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■ Balko Deck plywood kenarları özel su geçirmez akrilik boya ile özel

olarak boyanmış olup, normal kenar yalıtımlara göre neme karşı %60
daha fazla koruma sağlar. Balko Deck plywood %100 huş ağacından yapılmış olup yüzeyi prüzsüz ve Almanya da yapılan taber aşınma testinde
350 döngü değeri bulunmuştur. Balko Deck Plywood Aşınmaya karşı
dayanıklı film kaplı olduğu için yüksek beton basınçlarına karşı direnci
yüksektir. üzerinde bulunan 25 mm desenler ise kalıpta işaretleme ve
kesme kolaylığı sağlar. özellikle döşemelerde ızgara üzerine yerleştirmede şablon görevi görür.

Avantajları

■ Özel kenar yalıtımı sayesinde neme
karşı % 60 daha fazla koruma 		
■ Yüksek aşınma direnci (taber 350)
■ Üzerindeki desen nedeniyle
işaretleme ve kesme kolaylığı 		
■ Döşemelerde deseni sayesinde
şablon olarak kullanılabilme 		
■ Yüksek beton basınç dayınımı
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Büyük Balık mı, Hızlı Balık mı ?
Yapı Malzemeleri Sektörüne baktığımızda, özellikle ithalatçı olarak faaliyet
gösteren ve riskleri olması gerekenin çok
üstünde olan firmalar, sınırlarda kar marjı ile satış yapma yarışının etkisiyle, yorulmakta , değerlerini yitirmekte ve hatta
yarıştan ayrılmak zorunda kalmakta… Bu
sebepledir ki devamlı gelişimek, karşılıklı
güveni arttırmak ve herkesin kazanacağı
bir ticareti yaşatmak için çalışmak “hepimiz ve gelecek için doğru olan” olacaktır.

“Büyük balık küçük balığı yutar” anlayışı günümüz dünyasında artık tarihe karıştı.
İş dünyasındaki son gelişmeler yeni bir kavram yarattı ; “Çevik balık, her balığı yutar.”
Büyüklüğün, küçüklüğün, hatta yer
yer sermayenin dahi çok önemli olmadığı,
Çeviklik, hız ve esnekliğin en değerli
beceriler olduğu Rekabetçi bir dünya…
Geriye dönüp nelerin değiştiğine
baktığımızda; yapıların şekli, tarzı, tasarımı, tercih ettiğimiz arabalar, kullandığımız araçlar ve en önemlisi biz insanlar…
Kısaca tercihlerimiz ve alışkanlıklarımız…
Fiziksel özellikler, duygular, düşünceler ve
tabi ki istekler…
Bizlerin içerisinde yer aldığı, yaşayan yapılar olan kurumlarımızın da gerekli
değişimleri geçirmelerinin bir zorunluluk
olduğunu görüyoruz. Bir şirket neden değişir? Yerini değiştirdiği için mi, yeni bir
genel müdür geldiği için mi ya da hayatta kalabilmek için mi? Belki hepsi ama en
önemlisi hayatta kalabilmek için…
Günümüzde bilgi, o kadar hızlı hareket etmekte ki “ göz açıp kapanıncaya kadar “ tabiriyle eşdeğer. Bilgiyi, zamanında
alan ve en önce faaliyete geçiren avantajlı,
diğerleri bir adım geride… Hiç haberleri
olmayanlar ise tabiri caizse “sermayeden
yiyerek” zamanla tükenip yok olmaya doğru ilerliyorlar. Peki sadece bilgiyi fark edip,
özümseyip , uygulamak yeterli mi? Bu

Ahmet GÜNGÖREN
Marmara Bölge Satış Müdürü

husus şirketleri, rakipleri karşısında güçlü
kılmaya yeterli mi? Bundan yıllar önce, bu
cevaba “evet” derdik ve doğru cevap da
bu olurdu, ama şimdi bu tek başına doğru ve yeterli değil. Belki çoğu rakiplerinizi
geride bırakmaktasınız ama bu bugünün
gerçeği. Bir sonraki adımda siz bir adım
geride hatta gerilerde kalabilirsiniz.
Günümüzde pazarlama stratejilerinin hızlı ve sürekli bir devinim ile değiştiği
rekabetçi Pazar koşullarında, neler yaptığımıza baktığımızda, firmaların ayna karşısında iç değerlendirmelerini yapmasının
gerekliliğinin şart olduğu günleri yaşıyoruz.

Balcıoğlu Grubu olarak bu sene
Lansmanını yaptığımız ve pazara sunduğumuz PİPLAK, dünyanın farklı kıtalarından tedariğini sağladığımız Plywood
ürünlerimiz, en doğudan en batıya, tüm
Türkiye pazarına en güçlü markalar ile dağıtımını gerçekleştirdiğimiz OSB Yonga
Levhalar, Standart Marka Bitümlü ve sentetik Su yalıtım örtüleri , Balcıoğlu garantisi altında dağıtımı yapılan Insulawool Taşyünü , mineral yün ve camyünü çeşitleri ,
Uno Shıngle ve ihtiyaç duyulan diğer çatı
kaplama malzemeleri ve alternatif ürünler
ile hizmetinizde olmaya devam edeceğiz.
2014 yılının sonlanması ile herkes
kendi içinde karnelerini aldı ve değerlendirdi.
Bazılarımız küçük ama hızlı balık, bazılarımız ise büyük ama yavaş balık.
2014 yılında, yine beraberce, sağlıklı
ve bol kazançlı bir yıl olmasını dilerim...
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İnönü Stadı Projesi’nde
Balko Birch ve Balko Beto tercih edildi.

Tü

rkiye’nin önemli değerlerinden
olan İnönü Stadı’nda hafriyat
çalışmaları sonrası yapım işleri
başladı. Çiçekler İnşaat tarafından yüklenilen projenin hedeflenen bitirilme
tarihi 2015.

verimliliği, hızı ve kullanım katsayısının burada
önem arz ettiğini ve bu çerçevede seçenekleri
ve tavsiyelerimizi sunduk.
Yılların tecrübesine sahip olan Çiçekler İnşaat,
bu yaklaşımımızı uygun buldu ve Doğru yerde
Doğru Malzeme kullanımına yeşil ışık yaktı.

Balcıoğlu ile uzun yıllardır çalışmalarını sürdüren Çiçekler İnşaat, İnönü Stadı Projesi’nde de
BALKO PLYWOOD’u tercih etti. Proje üzerinde
yapılan teknik çalışmalar ve analizler sonunda,
stad yapımı için kullanılması Balcıoğlu Proje
Ekibi tarafından tavsiye edilen BALKO Birch
(Rusya) ve BALKO Beto (Finlandiya) ürünleri
Çiçekler İnşaat tarafından uygun bulundu ve
BALKO Plywood Grubu üzerinde karar kılındı.

Ve kararlarını verdiler ;
Kolon, Kiriş ve Perdelerde BALKO Birch,
Döşemelerde
ise
BALKO Beto tercih
ettiler. “ dedi.

Balcıoğlu Projeler Yönetmeni Uğur Akkuş ;
“Proje üzerinde Çiçekler İnşaat Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Ali Çiçek ve Proje Müdürü Sayın
Cevat Aybet ile uzun süreli istişarelerde bulunduk. Kendileri ile yaptığımız çalışmalarda kolon,
kiriş ve perdeler ile döşemelerde farklı malzemeler tercih edilmesinin daha doğru olacağını, işin

Akkuş ek olarak,
Türkiye’de Plywood
kullanımında
genel olarak bilgi
dağarcığıyla paralel
olarak Doğru yerde Doğru Malzeme
kullanılmamasının,
maliyet, iş akışı ve
verimlilik açısından
kullanıcılara ek yükler
ve sıkıntılar getirdiğini

vurgulayarak ;
“Biz Balcıoğlu Proje Ekibi olarak bizden destek
isteyen tüm müteahhit firmalara teknik destek
ve doğru bilgi verme konusunda kendimizi sorumlu hissediyoruz. Kapımız her zaman bu konuda herkese açık.” dedi.

