
	

	

 
    BÜLTEN 

 
Baumit Akademi eğitimleri hız kesmiyor 
 
Baumit, 2018 yılının ilk yarısında Baumit Akademi 
bünyesinde sürdürdüğü eğitim çalışmalarını 
bayilerden, iş ortaklarına, apartman yönecilerinden 
üniversite ve meslek liselerine kadar geniş bir 
yelpazede gerçekleştirdi. 

2016 yılından bu yana sektörde farkındalığı artırmaya ve toplumsal bir 
bilinç yaratılmasına yönelik çalışmalarını Baumit Akademi bünyesinde 
sürdüren Baumit, 2018 yılında da çalışmalarını yoğun bir şekilde 
sürdürüyor.  

Baumit Akademi bünyesinde yılın ilk yarısında Dudullu, Gebze ve Ankara 
olmak üzere üç merkezde sürdürülen eğitimlerde bayilere ürünler, 
trendler konusunda bilgiler aktarılırken; iş ortakları ve uygulamacılara 
yönelik eğitimlerde ürünlerin yanı sıra uygulama teknikleri, karşılaşılan 
problemler ve çözüm yolları gibi içerikler sunuldu. Teorik eğitim ile birlikte 
uygulamalı olarak ürünlerin nasıl daha yüksek performans 
sağlanabileceği yönünde çalışmalar yapıldı. Apartman yöneticilerine 
yönelik hazırlanan toplantılarda ise ısı yalıtımı, tercih edilmesi gereken 
ürünler, dikkat edilmesi gereken noktalar, enerji tasarrufu gibi konularda 
bilgiler aktarılırken, yöneticilerden gelen sorular da detaylı şekilde 
yanıtlandı. 

Baumit Akademi, üniversiteler ile mesleki ve teknik liselerle de çalışmalar 
gerçekleştirdi. Üniversitelerin Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği 
bölümlerinde yalıtım malzemeleri, Avrupa ve Türkiye’den uygulama 
örnekleri, dış cepheye yönelik yeni trendler, vb. konularında bilgiler 
paylaşıldı.  

Baumit, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Zincirlikuyu İSOV Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi ile imzalanan protokol ile İnşaat Teknolojisi Yapı 



	

	

Yalıtım bölümü öğrencilerine eğitimler düzenledi. Eğitimlerde 10. ve 11. 
sınıf öğrencilerine dış cephe ve kaplamaları, yapı kimyasalları, sıvalar, 
zemin sistemleri ve örgü harçları konusunda son teknolojiler, yeni ürünler 
hakkında bilgiler aktarılırken;  Avrupa ve Türkiye’den doğru uygulama 
örnekleri, karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları gibi sektörden bire bir 
modellemelerle paylaşımlar gerçekleştirildi. Ayrıca öğrenciler Baumit 
Akademi Gebze’de üretim konusunda yerinde bilgiler alırken, uygulamalı 
eğitim yapma imkanı da buldular.  

Baumit Akademi, yaz sezonunun ardından çalışmalarına hız kesmeden 
devam edecek. 

Baumit, İleriye yönelik fikirler. 
 
www.baumit.com.tr  
www.facebook.com/BaumitTurkiye 
0 216 680 34 00 
 
Baumit Müşteri Hattı : 0850 480 7 480 
__________________________________________________________ 
Baumit: Baumit, 30 ülkede 40’ın üzerinde tesise sahip olan Avusturya merkezli bir Schmid Industrie Holding firmasıdır. Dış 
cephe ısı yalıtım sistemleri, kuru harçlar ve makineli hazır sıvalar sektörünün öncü ve köklü firmalarından biridir. Baumit, 
Türkiye’de 2006 yılından itibaren faaliyet göstermektedir. Baumit, 2008 yılında Avrupa’nın en modern kuru harç tesislerinden biri 
olan ve yıllık 300.000 ton üretim kapasitesine sahip Gebze üretim tesisini devreye almıştır. Baumit Türkiye ürün gamında, cephe 
kaplamaları ve boyaları, ısı yalıtım sistemleri, sıvalar, şap ürünleri, karo yapıştırıcıları, derz dolgu ve örgü harçları 
bulunmaktadır. Dış cephe ısı yalıtımında sunduğu farklı sistem alternatifleri ile Baumit, bu alandaki farklılığını ortaya 
koymaktadır. 


