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YTONG 42 yafl›nda

Baflyaz›

Ö¤rencilerimizin yüzü YTONG’la gülüyor

T

ürk YTONG; Trakya YTONG
fabrikas› ile bölge ekonomisi,
yap›laflmas› ve e¤itimine sa¤lad›¤›
katk›y› art›rarak sürdürüyor.
Tekirda¤’a ba¤l› Çukuryurt’taki
Türk YTONG ‹lkö¤retim Okulu’nun
ö¤rencileri, art›k Türk YTONG’un
deste¤iyle infla edilen yeni
s›n›flarda ö¤renim görüyor.
“Çukuryurt Türk YTONG ‹lkö¤retim
Okulu” 1998 y›l›nda
Trakya YTONG Fabrikas›’n›n
kurulmas› onuruna, 8 y›ll›k e¤itim
kampanyas› kapsam›nda infla
edilerek bölgeye arma¤an edilmiflti.
15 Haziran 2005’te Tekirda¤
Valisi Ahmet Özyurt ve ‹l Milli E¤itim
Müdürü Üner Dilek’in kat›ld›¤› bir
törenle temeli at›lan ilave derslikler
h›zla tamamlanarak ö¤rencilerin
kullan›m›na sunuldu.

Uphill Court YTONG’u tercih etti
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oplu Konut ‹daresi (TOK‹) ifltiraki
Emlak Gayrimenkul Yat›r›m
Ortakl›¤›’n›n (GYO) gelir paylafl›m›
esas›na göre, Ataflehir’de Varyap
Varl›bafllar ve Teknik Yap›
taraf›ndan infla edilecek 1.744
dairelik Uphill Court projesinin
yap›m›na baflland›.
Uphill Court, modern dünya
standartlar›nda bir yaflam için,
tasar›m›ndan uygulamas›na kadar
uluslararas› kalite ölçülerinde
gerçeklefltiriliyor. Projelendirme

Nabi Özdemir
Genel Müdür

42. y›l›m›z›
rekorlarla kutlad›k

Ataflehir’e 1744 dairelik dev proje

ve malzeme seçimlerinde en iyi ve
en kaliteli ürünlerin tercih edildi¤i
projede d›fl ve iç duvarlarda,
asmolen dolgu malzemesi ve lento
olarak toplam 20 bin m3 YTONG
malzemesi kullan›lacak.
Uphill Ataflehir Bat› k›s›mda
100 bin m2’lik alanda % 75’i yeflil
ve sosyal alan olarak planlanan ve
ilk k›sm›n Eylül 2007’de teslim
edilece¤i Uphill Court projesinin,
Nisan 2008’de tamamlanmas›
planlan›yor.

Antalya YTONG BAUCON YAPEX 2005 Fuarı’na kat›ld›
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ntalya YTONG San. ve Tic. A.fi.,
17-20 Kas›m tarihlerinde Antalya
Expo Center'da düzenlenen
BAUCON YAPEX Yapı Malzemeleri,
‹nflaat Teknolojileri ve Yapı
Yenileme Fuarı’na katıld›.
Bu yıl 13.’sü düzenlenen fuarda,
YTONG ürünlerinin yanı sıra hazır
sıva ürünleri de sektöre tanıtıld›.
1998'den bu yana Akdeniz, Ege
ve Kuzey Akdeniz bölgelerine
hizmet vermekte olan Antalya
YTONG, kaliteli ürün ve hizmet
anlayıfl›yla satıfl hacmini ve pazar
payını sürekli artırıyor.

Yapı malzemeleri için son derece
aktif ve dinamik bir pazar
Akdeniz bölgesi, Türk yapı sektörü
için en dinamik pazarların bafl›nda
geliyor. Sürekli artan konut, ticari
ve turizm yatırımları bölgenin
geliflen pazar kapasitesini ortaya
koyuyor. Antalya, organize sanayi
bölgeleri, limanı ve önemli stratejik
noktalarıyla tüm Akdeniz
co¤rafyasının ticaret merkezi olma
yolunda ilerliyor. Antalya YTONG
geliflen bu pazarda, geçmiflten
aldı¤› güçle gelece¤e güvenle
bakıyor.