Uğur AKKUŞ
MARMARA BÖLGE Proje Satış Yönetmeni
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-Doğru Altyapı
-Doğru Malzeme
-Doğru Uygulama

BALCIOĞLU MERKEZ PLAZA
İkitelli O.S.B, İkitelli Cad. İkitelli Keresteciler Sitesi 4-B Blok,
Balcıoğlu Plaza 34306 İkitelli - ISTANBUL
Müşteri Hizmetleri Türkiye’nin Her Yerinden : 444 88 78

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

BALCIOĞLU ANA DEPO
Düzler Mevkii, Beylikdüzü - Hadımköy Yolu Üzeri
(Gişelerden sonra 3 km sonra sağda) - Hadımköy / İST.
Tel : 0212 886 10 45 - Fax : 0212 886 10 46

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

PLYWOOD

Boyalı Sac Çatı Panelİ

H20 KİRİŞ

EPS ISI YALITIM LEVHALARI

TAŞYÜNÜ

XPS ISI YALITIM LEVHALARI

CAM YÜNÜ

BETOPAN

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

SİM SHINGLE

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

PVC MEMBRAN

Sİm FOREKS & SİM DEKOTA

BİTÜMLÜ MEMBRAN

FİLMSİZ KONTRAPLAK

SES YALITIM LEVHASI PHONE STAR
BALCIOĞLU İZMİT
İbn-i Sina Mah. Küçük Sok. No:7 Derince - KOCAELİ
Tel : 0262 239 47 38 - Fax : 0262 229 32 56
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Değerli Dostlarım...

2014 yılı Şubat sayımızda, Balcıoglu Grubu Reklam &
İletişim Departmanı Müdürü ve Dergimizin Genel Yayın
Yönetmeni olarak sizlerle tekrar birlikte olmanın mutluluğu
ile sizleri saygıyla selamlıyorum.

Ge

nel algıda zor geçeceği
düşünülen bir yılın ilk aylarında, hepimizin temkinli olduğu bir dönemde,
siyasi ve ekonomik konjonktürün tüm ülkemiz
kurumları ve içinde yaşayan bizler tarafından
çok iyi okunmasının önemli olduğu kanaatini
taşıyorum.
Ekonomik olarak, dünya para sisteminin Ana
Yönetim Merkezi olan ve Amerikan Devleti’ne
ait olmayan Federal Reserve Bank’ın (FED)
son 1 yıl içerisinde yarattığı ve Gelişmekte olan
ülkelerin gelişimine ağır zararlar vereceği açık
olan yol haritası, hedefleri olmayan bir uygulama olarak görünmüyor. Artık Gücün, Ekonomik
durumla paralel olduğu dünyamızda, sermaye
sahibi olan ve para yönetimini elinde bulunduran çevreler, sahip oldukları bu güç ile ülkelerin ve içinde yaşayan toplumların yaşamlarını,
geleceklerini hatta geçmişlerini, menfaatleri ve
hedefleri doğrultusunda şekillendirmeye çalışıyor.

FED Binası

Siyaseten, karışıklıklara ve bozulmalara ziyadesiyle tecrübeli olan bizler, yaratılan bu gerginliklerin, yapay karışıklıkların, ayrımcılıkların, ekonomik baskı ve tehditlerin, bölgesel ve maddi
çıkarlar doğrultusunda nasıl yönlendirildiğini ve
hepimize nasıl bedeller ödettirildiğini, Osmanlı
İmparatorluğu’nun yıkılma sürecinin başlangıcından bugünlere kadar, yaklaşık 140 yıllık süreçte yaşadığımız tecrübeler çerçevesinde çok
iyi biliyoruz.
Bugüne değin, bu hegemonyadan çıkma girişimlerinde olduğumuz her dönemde karşımıza
çıkarılan engellerle sektirilmemiz ve her defasında toplum olarak kendimizi başlangıç noktasında bulmamız, bizlerin bu süreci birden fazla
kere ve hassasiyetle değerlendirmemiz gerektiğini gösteriyor. Bugün daha geniş bir perspektife ve hacme sahip olan ülkemizin, global dünyada önemli ve sözü dinlenen bir oyuncu olma
hedefiyle göstereceği duruş ve direnç, yöneten
mi yönetilen mi olma noktasında geleceğimiz
için belirleyici olacaktır kanaatindeyim.
Sektörümüz açısından durumu değerlen-

dirdiğimizde, özellikle son on yıllık süreçte,
petrol,gaz,otomotiv vb. büyük sektörlerin çok
güçlü eller tarafından tutulmasına karşın, yönümüzü önü daha açık olan İnşaat sektörüne
çevirmemizle birlikte, ülke olarak çok hızlı bir
yükseliş trendi içerisine girdik. Yükselen değer
olan İnşaat sektörünün, Ulusal noktada gelişimi
ve Uluslar arası pozisyonda müteahhitlerimizin
başarıları ve ülkemizin her ülkeye ulaşma stratejisi doğrultusunda farklı kıtalarda bizlerin yapılarının yükselmesi ile Türk İnşaat Sektörünün
çok önemli bir noktada olduğu artık tüm çevrelerce kabul edilen yadsınamaz bir gerçektir.
2013 yılı rakamlarına baktığımızda, Türkiye Genel Büyüme rakamlarının %4 daha üzerinde bir
büyüme ile İnşaat sektörünün yükseliş trendini
devam ettirmesi bizlere bu yolda önemli bir veri
sunmaktadır.
Özellikle 2013 yılının ikinci yarısında ve 2014
yılının başında yaşanan FED kaynaklı uygulamalar temelinde oluşan uluslar arası ekonomik
dalgalanmalar ve iç yapımızda bunun uzantısı
olan ekonomik ve ayrıca oluşturulan siyasi çal-
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Pi Plak Lansmanı
kantının, tüm ülkeye olduğu paralellikte sektörümüze yansıması da kaçınılmaz olacaktır. Bu
durum, genel algıda bir beklenti olmakla birlikte, çoğu çevrelerce tehdit olarak algılanmakta
ancak aslen fırsatları da yanında getirmektedir.
Doğru okumalar ışığında doğru stratejiler üreten
kurumlar yollarına büyüme yüzdelerini arttırarak
devam edeceklerdir.
Balcıoğlu olarak, temkinli ve başarılı olarak nitelendirdiğimiz 2013 yılında, Pazarda mevcut
markalarımıza ek olarak gelişim yönünde ciddi
adımlar attık. Uzun süredir dikkatle ve hassasiyetle AR-GE ve üretim deneme çalışmaları devam eden BALKO Pİ PLAK ürünümüzü,
Avrupa’nın en yüksek binası ünvanına sahip
olan Sapphire Tower’da, yaptığımız geniş katılımlı lansman ile tanıttık ve pazara sunduk.
Türkiye’nin önde gelen Müteahhit firmalarının
ilgi odağı olan Pİ PLAK’ın hızla pazarda yayılmaya başlaması bizleri sevindirdi. Bugün geldiğimiz noktada görüyoruz ki, yıllarca süren
emeğin ve yatırımın meyvelerini almakla birlikte
sektöre yepyeni ve başarılı olan bir ürün sunmanın gururunu da yaşayacağız.
Plywood konusunda 2013 yılında, Balko Birch
Extra, Balko Birch, Balko Tropic ve Balko Eco

