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Künye

Değerli dostlar,
2016 yılı büyük şok-
ların yaşandığı, kötü 
senaryoların gerçeğe 
dönüştüğü bir yıl ola-
rak hafızalarımızda 
yer almış oldu. Darbe 
girişiminin ardından, 
ABD’de başkanlık se-
çimini Trump’ın ka-
zanması, İngiltere’nin 
Avrupa Birliği’nden 
ayrılma kararı alma-
sı gibi beklenmedik 
gelişmelerin, piyasa-
lara olan etkisini hep 
birlikte izledik. Dünya 
genelinde tüm sek-
törlerde beklentilerin altında kalan 
büyümeler kaydedilirken, doğal ola-
rak Türkiye de bu ortamdan olum-
suz etkilenmiş oldu. 2017’ye ise 
ABD seçim sonuçlarının etkisi ve 
maalesef USD’nin yükselişi ile baş-
ladık.

 Bu süreçte birçok sektör gibi inşa-
at sektörünün de genel ekonomik 
gelişmelerin etkisi altında kaldığını 
gördük. Özellikle Turizm sektöründe 
yaşanan sıkıntılar yeni otel vb. tesis 
yatırımlarının yavaşlamasına sebep 
olurken, perakende sektöründeki 
sıkıntılar AVM, işyeri, ofis gibi ya-
tırımların azalmasına neden oldu. 
Benzer şekilde sanayi ve lojistik 
alanında da yatırım iştahı giderek 
zayıfladı. Bu senenin ilk aylarında, 
konut satışlarındaki artış olumlu 
karşılansa da geçtiğimiz yıldan beri 
zayıf seyreden genel yatırım işta-
hının referandum süreci ile birlikte 
daha da zayıfladığını hissettik. 

Referandumun ar-
dından belirsizliğin 
geride kalması ile 
birlikte kısa vadede 
TL’nin nispeten değer 
kazandığını ve piya-
salarda nispeten bir 
canlanmanın olduğu-
nu görmeye başladık. 
Bununla birlikte ar-
tan işsizlik ve enflas-
yon oranına çözüm 
üretmek üzere hü-
kümetin, ekonomik 
anlamda reformların 

başlayacağını her fır-
satta belirtmesi piya-

sada olumlu bir beklenti oluştur-
du. Elbette ki bu iyimser ve olumlu 
hava, yatırımcıyı teşvik etmek ve 
ekonominin canlanmasını sağla-
mak açısından önemli bir fırsat ola-
rak değerlendirilmelidir. Dilerim ki, 
bu iyimser havaya reel ekonomik 
verilerin de eşlik etmesi ekonomide 
ibreyi pozitif yöne çevirecektir. 

Önemli olan bu zor zamanlarla ne 
yapmamız gerektiğini bilmektir. Ba-
şarmak için, ihtiyacımız olan şey, 
koşulları suçlayıp en kötüyü gör-
mek değil,  her şart altında değişme 
ve gelişme cesaretini gösterebil-
mektir. Ayrıca aklıma gelmişken şu 
deyimi de sizlere hatırlatmak iste-
rim ‘‘ Usta kaptan, dalgalı denizde 
belli olur ’’ …

Yeni sayımızda buluşana kadar ba-
şarı mutluluk ve esenlikler diliyo-
rum.

Saygılarımla,

Levent Çeki
Genel Müdür
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Teknoloji gelişiyor, güneşten gelen enerjiyi 
toplamak için de yeni yollar deneniyor. Bunlardan 
biri de bir süredir üzerinde çalışılan akıllı çiçekler. 

Bir girişimcinin geliştirdiği ürün henüz seri üretime 
geçmemiş olsa da, teknolojisi oldukça dikkate değer.

Ayçiçeği gibi yönünü güneşe çeviren ve tüm gün 
güneş ışığını doğrudan üzerine çeken akıllı çiçek, 
hava bozduğunda veya karardığında da tamamen 
kapanabiliyor ve güneşi gördüğünde tekrar ‘yapraklarını’ 
açıyor ve güneş enerjisini çekmeye devam ediyor.

Güneşten Gelen 
Enerjiyi Toplayan 
Akıllı Çiçek 
Geliştirildi
Güneş panellerine yeni bir 
boyut getiren smartflower 
yani akıllı çiçek.

Abdülhamid’in Kışlası İmara Açılıyor!
Sultan 2’nci Abdülhamid tarafından Mersin’de 1904 yılında inşa edilen askeri kışla imara açılıyor. 
Kışlanın park olması isteniyor.

Hürriyet’in haberine göre, Sultan 2’nci Abdülhamid 
tarafından kurulan Hamidiye Alayları için pek çok 
şehirde oluşturulan kışlalardan biri olarak Mer-

sin’de 1904 yılında bir askeri kışla inşa edilmişti.

Birinci Dünya Savaşı devam ederken İngilizler tarafından 
şehirle birlikte kışla da bombalandı. Cumhuriyet’in ila-
nından sonra kışla 23. piyade alayına tahsis edildi. İkinci 
Dünya Savaşı’nda alay Trakya’ya taşınınca emniyet açı-
sından Heybeliada’daki Deniz Okulları buraya getirildi. 
1946 yılına kadar da Mersin’de, bu arazide kaldı.

Yönetmeliğe uygun
Yaklaşık 30 yıldır boş duran bu değerli arazinin imara 
açılması yönünde ciddi bir karar çıktı.  Adana  Kültür 
Varlıklarını Koruma Kurulu, 1995 yılında askeri kışlanın 
bulunduğu parseli ‘‘tarihi sit alanı’’ olarak tescilledi. Geç-
tiğimiz yıl Ocak ayında da bu kararın tapuya işlenmesine 
karar verildi. Bu gelişme üzerine OYAK Genel Müdürlüğü 
koruma kurullarının bir üst merci olan Kültür Varlıkları 
Koruma Yüksek Kurulu’na itiraz etti.  Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy’un başkanlığını yaptığı 
15 üyeden oluşan Yüksek Kurul, oy birliği ile itirazı yerin-
de bularak Adana Koruma Kurulu’nun tarihi ve doğal sit 
alanı ilan ettiği kararı  iptal etti. Böylece arazinin imara 
açılmasının önündeki en büyük engel kalkmış oldu.

Belediye park istiyor
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Koca-
maz konuyla ilgili “Eski stadın olduğu yer TOKİ’ye devre-
dilmişti. Cumhurbaşkanımızla görüştüm buranın mey-
dan olmasını istediğimizi söyledim. Söz konusu arazi 
de buranın yanı. Oranın da meydana dahil edilerek park 
olmasını istiyoruz” dedi.

12
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İspark’tan yapılan açıklamaya göre, İBB tarafından yapılan bisiklet yolları 
üzerinde kurulan akıllı bisiklet sistemi İsbike vatandaşlardan yoğun ilgi 
görüyor. İstanbullular 6 kilometrelik Florya-Yeşilköy arasında, 18 kilometre 

Kadıköy –Maltepe Şehir Parkı arasında akıllı bisikletleri istasyonlardan kiralayarak 
kullanabiliyorlar. Aldıkları bisikletleri istedikleri istasyona bırakabiliyorlar. 
Geçtiğimiz yıl 150 bin kişi akıllı bisikleti kullandı. Mevcut hatlara, özellikle sahil 
bandında, tarihi yarımadada ve arazi yapısı uygun merkezlerde yenilerinin 
eklenmesi ve iki yıl içerisinde bisiklet sayısının 3 bine ulaşması hedefleniyor.

Tasarıya göre, maden, metal ve yapı işleri ile tehlikeli kimyasallarla 
çalışılan işlerin yapıldığı işyerleri veya büyük endüstriyel kazaların 
olabileceği işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmaması durumunda iş 

durdurulacak. İşyerleri, “çok tehlikeli sınıf”, “tehlikeli sınıf” ve “az tehlikeli sınıf” 
şeklinde sınıflandırılıyor. İş güvenliği ile ilgili konularda incelemelerin yapılmasına 
engel olan işveren, 8 bin lira ceza ödeyecek. 

İstanbul’da Akıllı Bisiklet İlgisi 

İşçi güvenliğini Sağlamayana Ceza

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni akıllı bisiklet 
projelerinin hayata geçirilmesi ve tüm İstanbul geneline 
sistemin yaygınlaştırılması için çalışmaları devam ediyor.

