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GEçmİşTEN BUGÜNE
Balcıoğlu

Firmamız 1985 yılın’da   Aksaray da 
küçüklanga caddesinde  çatı  kaplama  
malzemeleri  -  izolasyon  malzemeleri 
satış ve uygulama faaliyetlerinde 
bulunmak üzere   şirketimiz  faaliyetlerine 
başlamıştır.

Balcıoğlu   Mümessillik   şirketimiz   
uygulama yaptığı 1985  -2004  yılları  
arasında,  yaklaşık  5. 000.000 m2 çatı 
kaplama uygulaması ve 3.000.000 m2 
izolasyon uygulama referanslarına ulaştı.

Balcıoğlu sadece  plywood ithalatı yapan upm 
distrübütörlüğü ile değil, plywood üretiminde  söz  
sahibi  olan  Rusya –  Malezya  –  Endonezya - 
Vietnam - Şili - Romanya ve  benzeri  ülkelerin  de  
temsilcisi ya da distürübütörü sıfatı ile de büyüyerek 
faaliyetlerine devam etmektedir.

Balcıoğlu mümessillik ltd. şti. ise çatı kaplama 
ve izolasyon malzemelerinin satış ve uygulamasına 
devam ederkenürün gamına orman envali olmasına 
rağmen kullanım alanı bakımından çatı – izolasyon 
sektöründe kullanılan osb lev-haları da ekleyerek bu 
ürünün de satışına başlamıştır.

Böylelikle de firmamız, sunta ve osb’de dünya 
devlerinden olan Kronospan Osb levha ürününde ilk 
Türkiye temsilcisi ve dünyada satış birincisi olmuştur.

İlk Fuarımız
2011 İstanbul Yapı Fuarı1991 İstanbul Yapı Fuarı
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Türkiye’nin ilk plywood 
distribütorü

1997  yılına  gelindiğin  de  ise  
şirketimiz  orman  ürünleri kısmında  
inşaat  sektörünün  gittiği  konjönktürü  
dikkate alarak radikal bir kararla 
kereste üretimi ve satışını bırakıp 
plywood’un dünyadaki dev markası UPM 
distribütörlüğünü alıp satışına başlamıştır.
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balcıoğlu

EDİTÖRÜn
KALEmİNDEN

Satış ve Pazaralamanın temel 
unsurlarından biri olan müşteri odaklı olmak; 
talep gören (moda olmuş) bir malı, müşteriye 
sunmak veya parlak reklamlarla bir ürünü 
müşteriye sunmak ya da en ucuz fiyatla bu 
ürünü sunmak olarak anlaşılabiliyor. Ama 
basitçe  kavramın  temel açılımına bakarsak, 
sunulan ürünün kullanımı neticesinde 
müşterinin maksimum faydasına ve 
menfaatine olmasıdır diyebiliriz. 

İşte  Balcooğlu’nun anlayışı 
da  bu temel  kavram yönündedir. 
Kurulduğumuzdan günden bu yana, 
Doğru alt yapı, Doğru malzeme ve Doğru 
uygulama sloganımız olmuştur. Bu anlamda, 
müşterilerimize sadece malzeme değil 
kullanımlarına uygun ürünler sunarak 
bu görevimizi layıkıyla yerine getirmeye 
çalışıyoruz. Bunun için arkadaşlarımıza 
eğitimler veriyor, Ar-Ge ekibimizle birlikte 
yerli ve yabancı kaynaklardan araştırmalar 
yapıyoruz. şantiyelerde ihtiyaçların neler 

olduğunu saptıyor, ayrıca gelenekselle 
modernin nasıl kaynaştırılacağı hakkında 
müzakereler yapıyoruz. 

 Peki bütün bunlar neden dersiniz? 
Öncelikle bu cennet vatanın güzel 
insanlarına tüm bunları bir borcumuz 
olarak görüyoruz. İyi bir şeyler yapmanın 
veya yapmaya çalışmanın, bir nebze de 
olsa insanlara fayda sağlayabilmenin 
mutluluğunu ve iç huzurunu yaşamak 
istiyoruz. 

 Kısacası, işimizi seviyoruz. Ticaret bir 
çekişme değil, güzel olanı yakalamada bir 
yarıştır. 

2013 yılında, sizleri işiniz için en 
faydalı olduğunu düşündüğünüz yepyeni 
ürünlerle buluşturmanın telaşı içerisindeyiz. 
Bu anlamda  destekleriniz ve ilginiz bize güç 
verecektir. 

 
Güzel bir sene diliyorum.

İmTİYAZ SAHİBİ 
ZEKİ BALCIOĞLU

GENEL YAYIN YÖNETmENİ 
(SORUmLU)
TALHA OKUR

Art Direktör
ÜNAL CANDAN  
unal.candan@balcioglu.com.tr

YAYIN DANIşmANI:  
İSRAFİL DALYAPRAK 
AHMET GÜNGÖREN 
ALİm SARIçİçEK 
UĞUR AKKUş 
BARIş SAĞLAm 
SERKAN İKİZ 

müşteri İlişkiler
SIDIKA TANRIVER

Abone ve Dağıtım
NİLÜFER SÖZ 

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

müşteri  odaklı olmak modayı takip etmek midir ?

balcıoğlu künye
www.balcioglu.com.tr

Zeki BALCIOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
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mAKRO İNşAAT’TAN 
GELİşTİREREK BÜYÜYECEK
makro İnşaat hedeflerini büyülterek 2013 de 
Türkiye’de sayılı projelere imza atmayı hedefliyor.
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Si
zi biraz tanıyabilirmiyiz.?

Adım Burhan Ağıryılmaz. 1971 doğumluyum, evli 

ve 4 çocuk babasıyım. 1993 Uludağ Üniversitesi Balıkesir 

mühendislik fakültesi mezunuyum. Yaklaşık 20 sen-

edir İstanbul’da özel sektörde şantiyecilik yapıyorum. 2-3 senesi teklif 

hazırlama olarak geçmekle beraber tamamı şantiyecilikle geçmiştir. Kısa 

ve öz olarak bu şekilde tanıyabilirsiniz beni.

Balcıoğlu bayiliğini seçmekteki nedenlerinizi öğrenebilir miyiz.?

Balcıoğlu, hizmet alımı noktasında, doğru bilgi alma konusunda 

ve malzeme almasam bile her zaman bilgi aldığım bir firmadır benim için. 

Dolayısıyla bu yakınlığı ve bilgilendirmeyi onlarda yakalayabildiğimiz için 

malzeme alımı noktasında da satınalmaları her zaman yönlendirmeyi 

istiyorum. Zaman zaman da daha önceki firmalarımda da başarılı olduk, 

çünkü ne aldığımı ne almadığımı biliyorum. Ucuz mala ihtiyacım var 

dediğimde bu projede maliyetlerim doğrultusunda böyle öngörmüşüm 

dediğimde bana ona uygun malzeme veriyor ve sorun olmayacağını 

söylüyor. Sorun da olmuyor. Dolayısıyla sağlıklı, güvenilir bilgiyi alabildiğim 

için Balcıoğlu’yla çalışmayı tercih ediyorum.

Sektördeki deneyimlerinizden biraz bahdebilir misiniz?

Ben hep şantiyecilik yaptım, kısa bir süre hariç. Özel sektörde aşağı 

yukarı mühendisliğimin 8-9 senesi Kiptaş’a iş yapan mütahitlerde geçti. 

İlk büyük tecrübem 95 Kiptaş 1. Etap’la başladı, sonra 4.Etap 1.Kısımda 

150 konut yaptım. Yine Kiptaş 4.Etap 1.Kısımda Demo İnşaat da 192 konut 

yaptım. Kiptaş Pendik Taşlı Bayırda Adalet Bakanlığı’nın 56 Konut alt yapı 

çevre düzenleme işini yaptım. Yine Kiptaş da 5.Etap da 2000 Kişilik Camii, 

alt yapı ticarethane ve işyeri vs. Bu saydıklarım Kiptaş’da yaptığım işler. 

Onun dışında özel sektörde Biat İnşaat’la mühendislik hayatıma başladım. 

Biat İnşaatta 5 yıl çalıştıktan sonra en az 4 sene çalışdığım, Ak Yapı İnşaat, 

sizinde tanıdığınız bildiğiniz bir firmadır. Ak Yapı İnşaat’ta 3 tane metro 

istasyonu, İstoç otel ve Alışveriş merkezi yapıp ayrıca Çatalca Rüzgar 

enerjilerinin temellerini yaptık. Sinpaş Heskop kaba inşaatı, yine şuan 

yapımı devam eden Torunlar Mall Of İstanbul kaba inşaatın bir kısmında 

çalıştım. Şimdi ise Makro inşaat’la geçen sene Ataşehir’de başladığımız 

camii inşaatını anahtar teslim bitirdik.

Devlet Projelerinde çalışmanın avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Devlet projelerinde resmi ihale kanunu sizi daha fazla bağlıyor. Özel 

sektörde yaşadığımız sıkıntıları karşılıklı makul gerekçeler sunduğunuzda 

onlarla anlaşabilirsiniz belki. Fakat Resmi işlerde karşı taraf sizi anlaya-

bilse bile bazı prosüdürler işe engel olabiliyor.

İnşaat sektöründe çalışma şartları nasıl?

İnşaat sektörü, düz işçiden başlayıp en tepedeki yöneticiye kadar 

çok fazla fedakarlık gerektiren bir sektör. Mesai saatleri diye bir durum 

çok fazla olmuyor. İnşaat sektöründe iş kazalarının oranı yüksek, dolasıyla 

akşam evinize gitseniz bile bir telefon gelebiliyor, evden veya misafirlik-

den kalkıp hastaneye gidebiliyorsunuz. Onun dışında malum; sabah işe 

başladın, akşama kadar kalıbı bitirdin, beton döküceksin, beton uzun 

sürüyor. Beton önemli, kimseye bırakıp gidemiyorsunuz. Bunun gibi birçok 

zorlukları sıralıyabiliriz. Dünyanın geldiği noktada birçok inşaat firması 

var, herkes dörtnala yarış halinde. İşverenler bir takım cezalar koyuyorlar 

ve bunlar ufak rakamlar değil. Dolayısıyla herkes hedefe kitlenmiş bir 

vaziyette. Üst yönetici bu konuda görev ve sorumluluğu bize veriyor, 

dolayısıyla bütün yük sırtımıza binmiş oluyor. Biz de işi yetiştirebilmek için 

alt ekibimize aynı baskıyı yapıyoruz ve bundan dolayı hem bedensel hem 

ruhsal yorgunluğumuz artıyor.