‘dan oluşan tüm sınıflarda gelişim sağlamamız
ve hedeflerimize ulaşmamız ile, bu ürün grubuna PVC’den üretilen Pİ PLAK’ın eklenmesi
2014 yılı için güçlü hedefler koymamızın önünü
açtı.
OSB konusunda Marmara ve Ege ile Diğer tüm
Anadolu bölgelerinde farklı iki güçlü markayla
hareket etmemiz ve ana dağıtıcı ünvanıyla pazarın talebini büyük oranda karşılamamız, aynı
plywood ürün grubumuzda olduğu gibi OSB
ürün grubuna ilişkin 2014 hedeflerimizde bizleri
cesaretlendirdi.
Isı yalıtımında Taşyünündeki ve Camyünündeki
başarı ve 2013 yılının sonunda Knauff Insulation ile yaptığımız anlaşma doğrultusunda Mineral Yün ürün grubunu bünyemize katmamız,
2014 yılı için bu pazarda oranımızı arttırma isteğimizde önemli etkenler oldu.
Su yalıtımında Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz
Standart Marka Yalıtım ürünlerine ek olarak, ülkemizde Pazar olarak gelişen ve öğrenildiği boyutta tercih edilen PVC Esaslı Su yalıtım örtüleri
olan SİM PLAN ile sektörde diğer bir yönümüzle
yenilikçi olduğumuzu bir kere daha gösterdiğimizi düşünüyorum.
Ayrıca 2014 yılında da 2013 yılında olduğu gibi,

üzerinde AR-GE çalışmalarını devam ettirdiğimiz birçok yeni ürün ile sizleri tanıştırmayı ve
sizlere en iyi hizmeti vermeyi hedefliyoruz.
2014 yılında bir arada ve beraberce güzel günler görmek ve gelişmek temennisiyle…

Murathan ERŞEN
Reklam & İletişim Müdürü

Balcıoğlu olarak, temkİnlİ ve başarılı
olarak nİtelendİrdİğİmİz 2013 yılında,
Pazarda mevcut markalarımıza ek olarak
gelİşİm yönünde cİddİ adımlar attık.
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Yavuz Sultan Selim
Köprüsü (3.Köprü)

3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda
çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Yü

ksek mühendislik ve teknoloji
kullanılarak inşaası süren ve
teknik özellikleriyle dünyanın
sayılı köprüleri arasında yer
alacak olan 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam
ediyor.
Avrupa Yakasında görüntülenen 24 saat
vardiyalı sistemle gerçekleştirilen çalışmalarda,
köprünün her iki yakadaki ayaklarının uzunluğu
90 metreyi geçti.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM

Başkanı Cemil Çiçek ve Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan’ın katılımlarıyla 29 Mayıs 2013’te temeli atılan Sarıyer’in Garipçe Köyü ile Beykoz’un
Poyrazköy arasında yer alan, 3. Boğaz Köprüsü
ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun (Odayeri-Paşaköy arası ve bağlantı yolları) yapımı çalışmaları
ile Asya ve Avrupa yakasındaki viyadüklerin yapım çalışmaları aralıksız sürüyor.
Çoğunluğu Türk mühendislerin görev
yaptığı şantiyede aralarında Japonların da bulunduğu yabancı mühendisler de buluyor. Hummalı bir çalışmanın sergilendiği köprü ayaklarında sürekli beton dökümü gerçekleştirilerek

günde 2-3 metre yükselmesi sağlanıyor. Bir
kule ayağında 65 işçi çalışıyor. Köprüde her iki
yakada ayakların uzunluğu 90 metreyi geçmiş
bulunuyor.
Yap-İşlet-Devret modeliyle ihalesi yapılan Kuzey Marmara Otoyolu (3.Boğaz Köprüsü
dahil) Odayeri-Paşaköy (3.Boğaz Köprüsü dahil)
kesimi için 15 Mayıs 2013 tarihinde sözleşme
imzalandı. Proje kapsamında yer alan 3. Boğaz
(Yavuz Sultan Selim) Köprüsünün 2015 yılı içinde tamamlanarak trafiğe açılması hedefleniyor.
3.Boğaz Köprüsü 58.4 metrelik tabliye
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ları, mevcut boğaz köprülerinin servis ömürlerinin kısalmasına neden olmaktadır.

genişliği ile dünyanın en geniş, 1408 m ana açıklığı ile üzerinde demiryolu geçişi olan dünyanın
en uzun ve 320 m kule yüksekliği ile dünyanın
en yüksek kulesine sahip köprüsü olacak.
“5 KATI KADAR AĞAÇ DİKİLECEK”
Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 3. Boğaz Köprüsü ile ilgili ayrıca
şu bilgilere yer verildi:
“Ülkemizin en büyük kenti olan İstanbul,
gerek günlük şehir içi seyahatlerinin, gerekse
kıtalararası transit geçişlerin % 87’ler mertebesinde karayolu ile sağlanmasından dolayı trafik

açısından büyük yoğunluk yaşamaktadır. Asya
ve Avrupa arasındaki karayolu taşımacılığının
yükünü çeken Boğaziçi ve FSM Köprülerinden
günde 600 bin otomobil eşdeğeri araç geçmektedir ki, bu sayı köprülerin planlanmış kapasitelerinin 2,5 katını bulmaktadır. Gün içinde köprü
üstünde trafiğin yoğun olduğu saatler giderek
artmakta ve yine köprülere ulaşımı sağlayan
çevreyollarındaki araç kuyrukları nedeniyle karşıdan karşıya geçiş süreleri saatleri bulmaktadır.
Eşzamanlı olarak zaman ve yakıt kaybı, transit
yük taşımacılığının kesintiye uğraması, sürücülerin seyahatlerinin çileye dönüşmesinin ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz sonuçları ortaya
çıkmaktadır. Ayrıca kapasite üstü trafik taşıma-

Tüm bu verilerin yanı sıra yapılan projeksiyonlar doğrultusunda nüfus, kişi başına düşen otomobil ve yolculuk sayısı gibi veriler de
değerlendirildiğinde; İstanbul Boğazı üzerinde
üçüncü bir köprüye duyulan ihtiyaç açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu ihtiyaçtan yola çıkılarak,
İstanbul’un kentiçi ve mevcut boğaz köprülerindeki trafik yoğunluğunun azaltılması, araçların
kesintisiz, güvenli ve konforlu geçiş yapmaları,
transit yük taşımacılığı yapan kamyonların şehir
içi trafiğine girmeden transit geçişlerinin sağlanabilmesi amacıyla, aynı zamanda şehir içi ve
ulusal demiryolu ağına entegre bir demiryolu
geçişini içeren 3.Boğaz Köprüsü’nün de dahil
olduğu Kuzey Marmara Otoyolunun yapımına
karar verilmiştir. Köprü geçişi ve otoyol güzergahına karar verilirken yeşil alanlar en az zarar
görecek şekilde koridor belirlenmiş, doğaya
verilecek zararı minimuma indirebilmek açısından güzergah tünel ve viyadüklerle donatılmıştır.
Güzergah üzerinde kalan ağaç sayısının 5 katı
kadarı Orman Bölge Müdürlüğünün göstereceği
alanlara önümüzdeki 3 yıl içinde dikilecek olup,
ayrıca Güzergah üzerinde yaban hayatının kesintiye uğramaması için ekolojik köprü de yer
alacaktır.”

Çoğunluğu Türk mühendİslerİn görev
yaptığı şantİyede aralarında Japonların da
bulunduğu yabancı mühendİsler de buluyor.
günde 2-3 metre yükselmesİ sağlanıyor.
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3’ÜNCÜ BOĞAZ KÖPRÜSÜ TEKNİK BİLGİLER
Orta Açıklık : 1,408 m

Kenar Açıklıklar : 378 m + 378 m
Toplam Uzunluk : 2,164 m

Kule Yüksekliği (Zeminden) : 321,91 m (Avrupa), 317,91 m (Asya)
Kule Yüksekliği (Tabliyeden) : 255,41 m

Tabliye Genişliği : 58.40 m (2x4 Otoyol + 2x1 Demiryolu)
Tabliye Yüksekliği : 5.5 m

Kablo Sistemi : Hibrid (Gergin Eğik Askı + Asma)
Ana Kablo

Orta Açıklık;

Ana Kablo Çapı : 68 cm.

Ana Kablo Büklüm Sayısı : 113 adet

Büklüm İçindeki Tel Sayısı : 127 adet
Yan Açıklık;

Ana Kablo Çapı : 70 cm.