İş sağlığı ve güvenliğine yeni düzenleme getiren tasarı 
TBMM’ye sunuldu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 
bağlı Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce veraset ve intikal 

vergisi işlemlerinin tamamlanma süreci 
beklenilmeden, tapu müdürlüklerinden 
satış işlemlerinin gerçekleştirilmesine 
yönelik önemli bir uygulamanın hayata 
geçirilmesi planlanıyor.

Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme 
yazısı alınmadan tapu işlemlerinin yapı-
lamaması ve bu uygulamanın da uzun 
süreçler nedeniyle vatandaşlarda mağ-
duriyete yol açması nedeniyle tapu mü-
dürlüklerine çok sayıda şikayet ulaştığı 
öğrenildi. Maliye Bakanlığıyla gerçek-
leştirilecek görüşmeler sonucunda son 
şekli verilecek çalışmaya göre, veraset 
ve intikal ilişiği yazısı istenilmeden tapu 
işlemlerinin yapılması, işlemin bitimin-
de tapu müdürlüklerince bu konuda 
Maliyeye bildirimde bulunulması, vera-
set ve intikal vergisi yönünde işlemlerin 
Maliyece devam ettirilmesi öngörülü-
yor.

Tapudan 
Vatandaşları 
Sevindirecek 
‘Veraset’ Çalışması
Tapu ve Kadastro Genel 
Müdürlüğünce, uzun ve zorlu 
bürokratik süreçler nedeniyle 
vatandaşlarda mağduriyete 
yol açan “veraset ve intikal 
vergisi” ilişiği kesme 
uygulamasına yönelik 
çalışma başlatıldı.
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Gebze ikamet edip Üsküdar ve Kadıköy 
gibi ilçelerde çalışanların sayısı olduk-
ça fazla. Ancak söz konusu güzergah-
ta trafik genel olarak yoğun seyrediyor. 
Gebze ile Darıca ilçesi arasında inşa 
edilmesi metro hattının ise Marmaray 
ile entegre olması planlanıyor. Ayrıca 
projenin başlangıç tarihi belli oldu. İlk 
kazmanın önümüzdeki yıl vurulması 
hedefleniyor. Ayrıca bu hattın Kocaeli 
Büyükşehir Belediyesince yapılan yazılı 
açıklamada, proje ile ilgili sunum yapıl-
dığı belirtildi.

‘Onaylandı’

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:
“Darıca sahilinden başlayıp Gebze Or-
ganize Sanayi Bölgesi’ne kadar uzanan 
yaklaşık 15 kilometre uzunluğunda ve 

12 istasyondan oluşacak Gebze-Darıca 
Metro Hattı’nın ön projesi tamamlan-
ma aşamasına geldi. Proje yapımına 
yönelik uygulamaya esas kesin proje-
lerin 2017 yılı sonunda tamamlanması 
planlanıyor. Hattın daha önce fizibilite 
çalışmaları tamamlanarak Altyapı Ya-
tırımları Genel Müdürlüğü tarafından 
onaylandı.

Hedef 2018

Gebze ve Darıca kent merkezlerine, 
hastanelere, kamu kurumlarına, eği-
tim kurumlarına, OSB’lere, denizyolu 
ulaşımı ve Marmaray hattına entegre 
olacak şekilde istasyonları planlanan 
Gebze-Darıca metro hattının inşaat 
aşamasının 2018 yılında başlaması 
hedefleniyor.”

Gebze-Darıca Metro 
Hedef Büyüttü

Gebze ile Darıca arasına metro projesi için tarih belli oldu. Bu hat Marmaray’a bağlandığında, 
bu güzergahtaki trafiğe takılmadan, daha kısa sürede ulaşım sağlanacak.

15 kilometre 
uzunluğunda ve 

12 istasyondan oluşacak 
Gebze-Darıca Metro Hattı’nın 
ön projesi tamamlanma 
aşamasına geldi. 

KısaHaber
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Orman gökdelenler projesinin 
ilk adımı olarak hava kirliliğinin 
yoğun olarak yaşandığı Jiang-
su Eyaleti’nin başkenti Nankin 

kentinde 200 metre yüksekliğinde iki gök-
delenin inşaatına yakında başlanacak.

Planlanan gökdelenlerin benzerini ilk 
olarak Milano’da gerçekleştiren İtalyan 
mimar Stefano Boeri’nin projesini ha-
zırladığı ’orman gökdeleninin’ inşaatı 
bittiğinde balkon ve duvarlarına 23 cins, 
bin 100 ağaç ile birlikte toplam 2 bin 500 
adet çeşitli bitki ve çalı dikilecek.

Orman gökdelenin balkon ve duvarların-
da yetişecek bitkiler ile günde 60 kilog-
ram oksijenin üretilmesi ve yılda 25 ton 

karbondioksidi emmesi amaçlanıyor. 
Proje ile ilgili The Guardian gazetesine 
konuşan İtalyan mimar Stefano Boeri 
‘Bu çok olumlu bir proje. Zira bu kadar 
çok ağaç, bitki ve çalılık karbon dioksidi 
emip, oksijen üreterek havanın temizlen-
mesine katkıda bulunuyor. Bunların yap-
tığı en önemli bir başka katkı da trafikten 
kaynaklanan toz parçacıklarını emmesi’’ 
dedi.

Çizimlerim bitmek üzere olduğunu,in-
şaatın 2017 yılı içinde başlanmasının 
planlandığını söyleyen mimar Boeri 
‘‘Değişik yükseklikte, tümünün ağaç ve 
bitkilerle bezenmiş 100 ya da 200 yapı-
dan oluşacak bir semt kurmak için de 
öneri aldık’’ dedi.

HAVA KİRLİLİĞİNE KARŞI 
‘ORMAN GÖKDELENLER’

Başta başkent Pekin olmak üzere Çin’in bir çok bölgesinde yaşamı ve halk sağlığını tehdit 
eden hava kirliliğine karşı ‘orman gökdelenleri’ yapılması planlanıyor.
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Dünya Gazetesi’nden Evrim 
Küçük’ün haberine göre, 2007 
yılında subprime mortgage 
kriziyle sarsılan ABD ekono-

misi bu kez yeni bir gayrimenkul krizin-
den korkuyor. Şimdikinin merkezinde 
ise fiyatların ikiye katlandığı ticari gay-
rimenkul var.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ja-
net Yellen, geçtiğimiz hafta Kongre’de 
yaptığı konuşmasında, ‘faizleri artırmak 
için fazla beklemeyeceğiz’ dedi. Ana-
listlere göre bunun tercümesi şu; Fed, 
‘ticari gayrimenkul piyasasında artan 
varlık fiyatları ve bunun bankaların elin-
deki 2 trilyon dolarlık krediye etkisinden 
korkuyor.

Fed, Kongre’ye gönderilen yarı yıl mali 
politikalar raporunda, yedi yıldır yük-
selişte olan sektörün çökmesinden 
endişe ettiğini dile getiriyor. Üstelik bu 
raporlarda sektörle ilgili sıkıntıya ilk kez 

vurgu yapılmıyor. Daha önce art arda 
beş kez bu endişe dile getirilmiş. Fed, iki 
yıl önce şubat raporunda bu piyasadaki 
değerlenmenin yarattığı baskıya ilk kez 
dikket çekmişti. O zamandan beri tüm 
yarı yıl raporlarında giderek daha sert 
bir dille uyarı yapılıyor ve aşırı değerlen-
menin ticari gayrimenkul piyasasını ne-
gatif şoklar karşısında kırılgan yaptığı 
belirtiliyor. Fed’i rahatsız eden sadece 
fiyatların aşırı yükselmesi değil. Sektör-

deki yüksek kaldıraçlar nedeniyle olası 
fiyat çöküşleri sırasında teminat olarak 
gösterilen varlıkların değerinin bir anda 
düşmesi ve bankaların alacağı büyük 
darbe Fed’in en büyük endişesi.

Ticari gayrimenkul endeksi ikiye katlan-
dı Bu noktada akla gelen soru fiyatların 
ne kadar düşebileceği. Wolf Street’de 
yer alan bir analize göre, ülke genelin-
deki fiyat ortalaması bazı şehirlerdeki 
artışları gizliyor. Green Street Tica-
ri Gayrimenkul Fiyat Endeksi, ABD’de 
büyük pazarlarda fiyatların Büyük Re-
sesyon döneminde yüzde 40 düştüğü-
nü ancak sonrasında ikiye katlandığını 
gösteriyor. Fed raporunda da buna işa-
ret edilerek, “Son bir yılda giderek artan 
endişe kaynağı olan ticari gayrimenkul 
değerlemeleri, daha da artış gösterdi. 
Diğer yandan gayrimenkul fiyatları art-
maya devam ediyor, aktifleştirme oranı 
tarihin en düşük seviyelerine iniyor” de-
ğerlendirmesi yapılıyor. 

