonra günde 3-3,5 metre kaldırılarak yaklaşık bir hafta içinde 15 metre yüksekliğindeki yerini alıp çatı kirişlerine bağlandı.
Çatı bittiğinde üzerine takılacak kaplama,
kedi yolları internet antenleri aydınlatma
kabloları gibi elemanlarla birlikte ağırlığı 2
bin 500 tona olacak.
HALATLAR GERİLDİ
Büyük bir titizlikle yapılan çatı kaldırma işleminde önce stadyumun çevresinde yapı-

850 tonu aşan çatı İskeletİnİn üzerİne çatı
kaplaması, İnternet antenlerİ, aydınlatma
aparat ve kablolaları İle kedİ yolları
takılacak.
lan 84 adet çelik kolona bağlanan halatlar
yük bindirilerek gerildi. Yapılan kontroller
sırasında bazı bağlantı noktalarında çıkan
hatalardan dolayı çatı kaldırma işleminin
bugüne kadar ertelendiği öğrenildi. Şu
anda çatı kaldırma işlemine başlanırken
için çelik iskelet önce 20 santim havaya
kaldırıldı. Birkaç gün bu şekilde duracak
çelik iskeletteki bağlantı noktaları bir kez
daha kontrol edildi. Daha sonra çatı günde
3-3,5 metre yükselmeye başladı. Yaklaşık
bir hafta süreceği öğrenilen çatı kaldırma
işlemi sonunda çatı kirişlerine bağlantı yapılacak.
ÇATI TAMAMLANDIĞINDA 2 BİN 500
TONU AĞIRLIĞINDA
Bu işlemin ardından yerdeki boş ağırlığı
850 tonu aşan çatı iskeletinin üzerine çatı
kaplaması, internet antenleri, aydınlatma
aparat ve kablolaları ile kedi yolları takılacak. Çatı tamamlandığında ağırlığı 2 bin
500 tonu bulacak.
YÜRÜYEN MERDİVENLER TAMAMLANDI
Vodafone arena’da şua anda çalışmalar

çatının kaldırılmasına odaklanmış durumda olsa da iç kısımlarda çalışmaların
hummalı bir şekilde yürütüldüğü belirtildi.
Stadyumun içindeki yürüyen merdivenlerinin tamamı bitmiş durumda olduğu belirtilirken, döşenmesi tamamlanan yangın
söndürme sisteminin de kontrolleri yapılıyor. Kapalı alanlardaki tavan kaplama işlemi de başlamış durumda. Loca bölümlerinde ise klima takılma işlemleri ise devam
ediyor.
VODAFONE ARENA STADYUMUNUN
ÇATISININ ÖZELLİKLERİ

Vodafone
Arena
Stadyumu
kullanılan
teknolojiyle
dünyadaki
stadlar içinde öne çıkıyor. Toplam 26 bin
metrekarelik bir alanı kaplayacak olan
stad çatısı bütün tribünleri kapatacak.
Çatı kaplamasında kullanılacak özel bir
madde, güneş ışınlarının yaklaşık yüzde
25’lik bölümünü geçirirken stadın içinde seyircilere ve çimlere zarar vermeden
yeterli aydınlık olmasını sağlayacak. Çatı
yerleştirme işleminin sorunsuz bir şekilde
tamamlanmasının ardından Beşiktaş’ın işi
oldukça kolaylaşacak.
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Miray orman
İÇİMİZDEN BİRİ

SAMİMİ, ÇALIŞKAN

Müşterilerimize verdiğimiz hizmette kalite,
güven ve istikrar bizim için çok önemli.

Si

zi tanıyabilir miyiz?
Ben Selçuk Çalık, 1976 Rize
doğumluyum. Baba yadigarı kerestecilik ile iş hayatına
atıldım. Bu sektöre, 1986 yılında başladık ve hala devam ediyoruz. İlk olarak
Kaynarca’da çok küçük bir alanda bu işe
başladık. Kereste, Tomruk, Plywood, OSB
satışları yapıyoruz.

misiniz?
Biz Ümraniye’deki satış yaptığımız yerimiz dışında aynı zamanda inşaat işiyle de
uğraşıyoruz. İstanbul’un çeşitli yerlerinde
bitmiş, devam eden ve proje aşamasında
olan yerlerimiz de mevcut. İnşaat alanında
güzel bir ivme kazandığımızı söyleyebilirim. İstanbul’da Anadolu yakasında faaliyet gösteriyoruz.

Balcıoğlu ile ne kadar süreden beri ticaret yapıyorsunuz?
2012 yılında OSB işiyle çalışmaya başladık,
o zamandan beri çalışmaya devam ediyoruz.

İnşaatlarınızdan bahsedebilir misiniz?
İnşaat alanında kazandığımız tecrübemiz
ve yaptığımız inşaatlar, bizim bölgede
hem tanınmamızı hem de yaptığımız işlerdeki kaliteyi ön plana çıkarmamızı sağladı.
Bu nedenle de tercih edilen bir firmayız.

Yaptığınız işlerden kısaca bahsedebilir

rekabetİ seven bİr fİrma değİlİz.
Kendİmİze hedef belİrlerken
ulaşamAyacağımız hedefler koymuyoruz.