Türkiye’deki inşaat sektörünü nasıl görüyorsunuz?

Geldiğimiz noktada 10 senedir iyi bir yerde ve daha iybir noktaya 

doğru ilerlediğini görüyorum. Bunlar bir takım imkanlarla ve maaliyetlerle 

de alakalı. Basit bir örnek vereceğim size; dış cephede iskele kuruyoruz. 

Bugün batıda büyük firmalarda birçok yerde dış cephelerdeki iskelenin 

işçinin aynı bir apartmana çıkar gibi kullandığı bir merdiven var ama biz 

daha düne kadar kullandığımız iskelelere tırmanarak çıkıyorduk, pencerel-

erden çıkıyorduk vs. Bu birincisi iş güvenliği açısından ciddi bir sıkıntı 

oluşturuyor. İkincisi ise yine bu aynı şekilde iskelelerdeki platformlar alttan 

üstte alılarak çıkarılmaya çalışılıyordu. Bunlar çok sıkıntılı şeyler, neden 

bunlar kaynaklanıyor? Çünkü İşler geliyor gidiyor maliyetlere dayanıyor, 

işler ucuza alınıyor vs. Neticede en tepede birileri para kazanıyor. Bir bunu 
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paylaşmıyor, çoğu kendisinde kalsın istiyor. İkincisi az kazanmayı sorun 

etmeyen insanlar da maliyetlerini arttırmıyor. Artarsa artsın bir süre sonra 

herkes bunu kabul edecek. Örneğin; çadırlarda iş kazası oldu, birden bire 

çadırlar kalktı. Neden, çünkü sansasyon oldu. Yani bizim bir şeyleri düzelt-

mek için ille başımıza kazaların gelmesi gerekmiyor.

Kentsel dönüşümle beraber neler yaşayacağız sizce?

İstanbul için konuşmak gerekirse, gerçekten işi bilen insanların 

başta olmayışından dolayı şehirleri maalesef çok kötü hale getirdik. Bir 

yerden başlamak lazımdı ve bu uygulamayı o yüzden çok doğru buluyo-

rum. Halk doğru bilgilendirilirse, sivil toplum kuruluşları ve basın yoluyla 

güzelce anlatılırsa bence bütün vatandaşlarımız bu işe destek olur. Böyle-

ce güzel bir İstanbul oluşur. Ama ben bütün bu işin altından Devlet kökenli 

firmaların çıkabilceğine inanmıyorum. Özel sektördeki firmaların önünü 

açmaları lazım, o zaman daha verimli işler yapılır diye düşünüyorum.

Bilindiği üzere Avrupa ve Amerika’daki şehir düzenine bir özenme 

durumu vardır. Örneğin, uzun caddeleri, düzenli ve bir birine simetri 

yapıları, mutfakların güneye bakar bir nizam bir disiplin içerisinde olması 

vs. Ama Türkiye’de ne kadar da İnşaat sektörü gelişiyor desek de  

şehircilik planlaması yeterli düzeyde değil.  Bir inşaat firması aldığı arsaya 

kendi düzenini, kendi yapısını getiriyor. Bu durumlar düşünüldüğünde 

şehirlerin bütünlükleri hakkında neler söylemek istersiniz?

Konunun anlaşılması açısından benzer bir örnek vermek istiyo-

rum. Kat karşılığı yaptığım bir inşaatta, bodrum kata otopark yapmam 

gerekiyordu. Ama maalesef oraya araç indirme şansım da yoktu.  Şimdi bu 

noktada, yanımdaki binayla koordine iş yapabiliyor olsaydım, daha geniş 

açı elde edebilip oraya otopark planlayabilirdim. Merkezi ilgilendiren nok-

tada Devletin müdahil olması lazım bence. Bunları masa başında önceden 

çözemezseniz, geldiğiniz noktada sorun teşkil eder.

Sektörün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?

2013 senesi çok durağan olmasa bile biraz yavaşlama olur ve 

seçimlerden sonra tekrar ivme kazanır. Ayrıca insanlar konut ihtiyacını 

yatırım aracı olarak görüyor ve ciddi kredilere yüklenmeler var. Bu noktada 

ileride toplumsal sıkıntılar çıkmaması için bireylerin çok iyi planlama 

ve analiz yapması gerektiğini düşünüyorum. Türk insanı batıdaki gibi 

oturmuş standart bir işi standart bir gideri olan toplum değil, o yüzden 

kredi noktasında endişelerim var. 

Hayalinizde yapmak istediğiniz bir proje var mıdır?

Amerika’daki gibi güzel, kendi bahçesi olan, inasanların arabasıyla 

kendi evinin garajına girebildiği, oyun alanları olan bir site ve bahçeli 

nizam çok katlı olmayan evler hayal ediyorum. Akıllı bina teknolojisiyle 

donatılmış bir projeyi ise tam anlamıyla istediğim şekilde yapmadım, onu 

yapmak isterim. Marmaray gibi büyük bir projede de çalışmak isterim.

İnşaat sektörüne yeni girecek firmalara tavsiyeleriniz nelerdir?

Bir kere insanın işini iyi bilmesi gerekir, sağlam adımlar atması 

gerekir. İyi işler örnek olarak alınabilir. Öncelikle insanın biraz çalışkan 

olması lazım. Osmanlı İmparatorluğu 600 sene boyunca sağlam başarılar 

yakalamış. Batı birçok şeyi bizden örnek almış. Ama ne yapmış etmiş son 

200 senedir bizi geçmiş. Biz Ar-Ge ye yatırım yapmıyoruz, uzun planlama-

lar yapmıyoruz, kısa vadede para kazanma arzusu içindeyiz, bunun yanlış 

olduğunu görebiliyoruz. Marka olabilmek için Ar-Ge ye vakit ayıracağız, 

aynı mantıkla işlerimizi çözmeyeceğiz, uzun vadeli düşüneceğiz. O zaman 

başarı kendiliğinden geliyor.  

Son olarak eklemek istediğiniz birşey var mı?

Evet, sektörde maalesef bilgisi eksik, yaptığı işi tam olarak 

beceremeyen, aldığı malzemenin markasını ve malzemenin cinsini 

kavrayamamış insanlar var. Örneğin, adam Plywood alıyor ama neyi 

aldığını bilmiyor. Ucuz plywood alıyor ama bilmiyor ki aslında neler kay-

bediyor. O yüzden sektörün bilgiye ve bilgilendirmeye ihtiyacı var.
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 SuRlaR KEnTİ
DİYARBAKIR

Mardin’den sonra Van’a gitmeye karar vermiştim ama 
Mardin’den Van’a direkt gidemeyeceğimi, önce Diyarbakır’a gitmem 
gerektiğini öğrenince Mardin’den kalkan midibüslerlerden birisiyle 
akşam saatlerinde Diyarbakır’a geldim. Gelmişken de bir gece kaldım. 
Akşam gelip ertesi gün öğlene doğru Van yoluna düştüğüm için çok 
fazla zamanım olmadı ama merkezdeki eski camileri,restore edilmiş 
bir hanı ve surların bir kısmını görebildim. Van’da Akdamar Adası’ndan 
şehir merkezine dönmek için minibüs beklerken rastlaştığımız 
Arkadaşım‘dan başka neler yapılabilirdi öğrendim, onları da en sonda 
belirteyim ki benden sonra gidenlerin aklında olsun:)

Mardin’den gelen midibüslerin durduğu garajdan bir minibüse 
binerek otellerin ve tarihi eserlerin olduğu Dağ Kapı denen yere geldim. 

Diyarbakır’da görülebilecek şeyler arasında belirtilen üç adet 
tarihi camiden ilk gördüğüm siyah, beyaz taşlardan inşa edilldiği için 
alıştığımız camilerden farklı bir görünüme sahip olan Nebi Camisi oldu. 
Dağ Kapı’ya çok yakın, ufak bir cami. 15. yüzyıldan kalma bir Akkoyunlu 
eseriymiş. Kitabelerinde sık sık Hz. Muhammed’den “Kaalen Nebiye” 
diye bahsedildiği için bu adın verildiği tahmin ediliyormuş. 

 
Sonraki durağım  Hasan Paşa Hanı oldu. O da Dağ Kapı’dan 200 

metre kadar ileride. Han oldukça güzel restore edilmiş. Hem avlu-
sunda hem de üst katında pek çok yeme içme yeri var. Kahvaltıcılar 
da meşhur olmalı zira üst katın büyük bir bölümünü onlar kaplıyordu. 
Girişindeki bilgiye göre Sokullu Mehmet Paşa’nın oğlu, Diyarbakır 
Valisi Vezirzade Hasan Paşa tarafından 1472-1575 yılları arasında 

dİYARBAKIR şehri farklı dönemlerde farklı isimlerle anılmıştır.
(m.Ö)200’de amidi Asur hükümdarı Adad-Nirayi’ye ait bir kılıç kabzasında şehrin adı “Amid” ya da “Amidi” olarak geçmektedir. 
Roma ve Bizans kaynaklarında şehrin adı “Amid, O’mid, Emit, Amide” şeklinde adlandırıldığı görülmektedir. 

           11. yüzyılda yöreye gelen Türkmenler şehirdeki yapılarda kullanılan siyah renkli taşlardan dolayı şehre “Kara Amid” demişlerdir.
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yaptırılmış. Evliya Çelebi’nin 
seyahatnamesinde “Kale misali 
Hasan Paşa Hanı gayet metin ve 
müstahkemdir.” demiş. 1612’de 
Diyarbakır’a gelen Polonyalı 
Simeon da handa 500 beygiri 
barındırabilen iki büyük ahırı ve 
çok güzel bir havuzu olduğundan 
bahsetmiş...