ABD’de Yeni Risk: 
Ticari Gayrimenkul!

Fed, Amerikan Kongresi’ne gönderdiği yarıyıl raporunda, değer ve kredi hacminin aşırı 
yükseldiği ticari gayrimenkulde çöküş endişesini dile getirdi.

KısaHaber



Şirketinizin kısa tarihçesiyle beraber fa-
aliyetleriniz ve üretim süreçlerinizden 
bir iki cümleyle bahseder misiniz?
Balcıoğlu Grup&Standart İzolasyon ola-
rak 1985 yılından beri inşaat malzemele-

ri alanında faaliyet göstermekteyiz. İstanbul-Silivri 
merkezli üretim tesisimizde; su yalıtımında gerek 
Türkiye gerek dünya pazarına  en son teknoloji ve 
kalite standartları ile ürettiğimiz Standart marka 
bitümlü ve pvc su yalıtımı örtüleri ile hizmet ver-
mekteyiz. Her geçen gün büyüyen bayi ağımız-
la gerek Türkiye gerekse dünya pazarına; başta 

bitümlü ve pvc su yalıtım örtüleri ile  shingle 
olmak üzere gerçekleştirdiğimiz satışlarımızı, 
Ar-Ge ekibimizin çalışmaları neticesinde, sek-
tör ihtiyaçlarına yönelik olarak üretim portfö-
yümüze kattığımız inovatif ürünlerle destekle-
mekteyiz. 

Balcıoğlu Grup tarafında ise  90’lı yıllara daya-
nan eski bir kereste üreticisi olmasından aldığı 
ahşap tecrübesiyle  Orman ürünleri pazarında 
(Plywood,Osb,H20 kiriş) uzun yıllardır sektörü 
yönlendiren, Türkiye pazarına sunduğu yeni-

Sizin için Sorduk
Yalıtım Pazarı ve Biz

Ar-Ge ekibimizin çalışmaları neticesinde, sektör ihtiyaçlarına yönelik olarak üretim 
portföyümüze kattığımız inovatif ürünlerle desteklemekteyiz. 

Şevket Özdemir
İnşaat Mühendisi
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liklerde daima öncü olan, Özellikle Rusya,Finladiya,Malezya gibi 
ülkelerden ithal ettiği ve distribütörlüğünü yaptığı, kalitesi dünya-
ca kabul gören markaların (EGGER,UPM,SVEZA) ürünleriyle ülke 
kaba inşaat piyasasının ihtiyaçlarını karşılayan bir firmayız.

Türkiye yalıtım pazarını bir iki cümleyle nasıl değerlendirirsi-
niz?
Su yalıtımı aslında iki ayaklı bir konu ve bir ayağı ülkemizde ma-
alesef çoğu zaman  göz ardı ediliyor. Birinci konu yaşam alan-
larının sudan ve nemden uzak tutulması, ikinci ve aslında bizce 
daha önemli olan konuysa binaların taşıyıcı elemanlarının sudan 
ve nemden uzak tutulması. Ülke nüfusumuzun yaklaşık %95’i 
deprem kuşağında yaşıyor, su yalıtımı olmayan bir binanın taşı-
yıcı betonarme elemanları korozyon neticesinde taşıma kapasi-
tesinin 10 yıl içinde %66 sını kaybediyor.Yapı yaklaşık maliyetinin 
%1 in geçmeyen bir kalemin, yapılmadığı ya da yanlış uygulandığı 
bir durumda bu denli bir zarar oluşturduğu gerçeğini görmezden 
gelemeyiz. Bu bilinç düzeyinin özellikle son 10 yılda yerleşmeye 
başlamasıyla ülke su yalıtım pazarında bir büyüme yaşandı,ve 
her geçen gün büyümeye devam ediyor, fakat biz pazarın sağ-
lıklı büyümesini hedefliyoruz.Üretimde bir standartın yerleşmesi 
, son tüketicinin bu konuda bilinç düzeyinin arttırılması gerektiği-

ne inanıyoruz ve çalışmalarımızı da bu yönde ilerletiyoruz. 

Yeni nesil malzemelerinizden örnekler verebilir misiniz?
Ar-ge ekibimizin çalışmaları neticesinde üretmeye başladığımız 
en yeni ürün olan Sim-Proof’tan bahsetmek istiyorum. Malu-
munuz İstanbul’da nüfusun ve konut ihtiyacının artmasıyla artık 
projelerde zemin altına daha çok iniliyor, 15 metreyi bulan kazı 
kotları neticesinde zorunlu olarak inşa edilen fore kazıklar şan-
tiyelerde tek yüz perde yapılması ihtiyacı doğuruyor. Yer kaybı 
yaşamak istemeyen müteahhitler, fore kazıkların yüzeyine yap-
tıkları tek yüz perdelerin su yalıtımında çok büyük zorluklar ya-
şıyorlar, Ustalara bir çalışma alanı bırakılamadığından, fore ka-
zıkların arasına inşa ettikleri geçici panellere yalıtım örtülerini 
yapıştırıp perde betonunu döküyorlar,fakat bu paneller zamanla, 
zemin hareketlerinden dolayı üzerindeki yalıtım örtüsüyle bera-
ber, taşıyıcı sistemden ayrılabiliyor. Tam da bu ihtiyaçtan dolayı 
acaba betona tam anlamıyla kaynaşabilen bir membran üre-
tebilir miyiz sorusundan doğan bir fikirle ürettik Sim-Proof’u. 
Ürünümüz beton döküldükten sonra oluşan yüksek hidratasyon 
ısısının ve özel formülünün yardımıyla, taşıyıcı elemana tam bir 
aderans sağlıyor, ve eksiksiz bir su yalıtımı sağlıyor. Bu ürün Te-
mellerde de rahatlıkla tek kat olarak kullanılabiliyor, üzerindeki 
kumlu yapısı sayesinde koruma betonuna da gerek bırakmıyor.  
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Ar-ge çalışmalarınızdan bahsedebilir misiniz? Çalışmalara 
ayırdığınız bütçe ve imkanlar nelerdir?
Bir proje- şantiye ekibimiz var, bir yandan bizzat şantiyelerin 
içerisine girip proje müdürleriyle, şantiye şefleriyle görüşebilen, 
kendi ürünlerimizi tanıtarak pazarlama görevini yerine getirirken, 
aynı anda uygulamada yaşanan sıkıntılara, son kullanıcının ihti-
yaçlarına ve detay çözümlerine destek olabilen, edindiği tecrü-

beleri üretim ve satış departmanıyla sıcağı sıcağına paylaşan bir 
ekip bu. Her ne kadar ürün dağıtımımızı bayi kanallarımızla yapı-
yor olsak da son kullanıcıdan, yani şantiyelerden uzak kalmak is-
temiyoruz.  Ar-Ge çalışmalarımızda başvurduğumuz kaynakların 
önemli bir kısmını,  son kullanıcılarımızın geri dönüşleri ve pro-
je-şantiye ekibimizin bizzat sahada edindiği tecrübeler oluşturu-
yor. Üretim departmanımız da kendi akredite laboratuarlarında 
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düzenli olarak ürünlerimizi gerekli testlere tabi tutmakta, çevreci 
ve sürdürülebilir çözümler üreterek, sürekli kaliteyi arttırmayı he-
deflemektedir.

Üretim ve uygulama süreçleri sonrasında ortaya çıkan çevre 
kirliliği, atık vs.. gibi problemlere karşı ne gibi tedbirler alı-
yorsunuz? 
İstanbul-Silivride faaliyet gösteren fabrikamız Ürün ve üretim 

kalitesi konusundaki hassasiyetini, TSE, CE, DIN ,Broof ve İSO 
9001-2000 Kalite belgeleriyle gösterirken aynı zamanda çevreye 
duyarlı,kaynakları verimli kullanan, üretim süreçlerinde çevre kir-
liliğine karşı maksimum hassasiyeti gösteren ve ülkemizin yarın-
larını düşünen bir üretim anlayışını benimsemektedir.