Ana Kablo Büklüm Sayısı : 122 adet

Büklüm İçindeki Tel Sayısı : 127 adet
Ana Kablo Mukavemeti : 1,770 Mpa
Askı Kablosu : 68 adet

Askı Kablo Mukavemeti : 1,440 Mpa
Eğik Askı Kablosu : 176 adet

Eğik Askı Mukavemeti : 1,860 Mpa
Çelik Tabliye Segmenti : 56 adet
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BALCIOĞLU

Knauf
EL SIKIŞTI
ve

Uzun süredir görüşmelerin devam ettiği Türkiye Genel
Dağıtımı konusunda, 2013 yılı sonunda Balcıoğlu Grubu
ve Knauf Insulation karşılıklı anlaşmaya vardı.

Kn

auf Insulation tarafından
üretilen Mineral Yün Ürün
Grubunun, Türkiye çapında
Pazarlaması
ve
Satışı
Balcıoğlu tarafından sağlanacak.
Türkiye pazarına Mineral Yün gibi farklı bir ürün
sunarak dikkatleri üzerine çeken Knauf Grubu,
Isı Yalıtım Grubunda Türkiye’de güçlü hedefler
koyduğunu gösteriyor. Türkiye’de ayrıca üretim
yönlü 2 Fabrika ile yatırım yapan Knauf ve Balcıoğlu ile de anlaşmaya vararak bundan sonraki
süreçte bu grupta önemli bir oyuncu olacağının
sinyalini veriyor.

Dünya çapında Knauf Grubu’na baktığımızda ;
“1932 yılında maden mühendisi kardeşler Karl
ve Dr. Alfons N. Knauf tarafından kurulmuş olan
ve ilk olarak alçı üretimi yaparak inşaat sektörüne giren Knauf, günümüzde 50’yi aşkın ülkede
üretim faaliyeti bulunan global bir grup haline
gelmiştir.
Bugün, alçı, kartonlu alçı plaka, genleştirilmiş
perlit ve mineral yün üretiminde Avrupa’nın en
büyük üreticilerinden biri olan Knauf, çok geniş
bir coğrafyada faaliyetlerine devam etmektedir.
Yalıtım sektöründe 30 yılı aşkın bir tecrübeye sahip olan Knauf Insulation, dünyanın hızlı

büyüyen ve saygı duyulan yalıtım malzemeleri
üreticilerinden biridir. Günümüzde, mineral yün
üretiminde bir dünya devi haline gelen Knauf
Insulation, 35’in üzerinde ülkede 30’dan fazla
üretim tesisi ile faaliyetini sürdürmektedir.
Yapılarda, yangına dayanımı yüksek, termal ve
akustik yalıtım sağlayan ürünleri tüketiciye yüksek kalite standartlarında ve çevreye duyarlı
üretim koşullarında sunarak büyümesini hızla
ivmelendirmektedir. Dünya üzerinde 5.000’in
üzerinde çalışanı ile daha verimli bir enerji tüketimi ve sürdürülebilir bir yaşam için, tüm yapıla-
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“Bu anlaşma İle daha İlk adımı atıyoruz. Bundan
sonrakİ süreçte Knauf İle daha genİş bİr
perspektİfte çalışmalar İçerİsİnde olacağımızı ve
bunun gelİşerek devam edeceğİnİ düşünüyoruZ.
Ülkemİze ve sektörümüze hayırlı olsun…”
ra ve endüstriyel uygulamalara yalıtım çözümleri
üretmektedir. “
Anlaşma sonrasında, Balcıoğlu Grubu Yönetim
Kurulu üyesi Kemal Çolakoğlu,
“ Bu anlaşma ile daha ilk adımı atıyoruz. Bundan
sonraki süreçte Knauf ile daha geniş bir perspektifte çalışmalar içerisinde olacağımızı ve bunun
gelişerek devam edeceğini düşünüyoruz. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun…”
şeklinde beyanatta bulundu.
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Egger VE
BALCIOĞLU
seminerDE
BULUŞTU
EGGER, Balcıoğlu Türkiye Satış Ekipleri’nin katılım
gösterdiği Seminer gerçekleştirdi.

20

11 yılından bu yana Marmara ve Ege Bölgeleri dışındaki Bölgelere Egger OSB
ürünlerinin yetkili olarak
ana dağıtımı gerçekleştiren Balcıoğlu’na ait
İkitelli’de yer alan Konferans Salon’unda, Balcıoğlu Türkiye Satış Ekipleri’nin katılım gösterdiği Egger Semineri gerçekleştirildi.
Seminerde, Egger Türkiye ve Avrupa
Yöneticileri ile birlikte Egger Fabrikalarında
görev alan Teknik Yetkililer de yer aldı.

Egger OSB ve DHF ürünlerini kapsayan seminerde üretim aşamalarındaki süreçlerden, uygulama konusunda yapılan yanlışlıklara, kullanılması gereken ürünlerden,
Türkiye’ye ilişkin ölçümlemelere ve analizlere,
tüm hususlarda sunum gerçekleştirildi. Çok
sıcak ve etkin bir havada geçen seminerde,
yoğun olarak karşılıklı fikir paylaşımları gerçekleşti.
Teknik detayların ağırlıklı yer aldığı seminer sonunda, DHF ürününe ilişkin paylaşım-

lar ile beraber OSB konusunda Anadolu’da
yapılan yanlış uygulamaların önüne geçilmesi
ve bilinçlenme adına seminerin çok fayda getireceği görüşünde birleşildi.
Balcıoğlu Grubu’nun İç Anadolu Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Bölge Müdürlüğü,
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü ve Akdeniz Bölge Müdürlüğü tarafından
Bölgelerinde dağıtılan EGGER OSB ürün grubunun yanında, yakın gelecek ve süreçte DHF
ürünün dağıtımında da rol alınacağı ve EGGER
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Egger OSB ve DHF ürünlerİnİN ÜRETİMİNDEN,
uygulama konusunda yapılan yanlışlıklara,
kullanılması gereken ürünlerden, Türkİye’ye
İlİşkİn ölçümlemelere ve analİzlere, tüm
hususlarda sunum gerçekleştİrİldİ.

Carsten Ritterbach
Pazarlama & Ürün Müdürü
Yetkililerinin bu ürünün Pazarlama ve Satışına önem verdikleri gözlemlendi.
Dış çatı ve duvar zırhı olarak kullanılmaya yönelik, yapı ticareti için olan, buhar
geçiren ve neme dayanıklı bir ahşap fiber
panel olan EGGER DHF, Paneller bina yönetmeliği onayları olan Z-9.1-454 ve EN
622-5:2004’e göre, oldukça modern Conti Roll hattındaki kurutma işlemi dahilinde
üretilmekte. Bağlayıcı madde olarak neme
dayanıklı olan ve %100 formaldehitsiz PU
reçinesi kullanılan ürüne ilişkin Türkiye’de
iyi bir Pazar olduğunu düşündüklerini yansıtan EGGER Yetkilileri bu ürüne güvendiklerini belirtmekteler...
Balcıoğlu Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürü Ayhan Özsaraç,
“Yıllardır bünyemizde olan ve Türki-

ye Pazarına Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz
OSB ürün grubuna ait , geniş bir çerçevede
ve bu kadar uzun süreli teknik verilerin bizlere sunulması şahsım ve ekibim için çok
önem arz ediyor. Bu seminerden çok faydalandık. Buradan aldığımız verilerin tabana hızla inmesi ve yayılması için gerekli tüm
organizasyonu sağlayacağız. “ dedi.
DHF
ürününe
sıcak
yaklaşan
Özsaraç,“Ürün ile ilgili öncelikle Pazarlama
Birimimizin yapacağı Pazar analizlerini görmek gerekli. Bunun sonrasında ürüne ilişkin yorum yapmak daha doğru olur.
Bizler, Pazarımız ne kadar geniş bilgi
dağarcığına ve bakış açısına sahip olursa
bizlerin de o paralelde gelişeceğimize ve
ileriye gideceğimize inanıyoruz.” şeklinde
görüşlerini belirtti.