Mutlu y›llar

Ülkemizde YTONG kullan›m›
1 milyon m3’ü aflt›.
Gazbeton sektörünün en büyük ve
köklü kuruluflu olan Ytong, 2005
y›l›nda kuruluflunun 42., üretime
geçiflinin 40. y›l›n› geride b›rakm›flt›r.
Ülkemizde tek fabrikada 50 bin m3
kapasite ile bafllayan Ytong üretimi,
bugün Pendik, Tekirda¤, Antalya ve
Gaziantep fabrikalar›yla, y›lda 1 milyon
200 bin m3 kapasiteye ulaflm›flt›r.
Türkiye’de Ytong kullan›m› 2005
y›l›nda 1 milyon m3 miktar›n› aflarak
rekor bir seviyeye ulaflm›fl, Almanya,
Polonya ve ‹ngiltere’den sonra Avrupa
Birli¤i’nde dördüncülü¤e yükselmifltir.
fiirketimiz 2005 y›l›nda ulaflt›¤› bu
rekor baflar›y› bir ad›m ileriye tafl›yarak,
2006 ve daha ilerisi için daha büyük
ve iddial› baflar›lar› hedeflemektedir.
Mevcut fabrikalar›m›zda
gerçeklefltirece¤imiz kapasite
art›fllar›n›n yan› s›ra, Marmara ve
Kuzeydo¤u Anadolu Bölgelerinde
kuraca¤›m›z yeni Ytong fabrikalar›
2006’daki öncelikli yat›r›m
hedeflerimizi teflkil etmektedir. Bu
çerçevede Ytong olarak henüz
yeterince ulaflamad›¤›m›z Karadeniz
ve Do¤u Anadolu bölgelerine de
ulaflma imkan› bulaca¤›z.
Ytong’un bugünkü baflar›lara
ulaflmas›ndaki en önemli faktör
kuflkusuz ciddi, sa¤lam, gerçek
anlamda bat›l› ve ça¤dafl bir alt yap›
kurmufl olmas›d›r. Ytong, bu alt yap›y›
yaflatan ve gelifltiren yönetimler ile
daima büyük hedeflere ve baflar›lara
ulaflm›fl ve ulaflacakt›r.
Bundan sonra da ulaflt›¤›m›z baflar›lar›
ve yenilikleri sizlerle paylaflabilmek,
geliflmelerden Ytong ailesini ve siz
de¤erli müflterilerimizi haberdar
edebilmek amac›yla iki ayda bir
YTONG AKTÜEL dergisini
yay›mlayaca¤›z.
Bu inanç ve güven ile Ytong’u
bugünlere tafl›yan baflta Yönetim
Kurulumuz olmak üzere Ytong ailesinin
tüm çal›flanlar›na, yetkili sat›c›lar›na
ve bize duyduklar› güvenle Ytong’u
tercih eden de¤erli müflterilerimize
en derin sevgi ve flükranlar›m›
sunuyorum.
Bu vesile ile 2006’n›n dünyaya,
ülkemize, sektörümüze bar›fl, baflar›
ve mutluluk getirmesini dilerim.
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ürk YTONG Sanayi A.fi, 42. kurulufl
y›ldönümünü 14 Aral›k 2005 Çarflamba
günü Pendik Fabrikas›’nda düzenlenen
tören ve R. Koç Müzesi’nde düzenlenen
coflkulu bir davetle kutlad›.
Davete, Türk YTONG flirketlerinin
ortaklar›, çal›flanlar› ile üniversiteler ve
inflaat sektörünün önde gelen isimleri
kat›ld›.
Gecenin aç›l›fl›nda Türk YTONG
Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Demiren
ve Genel Müdür Nabi Özdemir birer
konuflma yapt›lar.
Bülent Demiren konuflmas›nda; 2005
y›l›nda Türkiye’de YTONG kullan›m›n›n
1 milyon m3 miktar›n› aflarak bir rekora
imza at›ld›¤›n›, böylece Türkiye’nin
Almanya, Polonya ve ‹ngiltere’den sonra
Avrupa Birli¤i ülkelerinde dördüncülü¤e
yükselmifl oldu¤unu belirtti.
Türk YTONG’un gelece¤e güvenle
bakt›¤›n› ve yap› sektöründeki at›l›mlara
paralel olarak kurulu 4 fabrikada

YTONG
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Yönetim Kurulu Baflkan› Bülent Demiren,
Hukuk Müflaviri Abdurrahman Abac›’ya
40. K›dem Y›l› Plaketini verirken.