Önümüzdeki dönem için hedef ve öngörüleriniz ne doğrultu-
da? Yeni proje/yatırımlarınız olacak mı?
Biz Balcıoğlu Grup&Standart İzolasyon olarak  her geçen gün 
büyüyen bayi ağımızla, yurt içi ve yurt dışı inşaat pazarında da-
ima kendisine güven duyulan,  gerek ürettiği ürünlerde,gerekse 
hizmet anlayışında kaliteyi merkezine alan bir firma olma hede-
fimizi  her zaman olduğu gibi bugün de koruyoruz. Ürünlerimiz 
Türkiye’nin en büyük marka projelerinde tercih ediliyor,ve şart-
namelerde kendisine yer buluyor. Zeytinburnu Büyük Yalı, Piyale-
paşa gibi İstanbul’un en değerli marka projelerinde ürünlerimizin 
tercih ediliyor olması bizi onurlandırıyor. Güçlü bayi ağımız ve 
ürün kalitemiz ile sadece marka projelere değil, 10 dairelik butik 
bir projeye de ürünlerimizi rahatlıkla son tüketicilerimizin hizme-
tine sunabiliyoruz. Bizi farklı kılan şeyin ulaşılabilir standart kalite 
anlayışımız olduğunu düşünüyoruz. Önümüzde ki dönem için de 
hedefimiz, bu anlayışımızı koruyarak, kalitemizi çok daha yuka-
rılara taşımaktır.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Bize bu fırsatı verdiğiniz ve derginizde  yer ayırdığınız için teşek-
kür ederiz.
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Sizlere bu yazımın ulaşmasındaki amaç, 
geçtiğimiz günlerde gerçekleştirmiş 
olduğumuz Kayseri Usta Eğitim Semi-
neri hakkında görüşlerimi paylaşmak.

Yaklaşık 1.360.000 nüfusa sahip ilimizde, Holi-
day Inn Hotel’ de 04.04.2017 tarihinde düzen-
lemiş olduğumuz seminerimize ustalarımızın 
ilgisi yoğun olarak gerçekleşti. Seminerimize 
katılan misafirlerimiz kayıt işlemine müteakip 
salona alındılar. Öncelikli olarak firmamız hak-
kında bilgilendirme yapılan misafirlerimize, daha 
sonra üretim gamımız da bulunan ürünlerimiz 
hakkında detaylı bilgiler verildi. Burada öncelik-
li amaç doğru malzemelerin doğru detaylarda 
kullanılması idi. Kayseri pazarında her ne kadar 
standart dışı ürünler barınıyor olsa da yoğunluk-
lu olarak kaliteli ürün grupları ön plana çıkmakta. 
Bizler ise, kaliteye önem veren bir üretici olarak, 
bu büyük pazarda, pazar payımızı artırmanın 
çalışmaları içerisindeyiz. İşte bu seminerimiz 
ile ulaşmış olduğumuz ustalarımıza firmamı-
zın kalitesini yeterli ölçüde aktardığımızı düşü-
nüyorum. Seminerimiz öncesinde düzenlemiş 
olduğumuz anketlerimize ustalarımızın vermiş 
olduğu yanıtlar bizleri bir hayli memnun etti. 
Özellikle, ürünlerimize gelen beğenileri, bizzat 
kullanıcılarından duymak, firmamızın kalitesini 
aktarmaya çalışan bizlere onur verdi. 

Kayseri usta Semineri
Dergimizin Değerli Okuyucuları, 
Balcıoğlu Grup Standart İzolasyon ve Yapı Materyalleri A.Ş. de 2011 
yılından beri görev yapmaktayım. Firmamızda, Ocak 2014 tarihinden 

itibaren Akdeniz Bölge Müdürlüğü, Ocak 2017 tarihinden itibaren 
ise mevcut görevime eklenen İç Anadolu Bölge Müdürlüğü görevini 

yapmaktayım. 
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Akdeniz ve İç Anadolu Bölge Müdürü



Kayseri usta Semineri

Bizden Haber

Misafirlerimiz özellikle, yeni üretimimiz olan Sim Proof ve Qu-
ick Shingle ürünlerimize yoğun ilgi gösterdiler. Bilindiği üzere 
Sim Proof ürünümüz özellikle tek yüz kalıplarda olmak üzere 
birçok temel ve perde beton yalıtımlarında rahatlıkla ve güven-
le kullanılabilmektedir. Ürünümüz kumlu yüzey yapısı ile beton 
kür yapmaya başladığında hidrotasyon ısısı ile beton ile kay-
naşmaktadır. Diğer ilgi gören ürünümüz olan Quick Shingle ise, 
shingle malzemesinin estetiğini arduvazlı membran ile birleş-
tiren bir malzemedir. Bu malzememiz de ise en çok ilgi gören 
farklı desen ve renklerde üretim yapabiliyor olmamız. Ayrıca 
bire bir shingle görüntüsünü yakaladığımız gölgelendirme du-
rumu da gayet ilgi çekici oldu.       

Seminerimizin sonunda ise ustalarımıza ufak bir sürpriz ya-
parak çekilişimizi gerçekleştirdik. Çekiliş sonucunda 5 şanslı 
ustamıza hediyeleri seminer konuşmacılarımız, Satış Müdürü-
müz Ahmet GÜNGÖREN, Proje ve Şantiye Satış Yöneticimiz Er-
dinç TEKİN, Akdeniz ve İç Anadolu Bölge Müdürü ben Gökhan 
DAĞISTANLIOĞLU ve bölge bayimiz ortaklarından Mustafa 
CEYLAN tarafından takdim edildi. 

Son olarak ise birlikte yenilen akşam yemeğinin ardından, mi-
safirlerimiz için hazırlamış olduğumuz usta temel ihtiyaç çan-
taları ve seminer katılım sertifikaları kendilerine takdim edilmiş, 
bir sonraki organizasyonumuzda buluşulmak üzere misafirleri-
miz ile vedalaşılmıştır. 

.
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Yalıtım Bizim İşimiz
Akdağ İzolasyon

Biz iş seçmiyoruz müşteri seçiyoruz diyebilirim, sektörün çok geniş olmasından 
dolayı çok firma var, ne biz her firmaya hitap edebiliriz nede firmalar bize hitap 

edebilir onun için dengeli iş yapmak zorundayız.

Firmanızı ve sizi tanıyabilir miyiz?
Akdağ  İzolasyon firmasının sahibiyim, Mustafa Ak-
dağ. İzolasyon bizde baba mesleğidir,  70 ‘ li  yılların 
sonunda abimle beraber çalışmaya başladık. 92  yı-

lında İstanbul’a geldik. 2000’li yıllarda dükkanımızı açtık.

Standart İzolasyon Firmasını seçmenizde ki nedenler ne-
lerdir?
Firmanız ile ilk olarak çalışanlarınızın sıcak, içten ve cana 
yakın davranmasıyla iş yapmaya başladım, iş yaptıkça mal-

zemelerin kalitesi de bizi etkiledi ve uzun yıllardır çalşıyoruz 
Standart İzolasyon’la.

Ne tür uygulamalar yapıyorsunuz?
Temel bohçalama, perde yalıtım, çatı izolasyon, osb uygula-
ma ve viyadükler yapıyoruz. Mantolama haricinde yapı gru-
bunda aklınıza gelebilecek her türlü yalıtımı yapıyoruz.

Müşteri memnuniyeti hakkında neler söylemek istersiniz.?
Biz şantiyelere gidip iş almıyoruz, bizim tüm işlerimizi refe-
ranslarımız sayesinde alıyoruz, ya yaptığımız işleri görüp bir 
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sonraki işlerde çalıştığımız firmalar var  yada tav-
siye üzerine bize gelen müşterilerimiz var. Mem-

nuniyetin olduğu yerde iş de kendiliğinde ge-
liyor  ve çevrenizde güvenilir ve bilinir firma 

olmanızın da yapı taşlarını ortaya koyuyor.

Sektörün geleceği hakkında neler dü-
şünüyorsunuz?
İnşaat sektörü ayakta durduğu sürece 
bizde yalıtım yapacağız, Türkiye’ de inşa-
at sektörü bitmez, yeni yapılara ihtiyacımız 

var ve yapılarımızda yalıtıma ihtiyacımız var; 
bu da sektörü hareketli kılıyor.

2017 nasıl başladı sizce?
Sektör çok daralmıştı piyasalar da iş yapamadık 
diyebiliriz ama sektör hem havaların ısınması hem 
de ekonominin toparlanmasıyla hareketlenmeye 
başladı. Ben 2017’nin Fuardan  sonra çok hareket-
leneceğini düşünüyorum.