2015 yılı sizin için nasıl geçti?
2015 yılı bizim için iyi geçti diyemem. Piyasaların daralması ve talebin azalması
bizi etkiledi. Devam eden projelerimiz ve
bekleyen projelerimiz var inşaat alanında,
2016 yılında hareketlenmenin olacağını
düşünüyoruz.
İnşaatlarınızda çatılarınızı ne şekilde
yapıyorsunuz.
Çelik konstrüksiyon, OSB üzeri Shingle ya

da Arduvazlı Membran tercih ediyoruz.
İnşaat sektörü kalite ve standartları açısından sizce ne durumda?
Piyasada yapılan inşaatların kalitesiz olduğunu düşünüyorum. Küçük müteahhitler
kalitesiz işler yapıyor. Halkımız bilinçsiz,
kaliteden çok fiyatını önemsiyor. Bu durum
da haliyle kaliteyi düşürüyor.
Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli

özelikler nelerdir?
Biz rekabeti seven bir firma değiliz. Kendimize hedef belirlerken ulaşamayacağımız
hedefler koymuyoruz. Yaptığımız işlerin
az, öz ve kaliteli olması bizi rekabetten
uzak tutuyor.
Balcıoğlu firmasını nasıl tanımlarsınız?
Biz Balcıoğlu ile çalışmaktan memnunuz.
Kaliteli, sektörde tanınan, büyük, güvenilir
bir firma. Başarılarınızın devamını dilerim.
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UPM 2016’DAN
UMUTLU “ONUR ÖNAL”

Sİ

zi ve şirketinizi tanıyabilir miyiz?
Finlandiya merkezli UPM Plywood yıllık 1 milyon
m3 kontrplak ve katman üretim kapasitesi ile
Avrupa’nın en büyük kontrplak üreticisidir, bundan daha da önemlisi ürün geliştirme ve teknoloji konusunda
Dünya lideri olarak değerlendirilmektedir. UPM’in plywood markası WISA’dır. Şirketimizin Finlandiya’da
6, Estonya ve Rusya’da 1’er “plywood”
fabrikası; yine Finlandiya’da 1 katman
fabrikası, toplam 9 adet üretim tesisi bulunmakta; 2015 yılı cirosu 440
milyon Avro’dur. UPM Plywood’un
bağlı olduğu UPM Holding 10 milyar Avro yıllık cirosu ile dünyanın en büyük orman endüstri
gruplarından biridir. Ana iş
kolları plywood ‘un yanısıra

kağıt, biyo enerji, biyo kimyasallar, biyo yakıt (dizel), kendinden
yapışkanlı etiketler, kereste ve selülözdür. Ben 1995 senesinde
UPM Plywood’a katıldım, halen Türkiye şubemizde satış müdürü
görevini yürütüyorum. Boğaziçi Üniversitesi İnşaat mühendisliği
mezunuyum; bu doğrultuda sorumluluk alanım ağırlıkla inşaata
yönelik son kullanımlar olmakta. Evliyim, 1 kızım var.
UPM firması olarak yaptığınız işlerden kısaca bahsedebilir
misiniz?
Üretim geçmişimiz 100 sene öncesine gitmekte, günümüzde fabrikalarımızda en son teknoloji makineler ve teknikler kullanılmakta. Firmamız bünyesinde dünyanın kendi alanlarındaki en gelişmiş
ve modern huş (birch) ve ladin (spruce) ağacı işleyen “plywood”
üretim tesislerini bulunmakta. Üretim ISO 9001&14001, PEFC,
FSC, CE ,EN norm ve standartlara sahiptir. Tüm bu teknik altyapı 2200 “plywood” profesyoneli ile desteklenmekte, üretim kalitemiz firma bünyesinde ve bağımsız enstitülerde sürekli kontrol
edilmektedir; sadece AR&GE bölümünde 20
mühendis çalışmaktadır. UPM Plywood
ağırlıkla Avrupa’da olmak üzere ana piyasalarda kendi şubeleri ile satış, pazarlama faaliyetlerini yürütmektedir; bu şubeler
vasıtası ile müşterilerine yakın olmaktadır.
Distribütörlük, yapı, beton kalıp, taşımacılık,
parke, mobilya ve diğer bazı özel sektör ve
endüstrilere WISA marka kontrplak ve katman
ürünler ile hizmet veriyoruz. Kalıp sektörü
için beton kalıplık kontrplak ürün
gamımız olan WISAForm plywood’u
sunmaktayız.
Balcıoğlu tarafından sektörümüze
sunulan WISA-Form
ülkemizde ilk kullanılmaya başlandığı
80’li yıllardan beri geniş ürün gamı, kapsadığı
standartlar ve normlar ile
sektörde kalite düşünüldüğünde akla ilk gelen markalardan biridir.