Avusturya

Dragos Viktor Tanasescu
Uygulama Mühendisi Romanya

Fatih Aksan
Satıs & Pazarlama Müdürü
Türkiye & Kafkasya
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Barış İnşaat Emin
adımlarla ilerliyor!
“20 yılı aşkın süredir Balcıoğlu Grubu ile çalışıyoruz.”

Fİ

rmanızı ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Eyüp Sultan Balcı, Barış
İnşaat’ın ortağıyım. 25 yıldır bu iş
ile uğraşıyorum, Yaklaşık 13 yıldır Kağıthane’de
faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Barış İnşaat’ı
2001 yılında kurduk.

Balcıoğlu Grubu ile çalışmayı tercih etmenizdeki nedenleri öğrenebilir miyiz?
Benim soyadım Balcı, ordan bir yakınlık oldu
Balcıoğlu’na karşı. Şaka bir yana, en başında
kaliteli bir firma olmanız, hem ürün tedariği noktasında hem hizmet konusunda çalışma şeklinizden ve disiplininizden çok memnun olmamız.

Böyle olunca da çalışma ortamı kendiliğinden
doğuyor.
20 yılı aşkın süredir Balcıoğlu ile çalışıyoruz.
En çok sattığınız ürünlerin özellikleri ve kullanım alanları hakkında bilgi alabilir miyiz?
Plywood, çatı için OSB, membran, taşyünü
ürünleri ve Kaba Malzeme satışı gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Yapı Kimyasaları konusunda da satış hizmeti veriyoruz.
Müşterilerinizden sattığınız ürünler hakkında ne gibi yorumlar alıyorsunuz?
Müşterilerimiz, bize ve sattığımız ürünlere güveniyor. Memnun bir müşteri potansiyelimiz var
diyebilirim. Yıllar önce bu işe girmiş olan, hatta
bizlerle başlayan müşterilerimiz halen bizimle
yola devam ediyor.

Ömer Yanbay

İç Pazarda ağırlıklı olarak hangi bölgelere
satışlar gerçekleştiriyorsunuz?
Bölgesel anlamda gerçekleştirmeyi düşündüğünüz planlarınız var mı?
Bizler, Edirne’den Van’a kadar bütün Türkiye’ye
satış gerçekleştiriyoruz.
Toptan dağıtımda tüm Türkiye’ye, perakendede ise İstanbul’da satış yapıyoruz.
Firmanızın hedefleri hakkında bilgi alabilir
miyiz?
Biz kendimiz de inşaat işi ile uğraşıyoruz, müteahhit tarafımız var. İrili ufaklı bir çok proje yapıyoruz. Çok sayıda firmamız var ve ilerisi için
kurumsallaşmaya doğru gidiyoruz ve yakın gelecekte kurumsallaşmak istiyoruz.

Eyüp Sultan Balcı

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellikleriniz nelerdir?
Biz ticari yapımız olarak ürünü yüklü alıyoruz,
stoklu çalışıyoruz. Buna bağlı olarak piyasada
daha uygun ve ulaşılabilir pozisyondayız. Hizmet kalitesini her zaman üst seviyede tutmaya
çalışıyoruz. Bu durum da bizim tercih edilebilirliğimizi kuvvetlendiriyor.
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Sektör içerisindeki rekabet ortamı hakkında
neler düşünüyorsunuz? Sizce bu rekabet nasıl
olmalı?
Biz firma olarak fiyat rekabetini sevmiyoruz.
Bu şekilde bir rekabet yapısı bizim gibi firmalara zarar veriyor. Rekabetin hizmet esasında
olması gerektiğini her mecrada vurguluyoruz.
Ki fiyat rekabetinde genelde güçlü poziyonda
olmamızın bu bakış açımızda etkisi olduğunu
sanıyorum. Daha çok kendi alanımızda mevcut
müşterilerimizle iş yapmayı tercih ediyoruz.
Müşterileriniz sizi ne şekilde tanıyor ve biliyorlar?
Biz yıllar içerisinde güvenilir bir firma olduğumuzu
çevremize ve müşterilerimize kanıtladık. Bizi bilen,
güvenen geliyor ve malzemesini alıyor, gidiyor. Yıl-

lar içerisinde bu durum çok bilinen ve tercih edilen
firma haline dönüşmemize sebep oldu.
Sizce sektörün şu anki durumu, kalite ve
standartlar açısından yeterli mi? Sizin bu
konuya yönelik çözüm önerileriniz var mı?
Ülke olarak üst düzeydeyiz. Gün geçtikçe
Avrupa’yı yakalıyoruz, özellikle son bir kaç senedir. Ülkemizde Avrupa’nın bile üstünde kaliteli
malzemeler üretiliyor diye düşünüyorum. Fakat
Türkiye’deki en büyük eksiklik, teknik eleman eksikliği. Bununla alakalı ne kadar kaliteli malzeme
üretirsek üretelim, teknik eleman onu kullanmayı
bilmiyorsa, bu negatif yönde size yansıyor. Firmalar ustaların tercih ettiği malzemeyi kullanıyor.
Ne yazık ki ustalar teknik olarak kendilerini yeterince geliştirmiyor ve bu durum çoğu sıkıntıyı da

beraberinde getiriyor. Bu konuya çözüm getirmek
için herkes elini taşın altına sokmalı. Örnek olarak
bizler İnşaat Malzemeleri Yapı Kooperertifi’ni kurduk. Burada kaliteli teknik eleman yetiştirmeyi hedefliyoruz. Ticaret odasından Eyüp Topal Bey’in
katkılarıyla beraber bu projeyi yakın zamanda hayata geçireceğiz. Kaliteli, bilgi dağarcığı geniş ve
yenilikçi ustalar yetiştireceğiz. Böylelikle sektörün
bu kanayan yarasına çözüm olmaya çalışacağız.
Eklemek istedikleriniz var mı?
Öncelikle size yapmış olduğunuz bu değerli iş
için teşekkür ederim. Sizler gibi kurumsallaşmış
firmaların, sektörün nabzını tutmaya, küçük esnafı tanıtmaya yönelik girişimleriniz fevkalade
yerinde ve takdir edilecek bir iş. Bizlere de bu
fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz.

Sİzler gİbİ kurumsallaşmış fİrmaların,
sektörün nabzını tutmaya, küçük esnafı
tanıtmaya yönelİk gİrİşİmlerİnİz fevkalade
yerİnde ve takdİr edİlecek bİr İş.
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Pİ PLAK İNŞAAT

Zeki Balcıoğlu

Kemal Çolakoğlu
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KALIP SİSTEMLERİ
“İçi dolu, elastik bir yapıya sahip, çekme mukavemeti daha yüksek olan, dayanıklı,
uzun ömürlü, yüksek tekrar sayısına sahip, her tür çimento yapısında brüt beton
alınmasını sağlayabilen, geri dönüşümlü, doğa dostu bir ürün hedefledik.
Beş yıllık sürecin sonunda %100 yerli sermaye ile bunu başardık.”

Ku

rulduğumuz günden bugüne felsefemizi ve yol
haritamızı doğru alt yapı,
doğru malzeme ve doğru
uygulama olarak belirleyip yolumuza hep kalite esasında devam ettik. Bugün 4’ü yurtiçinde
1’i yurtdışında olmak üzere 5 ayrı şirketimiz
ve geniş kadro yapımız, distribütörlüklerimiz,
üretim tesislerimiz, sahip olduğumuz patent
ve markalarımız, yeni yatırımlarımız ile özellikle
yapı malzemeleri sektörü ekseninde yolumuza
devam ediyoruz.

lite algımızın değil ülkemizin de kaliteye olan
ta- lebinin ve algısının yüksekliğini gösteriyor
ki işte asıl bu durum bizleri daha mutlu ediyor.