Ağırlıklı olarak hangi bölgelerde işler yapıyorsu-
nuz.?
Biz İstanbul dışında iş yapmamaya çalışıyoruz 
çünkü kontrollü bir şekilde iş yapmak bizim için 
çok önemli .İstanbul içerisinde her yerde iş ya-
pabiliyoruz. Biz iş seçmiyoruz müşteri seçiyoruz 
diyebilirim, sektörün çok geniş olmasından dola-
yı çok firma var, ne biz her firmaya hitap edebiliriz 
nede firmalar bize hitap edebilir onun için dengeli 
iş yapmak zorundayız.

Sektörün rekabeti konusunda neler söyleyebilir-
siniz?
Piyasada kaliteyi belirleyen kalburüstü birkaç fir-
ma var bu firmaların kullandığı ürünler dışındakiler 
zaten sektörün gerisinde kalıyor. Standart İzolas-
yon ürünleri de aynı şekilde üst segment ürünleri 
olduğu için piyasa zaten ürünleri çok iyi tanıyor 
ve işlerinde sıkıntı yaşamamak için kaliteli ürünler 
kullanıyor.
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SBS modifiyeli bitüm membranın üst yüzü özel kumla kaplıdır. 
Bir Adım Öndesiniz!
SİM PROOF ile
Betonarme temel altı ve kör kalıp perde uygulamaları için özel tasarlanmış  
Elastomerik bİtüm esaslı özel su yalıtım örtüsüdür.

SBS modifiyeli bitüm membranın üst yüzü, özel kum-
la kaplıdır. Beton kür yapmaya başladığında, özel for-
müllü yüzey, hidrotasyon ısısı ile hafifçe yumuşar. Bu 
da membranın betonla kaynaşmasını sağlar. Tepki-
me sonucunda hava ve su geçişleri önlenmiş olur.

SİM Proof, derin temellerde ve tek yüz perdelerde gü-
venle kullanılabilir. SİM Proof sisteminin üzerine ko-
ruma betonu atılmaması, size hem maliyet hem de 
zaman kazandırır.

SİM Proof sistemi koruma betonu dökülemeyen 
eğimli yüzeyler için de ideal bir çözümdür. 

SİM PROOF, SBS bitümlü membrandır. Bu özelliğin-
den dolayı su geçirmezdir. Sim Proof Membran çatı 
için de idealdir. Sim Proof Membran kesinlikle su ge-
çirmezdir. Düşük sıcaklık ortamında ve her coğraf-
yada rahatlıkla kullanılabilir. Yüzme havuzu, banyo 
zemin, çatı, bodrum, yeraltında, düşey ve yatay perde 
beton temellerde yaygın olarak kullanılabilir.



Bizden Haber

İnşaatın temel tabanında (radye al-
tında) kullanılan birinci kat membra-
nı  SİM Proof, SBS katkılı elastomerik 
modifiye bitümlü, yüksek mukave-
metli özel polyester keçe taşıyıcılı, bi-
nileri şalomo ile yapıştırılan ve üst yü-
zeyi ikinci kat membran  SİM Proof’a 
mükemmel aderans sağlayan üstün 
vasıflı bir membrandır.

Sistemi oluşturan elemanlardan SİM 
Proof, SBS bitüm teknolojisinin en 
gelişmiş tekniklerini kendinden ya-
pışkanlı elastomerik SBS modifiye 
bitümüyle ve her türlü çekme ve yırtıl-
maya karşı çok yüksek dayanımı olan 
özel keçesiyle birleştirdiği için en zorlu 
koşullarda kolaylıkla uygulanabilmek-
tedir.

SİM Proof membranı temiz ve kuru 
bir yerde saklayın, ayrıca dış ortam-
lardan korumak için gerekirse örtün. 
Aşırı soğuk, ısı değişimi yüksek coğ-
rafyalarda veya nem gibi çevresel 
faktörlerin olduğu yerlerde membran-
larınızı kapalı yerde depolayın. Taşıma 
ve uygulama esnasında değişen çev-
resel koşullara karşı ürünü, belirtilen 
talimatlarda uygulanmasını sağlayın. 
Detaylı bilgi için müşteri  temsilcileri-
mize  danışabilirsiniz.

DEPOLAMA

Uygulamadan önce, SİM Proof ’u açın 
ve malzemenin kendini açması için bir 
süre bekleyin. SİM Proof’u onaylan-
mış hazırlanmış alt tabaka üzerine is-
tenilen konumda döşeyin. Membranı 
istenen konumda tutturdukdan sonra 
alt kısmında bulunan filmini tamamen 
çıkarın ve ufak dokunuşlarla zemine 
yapıştırın. Daha sonra membranı bir-
leşme noktalarından şaloma ateşiyle 
yapıştırın.

UYGULAMA

SİM PROOF YATAY

SİM PROOF DÜŞEY



Firmanızı ve sizi tanıyabilirmiyiz.
Ben Ender ÖZTÜRK 32 yaşındayım, 3 çocuk babası-
yım. İzoen izolasyon firma sahibi olarak merkezimiz 
Bayrampaşa, başta İstanbul ve çevresi olmak üzere 

yurt genelinde uygulama işleri yapmaktayız. Firmamızı 2013 
yılında kurduk, Firmamızda 10 kişilik personel ekibi ile çalışmak-
tayız. Toplam da 16 yıldır bu sektörde çalışmaktayım. Firmamız 
özellikle su yalıtım sektöründe uygulama ve satış olarak işlet-
mekteyim.

Sektörümüz Su yalıtımında bilinçli değil maalesef, yaşım genç 
olmasına rağmen sektörde uzun süredir bulunduğum için gerek 
sözlü, gerek görsel olarak su yalıtımını bilmeyen herkese yalıtı-
mı anlatmaya çalışıyorum ve anlatmaya da devam edeceğim. 
Sektörümüzde işi bilen ve yetişen insan sayısı maalesef çok az. 

Yalıtım sektörü günden güne büyüyen bir sektör ve biz firmamız 
olarak sektörde yeni ürün ve yeni detay takipçisiyiz.

2017 yılı sizce nasıl başladı?
Ülkemizde bu sene havaların çok soğuk geçmesinden dolayı 
Ocak ayında hiç iş yapamadık diyebiliriz. Ancak Şubat ayın so-
nuna doğru bir hareketlenme başladı ve 2017 yılı sektörümüz 
açısından iyi geçeceğini düşünmekteyiz.

Ne tür uygulamalar yapıyorsunuz?
Yaptığımız işler, PVC membran, bitümlü membran, Sürme esaslı 
izolasyon ve proof malzeme (Tek yüz perde izolasyon) kullanı-
yoruz. Su yalıtımından bahsederken şunları da belirtmekte fay-
da var, bizim halkımız inşaat yapılacak arazide su çıkmıyor, niye 
su yalıtımı yaptırayım gibi bilgi eksikliğinden dolayı ön yargıyla 

Standart ile Başarıyoruz
İZOEN

Bayrampaşa bölgesinde ağırlıklı olarak iş yapıyoruz. Bu bölgede 
parmakla gösterilen bir firmayız. 
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bakıyorlar. İnşaat yapılacak arazide su çıksın yada çıkmasın su 
yalıtımı yaptırılmasının gerekli olduğunu anlatmaya çalışıyor ve 
halkımızı bilinçlendirene kadar anlatmaya da devam edeceğiz. 
Su sorunu binalarımızda kanser hastalığı gibi oldu. Bir deprem 
olduğu zaman baktığınızda yıkılan binaların çoğunun su yalıtı-
mının olmadığı görülmektedir. Başımdan geçen bir olayı anlat-
mak istiyorum; Bir arkadaşımızın hafriyatı yapılmış olan şantiye-
sine gitmiştim, Temel izolasyonu için bana, benim şantiyemden 
su çıkmıyor, bir daire parası gömemem temele demişti ve son-
rasında bizi tekrar şantiyesine davet etti ve temelinde bir sorun 
olduğunu söyledi. Gidip baktığımızda temelden suyun kayna-
dığına şahit olduk. Artık bundan sonra 2 daire parası harcasan 
dahi bu sorunu çözemeyebilirsin, biz bu konuda size yardımcı 
olamayız diyerek maalesef şantiyeden ayrıldık. Örnekte olduğu 
gibi yaptığınız işle bilgili ve bilinçli olunmadığı zaman telafisi im-
kânsız sonuçlarla karşılaşabiliriz. Çatı uygulamalarında ise sıfır 
çatı ve çelik konstrüksiyon üzerine Osb. Membran, shıngle uy-
gulaması yapmaktayız. 