UPM olarak yenilenebilir hammaddelerden, geri dönüştürülebilir
ürünler yaratmakta; faaliyetlerimiz esnasında sosyal, ekolojik, yasal gereklere azami dikkat göstermekteyiz. UPM kendini “Biofore
Company” olarak isimlendirerek orman endüstrisinin inovasyona
dayalı geleceğini şekillendiren lider firma olma hedefindedir.
Balcıoğlu ile ne kadar süreden beri çalışıyorsunuz?
Balcıoğlu ile ilk temaslarımız ve plywood tedariklerimiz 1996
senesine kadar gidiyor. O yıllarda plywood piyasası gelişmemişti, sadece özel projelerde büyük müteahhit firmalar talepte
bulunuyordu. Az sayıda üretici ve distribütör faaliyetteydi, hatta
bazı inşaat firmaları plywood ‘u doğrudan ithal ediyorlardı. UPM
Plywood şubesi olarak daha çok firmaya ulaşabilmek adına stok
tutmak zorundaydık, stok ayrıca ürünü tanıtmak, tutundurmak ve
piyasayı geliştirmek için de gerekliydi. Aslen distribütörlük bizim
işimiz değil, dolayısı ile iş ortaklığı arayışımız, 2000’lere doğru gelişen talep ve aynı dönemlerde Balcıoğlu ‘nun plywood sektörüne
giriş vizyonunun çakışması ile 2001 yılında hayat buldu. Bugün
itibari ile 21 senedir hiç ara vermeden Balcıoğlu ile iş ortaklığımız
devam etmektedir.
Yer aldığınız projelerden bahsedebilirmisiniz?
Buna şöyle cevap vermek isterim. Türk inşaat sektörünün plywood ile ilk tanışması 1970’li yıllarda yurtdışında iş yapan müteahhitlerimize WISA-Form plywood ile olmuştur. Bu şekilde tanınan
ve talep edilen “plywood” ülkemize de 80’li yıllarda ithal edilmeye başlanmıştır; yani WISA-Form için sektörümüzün ilk markası demek hiç yanlış olmaz. Aslen kontrplakın İngilizcesi demek
olan “Plywood” kelimesinin de sektörde kullanılmasının mimarı
WISA-Form plywood olmuştur. UPM Plywood (o dönemki ismiyle
Schauman Wood) 1980’lerde temsilcilik ile başladığı faaliyetlerini
1992’den beri de Türkiye’de kendi şubesi ile devam ettirmekte.
Bu süre zarfında ülkemizdeki irili ufaklı pek çok sayıda projenin
“plywood” tedarikçisi olmuştur, bunlara bir örnek vermek gerekirse İstanbul’un meşhur gökdelen caddesi Büyükdere caddesindeki çok sayıda yüksek binayı sayabiliriz. Gelişen sektör ile
birlikte UPM Plywood’un satışları ve yer aldığı projeler her geçen
sene artmaktadır.
Inşaat sektörüne sunucağınız yenilikler var mıdır?
UPM Plywood olarak ürün geliştirme ve teknolojisinde Dünya lideri olarak tabi ki inovasyona ve gelişime sürekli açığız, bunu bir
gereklilik olarak görüyoruz. Sektöre pek çok ilki ve yeniliği sunan
bir firma olarak AR&GE çalışmalarımızın devam etmekte. Geçmişten örnek vermek gerekirse; ilk logo-film kaplı kalıplık plywood (WISA-Form), ilk combi tipi kalıplık plywood (WISA-Form
Beto), ilk plastik kaplı kalıplık plywood (WISA-Form Elephant),
ilk petek desenli plywood (WISA-Hexa), ilk iğne yapraklı yapraklı
ağaçtan mamul yapısal kontrplak (WISA-Spruce), ilk lambri işlemeli kontrplak (WISA-Decor & Panel), ilk premium yüzey kalitesinde dekoratif huş kontrplak (WISA-Birch S & B) bu yeniliklerden
birkaçı. İnşaat sektörü dışında da örneğin mobilya ve taşımacılık
sektörlerinde patenti UPM Plywood’a ait yenilikler bulunmaktadır. Mevcut yenilikler konusunda yürütülen AR&GE çalışmaları var
ancak bunlar merkezimiz tarafından resmi olarak deklare edilmeden bizim bilgi vermeye yetkimiz ve müsademiz yok. Ancak örne-

Onur Önal l Türkiye Satış Müdürü
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Planlarımızı 2016 senesinde pazar payımızı arttırmak üzere yaptık. Hedefimiz, vizyonumuz sektörlerinde önde gelen distribütör
ve endüstriyel firmalar için en çok aranılan plywood tedarikçisi
ve partneri olmak. Misyonumuz müşterilerimize yüksek kalitede
ürün ve hizmetler sağlayarak değer katmak, verimliliklerini arttırmak.

ğin kalıplık kontrplak ürün gamının üst ve alt sınıflarında yeni ürün
geliştirme çalışmaları olduğunu belirtebilirim.
Hangi Coğrafyalarda faaliyet gösteriyorsunuz
Üretim tesislerimiz ağırlıkla Finlandiya’da olmak üzere ayrıca
Rusya ve Estonya’dadır. Merkezimiz Finlandiya’da, ayrıca İsveç,
Danimarka, Almanya, Hollanda, İngiltere, Fransa, İspanya, Rusya, Çin ve Türkiye’de bölge şubelerimiz vardır.
Tüm global piyasalara bölge şubelerimiz ile hizmet verilmekte,
örneğin Türkiye ofisimiz sorumluluk alanına ayrıca Ortadoğu da
girmekte.
Türkiye pazarındaki yeriniz nedir hedefleriniz nelerdir?
TUIK verilerine göre 2015 senesinde toplam kontrplak ithalatı 279,000 m3 olarak gerçekleşti; bu tabi her türlü kontrplağı
içeriyor. Sektörde çok sayıda üretici&tedarikçi faaliyette, tüm
“plywood” (kontrplak) son kullanım alanlarına baktığımızda UPM
Plywood’un en önde gelen 2-3 üretici firmadan biri olduğunu
söyleyebiliriz. Sektörümüzde plywood denince akla ilk gelen film
kaplı beton kalıp kontrplağı; bu alanda WISA markamız 40 yıla
yaklaşan mazisi ile en bilinen, aranılan markalardan biri, özellikle kalite beklentilerin yüksek olduğu beton döküm işleri için.

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellikler nelerdir?
Bu takdir öncelikle müşterilerimize ait, ben kıyaslama yapmaktan
ziyade kendi faaliyetlerimizden bilgi vereyim. Günümüzde UPM
Plywood fabrikalarında en son teknoloji makineler ve teknikler
kullanılmakta; bunlara örnek olarak dünyanın en hızlı tomruk
soyma makinelerini, insansız transportör araçları, katman taşıyıcı
asansörleri, CNC sistemleri ve besleme robot kollarını, otomatik
yama makine sistemleri ve robot kollarını, otomatik katman sergi
sistemlerini, perde akma tutkal sistemleri, köpük tutkal sistemlerini, katman kalite sınıflandırma için optik gözleri, hassas rutubet
okuyucularını, sonar ile tutkallama kontrol sistemlerini, lazerli 3
boyutlu tomruk soyma optimizasyon sistemlerini, katman birleştirme makinelerini, maksi ebat üretim hatlarını, 40 gözden fazla
sıcak presleri, hassas kalibre ve zımparalama makinelerini, otomatik paketleme hatlarını ve tüm bunları kontrol ve idare eden bilgisayarlı otomasyon sistemlerini sayabiliriz. UPM Plywood bünyesinde dünyanın kendi alanlarındaki en gelişmiş ve modern huş
(birch) ve ladin (spruce) ağacı işleyen “plywood” üretim tesislerini