Hasan Paşa Hanı’ndan 
sonraki durak, hanın hemen 
karşısındaki Ulu Cami. Girişinin 
sol tarafında ufak tabureler ve 
masalardan oluşan bir sokak 
kahvesi var. Önündeki meydanda 
da turist avcısı ufaklıklar oyun 
oynuyor:) Avluya girince dikdört-
gen avlusu ve kare minaresiyle  
Şam’da Emevi Camisi’ne olan 
benzerliği dikkatimi çekiyor. Tabi 
ona göre oldukça ufak ve oradaki 
gibi rengarenk mozaikler filan yok 
ama yapı olarak benziyor. 639 
yılında Diyarbakır’ı alan Araplar’ın 
buradaki kiliseyi camiye çevird-
ikleri kabul ediliyormuş.Tabi son-
radan da eklemeler, düzenlemeler 
devam etmiş. Şam’daki cami de 
önce Jupiter tapınağıymış, sonra 
katedrale çevrilmiş, sonra da cami 
olmuş...

Diyarbakır’da gördüğüm 
son tarihi eser Dağ Kapı’ya 
yürüyüş mesafesinde olan 

Hz. Süleyman Camisi oldu. 
Bu Hz. Süleyman Halid bin 
Velid’in oğluymuş. Diyarbakır’ın 
kuşatılması sırasında şehit 
olan sahabelerle birlikte 
buraya gömülmüş. Cami ise 12. 
yüzyılda yapılmış. Gittiğimde 
hava kararmış olduğu için 
fotoğraf çekemedim. Caminin 
hemen yanında gördüğüm eski 
görünümlü çeşmeye doğru 
ilerleyişim ise o tarafa yönelir 
yönelmez havlayarak bana doğru 
koşmaya başlayan iki köpek 
tarafından engellendi:) Orada 
duran bekçi köpekleriydi sanırım. 
Hoşt huşt diye bağırınca durdular 
neyse ki. Bir tanesi havlamaya ve 
her fırsatta yaklaşmaya devam 
ettiği için arkamı dönüp gide-
medim de.  Karşılıklı havlaştık bir 
süre mecburen:)

Akşam olunca etrafın 
oldukça boşaldığını söylemekte 
de fayda var. En kalabalık yer Ofis 
denen cadde olur dediler, orası 
bile tenha sayılabilirdi. Etrafta 
bol bol kadayıf ve künefe salonu 
var. Diyarbakır’ın burma kadayıfı 
meşhur tabi. O usta, bu usta, şu 
usta, meşhur şu usta gibi isimleri 
görebilirsiniz. Çoğunun şubeleri 
de var ki 1-2-3 diye rakamlarla 
ayırmışlar. 

DİCLE/ 
SİLVAN 
KÖPRÜSÜ
On Gözlü Köprü olarak da 
bilinir. Diyarbakır’ın eski 
Silvan yolu üzerinde,  
Kırklar Dağı’nın 
eteğindedir. 

mALABADİ KÖPRÜSÜ

HASANPAşA HANI

“EVLİYA çELEBİ’NİN 
SEYAHATNAmESİNDE 
“KALE mİSALI HASAN PAşA 
HANI GAYET mETİN VE 
mÜSTAHKEmDIR.” DEmİş.”
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onuRlu
 İNşAAT

ALİ DEmİRKOL SORULARImIZI YANITLADI
Onurlu İnşaat, 2004 yılında yalıtım konusunda faaliyet göstermek üzere  kurulmuştur. 
Kurulduğu günden bu yana özellikle yalıtım projelerinde kaliteden taviz vermeden  doğru 
analiz,doğru ürün felsefesi ile ilerlemiştir.
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Fi
rmanız ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Firmamız 2004 yılının başında kuruldu. 3 kişi ile bu işe 
başladık. Bugün 9. yılımızı doldurmak üzereyiz ve yaklaşık 9 
kişiyle yolumuza devam ediyoruz. Kendimde de bahsede-

cek olursam; Malatya doğumluyum ve 8 kardeşin ortancısıyım. 1991 yılında 
İstanbul’a geldim. Yaklaşık 22 yıldan buyana da İstanvul’da yaşıyorum. Şir-
ketimizi dört kardeş yürütüyoruz. Aynı zmanda yanımızda yeğenlerimiz var. 
Kısacası tam bir aile şirketiyiz. Evliyim ve 2 çocuk babasıyım.

BALCIOĞLU  bayiliğini seçmenizdeki nedenleri öğrenebilir miyiz?
Balcıoğlu, çok eskiden beridir hatta Onurlu İnşaat’ı kurmadan önce 

tanıdığım bir firma. Balcıoğlu’na daha çok İsrafil Bey aracılığı ile bir aşinalı-
ğım vardı, sahipleri Kemal Bey ve Zeki Bey’i daha sonradan tanıdım. Almış 
olduğumuz bir üründen dolayı Ursa tarafından yönlendirildim Balcıoğlu’na. 
Sonrasında da Alim Bey’in yakın ilgisiyle son 2-3 senedir birlikte çok ciddi 
çalışmalar yaptık. 

En çok sattığınız ürünlerin özellikleri ve kullanım alanları hakkında 
bilgi alabilir miyiz?

Ağırlıklı olarak izolasyon ürünleri satmaktayız. Bunların başında 
ısı ve su izolasyonu ürünleri geliyor. Ayrıca taş yünü ve cam yünüde çok 
satığımız ürünler içersinde. Dış yapı mantolama malzemeleri XPS’den de 
satışlarımız çok iyi. 

müşterilerinizden sattığınız ürünler hakkında ne gibi yorumlar  
alıyorsunuz?

Biz farklı bir konseptde çalışıyoruz. 20 yıldır bu piyasanın içinde olan 
biri olarak şunu şöyleyebilirim ki, biz azı ve özü tercih eden bir firmayız. Ge-
nelde müşterilerimiz bizi buluyor diyebiliriz. Bunun sebebi, yaptığımız işleri 
doğru yaptığımız noktasında bizimle birleşiyorlar. Biz yapabileceklerimizin  
taahhüdünü veriyoruz, yapamayacaklarımızın taahhüdünü vermiyoruz. 
Böyle olunca müşterilerimiz bizimle ilgili memnuniyetsizlik yaşamıyorlar. 
Ürünlerimiz için de net bilgiler verdiğimizden müşterilerimizle aramızda 
malzemeler yönünden bir sıkıntı çıkmıyor.

İç Pazarda ağırlıklı olarak hangi bölgelere satışlar gerçekleştiriyorsu-
nuz? Bölgesel anlamda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planlarınız var mı?

İstanbul’a genel olarak satışlarımız gerçekleşiyor. İstanbul dışında 
ise yurt dışına malzeme veriyoruz. Türkmenistan, Azerbaycan, Özbekistan, 
Irak ve Yakın Türki Cumhuriyetler satış yaptığımız ülker arasında.

Firmanızın hedefleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Firmamız 9 yıllık bir firma. Her yıl üzerine biraz daha katarak yolu-

muza devam ediyoruz. Biz ciddi bir gelişim sağlayarak buralara geldik ve 
aynı disiplin, aynı ciddiyetle önümüzdeki dönemlerde de büyümeyi hedef-
liyoruz. Şu anki hedeflerimiz arasında, firma olarak inşaat sektörüne adım 
atmak ve yakın zaman içinde kendi işimizi devam ettirirken aynı zamanda 
inşaat sektöründe de faaliyet göstermek var.

Sektör içerisindeki rekabet ortamı hakkında neler düşünüyorsunuz? 
Sizce bu rekabet nasıl olmalı?

Rekabet ortamı doğru şekilde işliyor diyemeyiz. Fakat işini doğru 
yaptığın sürece zaten rekabete de gerek kalmıyor. Sektörde herkes birbiri-
nin tepesine basıyor, herkes başkalarının işini kapmaya çalışıyor. Tabi bunu 
yaparken de doğru ve vicdanlı davrandıkları söylenemez. Ama işini doğru 
yapanlar aradan sıyrılıp çıkıyorlar.

Sizce sektörün şu anki durumu kalite ve standartlar açısından yeterli 
mi? Sizin bu konuya yönelik çözüm önerileriniz var mı?

İnşaat sektörünün şu anki kalite ve standartları bence yeterli. 10-15 
yıl geriye bakarsak gerek konutlarımız, gerekse melzemelerimiz açısından 
şimdiye oranla arada çok ciddi kalite farkı var. Ama yeterli derken de böyle 
kalmamalı. Daha da kaliteli olma yolunda adımlar atılmalı ve atılıyor. Ayrıca 
Avrupadaki standatları da yakalamak üzeriyeriz diyebilirim.

Sektörün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?
Sektörümüz en canlı zamanlarını, 2004 ile 2007 arasında yaşadı. 

Sonrasında biraz durağanlaştı. Son 2 yıldır yine canlılık gözlemleniyor. Fa-
kat sektör hiçbir zaman durmaz, böyle artarak devam eder. Özellikle İstan-
bul çok büyük bir Metropol. Her tarafta yeni yapılan inşaatlar gözlemlene-
bilir ve gözlemlenecektirde. Yeni çıkan kentsel dönüşümün de bu aşamada 
canlılığı hızlandıracağını düşünüyorum. Zaten Türkiye’de inşaat sektörü yıl-
lardır lokomotif olan bir sektör. Bu anlamda İstanbul başı çekiyor. Ben hep 
şunu söylerim; işini doğru yapanlar yol alacaktır, işini doğru yapmayanlar 
kaybolup gidecektir.

2013 yılı için neler hedefliyorsunuz?
Piyasaya baktığınızda belli bir konut stoğu oluştuğu görülüyor. Ko-

nut satışlarında kısmen yavaşlama olacak diye düşünüyorum. Bu bizlere 
de yansıyacaktır ama özellikle son birkaç yıldır bu cephe firmalarının yani 
konutlardaki cephe sisteminin değişmesiyle birlikte ciddi şekilde izolasyon 
malzemelerine ihtiyaç duyuluyor. Bu sebeple 2013 yılında sektörde biraz 
durgunluk olsa da yine de canlılığını sürdürüceğini düşünüyorum.