Yeni geliştirilen Sim Proof ürünü hakkında neler düşünüyor-
sunuz?
Sim Proof, kuyu temellerde ve çok sulu derin temellerde kulla-
nılan bir üründür. Biz firmamız olarak çok sulu yerde kullandık 
ve iyi sonuç verdiğini gördük. Ürün gerçekten hakkını veren bir 
ürün, umarım piyasada hak ettiği ilgiyi görür.

Müşteri memnuniyeti hakkında neler söyleyeceksiniz?
Müşteri memnuniyeti firmamız için çok önemli, tavsiye ile g di-

len bir işi alma şansızın çok daha etkili oluyor. 

Hangi bölgelerde iş yapıyorsunuz?
Başta İstanbul ve çevresi olmak üzere yurt genelinde uygulama 
işleri yapmaktayız. Bayrampaşa bölgesinde ağırlıklı olarak iş ya-
pıyoruz. Bu bölgede parmakla gösterilen bir firmayız.

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellik nelerdir?
İşimi çok sevmem, bunu da karşıya yansıtabilmem, yenilikle-
re açık olmam ve müşteri memnuniyetini ön planda tutmamla 
birlikte sektördeki 16 yıllık tecrübem ile yapılacak işi detaylı ve 
çizerek anlattığımdan dolay karşımdaki insana olumlu bir etki 
bırakmamdır. Yalıtım sektörünün en büyük sorunu nedir diye 
sorulacak olursa; Sektörümüzdeki en büyük sorun bilgisizliktir. 
Yalıtımda hangi ürünü nasıl kullanırsak daha iyi oluru konuşma-
mız gerekirken, biz halen yalıtım olmalı mı olmamalı mı konusu-
nu konuşuyoruz.Devletin konuya el atması ve kontrol mekaniz-
masını da çok iyi çalıştırılması gerektiğini düşünüyoruz.

2017 den neler bekliyorsunuz?
Firmamız için konuşmamız gerekirse ben hep zor zamanlarda 
büyüdüm ve çok çalıştım. 2017 yılının hem firmamız için hem de 
ülkemiz için çok iyi geçeceğini düşünmekteyim.

Standart İzolasyon bayiliğini seçmenizdeki nedenler nelerdir?
Şirket sahiplerinden çalışanlarına kadar ürünlerinin kaliteli ve ye-
nilikçi olması, işlerini gerçekten bilinçli yapan köklü ve büyüyen 
bir firma olduğundan dolayı bayiliğiniz olmayı kabul ettik.
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2011 yılında, Jobs henüz hayatta iken mimari planları 
tamamlanan yapının 2015 yılında bitirilmesi öngörü-
lüyordu. Ancak “uzay üssü”ne benzetilen projenin 2 yıl 

gecikmesinde, belediyedeki onay sürecinin yanı sıra, Apple’ın 
ince eleyip sık dokuması da etkili oldu.

Öyle ki, ilk olarak inşaatı üstlenen iki firma proje devam eder-
ken pes etti.

Binanın inşaasında görev alanlardan bazıları Reuters haber 
ajansına yaptıkları açıklamada, yalnızca bir kapı kolunun ta-
sarımının onayının 1,5 yıl sürdüğünü söyledi.

Apple’ın inşaat firmalarına “çok sayıda” kural empoze ettiği, 
örneğin iç mimaride kullanılacak ahşap için 30 sayfalık bir 
rehber hazırlandığı söyleniyor.

Apple’ın Uzay

ABD’nin California eyaletinin Cupertino kentinde, her anlamda sıradışı olan bir inşaat 
bitime yaklaşıyor. 2011’de ölen Apple’ın kurucusu Steve Jobs’ın “Apple Kampüsü 2” 
adını verdiği, şirketin yeni merkez üssünün açılmasına resmi olmayan açıklamalara 

göre yalnızca birkaç ay kaldı.
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Kampüsün iç mimarisinde çalışan işçiler, 
asansörlerde kullanılan kat düğmelerinin, ip-
hone’ların “home” tuşuna benzediğini aktardı.

Bir inşaat yetkilisi ise tuvaletlerin tasarımının 
telefonun kendisini andırdığını söyledi.

“Apple Kampüsü 2”nin yangın yönetmelik-
lerine uygunluğunu denetleyen Santa Clara 
İtfaiye Departmanı yetkilisi, şirket yöneticileri 
ile yaptığı 15 toplantı sonrası, “Yangın işaret-
lerine daha önce hiç bu kadar vakit ayrıldığını 
görmemiştim” dedi.

Üssü için Geri Sayım 
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Rakamlarla “ana gemi”
✔ 4 katlı dairesel yapının büyüklüğü 260 bin metrekare

✔ 1 milyar doları aşacağı tahmin edilen iç mimari ile birlikte toplam 

maliyet 5 milyar doları bulacak

✔ İnşaatında toplam 13 bin kişi çalışıyor

✔ Projenin tamamlanmasıyla 14 bin 200 Apple çalışanı binaya taşınacak

✔ Dairesel yapı dünyanın en büyük kavisli camıyla çevrelenecek

Binanın inşaatında çalışan yetkililer, “detaylara fanatik bir özen” gösterilen 

yapının her yerinde Steve Jobs’un imzası olduğunu söylüyor.

Haber



“QUİCK SHINGLE” markası ve buna bağlı bulunan pa-
tent ve faydalı modellerin  tüm hakları ile birlikte sa-
tınalma yapılıp çatı kaplamada  2016 sonu itibari ile 

ürün portföyümüze katmış bulunmaktayız. 

Firmamız Ar-Ge bünyesinde bu ürün ile alakalı 2008 yıl-
larında gelen çalışmaları ile alternatif üretim şekillerinde 
birçok çalışmalarımız oldu. Bunun meyvesine geçen sene 
sonunda tamamlama fırsatımız oldu. 

Neden Quick Shingle kullanmalıyız Su yalıtım sektörünün 
tanınmış membran üreticisi STANDART İZOLASYON A.Ş. 
yaptığı yeni yatırım ile hedefini daha da büyüttü. STAN-
DART İZOLASYON A.Ş, sektörde desenli membran olarak 
bilinen, patentli olarak üretilen ilk ve tek marka olan Quick-
shingle’ı satın alarak, önemli bir yatırıma imza attı.

QUICKSHINGLE, Standart İzolasyon A.Ş’nin kendi patenti 
ile ürettiği, estetik, ekonomik ve pratik su yalıtım memb-
ranıdır. QUICKSHINGLE çatılarınıza estetik katarken, kesin 

Quickshingle Markasını bünyemize katmanın 
heyecanı ile 2017’ye hızlı giriş yaptık.

Çatı Kaplama Malzemesinde 
Bünyemize Yeni Katılım 
QUICKSHINGLE
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sızdırmazlık özelliği ile çatıların yalıtım problemine de çö-
züm getirmektedir. Polimer, bitümden imal edilen QUICKS-
HINGLE’ın gerilmelere karşı mekanik direncini artırmak için 
bünyesinde donatı olarak Polyester Keçe kullanılmakta dır. 
QUICKSHINGLE, bu yapısı sayesinde uygulama esnasında 
ortaya koyduğu üstün performansını, uygulamadan sonra 
da sürdürmektedir. 

QUICKSHINGLElar, 3,5 mm kalınlıkta, 1m eninde 10 m bo-
yunda rulolar halinde üretilmektedir. Uygulamadaki pratik-
liği ile işçilik ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Başta 
klasik shingle, altıgen shingle, kiremit desenleri olmak üzere 

farklı renk ve desen alternatifleri sunmaktadır.
Neden Quick Shingle kullanmalıyız Fiyatı işçilik bakımından 
çok ekonomiktir. Bir İşçi bir günde 20-30 m2 kiremit döşeye-
bilirken, 80-100 m2 Quickshingle döşeyebilmektedir. Alter-
natif ürünlere göre oranla firesi oldukça azdır. Çatıya taşınan 
malzeme ağırlığı çok daha azdır

Ağırlık Emsallerine göre 3 kat daha hafiftir. Solmaz UV ışın-
larına dayanıklı pigmentler içerdiğinden uzun yıllar renkli 
kalır. Sızdırmaz Çivi kullanılmadan ısıtılarak yapıştırıldığı 
için tam sızdırmazlık ve izolasyon sağlar. Dört Mevsim her 
türlü eğimli yüzeyde rahatlıkla uygulanabilir
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Firmanızı ve sizi tanıyabilir miyiz?
Ben Mehmet Yılmaz 1981 doğumlu-
yum. Firmamız 1987 yılında inşaat sek-
töründe ilk aşamada sadece kereste 

imalatı olarak çalışmaya başladı. Piyasa talep-
leri doğrultusunda plywood, osb ve son iki yıldır 
su yalıtımı ürünlerini ürün portföyümüze ekledik. 
İzolasyon ürünlerin de yeterli satışı yakaladığı-
mızı düşünüyoruz ve piyasa koşullarındaki belir-
sizlik yüzünden çok açılmak istemiyoruz.