gerçeklefltirilecek kapasite art›r›mlar›yla
birlikte, Marmara Bölgesi için Gebze
veya Bilecik’te, Kuzeydo¤u Anadolu
Bölgesi için de Trabzon’da kurulacak
yeni YTONG fabrikalar›n›n 2006 y›l›nda
hayata geçece¤inin müjdesini verdi.
Düzenlenen ödül töreninde; YTONG’a
uzun y›llar emek vermifl çal›flanlara
“K›dem Ödülleri”, y›l›n baflar›l›
çal›flanlar›na “Örnek Personel Baflar›
Ödülleri” ve “2005 y›l› YTONG Uygulama
Yar›flmas›” ödülleri verildi.
Ödül töreninde ayr›ca 2005 y›l›nda en
fazla YTONG kullanan ANT YAPI ve DELTA
PROJE inflaat flirketlerine iflbirli¤i ve
teflekkür plaketleri verildi.

iflareti ald›

ürkiye’de kurulu 3 flirket, 4 fabrika
ve 1.2 milyon m3/y›l kapasite ve
Alman YTONG Lisans ve Ortakl›¤› ile
42 y›ld›r üretimini baflar›yla sürdüren
YTONG, tüm fabrikalar› için AB
ülkelerinde serbest dolafl›m olana¤›
sa¤layan CE (Conformite Européenne)
belgesini almaya hak kazand›.
Üstün YTONG teknolojisi ve TSE-ISO
9001:2000 kalite standartlar›na
uygun olarak Pendik, Tekirda¤,
Gaziantep ve Antalya fabrikalar›nda
üretilmekte olan YTONG, CE iflaretini
tafl›maya hak kazanarak, ürünlerinin
AB’nin öngördü¤ü çevre ve insan
sa¤l›¤› kriterlerine uygunlu¤unu
belgelemifl oldu. YTONG flirketlerinin
ürünleri bu belge ile Türkiye’de oldu¤u
gibi AB ülkelerinde de çevre ve insan

dostu ürün olarak kabul görmeye
devam edecek.
Üstün özellikleriyle YTONG Yap›
Malzeme ve Elemanlar›; tek ve çok
katl› konutlarda, sosyal ve turistik
tesislerde, ticari ve sanayi yap›lar›nda
ekonomisi, kalitesi, konforu ve sürati
nedeniyle ülkemizde de güvenle
kullan›l›yor.

Dünya’da YTONG

Yar›flma

YTONG 2005 Uygulama Yar›flmas› sonuçland›

Han ‹nflaat yetkilileri ödüllerini YTONG Yön. Krl.
Murahhas Üyesi F.Fethi Hinginar’dan ald›.
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ürk YTONG’un, ülke yap› kültürüne ve kaliteli
yap›laflmaya katk›da bulunmak ve yap›
malzemelerinin tekni¤ine uygun biçimde
kullan›lmas› yönünde sektörde faaliyet gösteren
mimar, mühendis, yap›mc›, uygulamac›lar› teflvik
etmek amac›yla düzenledi¤i YTONG 2005
Uygulama Yar›flmas› sonuçland›.
Marmara Bölgesi illeri ve bunlara ba¤l› yerleflim

bölgelerinde, 100 m3 ve üzeri YTONG Donat›l›
ve Donat›s›z (blok) Yap› Malzemesi sat›n alan
ve uygulamalar› süren yap›lara aç›k olarak
düzenlenen yar›flmaya 26 proje baflvurdu.
Yar›flmada, ön eleme sonucunda finale kalan
8 proje Prof. ‹smet Aka (‹TÜ), Prof. Dr. Feridun
Ç›l› (‹TÜ) ve Yük. Müh. Fahri Yalç›n’›n (Türk
Ytong) oluflturdu¤u Seçici Kurul taraf›ndan
yerinde incelendi. ‹nceleme s›ras›nda, projenin
flartnameye, yap›m ilkelerine ve teknik
flartnamelere uygunlu¤u ile inflaat›n genel kalitesi
göz önüne al›nd›.
Yap›lan de¤erlendirmeler sonucunda ikisi ikinci
s›rada olmak üzere toplam 4 flantiye ödüle
de¤er bulundu. Dereceye giren yap›lar›n Mimar,
Yap› Sahibi-Müteahhit ve Kalfas›na ödülleri 14
Aral›k 2005’te, R. Koç Müzesi’nde düzenlenen
Ytong’un 42. Kurulufl Y›ldönümü Kutlamas›nda
verildi.
Yar›flma 2006 y›l›nda da düzenlenecek olup,
geleneksel hale getirilmifltir.