Eklemek istedikleriniz var mı?
Öncelikle teşekkür ederim. Özet olarak biz Balcıoğlu ile çalışmaktan 

memnuniyet duyuyoruz. Biz 2013 yılında da büyümeye devam edeceğiz, sek-
tör de büyümeye devam edecek. 15 yıldır bu sektör hiç küçülmemiş, aksine 
hep büyümüş. Bundan sonra da büyümeye devam edecektir.  Biz de bu an-
lamda Balcıoğlu’yla daha güzel işlere imza atacağız diye düşünüyorum.

HİZmET, HİZmET,
 HİZmET

“SEKTÖRÜmÜZ 
EN CANlI 
zAMANlARINI 
2004 İLE 2007 
ARASINdA 
YAşADI 
SONRASINdA 
BIRAz 
DURGUNLAşTI 
SON 2 YIldIR 
CANlIlIK 
GÖZLEmLENDİ”

SİZİ RAKİPLERİNİZDEN AYIRAN 
EN ÖNEmLİ ÖZELLİKLERİNİZ 
NELERDİR?
Hizmet, Hizmet, Hizmet ama Doğru Hizmet. Yani yaptığınız hizmeti 
yanlış yaparsanızda bir anlamı yok en önemlisi verdiğinz hizmeti 
doğru verebilmek, bizde bu konuda bilgi ve tecrübemizle doğru 
hizmet verebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz.
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BALCIOĞLU GRUP

Balcıoğlu Grup olarak 35 yılı aşkın süredir, İnşaat Sek-
törünün çeşitli alanlarında faaliyet göstermekteyiz. 
çatı ve İzolasyon konularındaki faaliyetlerimize; 1985 

yılında İstanbul - Aksaray Küçüklanga caddesindeki merkezimizde 
başlamış, 1994 yılında da Balcıoğlu çatı ve İzolasyon şu andaki 
merkezi kitelli O.S.B, İkitelli Cad. İkitelli Keresteciler Sitesi 4-B 
Blok, Balcıoğlu Plaza 34306 İkitelli - ISTANBULadresine taşınarak 
hizmetlerimize devam etmeyi sürdürdük. Balcıoğlu çatı & İzolasyon 
Olarak daima şu üç ilke ışığında çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. 

Bu ilkeler ışığında daima yeniliklerin ve teknolojinin takipçisi olduk. 
Daima tecrübelerimizi siz değerli müşterilerimizle paylaştık. 

Ve bu güne geldiğimizde arkamızda milyonlarca m2 ile ifade 
edebileceğimiz çatı Kaplama ve İzolasyon uygulamalarını geride 
bıraktığımız referanslarımızla ortadadır.

Balcıoğlu olarak sizlerden aldığımız bu güç ve sinerji ile yeni pro-
jelere ve uygulamalara hep birlikte devam etmek istiyoruz.
Hep birlikte daha güçlü ve daha güzel yarınlara...

-Doğru malzeme

-Doğru Altyapı

-Doğru Uygulama

Balcıoğlu
HAKKIMIzdA

BALCIOĞLU DÜNYASI12
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AĞAOĞLU PROJE 
GELİşTİREREK BÜYÜYECEK
2012 yılında satışta %130, aktifte ise %50 
büyüyen Ağaoğlu 2013 yılında da büyüyecek.

Ga
yrimenkul sektörünün önde gelen kuruluşlarından 

Ağaoğlu Şirketler Grubu, Türkiye’nin uluslararası 

arenada fark yaratmasını sağlayacak olan İstanbul 

Uluslararası Finans Merkezi’nin (İFM) hafriyat 

çalışmalarına başladı.

Yabancıya 350 milyon dolarlık konut satışı yapan Ağaoğlu 2013 

yılında 1 milyar Dolar satış yapacak. 

Ağaoğlu Şirketler Grubu, 2012 yılının genel değerlendirmesini ve 

2013 yılı stratejilerini düzenlediği bir basın toplantısıyla açıkladı. 

22 Aralık 2012 Cumartesi günü Ağaoğlu My Mountain Uludağ 

Otel’de yapılan basın toplantısına Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, CEO Hasan Rahvalı, Genel Müdür Yardım-

cısı Levent Kutulu,  Bütçe ve Raporlama Müdürü Ceyda Topbaş ve Proje 

Geliştirme Grup Müdürü Gökhan Kanpalta katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Ağaoğlu Şirketler Grubu 

Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, ülke ekonomisinin 2012 sonunda 

yüzde 3-4 arasında bir büyüme kaydedeceğini belirterek inşaat sektö-

rünün yılın son çeyreğinde yeniden yükseliş trendine girdiğini söyledi. 

AĞAOĞLU14
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Ağaoğlu, “maslak 1453 projesinin yılın son çeyreğinde başlayan satışlarıy-

la, 1 ayda 2.200 konutun satışını gerçekleştirdik ve soğuma eğilimindeki 

ekonomiyi yeniden ısıtarak sektöre hareket getirdik. 2012 yılında özellikle 

inşaat başta olmak üzere enerji ve turizm alanlarında çok önemli yatırımlar 

yaptık ve 2013 yılında bunlara yenilerini ekleyeceğiz.” dedi.

Çevreye duyarlı projeler hayata geçirdiklerini vurgulayan Ali Ağaoğ-

lu, Grup olarak yeşile ve doğaya aşık olduklarını, projelerinde enerji verimli 

uygulamaların yanı sıra çok ciddi ağaçlandırma çalışmaları da yaptıklarını, 

hatta bunun için Bodrum’da 10 milyon metrekarelik çok özel bir seraya 

sahip olduklarını da söyledi.

Ülke ekonomisinin önümüzdeki yıllarda minumum yüzde 5 sevi-

yesinde büyümesi gerektiğini de vurgulayan Ağaoğlu, bunun için kaynak 

yaratılması gerektiğini ve bunun da yolunun yabancıya mülk satışından 

geçtiğini belirtti.

 “Ağaoğlu Proje Fabrikası gibi çalışıyor”

Toplantıda Grubun gelişimi ve yatırımları hakkında bilgi veren 

Hasan Rahvalı,  2012 yılında grup olarak satışta yüzde 130, aktifinde ise 

yüzde 50 büyüdüğünü söyledi. 2012 yılında özellikle inşaat alanında bü-

yük atılım gerçekleştirdiklerini ifade eden Rahvalı; “2012 yılında yabancıya 

mülk satışında mütekabiliyet yasasının çıkmasıyla sektör yeni bir vizyon 

kazandı. Biz de Ağaoğlu Şirketler Grubu olarak bu dönemde yabancıya 

satışta 350 Milyon Dolar gibi kayda değer bir satış rakamına ulaştık. Önü-

müzdeki yıl için hedefleri daha da yükselttik. 2013’te 1 Milyar Dolarlık satış 

gerçekleştirerek sektöre öncülük etmeyi sürdüreceğiz” dedi. 

Ağaoğlu’nun en büyük gücünün proje üretebilme yeteneği olduğu-

nu vurgulayan Rahvalı, bir tür fabrika gibi çalışarak sürekli proje geliştirdik-

lerini ve büyüme stratejilerinin temelinde proje üretimi olduğunu belirtti. 

Önümüzdeki yıl içerisinde Avrupa yakasında sürpriz bir projeye daha imza 

atacaklarına da değinen Rahvalı, mevcut ve gelecek dört yıllık dönemle 

birlikte toplamda 22 milyar TL’lik proje stokuna sahip olduklarını söyledi. 

“Ağaoğlu Enerji ve Turizm’de de büyüyecek”

Basın toplantısında söz alan Ağaoğlu Şirketler Grubu Bütçe ve 

Raporlama Direktörü Ceyda Topbaş ise konuşmasında, inşaat ve turizm 

sektöründe olduğu gibi enerji sektöründe de sektörün öncülerinden 

olduklarını ve Ağaoğlu Enerji Grubu bünyesinde 8 adet Rüzgar Enerji 

Santrali projesi, 6 adet Hidroelektrik Santrali Projesi, 3 adet Kojenerasyon 

Projesinin yer aldığını söyledi. 

Ağaoğlu Şirketler Grubu Proje Geliştirme Grup Müdürü Gökhan 

Kanpalta da 1,5 yıl boyunca hazırlanan ve halen uygulama projesi de-
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vam eden, yaklaşık 100 mimar, mühendis ve uzmanın çalıştığı Maslak 

1453 Projesinde, 540 Bin saat emek harcandığını söyledi. Kanpalta, 

sürekli hedef büyüten bir proje grubuna sahip olduklarını, her yıl he-

deflerin katlanarak büyüdüğünü, Ağaoğlu başarısının arkasında da bu 

çaba ve ekibin olduğunu belirtti. 

 “İstanbul Uluslararası Finans merkezi 2023 Vizyonuna  

Hizmet Edecek”

İstanbul Uluslararası Finans Merkezi hakkında bilgi veren Ağa-

oğlu Şirketler Grubu Genel Müdür Yardımcısı Levent Kutulu ise “Finans 

Merkezi’ni 1300 günde bitireceğiz. Bu projenin hayata geçmesiyle 

Türkiye’nin 2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisinden 

biri olması yolundaki hedefine yaklaşılmış olacaktır” dedi. Kutulu, ihale 

sürecinin tamamlanması nedeniyle NİSAN ayında hafriyat çalışmaları-

na başlayacaklarını, sözleşmede hafriyat için 500 gün öngörüldüğünü 

ama 365 günde tamamlamayı planladıklarını söyledi. 

“2016’nın ilk yarısında Finans Merkezini bitirip teslim etmeyi 

planlıyoruz” diyen Kutulu, kazanılan ihale şartnamesine göre minimum 

1 milyar 460 milyon TL gelir taahhüdü öngörüldüğünü, Uluslararası 

Finans Merkezi’ndeki konut ve ofis alanlarının satışına ise 2014’ün ilk 

çeyreğinde başlayacaklarını, projedeki konut ve ofis alanlarının satı-

şıyla da toplamda 2.040.000.000 TL’lik bir ciro gerçekleştireceklerini 

belirtti. 