2017 yılı sizce nasıl başladı ve sonra ki dö-
nemde beklentileriniz neler?
2017 ilk çeyreği belirsiz ekonomi ve dövizde kur 
hareketliliğinden dolayı ticarette zorlanma yaşa-
dık. İnsaat sektörü çok hızlı gelişiyor ve sektöre 
hizmet verecek çok firma var.2017 ilk çeyreği 
ekonomik ve siyasi belirsizlikten dolayı yavaş 
geçti ancak ikinci çeyreği hareketli geçeceğini 
inanıyoruz. Kentsel dönüşüme önem verilmesi 
yaz başlangıcı ile geçen seneye göre daha hare-
ketli olacağına inanıyoruz.

Standart İzolasyon bayiliğini seçmenizdeki 
nedenler nelerdir?
Piyasa da diğer yalıtım ürünlerine araştırma 
yaptık ve çalıştık. İzolasyonda çeşit çok fazla ve 
piyasada bulunan ürünler de aynı marka altın-
da tür ve kalite farklılığı gördük ve şantiyelerde 
sıkıntı yaşadık. Kaliteli ürün ve arayışında bulun-

Standart ile 
Başarıyoruz
Yılmaz Kereste

Ürünleriniz ile Piyasaya cevap 
verebiliyoruz hizmet ,fiyat ve 

kalite açısından tercih ediyoruz.
Tanınmaya değer bir marka Bursa 

bölgesinde

Röportaj
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duğumuz da ürünlerinizi denettirdik ve kalite memnuniyeti 
gördük ve firmanızla çalışmaya başladık. Ürünleriniz ile Pi-
yasaya cevap verebiliyoruz hizmet ,fiyat ve kalite açısından 
tercih ediyoruz.Tanınmaya değer bir marka Bursa bölgesinde 

Standartta Hangi ürünleri tercih ediyorsunuz ?
Quıckshingle ürününüzü arduazlı membran yerine  öneriyo-
ruz ve  Quıckshingle ürününüz piyasada tanınması açısından 
çaba sarfediyoruz.Shıngle ile karşılaştırıldığında İmalat ve 
işçilik açısından avantajlı ve estetik açıdan daha fazla tercih 
edilebilecek bir ürün.Kaliteli bir ürün  .

Ağırlıklı olarak hangi bölgelerde satış yapıyorsunuz?
Bursa bölgesinde  üç ilçe ve İnegöl, Yenişehir, Karacabey , 
Kemalpaşa Çanakkale ilçeleri ,Bandırma Edremit bölgesinde 
teşvik etme ve tanıtma gerçekleştirip olumlu tepkiler alıyoruz.

Müşteri memnuniyeti hakkında neler söyleyecek siniz.?
Yaşanılan bir sıkıntıda kalite veya ürün deforme olsun yerinde gör-
mek istiyoruz ve şantiyede ziyaret edip gerekli kontrolleri  yapıp 
uygulama hatası mı ,malzeme kaynaklı mı tespit edip gerekli gö-
rüşmeleri gerçekleştirip  müşteriyi memnun etmeye çalışıyoruz.

İnşaat sektöründe kalite ve standartlar yeterli mi?
İnşaat sektöründe ilerdeyiz ancak Türkiye de Teknolojik ola-
rak gerideyiz. Fazla rekabet ortamı kalitesiz yapıların önünü 
açmaktadır.

Sizi rakiplerinizden ayıran özellikleriniz nelerdir?
Piyasada çok fazla olalım ne olursa olsun satalım istemedik. 
Kaliteli ürün, piyasada şikayet olmayan ürünleri satmayı ter-
cih ediyoruz.

Rekabet ortamı nasıl olmalı?
Rekabet ortamını tüketici belirlemektedir. Tüketici kaliteyi ter-
cih ederse, piyasada kaliteli ürün üretmek gerekmekte ancak 
ucuz maliyeti tercih ederse uygun fiyatlı ürünler söz konusu 
olmaktadır. Kentsel dönüşüm tüketiciyi bilinçlendirdi ve kont-
rol mekanizması gelişti, yeni dayanıklı ve uzun ömürlü ürün-
leri tercih ediyorlar.

Son olarak eklemek istedikleriniz?
Bize bu fırsatı verdiğiniz ve derginiz de yer ayırdığınız için te-
şekkür ederiz. 
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Genel olarak Yeşil çatı bitkilendirilmiş çatı olarak ta-
nımlanır. Hayatımızda teras çatılarda, teras bahçe-
lerde, yeşil teras uygulamalarında ve otopark üst-

lerinin yeşillendirilmesinde örneklerini görmekteyiz. Genel 
olarak seyrek ve yoğun olmak üzere 2 şekilde uygulanmak-
tadır. Seyrek yeşil çatılar için 5-15 cm gibi bir toprak tabaka 
gerekirken, yoğun yeşil çatılar için 20-60 cm’lik bir büyüme 
ortamı gerekmektedir.

Standart yalıtım A.Ş doğaya saygısında karşılık arge ça-
lışmaları sonucu. yılından itibaren  garden serisi üretimine  
başlamıştır ve projelerde yerini almıştır.Ürün portföyünde 
bahçe çatılar için  Standart SİM GARDEN  SERİSİ MEMB-
RANLAR , bahçe ve teras çatı detaylarına uygun olarak ta-
sarlanmış bir üründür. Bahçe çatılarda ve benzeri tip yalı-
tım uygulamalarında en kritik nokta, yalıtım örtüsünün bitki 
kökleri tarafından tahrip edilmesi ihtimalidir.GARDEN serisi  

Şehir hayatında gün geçtikçe betonarme binalar arasında kaybolduğunu hisseden insanoğlu 
şehirden uzaklaşamayınca binalara yeşil çözümler bulmuş ve yeşil çatılar hayatımıza girmiştir. 

- Havva Sarıçiçek

Bahçe Çatılar
 Şehir hayatında Doğaya Özlem;



Haber
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bu olasılığı ortadan kaldırmakta, özel formüllü karışımı sa-
yesinde bitki köklerini yalıtım katmanına yaklaştırmamak-
tadır.

Genellikle yapıların bahçe teras çatılarında olmak üzere su 
geçirimsizlik  elde etmek amacıyla kullanılır. Bahçe, bahçe 
teras, bahçe balkon, otopark üzeri bahçe uygulamaların-
da kullanılmaktadır. Ayrıca dıştan bohçalama yapılan te-

mellerde, temel ve perde duvarlarının su yalıtımlarında da 
kullanılır.İklim koşullarına göre Panda Garden serisi ve Fok 
garden serisi  olarak üretilmektedir.PANDA  Garden su ya-
lıtım membranlarımız karasal (sıcak ve soğuk) iklim kuşa-
ğının tercihi olan plastomerik tip su yalıtım membranlarıdır. 
FOK serisi GARDEN Serisi  su yalıtım membranlarımız  ise  
özellikle soğuk iklim kuşağının ideal tercihi olan elastome-
rik seri bitümlü su yalıtım örtüleridir.