üretİmİmİzİn büyük kısmı PEFC ve FSC orman
sertİfİkasyonuna sahİptİr. UPM Holdİng Helsİnkİ
borsasına kotedİr, faalİyetlerİ şeffaf bİr
şekİlde perİyodİk olarak deklare edİlmektedİr.
bulundurmaktadır. Bu tesisler endüstrinin ihtiyaç duyduğu en
kaliteli hammaddelerin yetiştiği Kuzey coğrafyanın huş ve ladin
ağacı ormanları içerisinde yer almakta. Finlandiya’nın gelişmiş alt
yapı ağı ve UPM’in ileri lojistik hizmetleri ile sorunsuz ve çabuk
şekilde müşterilerimize ürünlerimizi ulaştırmaktayız. Üretimden,
satışa, lojistiğe ve müşteriye kadar tüm akış SAP bazlı bilgisayar sistemleri ile yürütülmektedir. Kontrplak endüstrisindeki en
gelişmiş Ar&Ge departmanına sahibiz, burada sadece yeni ürün
veya sistemler geliştirilmiyor, ayrıca mevcut üretimin kalite kontrolü sürekli denetleniyor ve hatta müşterilerimizin talep ettiği özel
testler de yapılıyor. Tüm bu faaliyetler büyük bir sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile yürütülmekte; misal üretimimizin büyük
kısmı PEFC ve FSC orman sertifikasyonuna sahiptir. UPM Holding Helsinki borsasına kotedir, faaliyetleri şeffaf bir şekilde periyodik olarak deklare edilmektedir. Bir AB üyesi olarak Finlandiya
ile AB adayı ve gümrük birliği üyesi ülkemiz arasında geçmişten
günümüze dostane ilişkiler hep süregelmiştir. Bu bağlamda Türkiye-Finlandiya iş konseyinde şubemizin önemli bir rol aldığını
söylemekten gurur duyuyorum. Yine Türkiye özelinde bakarsak,
sektörde kendi şubesi ile faaliyette bulunan ilk ve halen tek üretici
firma UPM Plywood’dur. Bu sayede hem iş ortaklarımıza hem de
son kullanıcılara tedarik, teknik konular, pazarlama, sorun çözme,
iletişim gibi konularda yakından destek veriyoruz.
Balcıoğlu firmasını nasıl tanımlarsınız?
Balcıoğlu ile uzun yıllara yayılan iş ortaklığımız var; değişken piyasa, ülke ve dünya şartları içinde beraber yol aldık. İş ilişkimizi
ifade etmek için tedarikçi-distribütör yerine iş ortaklığı tabirini
daha uygun görüyorum. UPM firma kültürümüzde uzun dönemli

iş ortaklıklarına hep önem ve kıymet verilmiştir, Balcıoğlu firmasından da buna karşılık görmekteyiz. UPM Plywood Türkiye’de
köklü bir geçmişe sahip, geleceğe de güvenle ve sağlam bir şekilde bakıyor; tıpkı Balcıoğlu gibi. Balcıoğlu’nu sektöründe 1 numaralı panel distribütörü olarak en gelişmiş kurumsal yapıya ve
profesyonel organizasyona sahip firma olarak görüyorum. Ayrıca
yönetimini vizyon sahibi, ekip çalışmasını ön plana çıkartan, gelişime ve teknolojiye önem veren, değişime ve diyaloğa açık olarak
beğenmekte ve takdir etmekteyim. Balcıoğlu çalışanları ekseriyetle uzun yıllardır firmalarında görev almaktalar ve firma ortakları
gibi işlerine sahip çıkan, motive olan arkadaşlar; kurumsal kimliği
tepeden aşağıya kadar tüm birimlerde ve davranışlarda görmek
mümkün. UPM Plywood için Balcıoğlu, sadece Türkiye’de değil
global ölçekte değerli ve önemli bir distribütör iş ortağıdır.
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Ümit
İnşaat

Hedeflerinden

sapmadan yola
devam

Si

zi tanıyabilir miyiz?
İsmim Ümit Ezcan, 1965 yılı
Ankara doğumluyum. Selanik göçmeni bir ailenin çocuğuyum. Babam emekli olduktan sonra
bu mesleğe başladı ama devam etmedi.
İşi 1980 yılında ben devraldım. Beyaz çimento işiyle başlayıp, zamanla ürün yelpazesini genişlettim. 1996 yılında yapı kimyasalları işine başladık. Günlük 250 tonluk
üretimi olan Barkim Yapı Kimyasallarını
kurduk. Ayrıca 8-10 tane firmanın bayiliğini aldık ve bu bayiliklerde Türkiye çapında
ilk beşteyiz.
Firmanızın faaliyetleri hakkında bilgi verebilir misiniz?
Biz yapı marketi mantığında hizmet veriyoruz. Ayrıca taahhüt işleri de yapmaktayız.
Fakat, bu işi çok fazla yapmıyoruz. Genelde taahhüt işlerinde seçici davranmaya
çalışıyoruz. Onun dışında Yapı kimyasallarında toptan ve parkende satış hizmeti
vermekteyiz.
Balcıoğlu ile ne tür işler yapmaktasınız?
Balcıoğlu’yla ilişkilerimiz, OSB alımıyla
başladı. 3-4 yıldır çalışmaktayız. Balcıoğlu;
ticareti bilen, piyasada isim yapmış, köklü

İnternet çağındayız, İNşaat sektöründe
yanlış uygulamayı, yanlış malzeme
kullanmayı anlamam mümkün değİl.
ve güvenilir bir firma. Bu nedenle kendileriyle birlikte çalışmaktan mutluyuz.
2015 yılı sizin için nasıl geçti?
2015 yılı bizim için iyi geçti. Bu durumun,
tabi ki şirket yapımızla büyük ilgisi var.
Gerekli alt yapımızı da düzgün oluşturduğumuzu düşünüyorum. Bizden
ürün almak, bankalardan kredi
almak kadar zor. Ama ticarete
başladıktan sonra da devamı
mutlaka geliyor. Bu sebeple de
krizlerden fazla
etkilenmeden ticaretimize devam ediyoruz. 2015 yılının son
çeyreğinde de fazla etkileneceğimizi düşünmüyorum.