ENERJİ VE TURİZm 
DIşINDA GRUBUN İNşAAT 
FAALİYETLERİNE İLİşKİN 
RAKAmLARI DA PAYLAşAN 
TOPBAş, 
“Ağaoğlu olarak 2012 yılında toplam 2.924 adet bağımsız bölümün 
satışını gerçekleştirerek 1,6 milyar TL ciro elde ettik” dedi. Ağaoğlu 
şirketler Grubu”nun istihdam politikasıyla ilgili bilgiler de veren 
Topbaş, Aralık 2012 itibariyle 9.856 kişiye istihdam sağladıklarını 
belirterek, özellikle uluslararası deneyime sahip güçlü ve iyi eğitimli 
bir çalışan kadrosuna sahip olduklarını vurguladı.

“maslak 1453’te 540 
Bin Saat Emek”
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ULUSLARARASI FİNANS 
mERKEZİ İçİN İLK 
KAZmAYI AĞAOĞLU 
VURDU HAFRİYAT 
PLANLANAN TARİHTEN 
ERKEN BAşLADI

Gayrimenkul sektörünün önde gelen kuru-

luşlarından Ağaoğlu Şirketler Grubu, Türkiye’nin 

uluslararası arenada fark yaratmasını sağlayacak 

olan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi’nin (İFM) 

hafriyat çalışmalarına başladı.

 Hafriyatın başlamasıyla ilgili bir açıklama 

yapan Ali Ağaoğlu “1 Milyar 460 Milyon TL asgari 

hasılat taahhüdü ve gelir paylaşımı yöntemiyle ihale-

sini kazandığımız Finans Merkezi’ni 1.300 günde bi-

tireceğiz. Bu projenin hayata geçmesiyle Türkiye’nin 

2023 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomi-

sinden biri olması yolundaki hedefine yaklaşılmış 

olacaktır. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından 

NİSAN ayında hafriyat çalışmalarına başlayacağı-

mızı söylemiştik. Sözleşmede hafriyat için 500 gün 

öngörülüyor ancak biz 365 günde tamamlamayı 

hedefliyoruz. Bu nedenle elimizi çabuk tutarak yeni 

yıla girmeden hafriyata başladık” dedi.

2016’nın ilk yarısında Finans Merkezini 

bitirip teslim etmeyi planladıklarını belirten Ağa-

oğlu, Uluslararası Finans Merkezi’ndeki konut ve 

ofis alanlarının satışına ise 2014’ün ilk çeyreğinde 

başlayacaklarını, projedeki konut ve ofis alanlarının 

satışıyla da toplamda 2 Milyar TL’nin üzerinde bir 

ciro gerçekleştireceklerini belirtti.

Ağaoğlu imzalanan sözleşme kapsamında 

Merkezin tüm hafriyat işlerini, ortak altyapılarını, 

ulaşım yollarını, kapalı ve açık otoparklarını, metro 

istasyonunun inşaatına ait betonarme imalat işlerini, 

proje alanının zemin iyileştirmesi ile tüm yapısal ve 

bitkisel peyzaj işlerini kendi kaynakları ile yapacak. 

Bu anlamda devletten kaynak çıkışı olmayacak. 

Ayrıca özel proje alanında 160.148 m2 kapalı alana 

sahip ticari unsurları projelendirerek, üst ve altyapıyı 

tamamladıktan sonra satışını yapacak. Projede; ofis, 

AVM, rezidans, 5 yıldızlı otel, 2.500 kişilik konferans 

salonu ile mağazalar da yer alıyor.

Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat 

Bankası, SPK gibi  kurumların genel  merkezlerini 

de bünyesinde barındıracak olan Finans Merkezi, 

İstanbul’un çekim gücünü olumlu yönde etkileyerek 

uluslararası sermaye hareketlerinden alınan payın 

Türkiye adına  artmasındaki en önemli projesi olarak 

kabul ediliyor. 
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DayanıKlı, uzun ÖmÜRlÜ, 
ÇEvREyE Saygılı...

BALKO’DA 
TÜRKİYE’DE 
BİR İLK DAHA
Pİ PLAK

PLYWOOD UZmANI
Pi plak nedir ?
Plywood uzmanı BALKO’dan yeni ve farklı bir ürün hizmetinizde. 
Hammaddesi plastik olan BALKO Pİ PLAK, brüt beton alınacak kalıp 
işlerinde, tekrar kullanım sayısı için yüksek beklenti olan projelerde 
vazgeçilemeyecek bir üründür.

BALKO Pİ PLAK aşınmaya karşı yüksek dirençli ve aynı zamanda 
çevreci bir üründür. Geri dönüşüm garantisiyle karlı bir yatırımdır.
Pi plak kullanımında nelere dikkat edilmeli ve hangi şekilde 
kullanmalı !

BALCIOĞLU DÜNYASI18
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 Genel Ürün bilgisi / Ürünün Tanımı 

 PANEl EBATlARI
Standart ebat :  2500x1250 mm   18-21 mm   
 
Ebat: En : 50-150 cm 
Boy: 100-1200 cm  
Kalınlık: 5 mm- 21 mm  
boy /en ebat toleransı metre başına  + / -1 mm 
dikdörtgenlik toleransı diogonal metre başına  + / -1 mm

 BETON KALIBI KULLANImINDA
Brüt kalıp istenilen tüm kalıp işlerinde özellikle döşeme-
lerde tekrar sayısının çok talep edildiği yerde tam aranılan 
malzemedir. 

Çevreci ve yüksek dirençli olan ürün beton içersindeki 
kimyasal tepkimelere dayanıklılığı ile aşınma direncinde 
etkili geri dönüşüm imkanı malzemenin diğer ürünlere 
göre karını daha iyi olduğunu kanıtlamaktadır plywood 
ile karşılarıldığında ise; mukavemeti yüksek olmamakla 
beraber destek aralığı sık kullanarak sonderece üst kalite 
bir beton elde edilebilir.

 PLYWOOD UZmANI
Pi plak nedir ?
Plywood uzmanı BALKO’dan yeni ve farklı bir ürün 
hizmetinizde. Hammaddesi plastik olan BALKO Pİ PLAK, 
brüt beton alınacak kalıp işlerinde, tekrar kullanım sayısı 
için yüksek beklenti olan projelerde vazgeçilemeyecek bir 
üründür.

BALKO Pİ PLAK aşınmaya karşı yüksek dirençli ve aynı 
zamanda çevreci bir üründür. Geri dönüşüm garantisiyle 
karlı bir yatırımdır.

Kullanım Alanları
■ Fuar ve sergi stantlarında separatör ve alın bandı uygu-
lamaları,
■ Billboard, mail billboard ve cephe reklamları, 
■ Skor levhası, tabela, işaret ve yönlendirme levhalarının 
yapımı,
■ Asma tavan yapımı,    
 
■ Sanayi tipi konteynır yapımı,    
 
■ Prefabrik bina, şantiye binası ve bekçi kulübesi yapımı, 
■ İnşaatlarda betonarme kalıbı olarak,   
■ Laboratuar dolap ve tezgahları,    
 
■ Otomobil ve otobüslerin iç kabin, kapı, tavan, bagaj 
içlerinde.

Destek arası  
mm

200 250 300 350

Kalınlık mm Yük KN/m2 Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm

12 24 0.5 20 0.8 13 1.0 9 1.20

15 30 0.4 24 0.7 20 1.0 15 1.20

18 35 0.4 28 0.6 24 0.8 20 1.10

21 40 0.4 32 0.5 26 0.7 23 1.0

TAŞIMA YÜK TABLOSU

YOĞUNLUK : 400-700 KG/M3

EĞİLME MUKAVEMETİ : 2800  N/mm2

ELASTİKİYET MODÜLÜ : 7000  N/mm2

ÇEKME MUKAVEMETİ : 1200  N/mm2

YUMUŞAMA NOKTASI : ≥73 º C

TAŞIMA YÜK TABLOSU

m2 taşıma gücü
Pi plak

( 650 kg/m3)
Plywood 

Kalınlık mm Yük KN/m2 Sehim mm Yük KN/m2 Sehim mm

21 mm 11.34 kg/m2 15.6 kg/m2

18mm 9.72 kg/m2 13.39 kg/m2

■ Güçlü ve  dayanıklı 
■ Sudan ve nemden etkilenmez. (bozulma göster-

mez)

■ Haşerat ve böcek barındırmaz. 

■ Kimyasal ve korozyona dayanıklı 
■ Baz ve tuzlardan etkilenmez  

    toksik madde içermez

■ Geniş uygulama alanına sahiptir. 
■ Geri dönüşüm avantajı
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“BENİm şARKILARIm DA BESTELER YÜZDE 
100 BANA AİTTİR. ARANJmANI DA BANA 
AİTTİR. SÖZLERİN YÜZDE 90’I BANA AİTTİR, 
YÜZDE 10’U BANA AİT DEĞİLDİR. 

HATASIZ  
KUL OLMAZ
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OR
han 
Gencebay 
şarkıları 
aşkı, 

sevdayı, karşılıksız sevgiyi en 
güzel şekilde yansıtır. şarkılar 
bir toplumun dilini en güzel 
şekilde yansıtan araçlardır. Son 
dönemde özellikle pop müzikten 
başlayan dildeki kirlenmeyi nasıl 
değerlendireceksiniz?

Son dönemde söz 
serbestliği ortaya çıktı. Nere-
deyse küfüre varan parçalar… 
Ben diyorum ki, müzikte böyle 
ifadeler, küfürler, dili kirleten 
şeyleri kullanmamamız lazım. 
İnsanlar mesajlarını birbirini 
kırmadan, daha güzel bir üs-
lupla vermeli. Protestolarımızı 
bile yaparken bu şekilde 
yapalım… Daha edebi olmaya 
çalışalım… Türkçemizi hem güzel 
kullanalım, hem de derinliği olan 
mesajlar vererek anlatalım. Hem 
edepli olalım, hem edebi olalım. 
Bazen edep nedir diye soran-
lar olur… Edep, ne kendine ne 

başkasına zarar vermemektir. 
Orhan bey, herkes sizi din-

liyor ama, siz kimi dinlersiniz?
Ben güzel olan herşeyi 

dinlerim. Emek verilen, ilginç, 
güzelliklerin hepsini dinlerim. 
Halk müziğimizdeki çobandan, 
klasik batı müziğine kadar 
herşeyi dinlerim. Bir çok yorum 
arkadaşımız var… Sıralasak bir 
röportaja sığmaz. Ama ben “Ne 
yaparsak iyi ve güzel yapalım” 
diyorum. Bütün dünyayı dinlerim 
ama ben bizim müziğimizin bir 
sanatçısıyım. 