Yeşil Çatıların Avantajları:
✔ Yeşil çatılar Yağmur suyunu tutarak tahliye yükünü ve ani su taşkınları riskini azaltır.
✔ Yeşil çatılar Yapının sıcaklık değişimlerinin etkisini azaltmaya yardımcı olur, böylece 
termal gerilimi azalır. Çatıyı ultraviyole ışınlardan ve mekanik hasarlardan koruyarak 
kullanım ömrünü uzatır.
✔ Atıl durumdaki çatıların aktif olarak kullanılabilmesini sağlar ve yapıya estetik bir 
değer katar.
✔ Isı ve nem dengesini ayarlar, tozu ve havadaki ve sudaki kirliliği filtreler.
✔ Bitki ve küçük canlılar için bir yaşam alanı oluşturur.
✔ Kış aylarında yalıtım sağlar ve yaz aylarında serinlik vererek ısı yalıtımına katkı sağlar.
✔ Gürültüyü emerek ses yalıtımı sağlar.
✔ Şehirlerin ısı adası etkisini azaltır.
✔ Ortalama bir yeşil çatının kendini geri ödeme süresi 8-10 yıldır.
✔ Atmosferdeki karbondioksiti kullanıp, oksijen vererek şehirlerin hava kalitesine 
katkıda bulunurlar.
✔ Yeşil çatılar ile özel dinlenme mekânları yaratılarak verimliliğin arttırıldığı ve buna 
bağlı olarak yapıların ekonomik değerinin ve tercih edinilirliğinin yükseltir.
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Türkiye, küresel konumlama sistemi (GPS) ve karayo-
lu izleme verilerine göre 2016 yılında dünyada orta-
lama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 
ülke arasında yer aldı.

ABD merkezli global yazılım ve veri firması INRIX şirketinin 
yayımladığı 2016 yılı Küresel Trafik Puan Tablosu’na göre, 
sürücülerin yılda ortalama 61 saat trafikte mahsur kaldık-

ları Tayland, ülke sıralamasında ilk sırada yer aldı. Tayland’ı 
47’şer saatle Kolombiya ve Endonezya izledi.

ABD ve Rusya’nın ortalama 42’şer saatle dördüncü ve beşin-
ci sırayı aldığı tabloda, Venezuella 39, Güney Afrika 38, Bre-
zilya ve Porto Riko 37’şer ilk onda yer alan diğer ülkeler oldu.
Türkiye, yılda 34 saate ulaşan ortalama şehir trafik sıkışık-
lığıyla ülkeler sıralamasında 10’uncu sırada yer alırken, İs-

Türkiye Trafik
Sıkışıklığında Dünyada İlk 10’da

Türkiye, küresel konumlama sistemi ve karayolu izleme verilerine göre 2016 yılında dünyada 
ortalama şehir trafik sıkışıklığının en yoğun olduğu ilk 10 ülke arasında yer aldı.
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tanbul yılda 59 saati bulan trafik sıkışıklığı süresiyle şehirler 
sıralamasında 15’inci oldu. Verilere göre, İstanbullu şoförler 
yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 25’ini, gün içindeyse 
yüzde 20’sini trafikte bekleyerek geçirdi.

Kendi ürettiği GPS cihaz ve kara yolu altyapı yazılımlarından 
elde ettiği verileri analiz eden şirket, araştırma için 300 mil-
yon ayrı kaynaktan 500 terabaytlık veri kullanıldı.
Ülkelerin şehir trafiğin en yoğun olduğu saatlerdeki sıkışıklık 
sürelerine göre sıralandığı puan tablosunda, 38 ayrı ülkeden 
bin 64 şehir değerlendirmeye tabi tutuldu.

En çok trafik sıkışıklığı olan şehir, Los Angeles 
Öte yandan şehirler sıralamasında ABD’nin Los Angeles şehri 
yılda 104 saati aşan trafik sıkışıklığı ile zirvede yer aldı. Los 
Angeleslı şoförler yoğun saatlerde sürüş zamanının yüzde 
22’sini, gün içinde ise sürüş zamanının yüzde 12’sini sıkışık 
trafikte geçirdi.
Rusya’nın başkenti Moskova 91 saat, ABD’nin New York şehri 
89 saat sıkışıklıkla Los Angeles’ı izledi.
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Dünya Gazetesi’nden Mehmet Kaya’nın haberine 
göre, Türkiye’de katma değerli orman ürünlerinin 
artırılmasına yönelik 165 bin hektar alan ayrıldığı ve 
bunların yüzde 11’inin değerlendirilebildiği belirtildi. 

Ormancılık stratejik planında endüstriyel ağaçlandırma için 
ilk etapta uygunluğu belirlenen arazilerin kullanımının yüzde 
26’ya çıkarılması planlandı. 

Strateji belgesinde, odun ihtiyacı yanında, diğer katma değerli 
ağaç ve orman ürünlerinin üretilmesinin artırılması yönünde 
ihtiyaç bulunduğu kaydedildi. Bu amaçla artan ihtiyacı karşı-
lamak için orman içi ve orman kenarı toplam 165 bin hektar 

alan tespit edildi. Bunların gerek tahsis gerekse diğer model-
lerle üreticilere verilmesi aşamasında sadece yüzde 11’inde 
üretim başladı. Gelecek dönemde özellikle hızlı büyüyen yer-
li tür ağaçların dikilmesiyle hızlı bir ağaçlandırma yapılması 
sağlanacak. Strateji belgesinde yıllık ortalama 3 bin hektar 
alan ağaçlandırması gerçekleştirilecek.

Köylülerin geliri artacak

Planda, Türkiye’de fazla bilinmese de ekonomik değeri yük-
sek olan ve kırsal kesimde yaşayanların gelirlerini yükseltme 
potansiyeli bulunan odun dışı orman ürünlerine de yer verildi. 

Endüstriyel Orman
Miktarı İki Katına Çıkarılacak

Türkiye orman ürünleri ihtiyacı için yıllık ortalama 3 bin hektar alanı ağaçlandırarak 
2021 yılına kadar endüstriyel orman miktarı iki katına çıkarmayı hedefliyor.

30 STANDART BAKIŞ / www.standartizolasyon.com

Haber



Haber

Ürün miktarını artırma yanında köylülerin gelirlerini artırma 
odaklı da yapılan planda, gelecek dönemde 2021 yılına kadar 
mevcut üretimin yarısı kadar artırılması planlandı.

Üretim yüzde 75 artabilir

Türkiye’de bilinen kekik, fıstık çamı, kestane, defne gibi ürün-
ler yanında 50’den fazla tıbbi ve aromatik orman ürününün 
ticari olarak satılabileceği belirtiliyor. Orman Bakanlığı 2015 
yılında sadece fıstık, defne, kekik ve kestane ihracatının 100 
milyon doların üzerinde olduğunu açıklamıştı. Strateji belge-
sinde, düzenli üretimi yapılan çeşidin yüzde 10, miktarının ise 

yüzde 75 oranında artırılabileceğini vurguladı. Üretim miktarı 
2015 sonu itibariyle 400 bin ton olarak ölçülmüştü.

Ormanda 2.5 puanlık hedef

Strateji belgesinde, Türkiye’nin orman varlığının da ülke top-
lamının yüzde 29,5’ine yükseltilmesi hedeflendi. Bu amaçla, 
yerli tohum ve fidan üretimi de artırılacak.

Türkiye’nin ormanlarının yüzölçümüne oranının yüzde 27’ler 
seviyesinde yer alıyor.
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Bulmaca

Bulmacayı doğru bir şekilde çözüp bilgi@standartizolasyon.com adresine gönderen ilk 

5 kişi Alman Malı Şaloma kazanma şansı yakalayacaktır.
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Kendinden Yapışkanlı
Çift Taraflı Membran
Her iki yüzeyi de kendinden yapışkanlı, 
özel polimer bitümlü, polyester keçe taşıyıcılı 
su yalıtım örtüsüdür. Yapıların çatı ve temel 
su yalıtımlarında ilk kat su yalıtım örtüsü 
olarak kullanılmaktadır. 

Fevzipaşa Mah. 282 Ada 2 Parsel, Kınalı Kavşağı Cadde No: 123 Silivri / İstanbul / TÜRKİYE-
Telefon: (0 212) 735 35 95 (pbx) - Faks: (0 212) 735 35 94 
E-Mail: bilgi@standartizolasyon.com



SimSelf bant Bitüm esaslı , bir yüzü Alüminyum yada Renkli Mineral 
kaplamalı, diğer yüzü sökülebilir film olan su yalıtım örtüsüdür.

YENİ 
RENK

MERKEZ : Fevzipaşa Mah. Kınalı Kavşağı Cad. No:123 ve 123/1 Silivri / İstanbul
ŞUBE	 : İkitelli OSB Keresteciler Sitesi 4.Blok  No: 43 Başakşehir/İstanbul

(: 444 88 78 - 6: (212) 670 51 51
*: bilgi@standartizolasyon.com - :: www.standartizolasyon.com 