Türkiye’deki yapı malzemeleri hakkında
bilgi verebilir misiniz?
Büyük müteahhitlerde marka kullanım
alışkanlığı, biraz daha oturmuş durumda.
Kaliteli malzemeler kullanıyorlar. Ancak,
piyasadaki müteahhitlerin kullandıkları malzeme kaliteleri hakkında aynı şeyi söyleye-

mem. Ustalarımız kötü malzemeyle bile iyi
işçilik çıkarabiliyorlar. Ama her zaman bu
durum söz konusu olmuyor tabi ki.
Piyasadaki inşaatlarda, personelin yeterli bilgi ve donanıma sahibi olduğunu
düşünüyor musunuz?
İnşaat sektöründe yanlış uygulamayı, yanlış malzeme kullanmayı anlamam mümkün
değil. İnternet çağındayız ve hiçbir şey
bilmeyen bir insan bile, evindeki ufak tefek onarımlarını sadece internete bakarak
yapabiliyor. Bizim ustalarımızın ve kalfalarımızın eğitim seviyesi ne olursa olsun,
internetten bile kolayca öğrenebilecekleri
birçok bilginin olduğunu düşünüyorum.
Bu nedenle, insanların bilgi ve donanımlarını arttırmaları, tamamen istemelerine ve

işlerini sahiplerine bağlı.
Rakiplerden sizi ayıran özellikler nelerdir?
Piyasalardaki rakiplerimize göre daha
nezih çalışma ortamları organize etmeye
çalıştık. Personellerimizin çoğu bayan çalışan ve tüm ürün yelpazemizle ilgili bilgi,
donanımları en üst seviyededir. İnsan ilişkilerinde bir adım daha önde olduğumuzu
düşünüyorum. Bu bizim en önemli farkımız.
Firmanızın hedefleri hakkında bilgi alabilir miyim?
Biz kurulduğumuzdan bu yana, hep kendi
çizgimizi koruyarak yolumuza devam ettik.
Ümit inşaat’ı her zaman daha iyi yerlere
taşımaya çalıştık. Bundan sonra da yine
kendi çizdiğimiz yolda devam etmek,
bizim en büyük hedefimiz.

2016 yılından neler bekliyorsunuz?
Müşteri portföyümüzü, ticareti olması gerektiği gibi icra eden firmalardan oluşturduk. Bunu geleceğe yapılmış bir yatırım
olarak da görebilirsiniz. Ümit inşaat olarak,
yine ve hep en iyi yerlerde olmak için çaba
göstereceğiz.
Eklemek istedikleriniz var mı?
Balcıoğlu’yla daha güzel yarınlar diyorum.
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TOKİ yeni ‘şehir’ler kuracak
TOKİ’nin “Yeni Yerleşimler, Yenilenen Şehirler Projesi”
ile artık sadece konut değil, master planlı büyük
yerleşim yeri projeleri de hayata geçireceği açıklandı.

Ön

ceden sadece acil barınma
ihtiyacına projeler üretildiğini belirten TOKİ Başkanı
Turan, Toplu Konut İdaresi
Başkanlığının (TOKİ) “Yeni Yerleşimler, Yenilenen Şehirler Projesi” ile master planlı büyük yerleşim yeri projeleri hayata geçireceğini bildirdi.
TOKİ Başkanı Ergün Turan, yaptığı açıklamada,
Toplu Konut İdaresinin konut üretimindeki yüksek tecrübesini, bina inşa etme aşamasından
yeni yerleşimler, yeni şehirler kurma ölçeğine
getirdiklerini söyledi.

Türkiye’nin farklı şehirlerindeki büyük konut
alanlarında yürütülen uygulamaları “Yeni Yerleşimler, Yenilenen Şehirler Projesi” ile farklı bir
safhaya taşıdıklarına dikkati çeken Turan, “Artık
TOKİ sadece konut değil, master planlı büyük
yerleşim projeleri hayata geçiriyor. Yeni şehirler
inşa ediyoruz, sadece insanların barınma ihtiyaçlarını karşılayan değil aynı zamanda yeni
sosyal yaşam alanları oluşturan şehirler inşa
ediyoruz” diye konuştu.
İlk adım Gaziantep’te atılacak
Turan, “Yeni Yerleşimler Yenilenen Şehirler
Projesi”nin ilk adımının Gaziantep Büyükşehir

Belediyesi işbirliğinde Gaziantep Kuzey Şehir
Projesi ile hayata geçeceğini dile getirdi.
Kalitede yeni evreye geçildi
Başkan Ergün Turan, TOKİ’nin geçmiş dönemin
şartlarında, özellikle dar gelirli vatandaşlar için
acil barınma ihtiyaçlarına dönük, düşük bütçeli uzun vadeye yayılmış ödeme koşulları olan,
ekonomik açıdan cazip konutlar üretmenin esas
olduğunu anımsattı. Turan, TOKİ’nin artık kalitede yeni bir evreye geçtiğini vurgulayarak “İleri
teknolojinin kullanıldığı, güvenli, estetik arayışına yanıt veren yapılarımızı, TOKİ tecrübesiyle
inşa ediyoruz” dedi.
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3. köprü ve 3. havalimanı için

tarih verdi...

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım,
3. köprünün Temmuz-Ağustos gibi hazır hale geleceğini, 3.
havalimanının ilk etabının da 26 Şubat 2018’de açılacağını söyledi.