Amatör veya profesyonel 
olarak ilk bestelediğiniz şarkıyı 
hatırlıyor musunuz?

Beste denmez de ona 
komşu kızımıza yaptığımız bir 
şeyler vardı. 10 yaşında nasıl 
bir duyguyla yazdığımı bile 
hatırlamıyorum. “Kara kaşlı 
esmer, kimbilir kimi sevdi”… Bu 
kadar aklımda zaten. Ama 13 
yaşında ciddi besteler yapmaya 
başlamıştım. “Bir huzur var ki 

Orhan 
Gencabay 
ile bir ömür

“Ne yaparsak iyi  ve güzel  yapal ım” diyorum. Bütün 

dünyayı  dinler im ama ben bizim müziğimizin bir 

sanatçısıyım.

Hem edepli olalım, hem edebi olalım.

Türkçemizi hem güzel kullanalım, hem de 
derinliği olan mesajlar vererek anlatalım. 
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şu alemi fani içinde / Yaşadım da o alemi bi karar içinde/ Gördüm ki 
doğan bir pişman doğmayan ise iki/Bir tek şu doğruduy ki ölüm var 
neticede”… “Ruhumda titreyen sonsuz bir alevsin, adımı zikreyle bu alev 
sönmesin, ruhun ayrılsa bile o pak teninden, dilerim adımı anmadan 
Hak’ka eremeyesin”… 14 yaşında yaptığımız bir besteydi bu… 

Bir şehir efsanesi vardır. Denilir ki; Türkiye’de bağlamayı en güzel 
çalan, bu işin en iyi virtüözü üç kişi vardır: Arif Sağ, Zülfü Livaneli ve 
Orhan Gencebay. Doğru mu bu efsane?

Şuna işaret etmek isterim. “En” diye bir şey söylemek lazım. 
Herkesin ayrı bir lezzeti ve güzelliği vardır. Ülkemizde çok güzel saz 
çalanlar vardır. Bahsettiğiniz Arif Sağ, benim çok küçük yaşlardan 
arkadaşımdır ve bu işin üstadıdır. Ben de öyle anılırım… Çok kabiliyetli 

arkadaşımız var. Çetin Akdeniz gibi, rahmetli Yılmaz İpek vardı, bana 
bağlama aşkı aşılayan Bayram Arıcı vardı. Ama ben sazı, bilinen klasik 
formundan çıkarıp başka yerlere taşımaya da çalışmıştım. Çünkü sazın 
içinde bunların hepsi var. 

Siz bir döneme müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses ile 
birlikte damga vurdunuz. Aranızda müslüm Gürses farklı çalışmalar 
yaptı rock söyledi. Siz böyle bir şey yapmak ister misiniz? 

Bu saydığınız isimlerin her birinin kendine has özellikleri var. Ben 
müziğin yorumcu kimliği yanında üreten bir kimliğe de haizim. Müzik 
notalarla kurulmuş bir sistem. İyi hazırlanması kadar iyi sunulması da 
önemli. 40 seneyi aşkın müziği yönlendiren biriyim. Biraz da felsefik 
bir şey. 

 “RUHUmDA TİTREYEN SONSUZ BİR 
ALEVSİN, ADImI ZİKREYLE BU ALEV 
SÖNmESİN, RUHUN AYRILSA BİLE O PAK 
TENİNDEN, DİLERİm ADImI ANmADAN 
HAK’KA EREmEYESİN”
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Arabesk müzik bugün nereye gidiyor? Var mı bir öngörünüz? 
Bir kere bizim yaptığımız müziğe Arabesk demek yanlış. Tanım 

bu değil çünkü. Arabesk Arap etkinliği demek. Müzik evrenseldir 
aslında. İtalyanlar Doğu müziğine “Allaturca” Batı müziğine “Allafrank” 
dedi. Batının temelinde müziğin yanında din vardır. Adama sorarsın 
İtalyanım ama Hristiyanım der. İngiliz de öyle. Bizde de Müslümanlık 
var. Arap Arabım der ama Müslüman. Türk de öyle. Hepimizin ırkı farklı 
olsa da türküsü aynı.

Yüzlerce beste yaptınız. Unutamadığınız bir beste var mı? En çok 
eserlerini kullandığınız söz yazarı kim?

Benim şarkılarım da besteler yüzde 100 bana aittir. Aranjmanı 
da bana aittir. Sözlerin yüzde 90’u bana aittir, yüzde 10’u bana ait 
değildir. En çok kullandığım söz yazarımız da Cemal Safi’dir. Cemal 
Safi, yaşayan efsanedir… Onun haricinde Ali Tekintüre, Vural Şahin gibi 
arkadaşlarımızın sözlerinden kullandım. 

2000 yılında kalp rahatsızlığı geçirerek by-pss oldunuz. Hayat, 
ölüm, ahiret kavramları sizin için ne anlam ifade ediyor? İkinci hayatınız 
için Allah’a nasıl şükrediyorsunuz?

Bana bu sorunun değişik bir versiyonu olarak, “Hayatınızda bir 
şey değişti mi?” diye sormuşlardı. Dedim ki, “Daha çok şükrediyorum”… 
Şükretmeyi bilmeyenin duası kabul olmaz bence. Önce içinde 
bulunduğumuz duruma şükredeceğiz, ondan sonra dua edeceğiz. 
Bahsini ettiğiniz değerler benim için çok büyük anlamlar taşıyor. 
Hepimiz bir gün göçeceğiz. Önemli olan oraya giderken rahat ölelim. 
Rahat ölmek kolay değil ama… Ölümün güzelini istemek de hayatta 
bazı şeyleri yapmayı gerektiriyor. İnsanın vicdanının rahat olması lazım. 
İnsan yaşarken, “insanca yaşamalı”, önce kendine sonra başkalarına 
saygı duymalıdır. Bütün bunlar insan için güzel ahireti oluşturacaktır.

Çok insan şarkılarınızı dinleyerek ağladı. Kendi şarkılarınız sizi 
ağlatır mı?

Şarkılarımın bazı olayları hatırlatanları etkiliyor insanı. Yalnız 
kendiminki değil güzel bir eser beni duygulandırır. 

Sizdeki bu karizma gerçek kişiliğinizin yansıması mı, yoksa bu-
nun için çocukluktan beri büyük bir çaba mı harcıyorsunuz?

Hayır, ben olduğum gibiydim.

Gerçek kişiliğiniz mi?
Ben neysem oyum diye düşünüyorum. Hepimizin yanlışı, eksiği, 

hatası olabilir. Ama pirimiz Mevlana Celalettin Rumi derki, ‘Ya olduğun 
gibi görün ya da göründüğün gibi ol.’ Göründüğün gibi olma konusun-
da zorlanılır diye düşünüyorum.
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“ TÜm TATİLCİLERE KEYİFLİ 
ZAmAN GEçİRmEYİ 
GARANTİ EDİYOR.”
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KapaDoKya
PERİ PACALARI

10
.000 yıllık yerleşimlerinden ilk Hristiyanların kayaları 
oydukları,kiliseleri ile ince uygarlıklar yaşadığı yer altı 
Şehirlerine  kadar Kapadokya’nın gizemli dünyasına 
tanık olmaya nerdesiniz.

Bundan Kapadokya’da 60 yıl önce lav ve küllerin oluşturduğu 
doğa ve tarihin bütünleştiği peri bacalarının büyülü doğası dopdolu 
ile  geçirebileceğiniz  günler yaşantınıza farklı heyecanlar katmak 
için tarihi güzellikleri ile sizlere Kapadokya Peri Bacalarını öneriyoruz.
Çeşitli insanlar  tarafından yerleşim yeri olarak seçilen bölgelerden biri 
olan Kapadokya tarihte yaşamış ve günümüzde yaşayan tüm insan 
toplulukları,doğa ve tarih ile tamamen bütünleşmiş ve bu doğal güzel-
likleri bizlere bırakmışlardır.

Kapadokya’ya gelen yerli  binlerce yabancı turistlerin ilgi ile 
gezdikleri yerlerin içerisinde yeraltı şehirleri de önemli yer tutuyor. 
Bunların içinde Derinkuyu ve Kaymaklı Yeraltı Şehirleri en büyükleri 
ve en çok ziyaret edilenler arasında yer alıyor. Ortahisarın hemen 
karşısında yer alan Kızılçukurda günbatımı seyretmek bugün artık bir 
gelenek haline geldi sizlerde bu geleneği Peri Bacalarında yaşayın.

Kimi zaman Peri bacaları düşünmediğimiz farklı şekillerde 
karşımıza çıkar,Peri bacaları renklidirler.Bu renklere sahip vadilerde 
özellikle gün batımı izlemek bir başka olur.

Tarihi Peri Bacaları
Hiç aranızda anlamını merak edenler yokmudur,neden Peri 

bacaları ismi konmuştur,sözlükten anlamını sizler için  merak ettim ve 
baktım sözlükte baca kelimesi küçük pencereler anlamına gediğini 
öğrendim, bence sözlük küçük peri bacalarından söz ediyordur.

Tarihi Kapadokya Antik Kenti
Kapadokya Bölgesi’nde erozyunun oluşturduğu peribacçeşitrleri  

şapkalı, koni, mantar biçimli, sütunlu ve sivri kayalardan oluşan doğa 
harikasıdır. Kapadokya bölgesi, tarihi eserleri  ve doğası ile dünyada en 
güzel bütünleştiği an olan gecenin eşsiz güzelliğini yaşamak için sizleri 
Peri Bacalarına davet ediyoruz.

Kapadokya Peri Bacaları
Tarihi güzelliklerin hep birarada bulunduğu Kapadokya (Peri 

Bacaları) Şehrini görmenizi tavsiye ederim.

Antik Peri Bacaları
Antik kentlerin en güzeli tarih kokan güzellikleri ile Peri Bacaları 

yaz tatiliniz için kaçınılmaz fırsat.