Bugün, bulunduğumuz yerden geçen 28 yıla
baktığımızda; her zaman yeniliğe, geleceğe
bakmamızın, her zaman kalite esasında hareket etmemizin ne denli doğru olduğunu, bizlerin bugün bu noktaya gelmemizdeki rolünün
ne denli büyük olduğunu bizlere gösteriyor. Bu
mutluluk verici bir şey. Ayrıca sadece bizim ka-

Her talep bir ihtiyaçtan doğar sözüne atfen, 5
yıl önce başlayan Pİ PLAK süreci, aslında inşaat alanında alternatif arayışların ortaya çıkmasıyla oluştu. Bu talep bizim kalite algımız ve
yaklaşımımız ile yoğruldu ve bugün bu aşamaya geldi.
Plywood üzerinde plastik kaplama uygulama-

Nelerin değiştiğini anlatmak pek mümkün değil, çünkü hemen hemen her şey değişti. Ama
eğer ne değişmedi dersek, Ana markamız olan
“Balko“ çatısı altında kadrolarımızla özdeşleştirdiğimiz çalışma felsefemiz ;
Doğru Malzeme, Doğru Altyapı, Doğru Uygulama …

sı yapan firmalarla yoğun bir diyalog süreci
yaşadık. Görüşmelerimizin sonunda, bu yönde bir ürünün maliyetinin yüksek olması, geri
dönüşümlerinin olmaması ve pazarın gerçek
beklentisini karşılamaması sebeplerinden dolayı Ar-Ge grubumuz, plastik plywood olarak
adlandırılan, boşluklu panel konusunda çalışmalara başladı. Pazar araştırma çalışmalarında
edindiğimiz talebin ne yönde olduğuna dair veriler ve teknik çalışmalar sürecinde gördük ki,
pazarın bizlerden beklentisi çok daha dayanıklı
ve kaliteli bir malzemeyi ortaya koymamızdı.
Çalışmalarımızı, yatırımımızı ve vizyonumuzu
geliştirdik. Yaptığımız çalışmalar sonucunda içi
dolu, elastik bir yapıya sahip, çekme mukavemeti daha yüksek olan, dayanıklı, uzun ömürlü,
yüksek tekrar sayısına sahip, her tür çimento
yapısında brüt beton alınmasını sağlayabilen,
geri dönüşümlü, doğa dostu bir ürün hedefledik.
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Ve ne mutlu ki, 5 yıllık sürecin sonunda %100 yerli sermaye ile bunu
başardık.
Pi Plak, Plywood ile karşılaştırıldığında
çok sayıda avantajı var. Bunu genelleyerek bir iki örnek ile anlatmak gerekirse;
Plywood’da Brüt Beton alımında sıva
gerektirmeyen bir sonuç alma olasılığı
düşüktür. Buna ek olarak Aşınma nedeniyle Plywood’un dış yüzeyindeki filmleri zayıflamaya başlar ve bu sebepten
dolayı aynı verimlilikte devamlılık gösteremez. Belli kullanım sayısından sonra ömrünü tamamlar.
Buna karşılık Pi Plak, sıva gerektirmeyen, pürüzsüz ve mükemmel bir sonuç
sağlar ve yapısı gereği yüksek oranda
aynı seviyede devamlılık gösterir.
Grubumuza ait 30’a yakın yeni ürün
patenti mevcut. Bu, müşterilerimizden
gelen pozitif geri dönüşümlerin sonucu. Bizler, müşterilerimizden ve sektörümüzden aldığımız geri beslemeler ile
ortaya çıkan talep doğrultusunda ArGe çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.
Sahip olduğumuz çekirdek kurulumumuz bu konuda tüm bilgi ve tecrübelerini ortaya koyuyor ve dışardan aldığımız profesyonel çalışmalarla bunu
destekleyerek, hiçbir zaman herhangi
bir çalışmanın maddi olarak önünün
kesilmesine müsaade etmeden tüm
çalışmalara büyük hassasiyetle yaklaşıyor, devamlı yenilik ve devamlı gelişim hedefliyoruz.
Pi Plak da yıllar önce koyulan bu hedeflerden birtanesi…

Pi Plak, sıva gerektİrmeyen, pürüzsüz ve
mükemmel bİr sonuç sağlar ve yapısı gereğİ
yüksek oranda aynı sevİyede devamlılık
gösterİr.
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TEKNİK DEĞER TABLOLARI
● Standart ebat 2500x1250 mm
● Genişlik
4mm > 		
200cm
<10mm
140cm
4mm <
10mm<
<24mm
125cm
● İstenilen boy üretilebilir.
● Kalınlık 3 mm- 24 mm + / - %2
● boy /en ebat toleransı metre başına + / -1 mm
● dikdörtgenlik toleransı diogonal
metre başına + / -1 mm
Pi Plak
mış
ile hazırlan
üzey
y
pürüzsüz
görüntüsü

Kullanım AVANTAJLARI
● Brüt beton elde edilir. Sıva gerektirmez. Direkt
alçı sıva ve boya uygulamasına zemin yaratır.
● Projeye göre özel boy üretim yapılabilir.
● Matkap ve kesmeye dayanıklıdır.
● Plywood dan olduğu gibi su emmemesi için
epoxy boya ile boyanmasına gerek yoktur.
● Uzun ömürlüdür. Diğer Plywoodlara göre
oldukça fazladır.
● %25 geri dönüşüm garantisi sayesinde
kullanıldıktan sonra isteğe göre tamamı veya bir
kısmı iade edilebilir. Çevre Dostudur.
● UV ışınlarına dayanıklıdır.

TEKNİK DEĞERLER
YOĞUNLUK :

_
550 KG/M3 + %10

EĞİLME
MUKAVEMETİ :

2800
N/mm2

ELASTİKİYET MODÜLÜ :

7000
N/mm2

ÇEKME
MUKAVEMETİ :

1200
N/mm2

YUMUŞAMA NOKTASI :

≥73 º C

PLYWOOD İLE KARŞILAŞTIRMA
m2
taşıma
gücü

Pi plak
( 550 kg/m3)

Plywood

Kalınlık
mm

Yük KN/m2

Yük KN/m2

21 mm

11.34

15.6

18mm

9.72

13.39

ümlü
Brüt görün ile
lak
kolon Pi P
elde edilir.