Ba

kan Binali Yıldırım,
NTV’de gündeme ilişkin
açıklamalarda bulundu.
HGS cezalarıyla ilgili düzenleme hakkında konuşan Yıldırım,
“2015 Nisan’ında cezalarla ilgili kanunda
değişiklik yapıldı. O tarihten önce geçişlerde en uzak mesafeye ceza 10 kattı. O
düzeltildi ama Nisan 2015’ten sonraki
uygulama. Geriye de işlemesi lazım. Bu
değişiklikle cezalar geçtiği mesafeye göre
kesilecek. Yüksek gibi gözüken cezaların
birçoğu önemli ölçüde rahatlayacak. Ce-

zaların affedilmesi, kaldırılması söz konusu değil” diye konuştu.
‘3. KÖPRÜ Temmuz-AĞUSTOS’A HAZIR’
Yıldırım, Temmuz-Ağustos gibi 3. köprünün hazır hale geleceğini belirtti. Bakan
Yıldırım, 3. havalimanının ilk etabının da
2018’de açılacağını söyledi. Yıldırım, “3.
köprü aslında önümüzdeki Mayıs gibi bitiyor ancak devam eden yollar var 115
kilometre bağlantı yolları ile 225 kilometreyi buluyor bunlar tamamen bittikten sonra açalım diye bir karar aldık. Dolayısıyla

Temmuz-Ağustos gibi açılışa hazır hale
gelecek. 3. havalimanı da tüm hızıyla devam ediyor. Biliyorsunuz bu dünyanın en
büyük havalimanı birinci etabı 26 Şubat
2018’de açılmış olacak. Ondan sonra iki
etabı daha var. Onlar da alınacak. Bittiğinde 150 milyon dünyanın en büyük havalimanı olacak” diye konuştu.
Binali Yıldırım, Kanal İstanbul projesinin ve
hazırlık çalışmalarının bu yıl hızlanacağını
ifade etti. Projenin yıl sonuna kadar ihalesinin yapılması planlanıyor.

‘3. KÖPRÜ Temmuz-AĞUSTOS’A HAZIR’
Yıldırım, Temmuz-Ağustos gİbİ 3.
köprünün hazır hale geleceğİnİ belİrttİ.
Uçaklarda Kürtçe anons yapılacağı şeklindeki haberlerin sorulması üzerine Yıldırım, “Hayır.
Türkiye’nin resmi dili Türkçe’dir. Ana dilde öğrenmek serbesttir. Tek devlet tek millet tek Vatan ve
tek bayrak. Bu 4 değişmez ilke asla ve asla tartışma konusu olmaz. Gündeme getirilen öz yönetim
sözde yönetim bunlar zırvadır” dedi.
Yıldırım, ‘Hızlı trende hem duble yollar ya da otoyollarda bundan sonra öncelik verilecek alanlar neler
olacak?’ sorusuna, “2019’a kadar 30 bin kilometre
bölünmüş yol hedefliyoruz. Ankara-Niğde arasına
otoyol yapacağız” cevabını verdi.

GEÇMİŞTEN GELECEĞE
HEP BİRLİKTE...

BAŞARIMIZ, ÇALIŞANLARIMIZIN
BAŞARISIDIR. HEP BİRLİKTE DAHA
NİCE 20 SENELERE...

Balcıoğlu Şirketler Grubu, geleneksel olarak düzenlediği
şirket çalışanlarının motivasyonu ve sinerji toplantısında,
20 yılı geçmiş çalışanlarını plaket ile ödüllendirdi.

Ba

lcıoğlu Şirketler Grubu
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Zeki Balcıoğlu
çalışanlarına yaptığı konuşmada, Balcıoğlu olarak geçmişten günümüze kadar gelinen noktada çalışanların
şirkette kattığı değerden ve önemden bahsederken aynı zamanda şirketlerdeki istikrarın ne kadar önemli olduğunu vurguladı.
Gecede plaket ile onurlandırılan çalışanlar
teker teker söz alarak, Balcıoğlu’na bunca
yıldır hizmet etmekten büyük keyif aldıklarını,
ayrıca kendilerine kattığı değerden bahsederek Zeki Balcıoğlu ve Kemal Çolakoğlu’na
ayrı ayrı teşekkür ettiler. Gecede bir diğer
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Kemal Çolakoğlu ise “Balcıoğlu’nun piyasada yıllardır
devam eden liderliği, sizler gibi kendi alanlarının lideri olan çalışanları sayesindedir” sözleriyle çalışanlarının performanslarını takdir
etti. Gece, kesilen pasta ile devam etti.

Şinasi Özdemir - 25.Yıl

Mustafa Çalışkan - 21.Yıl

Zeki Öztürk - 21.Yıl

Başarılarının
Devamını Dİlerİz
Fikret Akyol - 21.Yıl
Zeki Balcıoğlu

Kemal Çolakoğlu

Davut Uğurlu - 20.Yıl
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TÜRKİYE İMSAD:

“2016 KAYIP YIL OLMAYACAK”

2015’te frene basan inşaat sektörü, 2016’da yüzde 2,5-3,0
seviyelerinde büyüyecek

Tü

rkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), 2015 yılı
dördüncü Gündem Buluşmaları Toplantısı’nda inşaat sektörünün
2015 değerlendirmesini yaptı ve 2016 öngörülerini açıkladı. Toplantıda, 2015 yılında
sektörün frene bastığını ve yüzde 1 büyümeyle kapanacağını söyleyen Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, 2016 yılının “kayıp yıl” olmayacağını ve
sektörün yüzde 2,5-3,0 seviyelerinde büyüyeceğini öngördüklerini söyledi.
Türkiye İMSAD, yılda dört kez düzenlediği
Gündem Buluşmaları Toplantısı’nın dördüncüsünü Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu
Başkanı F. Fethi Hinginar, Türkiye İMSAD
Ekonomi Danışmanı Prof. Dr. Kerem Alkin,
Ekonomi ve Strateji Dan. Hiz. Başkanı Dr.
Can Fuat Gürlesel ve Halk Yatırım Araştırma
Direktörü Banu Kıvcı Tokalı’nın katılımıyla 17
Aralık Perşembe günü düzenledi. Toplantıda, inşaat ve inşaat malzemesi sektörünün
2015 yılını nasıl geçirdiği değerlendirilirken;
2016 yılı öngörüleri, Rusya ile yaşanan kriz,
genel ekonomi ve bankacılığa dair beklenti
ve gelişmeler gibi birçok önemli konu masaya yatırıldı.
HİNGİNAR: “2015 YILINDA FRENE BASTIK”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı
F. Fethi Hinginar konuşmasına “7 Haziran
seçimlerinin hemen sonrasında gerçekleştirdiğimiz Gündem Buluşmaları Toplantımızda 2015’in tamamının “kayıp yıl” olma
riskini tartışmıştık, yılın sonuna yaklaşırken