Kapadokya (Peri Pacaları) Güzel Atlar ülkesi 
arasındaki yolları patikalarda doğa ile baş başa 
bir gezi sizleri bekliyor. 
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Sinema...Sizin için seçtiğimiz Vizyondaki ve 

Vizyona girecek filmler 

G.I. Joe: misilleme
Vizyon Tarihi: 20 Nisan 2013
Yönetmen: Jon Chu
Tür: Bilim Kurgu, Aksiyon, Fantastik, Macera
Senaryo: Paul Wernick, Rhett Reese
Yapımcı: Lorenzo Di Bonaventura, Brian Goldner
Yapım: 2011 - ABD
Oyuncular: Bruce Willis, Channing Tatum, Dway-
ne Johnson, Arnold Vosloo, Ray Stevenson, 
Byung-hun Lee, Adrianne Palicki, Ray Park, Jo-
nathan Pryce, RZA, Joseph Mazzello, Elodie 
Yung, D.J. Cotrona, Walton Goggins, Lee Byung-
hun

Devam filminde G.I. Joe’lar sadece ölümcül 
düşmanları Kobra’ya karşı mücadele et-
mekle kalmıyor, aynı zamanda devletin 

içinden kendi varlıklarını tehlikeye atan tehdit-
lere karşı da mücadele vermek zorunda kalıyor.

Sinema...
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Sinema...Sinema...
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HA
lka açılmaya hazırlanan 
twitter’ın piyasa değerinin 
11 milyar dolar olduğu 
hesaplandı. Apple, 

Google’ın 4 milyar dolarlık teklifini reddeden 3 
gencin 6 yıl önce kurduğu şirketi satın almak için 
fırsat kolluyor.

Facebook‘un çok eleştirilen halka arzının 
ardından gözler sosyal paylaşımın bir başka 
devi Twitter‘a çevrilmişti. Son olarak Ekim ayında 
Twitter’ın halka arz için 2014 yılını beklediği 
iddiası ortaya atıldı. Finansal araştırmacı 
Greencrest’in raporuna göre, şirket gelecek yıl 
halka arz edilmek için hazırlık yapıyor. Apple’ın 
iPhone ve iPad’lerde Twitter’ı standart hale 
getirmesinin ardından bu şirketi satın alabileceği 
yönündeki spekülasyonlar da Twitter’ın değerinin 
her geçen gün artmasına sebep oldu. Ancak bor-
saya kote bir şirket olmadığı için yıllık cirosu 140 
milyon dolar olan ve sadece 900 kişinin çalıştığı 
şirketin değeri tam olarak bilinemiyor.

DEĞERİ İKİYE KATLANDI
Finansal araştırmacı Greencrest’ın raporu-

na göre, 600 milyondan fazla kullanıcısı olduğu 
sanılan Twitter’ın değeri geçen iki yıl içinde büyük 
oranda arttı. 2011’de şirketin değerinin 8 milyar 
dolar olduğu düşünülüyordu. Ardından 10 milyar 
dolar telaffuz edilmeye başlandı. Şimdi ise birçok 
internet şirketi gibi bir garajda doğan twitter’ın 
değerinin 11 milyar dolara ulaşmış olabileceği 
konuşuluyor. Twitter’ın kurucusu ve başkanı Jack 
Dorsey, yakın zamanda hazır hissettiği zaman 
Twitter’ı halka arz edeceğini söyledi. Dorsey, her 
röportajında Twitter’ın, halka açılmayı hiçbir za-
man bir çıkış ya da bir hedef olarak görmediğini; 
aksine bunun bir kilometre taşı oluşturduğunu 
belirtiyordu.

GÜNDE 65 mİLYON TWEET
Amerikan Business Insider dergisi 

geçen yıl Twitter’ı 2006’da hayata geçiren Jack 
Dorsey’nin, Google’ın 4 milyar dolarlık teklifine 
“Bu teklifi hakaret sayarım. Böyle küçük bir 
bedele twitter’ı alabileceğinizi mi sanıyorsunuz?” 
diye cevap verdiğini yazmıştı. Twitter’ın internete 
sızan ekonomik beklenti raporuna göre henüz 
nasıl para kazanacağını bile bilmeyen şirket, 
2013 yılında 1.54 milyar dolar yıllık ciro hedefliyor. 
Twitter 2006 Haziran’ında tüm dünyada yayına 
geçti. Şimdi ABD Başkanı’ndan ünlü sanatçılara, 
sporculardan gazetecilere kadar milyonlarca 
ünlü bu sitenin bağımlısı. Twitter’da şimdi günde 
65 milyon tweet gönderiliyor. Bu her saniye 750 
tweet anlamına geliyor. Dünya kupasında bu 
rakama bir ara saniyede 2940’a kadar çıktı.

Bir fikir, 3 kafadar ve twitter!..
Amerika’nın Missouri eyaletinde 

1976 yılında doğan Jack Dorsey, çok küçük 
yaşlarından itibaren bilgisayar tutkunu oldu. 
Program yazabilecek kapasiteye ulaştığında 
arkadaşları ortaokul seviyesindeydi. 14 
yaşında yazdığı programla ilk parasını kazandı. 
(Bu program bugün halen bazı Amerikan 
taksi şirketlerinin organizasyon programı 
olarak kullanılıyor.) 2000 yılında New York 
Üniversitesi’nden mezun olmasının ardından 
San Francisco’ya giderek ilk web şirketini kurdu. 
Şirket, taksi, ambulans ve kuryelerin inter-
net üzerinden eve çağrılabilmesi için yazılım 
geliştiriyordu. Ama yıllardır kafasında internet 
üzerinden anlık mesajlaşma sağlayan ancak 
o an piyasada olan AOL benzeri mesajlaşma 
programlarından farklı bir site yaratmak vardı. 
2005 yılında defterine bununla ilgili sık sık 
çizimler ve karalamalar yazıyordu. Bunları en 

yakın arkadaşlarından Biz Stone ile paylaşmaya 
karar verdi. İkili twittr adını verdikleri prototipi 15 
gün içinde hayata geçirdi. Google’dan ayrılarak 
kendi şirketini kuran, böylece dünyanın en büyük 
şirketlerinden birine ortak olma fırsatını tepen 
Ewan Williams bu kez hata yapmadı. Projeyi çok 
beğendi ve kendi cebinden finanse etmeye karar 
verdi.

Böylece twitter çılgınlığının 3 silahşörü 
bir araya gelmiş oluyordu. Zaman içinde resim 
paylaşım sitesi Flickr’a benzememek için isim 
değişikliğine gidilerek siteye bir de “e” harfi 
eklendi. Böylece “kuş şakıması” anlamına gelen 
twitter doğmuş oldu.

Twitter’in 
Piyasa 
Değeri 
Dudak 
Uçuklattı

Günde 65 milyon tweet atılıyor. Google daha önce 4 milyar dolar teklif etmiş ama 
kabul edilmemişti. İşte Twitter’ın piyasa değeri
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Windows 8
yeni arayüzü ile geliyor ama bu sadece başlangıç. microsoft’un 

en son işletim sisteminde önemli yeni özellikler olduğunu biliyor muydunuz?

MI
crosoft’un son işletim sistemi Windows 8, belkide 

şirketin tarihinde yaptığı en önemli atılım oldu. 

Çoğu okuyucunun muhtemelen bu konuda bildiği 

yeni bir arayüzü ve birlikte gelecek olan Windows 

Phone 8 işletim sistemidir. Windows 8, çeşitli girişler için tasarlanan 

bu arayüz üzerinden tipik cihazlar içinde gelecek. Ayrıca Windows’un 

üzerinde iki yıldır bir parçası olan tasarım ögeleri de değiştiriliyor.

Dosya geçmişi:

Bir güncelleştirme ve bir yedek için Yedekleme ve Geri Yükleme, 

Windows 7’de bulunan bir özellik. Microsoft OS X Time Machine ve 

bazı üçüncü taraf yedekleme çözümlerine benzer bir yaklaşımı bu özel-

likte benimsemiş.

Sadece önceden belirlenmiş zamanlarda büyük yedekleme 

yapmak yerine Windows 8’in belirlenen klasörlerinde depolanan 

dosyalarında artımlı yedeklemeler oluşturabilirsiniz. Daha sonra büyük 

veya küçük silinen verileri kurtarmak için bunu kullanmak mümkün.

Cloud Storage Entegre/ Senkronizasyon:

Windows 8 kullanıcılarının bir Microsoft hesabı ile oturum açma 

seçimi olacak. Bu uygulama şirketin bulut depolama hizmeti SkyDrive 

Windows 8 
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iPad Mini retina 
çözünürlüğe 
sahip olacak!

ile senkronize olması ile  mümkün oluyor. 

Bulut depolama servisine sınırlı bir miktarda 

kaydolmak ücretsiz. Kullanıcıların SkyDrive’a 

üçüncü parti uygulamalardan doğrudan 

dosyaları kaydetmesi de mümkün olacak.

Bu entegre özelliği birçok kullanıcı için 

daha çekici ve kolay olacak ancak, bir Micro-

soft hesabı ile oturum açmak istemeyebilirler.

Windows Store:

Microsoft, Windows ile kendi app 

store’unu kullanıcılara sunacak. Neyseki 

bunu zorunlu yapmamış. Kullanıcılar gelen 

uygulamaları satın alabilecekler ama bunu 

yapmak mecbur değil.

Aslında Windows Store daha çok 

Windows RT ile ilişkilendirilir. Çünkü Mi-

crosoft hem Masaüstü hem de tabletlerde 

çalışabilen Windows RT sürümünün depo-

suna uygulamaları dahil edecek. Kullanıcıların 

Metro tarzı uygulamaları elde edebilmek için 

mağazaya uğraması gerekecek. 

Sonuç:

Windows 8 büyük özelliklere sahip ve 

yeni arayüzü ile ilgili bilgiler bunlarla bitmiyor. 

Ancak Windows 7’ye göre bir çok gelişmeler 

bulunuyor. Bunların içinde Hyper-V, Dosya 

Geçmişi yedekleme ve yeni Windows De-

fender antivirüs özelliğinin sisteme yerleşik 

olarak gelmiş olması en iyi özellikleri arasında 

yer alıyor.

WINDOWS 8’İN YENİ ARAYÜZÜ İLE İLGİLİ 
BİLGİLER SAYmAKLA BİTmİYOR. WINDOWS 
7’YE GÖRE BİR çOK GELİşmELER BULUNUYOR.