TAŞIMA YÜK TABLOSU
Destek
arası mm

200

250

Kalınlık
mm

Yük
KN/m2

Sehim Yük KN/
mm
m2

12

24

0.5

15

30

18

35

21

40

300

350

Sehim
mm

Yük
KN/m2

Sehim
mm

Yük
KN/m2

Sehim
mm

20

0.8

13

1.0

9

1.20

0.4

24

0.7

20

1.0

15

1.20

0.4

28

0.6

24

0.8

20

1.10

0.4

32

0.5

26

0.7

23

1.0

ŞUBAT 2014

22 AKTÜEL

MARMARAY

2 KITA 4 DAKİKA
“Asrın Projesi” olarak
gösterilen Marmaray...

BO

ĞAZ KÖPRÜLERİNİN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK.
Tüm sistemin hizmete açılacağı yıl, zamandan elde edilecek toplam tasarrufun yaklaşık 13
milyon saat olacağı hesaplandı. Kent ulaşımı içinde raylı sistemlerin payını
artıracak ve İstanbul’un trafik sorununu önemli ölçüde azaltacak Marmaray,
İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın yanı sıra İstanbul Metrosu’na
da bağlanacak. BİLET FİYATLARI Marmaray’da uygulanacak bilet fiyatları,
şehir içi ulaşım fiyatları düzeyinde, 1,95 lira civarında olacak. İstanbulkart,
Marmaray’da da geçecek. Bu arada, Marmaray, istasyonlarındaki sanatsal
yapılarıyla da dikkati çekecek. Sirkeci İstasyonu’nun güney girişinde yer alan
yürüyen merdivenler, 61 metre uzunluğu ile Türkiye’nin en uzun yürüyen merdiveni olma özelliği taşıyor. 2 KITA 4 DAKİKA “Asrın Projesi” olarak gösterilen
Marmaray, 29 Ekim’de gerçekleştirilecek açılış öncesi “Hayaldi gerçek oldu”,
“2 kıta 4 dakika” ve “Günde 1 milyon yolcu” gibi çeşitli sloganlarla kamuoyuna tanıtılacak. Hizmete alınması için geri sayımın sürdüğü Marmaray’ın açılışı
dolayısıyla hazırlanan 35 saniyelik reklam filmi, 29 Ekim Cumartesi günü televizyonlarda yayınlandı. Marmaray, şehirlerarası yollar, tünel girişleri, otoyollar
ve köprülerdeki ışıklı tabelalarda, mavi zemin üzerine yazılan “Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Marmaray
hizmete giriyor”, “Hayaldi gerçek oldu”, 2 kıta 4 dakika” ve “Günde 1 milyon
yolcu” gibi sloganlarla tanıtıldı.
Kartal Kadıköy Metrosunun çalışmaya devam ettiğini söyleyen Hacımustafaoğlu, “Bu metro hattı Marmarayla Ayrılıkçeşmesi’ne entegre oluyor.
Marmaray denizi geçtikten sonra Yenikapı’da bir istasyonu var. Oradan da
hem İDO ile denize, hem de Havalimanı Metrosu ve Başakşehir metrosuyla
entegre oluyor. Başakşehir metrosuna entegrasyon İETT’nin ring otobüsleriyle geçici bir süre sağlanacak. 3 ay sonra çalışma bitince yüzeye çıkmadan

Bu metro hattı Marmarayla
Ayrılıkçeşmesİ’ne entegre oluyor.
Marmaray denİzİ geçtİkten sonra
Yenİkapı’da bİr İstasyonu var.
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Yenikapı istasyonundan Başakşehir’e kadar gidilecek. Yine
bu istasyondan Taksim yönüne otobüsler mevcut. Bizim
esas bugünkü üzerinde durmak istediğimiz konu; günde
300 bin civarında yolcu bekliyoruz. Kapasitemiz bu. Bunların Yenikapı’da bir kısmı olacak. İnen yolcularımızın kentin
muhtelif yerlerine ulaşacak ring seferlerimiz olacak” dedi.
KAZLIÇEŞME AKTARMA İSTASYONU
Muzaffer Hacımustafaoğlu, “Transfer Merkezi dediğimiz önemli bir aktarma yeri. Şimdilik buraya gelen yolcularımızın, Topkapı Edirnekapı yönlerine erişimi sağlanacak.
Zeytinburnu içerisinden Merter civarına otobüsler konuldu.
Halkalı’ya otobüsler konuldu. Havalimanına otobüsler konuldu. 10 dakikada bir bu seferler yapılacak. Yolcularımızın
burada da sıkıntı yaşamayacağını umut ediyoruz. Otobüslerimizin sayısının yeterli olacağını düşünüyoruz. Yolcu sayısının artışına göre otobüs sayısı da artacak” şeklinde konuştu.
KAZLIÇEŞME’YE 5 YENİ HAT
İETT Genel Müdürü Hayri Baraçlı da basın toplantısında yeni hatlarla ilgili bilgi verdi. Baraçlı, “ Hedeflediğimiz en önemli unsur, vatandaş memnuniyeti. 181 hatla
Marmaray’ı entegre ediyoruz. 1419 otobüs, 8 bin 722 seferle de bu hattın aktif işletilmesi için hizmetlerimizi devam
ettireceğiz. 5 yeni güzergah oluşturduk. Bir tanesi Yenikapı-Aksaray , ikinci Halkalı-Yenikapı, bir diğeri Zeytinburnu
Metro - Kazlıçeşme, bir diğeri Cevizlibağ - Kazlıçeşme ve
Yenibosna Metro - Kazlıçeşme arasında yeni hatlarımız var.
Bu hatlarla ilgili metrobüsle ilgili güzargah entegrasyonu çalışmalarımız var. Marmaray büyük bir proje. Belirlenmiş bir
yolcu kapasitemiz var. Hatlarla ilgili iyileştirme çalışmalarını
gerçekleştirmiş olacağız. Bizler vatandaş memnuniyetini en
üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
SİRKECİ- KAZLIÇEŞME ARASI BANLİYÖ HATTI KAPANACAK
İBB Genel Sekreteri Muzaffer Hacımustafaoğlu bir
soru üzerine Sirkeci - Halkalı arası çalışan banliyö hattının
Kazlıçeşme - Sirkeci arasında kapatılacağını doğruladı.
Bu hattın yenileme çalışmalarını gündeme aldıklarını
söyleyen Hacımustafaoğlu, “Yenikapı’dan İncirli’ye giden
yeni bir hat yapılacak, 2019’a kadar. Onun Cerrahpaşa’da
bir istasyonu olacak. Marmaray’ın yüzeyde bir istasyonu
olmayacak. Proje çalışmamız devam ediyor”dedi. Hacımustafaoğlu, Marmaray’ın yarın açılışın ardından yolcu taşımaya
başlayacağını da sözlerine ekledi.

BAKAN “günde 300 bİn cİvarında yolcu
beklİyoruz. Kapasİtemİz bu. Bunların
Yenİkapı’da bİr kısmı olacak. İnen
yolcularımızın kentİn muhtelİf yerlerİne
ulaşacak rİng seferlerİmİz olacak” dedİ.
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MAK-İN DELTA;
“İstanbul’un
Çehresini
değiştiren
projelerde
yer alıyoruz...”

Si

zi biraz tanıyabilir
miyiz?
Ben İrfan Özcan,
Mak-in Delta firmasının ortaklarındanım. İki farklı
firmadan oluşmaktayız. Mak-İn ve
Delta. MAK-İN olarak merkezimiz
İzmir’de. İzmir merkezli bir firma
olmamıza rağmen, işlerimizin tamamına yakınını İstanbul’da gerçekleştiriyoruz. Büyük projelerde
yer alıyoruz. Delta 14 yıldır faaliyet
gösteren ve 3 ortaktan oluşan bir
firma. Ayrıca Ofka adında bir ortaklığımız var, bu ortaklığımızı da
eklediğimizde 4 ortakla yoluna
devam eden bir grubuz.
Güncel projelerinizden bahsedebilir misiniz?
MAK-İN Delta Ortaklığı’nın güncel

projelerinden birtanesi, Şişli’de
eski likör fabrikasının bulunduğu
arazide, Viatrans AŞ ile Meydanbey İnşaat ortak girişimi tarafından gerçekleştirilen Quasar gökdelenleri Projesi’nin kaba inşaat
işinin yapımı. 50 katlı bir kule ve
içerisinde yer alan büyük bir otopark yapım işi. Ayrıca Libadiye’de
yer alan Emaar Square Projesi’nin
4 bloğunun kabasının yapımı işine
devam etmekteyiz.
El Cezire TV’nin Topkapı’da bulunan binasının yeniden düzenlenmesi işini yürütmekteyiz.
Biten yeni projelerimizden bahsetmek gerekirse, Çeliktepe eski
otobüs duraklarının arazisi üstünde yapılan Kristal Kule’nin 3 bloğunun kaba inşaatını tamamladık.
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İrfan Özcan

Yaklaşık 450 çalışanımızla beraber çalışmalarımıza devam ediyoruz.
Balcıoğlu ile çalışma sebeplerinizi öğrenebilir miyiz?
Balcıoğlu Grubu ile Zorlu Center Projesi’nde
başarılı bir çalışma gerçekleştirdik. Emaar
Projesi’nde yine Balcıoğlu ile çalıştık. Çoğunlukla işlerimizde Balcıoğlu’nun dağıtımını yaptığı
Plywood’ları tercih ediyoruz.
Bunun birçok sebebi var; hem ürünlerin kalitesi
hem de ikili ilişkilerde samimiyet, karşılıklı anlayış ve özverili bakış açısı. Balcıoğlu’nu tercih
etmemizin başlıca sebepleri olarak bunları gösterebiliriz.
İstanbul dışında farklı şehirlerde faaliyette
bulunuyor musunuz?
Tabii ki. Örnek olarak Düzce’de İstanbul İplik
Fabrikası’nı yaptık. İzmit’de Alarko’nun üstlendiği Tüpraş Tesisleri’nde kaba inşaat işleri yaptık. Antakya’da tarihi bir mekanda devlet destekli olan otel inşaatını tamamladık. Buraya bir
parantez açalım ; çok özel ve çok farklı, bir işti.
Tarihi dokuya zarar vermemek için neredeyse
kazma kürek kullanmadan, eski roma sütunlarının bulunduğu bir alanda çok farklı bir otel
inşaatını gerçekleştirdik. İzmir’de de çok sayıda
iş teslim ettik.