ortaya çıkan rakamlar 2015 yılında frene
bastığımızı bize net bir şekilde gösterdi. Rakamlara baktığımızda;
inşaat malzemeleri sanayi üretiminin 2015
yılı ilk çeyreğinde yüzde 6,7 küçüldüğünü,
ikinci çeyrekte yüzde 1,4 büyüdüğü, üçüncü çeyrekte ise yüzde 0,3 gerilediği sonucunu görüyoruz. Senenin ilk dokuz ayında
inşaat malzemeleri sanayi üretimi ortalama
yüzde 1,9 oranında küçülürken, alınan yapı
ruhsatları yüzde 24,8, alınan konut yapı
ruhsatları yüzde 25,2, alınan konut yapı ruhsatları daire sayısı ise yüzde 23,6 oranında
azaldığı görüldü. Yılın ilk on ayında özellikle
yabancılara konut satışının etkisiyle konut
satışlarında yüzde 12,3 artış oldu. Yılın ilk
on ayında yabancılara konut satışında yüzde 19,5 artış yaşandı. Özellikle belirtmekte
fayda var ki; yılın ilk dokuz ayında yabancıların gayrimenkul alımı yüzde 6,6 azalmış.
Yani yabancı yatırımcının daha çok konut
projelerine yöneldiğini gözlenmiştir.
İhracat rakamlarına bakıldığında ise yılın
ilk dokuz ayında inşaat malzemesi sektörü
yıllık ihracatının yüzde 14,3 düşerek 18,7
milyar dolara gerilediği görülüyor. İnşaat
malzemesi sektörü yılsonu kapanışının ise
19 milyar dolar seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Ciddi bir düşüşün olduğu
inşaat sektörünün, son gelen verilere göre,
2015 yılını yüzde 1 büyüme ile kapatılacağı
tahmin ediliyor” dedi.

Mustafa Koç Kimdir?
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç,
kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Ko

ç Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa
V. Koç, Koç Ailesinin 3.
Kuşak üyesi ve işadamıdır. ABDde George Washington Üniversitesi İşletme bölümünden 1984 yılında mezun
olmuştur.
Çalışma yaşamına 1984’te Tofaşta Müşavir olarak başlayan Koç, Ram Dış Ticarette
Satış Müdürlüğü ve Satış Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur. 1992
yılında Koç Holdinge geçerek sırasıyla Başkan Yardımcılığı, Başkan, Yönetim Kurulu
Üyeliği ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği
görevlerini yürütmüştür. 2003 yılından beri
Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır.
Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği
Yüksek İstişare Kurulu Onursal Başkanı
ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Üyesi’dir.
Genç Başkanlar Organizasyonu üyesi olup,
JP Morgan Uluslararası Konseyinde, RollsRoyce Uluslararası Danışma Kurullarına
ve Council on Foreign Affairs Uluslararası
Konseyinde yer almaktadır. Bilderberg Toplantılarının Yürütme Kurulu Üyesidir. 2005
yılında İtalya Hükümetinin Cavaliere DIndustria nişanı ile ödüllendirilmiştir.
Mustafa V. Koç, ekonomik ve sosyal kalkınmaya büyük önem veren ve bu alanda
World Monuments Fund ve Carnegie Vakfı ile BNP Paribas gibi saygın kuruluşlarca
ödüllendirilen Koç Ailesinin sosyal ve kültürel yaşama katkılarını hayata geçiren Vehbi
Koç Vakfının Yönetim Kurulu ve Türk Eğitim
Gönüllüleri Vakfının Mütevelli Heyeti Üyesiydi.
1960 yılında doğan Koç, evli ve iki kız çocuğu babasıdır. Golf , binicilik, havacılık ve
scuba ile ilgili alanlarda aktif sporcu olan
Koç İngilizce ve Almanca biliyordu.
Mustafa Koç, Abdülhamid’in subaylarından
Nuri Paşa tarafından 1895’te yaptırıldığı
Beykoz Kanlıca’daki Nuri Paşa Yalısı’nda
oturmaktaydı.

Üyelikleri:
İstanbul Sanayi Odası üyesi,
TÜSİAD üyesi,
DEİK üyesi,
Young Presidents Organization (YPO) üyesi,
İstanbul Golf Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı,

1907 Fenerbahçe Spor Kulübü Kongre Üyesi,
East West Institute Üyesi
Mustafa Koç kitapları
Küresel Gıda Düzeni Kriz Derinleşirken
Persenk / Persenk Açıklaması
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GİTTİK, GÖRDÜK, BEĞENDİK

MODELPAN

Eskişehir’de 130 dönüm arazi üzerine kurulu, 5.000 m²’lik Entegre
Üretim Tesislerini gezen Balcıoğlu Satış Uzmanları, oldukça
etkilendiklerini dile getirdiler.

Ür

etim tesisini gezen Balcıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Sayın
Kemal Çolakoğlu, yetkililerden
tesis ile ilgili bilgi aldı ve üretimi
yakından inceleme fırsatı buldu. Modelpan Genel Müdürü Sayın Z.Sibel Hızlan, Balcıoğlu için
yapılan sunumda, işbirliğinin her iki firma ve Ülkemiz için hayırlı olmasınını temenni etti. Sunum
esnasında Modelpan Mangazit Levha ile ilgili
bilgiler verilerek, uygulama örnekleri gösterildi.
Balcıoğlu ile Modelpan arasında yapılan anlaşmayla Türkiye’de yapı levhası pazarının daha da
rekabetçi olacağı ve bu rekabetin her iki firma
içinde olumlu olacağı bilgisi verildi.