Apple’ın geçtiğimiz 
dönemde kullanıcıların 
beğenisine sunduğu yeni 
iPad mibi Tablet PC’sinin 
gelecek versiyonunda 
retina (2048 x 1536 piksel) 
ekran kullanılacak.

Apple’a üretim yapat Tayvan’lı 
donanım üreticilerinden sızan 
bilgiye göre Apple yeni jen-
erasyon iPad Mini Tablet PC’si 
üzerinde 2048 x 1536 piksel 
ve 324 ppi ekran kullanmayı 
hedefliyor. Tayvan’lı donanım 
üreticileri şimdiden ekranın arka 
bölümünde yer alan kontrolcüleri 
ve çipleri üretmeye başladılar.

Apple’ın 9.7 inç ekrana 
sahip iPad’inin ise önümüzdeki 
dönemde teknolojik açıdan 
geliştireceği söyleniyor. Ayrıca 
hali hazırda iPad üzerinde 
kullanılan retina ekranın pil 
tüketimi azaltılacak ve buna 
terz orabtılı olarak parlaklık 
biraz daha yükseltilecek. Bunun 
gerçekleştirilmesi ise Apple’ın 
yeni geliştirdiği ekran donanımları 
sayesinde sağlanacak.

TEKNOLOJİ 29
NİSAN 2013



Yuvayı Dişi Kuş Yapar

Bir kır kırlangıcı çifti böyle bir yuvayı güzel 
havada 8 günde tamamlar. Yuvanın eni 
yaklaşık olarak 20, derinliği 10 santimdir. 
Dişi kır kırlangıcı, kıllar, tüyler ve benzeri 
yumuşak maddelerle astarlanmış böyle 
bir yuvanın içine tarçın renginde benekli 
4-5 beyaz yumurta yumurtlar. Bu kuşlar 
bazen bir tek mevsimde iki parti yavru 
çıkardıkları gibi, aynı yuvayı üst üste 
yıllarca kullanabilirler.

NEREDE YAŞAR

GENEL ÖZELLİKLER

Kırlangıçlar, 
kutuplar hariç 
dünyanın 
her tarafında 
yaşayabilen sinek 
avlayarak geçinen 
küçük ötücü 
kuşlardır.

KI
RLANGIÇLAR 
ötücü kuşların 
en güzel-
lerindendirler 

Aralıksız olarak sinekleri 
ve başka böcekleri ko-
valarken son derece zarif 
bir uçuşları vardır Çiftçi, 
ekin tarlasını biçerken, çok 
kere, rahatsız olarak kaçan 
böcekleri yakalamak üzere 
biçicinin demirinin geçtiği 
yerlere konup havalanan bir 
kırlangıç grubu tarafından 
takip edilirBu kuşların kısa, 
yassı ve üst yarısının ucu 
kancalı gagalarının çok fazla 
açılabilmesi bol sayıda böcek 
kapmalarına yardım eder

Dış görünüş bakımından 
kara sağanlara çok benzeyen 
zarif küçük kırlangıçların 
göğsü enli, boynu kısa, başı 
yassıdır Bacakları kısa ve ku-
vvetsiz, kanatları uzun, dar ve 
çok sivri, kuyrukları çoğu za-
man derin çatallı, tüyleri kısa 
ve üstte madenî parıltılıdır

Kırlangıçlar bütün 
kıtalara, bütün enlemlere 
ve bütün yüksekliklere 
yayılmışlardır Birçokları 
insanların evlerine sığınırlar, 
başkaları dik kaya veya 
toprak duvarlarına yerleşirler, 
daha başkaları yuvalarını 
ağaçların üzerinde bina 
ederler yazı ile kışı arasında 

çok fark olan bölgelerde yuva 
yapanları göçücü kuştur

Kırlangıçların hareket 
şekli uçmaktır Yerdeki 
yürüyüşleri, akrabaları kara 
sağanların sürünmesinden 
biraz üstünse bile gene 
enikonu beceriksiz sayılır 
ötüşleri, insana neşe veren 
bir cıvıltıdır Kırlangıçlar şen, 
sokulgan ve biçimli olduktan 
başka, gerçekten cesurd-
urlar çevrelerini dikkatle 
gözden geçirir, dostlarını, 
düşmanlarını öğrenir ve an-
cak lâyık olana itimat ederler. 
Kırlangıçlar birçok sanatçıya 
ilham kaynağı olmuşlardır.

“YAşAmAK İçİN SINIRSIZ BİR HÜRRİYETE 
İHTIYAç DUYARLAR, ESARET HAYATINA 
GELEmEZLER ROmA’LILAR KRLANGIçTAN 
POSTA GÜVERCİNİ GİBİ FAYDALANmIşLARDI”

Kırlangıç
Parlak mavimsi siyah, göğsü kızlımsı uzun ve çatallı 
kuyruğu beyaz beneklerle süslü kuş...

DOĞADAN30
NİSAN 2013



Kırlangıç Cam Boyama (Vitray)

     Sanatı

CA
m üretimi Mö 1.yy’da üfleme tekniğinin kullanıl-

masıyla başlamış, bu teknikle üretilen cam eser-

ler zaman içerisinde hızlı bir gelişim göstererek, 

bu sanat dalının en güzel örneklerini ortaya çı-

karmıştır. En erken boyalı vitray örneklerine 9. ve 10. yy’ rastlanmakta-

dır.

 

Türk cam sanatı,Artuklular ve Selçuklular zamanında başlamış-

tır. Çeşitli model ve formlardaki vitray, bu dönemde canlı ancak ışığı 

daha az geçiren renklerde tasarlanmştır. Selçuklular döneminde geliş-

me gösteren sanat, Osmanlı İmparatorluğu döneminde İstanbul’un fet-

hiyle yükselme dönemini yaşamış, camcılığın merkezi İstanbul olmuş-

tur. 19 yy cam süslemeciliğinin en parlak dönemidir.

 

Osmanlı döneminde mimaride cam süsleme sanatı yoğun ola-

rak kullanılmıştır.Topkapı Sarayı, Şehzade Türbesi, Süleymaniye Camii, 

Yeni Cami vitrayın en güzel örneklerinin sergilendiği yapılardır.

 

Çeşm-i Bülbül ve Beykoz işi de bu dönemden günümüze ulaşan 

tekniklerdendir. 19.yy İstanbul’un özgün ve yerel tarzda cam eşya ya-

pan atölyeler görülmektedir.Döneme dayalı bir üslupla üretilen Çeşm-i 

bülbül, beykoz işlerinin yanı sıra cam el sanatında nazar boncukları da 

ayrı bir öneme sahiptir.

 

Cam süsleme sanatında mozaik vitray, macunlu vitray, kurşunlu 

vitray, boyalı vitray ve tiffany olmak üzere beş teknik uygulanmaktadır.

Mozaik vitrayda, camın mat tarafında eskiz çizilip, eskizin içi 

transparan cam vitray boyası ile doldurulmakta ve bu bölgelere cam-

lar serpiştirilip kurumaya bırakılmaktadır.Son aşamada ise eskiz, siyah 

cam vitray boyasıyle boyanmaktadır.

Macunlu vitrayda, renkli cam parçalarıyla işlemler yapılmakta, bu 

camların arası macunla doldurulmakta ve renkli camların iki camın ara-

sında kalmasıyla oluşturulan bir kompozisyon yaratılmaktadır.

Kurşunlu vitrayda camın kurşuna yerleştirilmesi suretiyle işlem-

ler uygulanmaktadır. Boyalı vitrayda eskiz çizilip renklendirilmekte, ca-

mın altına yerleştririlip kontürleri belirginleştirilmekte, daha sonra oluş-

turulan renkler boyanarak işlem tamamlanmaktadır.

Tiffany vitrayda diğerlerinden farklı olarak kesilen cam parçaları 

bakır folyo ile kaplanmakta ve camlar birbirine havya yardımıyla lehim-

lenmektedir.

 

Günümüzde vitraysanatı giderek önem kazanmaya başlamıştır.

Vitray kullanım alanı açısından özellikle iç mimarlıkta kendine yer bul-

maktadır.

Tarihi antik çağlara kadar uzanan cam süsleme  
(vitray) Doğu Akdeniz kökenli bir sanat dalıdır.
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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 kişiye Su Isıtıcısı (Kettle) kazanma şansı yakalayacaktır.

BULMACA32
NİSAN 2013



Balko Ahşap Kalıp Kirişi, geleneksel ahşap kalıba göre çok daha 
dayanıklı ve uzun ömürlüdür. Kullanımı kalıp maliyetlerinde 
yüksek derecede tasarruf sağlamasının yanısıra doğal denge-
nin en büyük unsurlarından olan ormanlarımızın korunmasına 
katkıda bulunur.

Balko’nun ilk prensibi kalitedir. Balko’da kalite detaylara kadar 
iner. Taşıyıcı kısmı ve masif ahşaptan,  kontraplaktan üretilen 
Balko H 20 kirişler hem taşıma kapasitesi hem de uzun ömrü ile 
cebinizin ve çevrenizin dostudur.

Kirişlerin sapması aşağıdaki şekilde sınırlıdır: 
L/500 Traffic Yükü 1/5 kN/m2 veva  
%2 sulu beton ağırlığı 
Örnek verilen dikme kalınlığı  
18 cm + ÇAPRAZ KİRİŞ ARALIĞI
0,75 m ISTENEN BAĞ KİRİŞ ARALIĞI + 
DESTEK BOŞLUĞU

1. Döşeme Kalınlığı 18 cm

2.Çapraz Kiriş Aralığı 75 cm

3.Müsaade Edilen Kiriş Bağı Aralığı  
   (Tablo l ‘deki gibi 2,65 cm)

4.Aynısını ya da yakındaki en küçük
   kiriş bağı aralığını seçiniz.
   (Tablo 2’deki gibi 2,5 cm)

5.Tablo 2’de sütun 2,5 tavan kalınlığının 
   (l ,36 m) bir fonksiyonu olarak müsaade edilen.

H20 
AHşAP 

KİRİş

Boy (cm)   Ağırlık (kg)
245
265
290
330
360
390
450
490
600

11,5
12,5
13,6
15,5
16,9
18,3
21,2
23,0
28,2
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