Evet, Pİ Plak İle İlgİlİ yeterlİ bİlgİye ulaştık.
Gerçekleştİrdİğİnİz Pİ Plak semİnerİne
katıldım. Çok güzel hatta büyüleyİcİydİ
dİyebİlİrİm. Ürün eğer Zorlu Center’a
yetİşseydİ kullanabİlİrdİk.
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Yurtdışına açılma hedefleriniz var mı?
Kazakistan’da iş yapma planlarımız var. Ama
her ülkede iş yapalım diye bir gayemiz yok.
İnşaat sektöründe yaptığınız iş ile ilgili sözleşmeleriniz herşeyi kapsamaz, ucu açıktır. Bazı
maddeler firmalara büyük sıkıntı getirebilir. O
yüzden güvenilir projeler olmadığı sürece yurtdışında iş yapmak bize birşey katmaz diye düşünüyoruz.
2013 yılı sizin açınızdan nasıl geçti?
İnşaat sektörüne kriz gelmiyor, işlerde en ufak
bir gerileme yok ama bu biraz garip, çünkü demir fiyatı 4 ay öncesine gore yüzde yirmi-yirmibeş yükseldi, beton fiyatları yüzde altmışbeşe
yakın arttı. Neredeyse ortalama genel bağlamda yüzde elli zam geldi ve buna rağmen “inşaat piyasası gerilemedi”. Bunlarda herhangi bir
düzenleme ya da fiyatlarda gerileme olmaz ise
inşaat piyasasında o zaman gerileme başlar.
Bu, 2014’ün ikinci yarısında gerçekleşebilir.
Baktığımız zaman faizler arttı, alım gücü düştü.
2014 yılından beklentileriniz nelerdir?
Anlaşmalarımız devam ediyor, bizler için başarılı geçeceğini tahmin ediyoruz. Şuan için ismini veremeyeceğim 2 büyük projeye başlamayı
planlıyoruz.

Feryal Bekdik
Sizin için özel olarak nitelendirebileceğiniz
projeleriniz var mı?
Marmaray Projesi’nde dört adet durağın son
işlerinin tamamını biz yaptık.
Bizim için ve ülkemiz için çok önemli projeler
bunlar ve biz buralarda yer almaktan çok gurur
duyduk.
Türk inşaat sektörü olarak dünyadaki yerimizi nasıl yorumluyorsunuz?
Türkiye, inşaat sektöründe çok önde olan bir

ülke, Amerika daha da ileride. Türkiye de o
noktalara yavaş yavaş geliyor diyebilirim.
Yeni çıkardığımız Pi Plak ile ilgili düşünceleriniz nelerdir?
Evet, Pi Plak ile ilgili yeterli bilgiye ulaştık. Gerçekleştirdiğiniz Pi Plak seminerine katıldım.
Çok güzel hatta büyüleyiciydi diyebilirim. Ürün
eğer Zorlu Center’a yetişseydi kullanabilirdik.
Genişliği 1250 cm, boy 7-8 metre olacak şekilde Pi Plak üretmeniz tam bize göre bir şeydi.
Keşke Zorlu Center’da karşımıza çıksaydı, biz
de değerlendirebilseydik. Büyük artısı olurdu.
Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellik
nedir?
Bizler büyük projelerde yer alıyoruz başka bir
deyişle önemli projelerde yer alıyoruz. Bütün
projelere talip olan bir firma değiliz, kaliteli projelere talibiz. Çünkü biz tercih edilen firmayız,
yaptığımız işlerle kalitemizi ortaya koyuyoruz.
Bir Projeye başlama süreciniz nasıl gerçekleşiyor ?
Sektörde belli başlı proje çizen firmalar var.
Bunlar çok kaliteli firmalar olup sayısı 4-5’i
geçmez. Bu firmalar projeleri yapar, tasarım,
konumlandırma vs. Biz bundan sonra devreye
gireriz ve kaba inşaatın tümünde yer alırız.
Önemli projelerde yer almaya nasıl başladınız?
Bu bir süreç. Biz bu işe direkt büyük projelerde yer alarak başlamadık. Kimse geçmişi
olmayan, referansları yeterli olmayan firmaya
bu kadar büyük projelerini emanet etmez. Biz
havuz yaparak başladık, her defasında biraz
daha büyük işlerle buralara geldik.
Balcıoğlu Grubu’na desteklerinden
Mak-in Delta olarak teşekkür ederiz.

dolayı
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ABANT

Abant, büyük şehirlerin
karmaşasından
yorulanlar için harika
bir tatil yöresi.

Ka

rtepe-Eski Yunanlılar ve Romalılar’ın Bitinya dedikleri Kocaeli bölgesinde yer alan Kartepe yöresi Hititler,
Frigler, Yunanlar, Traklar, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma, Bizans, Emeviler, Anadolu Selçuklu Devleti,
Latinler, Bizanslılar ve Osmanlı Devleti’ne yurtluk etmiştir. 6 Mart 2008 tarihinde ise ilçe statüsüne kavuşmuştur Kartepe. Üstelik İstanbul, Ankara,
Bursa gibi büyük şehirlere neredeyse 3 saat uzaklıkta yer alan bu özel
beldenin bir de çok ünlü bir güzelliği var. Abant Gölü...
Abant geziniz sırasında yapmanızı önerdiğimiz şeyler şöyle:
Fayton Gezisi: Abant’taki en keyifli aktivitelerden biridir fayton gezisi. Göl çevresindeki 7 kilometrelik parkurda yapılan fayton turu tatilinize
renk ve eğlence katar. Yaklaşık yarım saat süren tur sonunda çevreyi daha
yakından tanıma fırsatı bulacaksınız.
Sandal Gezisi: Tatilinize renk katacak birçok aktiviteye ev sahipliği
yapar Abant. Bu aktivitelerden biri de sandal gezisidir. Kış aylarında gölün
donduğu zamanların dışında, gölde su bisikleti ve sandalla gezmek mümkün. Abant’ın eşsiz doğası ile iç içe olup, sandal gezisi yapmak ruhunuza
iyi gelecek.
Köylü Pazarı: Abant tatilinizi noktalamadan önce gölün girişindeki köylülerin kurduğu pazara uğrayıp alışveriş yapmanızı öneririz. Fındık,
tarhana, çeşit çeşit peynirler burada alabileceğiniz şeylerden birkaçı. Kim
bilir, belki de buradan alınan doğal ve katıksız gıdalar bir süre daha kendinizi Abant’da hissettirecektir.
Doğa Yürüyüşü: Abant’ta yapılabilecek en güzel aktivitelerden biridir yürüyüş. Zihninizi boşaltmak, şehrin stresini geride bırakıp doğa ile iç
içe olmak ve temiz havayı solumak bedeninize ve ruhunuza iyi gelecek.
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Kampçılık, olta balıkçılığı, atlı
doğa yürüyüşü, yamaç paraşütü
Abant’ta yapabİleceğİnİz dİğer
aktİvİteler.

ŞUBAT 2014

32 BULMACA

Ödüllü çengel BULMACA

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

5 kişi NAVIGASYON kazanma şansı yakalayacaktır.