Balcıoğlu İle Modelpan arasında yapılan
anlaşmayla Türkİye’de yapı levhası
pazarının daha da rekabetçİ olacaK
COMFORT

ELEGANCE

METROPOLITAN

Standart Ölçüler (mm)
Kalınlık : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,20
En
: 1250
Boy
: 2500

Standart Ölçüler (mm)
Kalınlık : 8, 10, 12
En
: 1250
Boy
: 2500

Standart Ölçüler (mm)
Kalınlık : 8, 10, 12
En
: 1250
Boy
: 2500
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• Yüksek kalitede, perdahlanmış 400 gr/
m² fenol filmi ile kaplanmış OSB 3 levha.
• Levha kenarları suya dayanıklı esaslı
boya ile kaplıdır.
• Yoğun kesidi sayesinde çivi veya vida
tutma özelliği yüksektir. Yüzey bakımları
düzenli olarak yapıldığında Orientply
defalarca kullanılabilir.

Orientply levhaları beton kalıplarında ve diğer yapısal
uygulamalarda kalıplık kontrplak, kontrtabla gibi ürünlere göre
daha ucuz ve kaliteli çözümler sunar.
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“Orientply”
Beton
Beton Taban
Yatay Kuşak
Dikey Kalıp Kirişi
Bağlantı Elemanı
Perçinli Vida
Payanda
Taban
“Orientply”

İkitelli OSB Mah. Keresteciler Sitesi 4.Blok Sokak No: 43
Başakşehir / İstanbul
Tel: 444 88 78 - Faks: 0 (212) 670 51 51
info@balcioglu.com.tr - www.balcioglu.com.tr
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Trabzon’da 160 m’lik
Köprü Suyun Üstüne
Değil Kenarına Yapılmış
Trabzon’un Arsin ilçesi sahilinde karada başlayıp, karada biten,
altından hiç bir şey akmayan 160 metre uzunluğundaki dev köprü,
fıkralara malzeme olacak türden konumuyla dikkat çekiyor.

Dünya Hiç Bu Kadar
Yükselmemişti!

2014 yılında dünyada gökdelen rekoru kırıldı. Yeni açılan 97 yeni
gökdelenin 11 tanesi ‘süper yüksek’ kabul ediliyor.

20

14 dünyanın en yüksek
yılı oldu. Yüksek Binalar
Komitesi (Council on Tall
Buildings and Urban Habitat - CTBUH) adlı kuruluşun raporuna göre
dünya geçen sene 97 yeni gökdelen kazandı. 200 metreden daha yüksek bu binaların
11 tanesi ise ‘süper yüksek’.
592 metrelik One World Trade Center
2014’ün en yükse binası olurken onun he-

men ardından 471 metrelik World Trade
Center Abu Dhabi geliyor. Üçüncülük ise
Çin’in 370 metrelik gökdeleni Wharf Times
Square 1 oldu.
Gökdelen yarışında ipi geçen yıl 58 yüksek
bina diken Çin göğüsledi. Uzmanlar Çin’in
daha göklere yükselmeye devam edeceğini
200 metre ve üzeri çok sayıda bina tasarımı yapıldığını, ülkenin kentleşmesi planları
kapsamında çok sayıda kente bu tür gök-

delenler yapılacağını bildirdi. Yarışın ikinci
sırasındaki Filipinler var. Onu sırasıyla Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, ABD , Japonya,
Endonezya ve Kanada takip ediyor. İli ve
Japonya ise bu yıl ilk süper yüksek binalarını
inşa etti. Uzmanların beklentisine göre 2015
‘yükselmekte’ daha iddialı olacak. Eğer herşey yolunda gidese 105 ya da 130 yeni gökdelenin tamamlanması planlanıyor. Bunların
15 tanesi ‘süperyüksek’ Şangay Kulesi ise
‘megayüksek’ olacak.

Gökdelen yarışında İpİ geçen yıl 58 yüksek bİna dİken
Çİn göğüsledİ. 592 metrelİk One World Trade Center

2014’ün en yükseK bİnası olurken onun hemen ardından
471 metrelİk World Trade Center Abu Dhabi gelİyor.

De

relerinin bolluğuyla ve
ulaşım
konusundaki
ihtiyacıyla
bilinen
Trabzon’da, sahil kenarına kurulan dev köprü, bulunduğu mevki ve
büyüklüğüyle dikkat çekiyor. 300 dönümlük
dolgu alanı içerisinde gezinti alanlarıyla dikkat çeken Arsin sahilinde, 5 metre genişliğinde ve 160 metre uzunluğundaki dev köprü,
dereler üzerindeki tehlikeli asma köprüleriyle
ve sık sık ölümlere neden olan teleferik ulaşımıyla gündeme gelen Karadeniz’de kafaları
karıştıran bir manzaraya sebep oluyor.

Köprüye harcanan masraf düşünüldüğünde
de hiç inandırıcı değil. Seyirden çok daha
önemli ihtiyaçlar var. Bu köprüye harcanan
masrafla, ihtiyaç olan bir çok dere üzerine

köprü yapılabilirdi. Karadeniz’de insanlar bir
yamaçtan diğer bir yamaca ulaşabilmek için
ölümü göze alıyor. Bu köprü kelimenin tam
anlamıyla trajikomik” dedi.

Ramazan Bayramı sebebiyle sahilde ailesiyle vakit geçiren Ömer Kara isimli vatandaş,
sık sık sahilde vakit geçirdiğini söyleyerek,
“Yapılırken bir ihtiyacı karşıladığını düşünmüştüm. Aradan geçen zaman zarfında bu
ihtiyacın neye tekabül ettiğini hala daha anlayabilmiş değilim. Ucu Rusya’ya bakıyor.
Ondan da bir şey çıkmadı” diye konuştu.
Köprünün faydalı bir amaç için değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyleyen bir
başka vatandaş Ayfer Çakır ise, “Söylentilere göre bu köprü seyir amaçlı kurulmuş.
Madem öyle yatay değil de dikey yapsalardı.
Belki o zaman manzara daha geniş olurdu.

“Yapılırken bİr İhtiyacı karşıladığını
düşünmüştüm. Aradan geçen zaman zarfında
bu İhtİyacın neye tekabül ettİğİnİ hala daha
anlayabİlmİş değİlİm.

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

5 kişi 10 inch Tablet kazanma şansı yakalayacaktır.
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