Ödül alan projeler;
Birincilik Ödülü: HAN ‹NfiAAT LTD. fiT‹.
•DE⁄‹RMENALTI KONAKLARI PROJES‹
‹kincilik Ödülü: BAYTUR ‹NfiAAT A.fi.
•KOZYATA⁄I KONUTLARI PROJES‹
‹kincilik Ödülü: DÜNDAR ‹NfiAAT A.fi.
•‹STANBLUE PROJES‹
Üçüncülük Ödülü: DO⁄A ‹NfiAAT TAAH.
•ACIBADEM DO⁄A KONUTLARI PROJES‹

YTONG yetkili sat›c›lar› Trabzon’da bulufltu

T

Vali Hüseyin Yavuzdemir

ürk YTONG Sanayi A.fi., geleneksel Yetkili
Sat›c›lar Toplant›s›n› 30 Eylül – 2 Ekim 2005
tarihlerinde Maçka -Trabzon’da gerçeklefltirdi.
Büyük Sümela Otel’de gerçeklefltirilen 35.
YTONG Yetkili Sat›c›lar Toplant›s›’nda YTONG
Yetkili Sat›c›lar›, Yönetim Kurulu Üyeleri ve
yöneticileri 2005 y›l›n› analiz ederek 2006
y›l› hedeflerini görüfltü.
Türk YTONG Sanayi A.fi. Yönetim Kurulu
Baflkan› Bülent Demiren toplant›n›n aç›l›fl
oturumunda bölgede 5. YTONG fabrikas›n›
kurmak üzere çal›flma yürüttüklerini aç›klad›.
Demiren konuflmas›nda Trabzon’lu
müteflebbisler ile görüflme halinde olduklar›n›
belirtti.
Toplant›n›n aç›l›fl›na kat›lan Trabzon Valisi
Hüseyin Yavuzdemir konuflmas›nda, YTONG’un
bölgeye yapaca¤› 10 milyon dolarl›k bu
yat›r›m›n Trabzon taraf›ndan kaç›r›lmamas›
gerekti¤ini söyledi. Yat›r›m›n bölgeye kaliteli

yap›laflma ve istihdam konular›nda büyük katk›
sa¤layaca¤›n›, yerel yat›r›mc›lar› bu konuda
harekete geçireceklerini belirtti.
Türk YTONG Genel Müdürü Nabi Özdemir ise
konuflmas›nda, kurulmas› planlanan fabrikan›n
y›ll›k 120-150 bin m3 üretim kapasitesine
sahip olaca¤›n›, bu üretim miktar› ile
YTONG’un10 y›l içinde yap›larda sa¤layaca¤›
›s› yal›t›m› ve yak›t tasarrufunun ülke
ekonomisine sa¤layaca¤› katk›n›n 30 milyon
dolar olaca¤›n› belirtti.
Tam gün süren toplant›n›n sonunda YTONG
heyeti Trabzon’da bulunan Atatürk Köflkü’nü
ziyaret etti.
Akflam düzenlenen Gala Yeme¤i’nde 2005
y›l› baflar›l› Yetkili Sat›c›lar›na “Baflar› Ödülleri”
ve YTONG ile uzun y›llar iflbirli¤i yapan Yetkili
Satc›lara “K›dem Ödülleri” verildi. Hareketli
gösterisiyle Karadeniz Horon ekibi geceye
renk katt›.

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birli¤i (TGÜB) 15. y›l›nda
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urucu üyesi bulundu¤umuz ve YTONG olarak
3 flirket ve 4 fabrika ile temsil edildi¤imiz
“TGÜB” 15. yılını kutluyor.
Kasım 1990 tarihinde ülkemizdeki Gazbeton
Yapı Malzeme ve Elemanları Üreticisi firmalar
tarafından kurulan ve ülkemizde ça¤dafl güvenli
ve sa¤lıklı yapılaflmaya ve yaflama katkıda
bulunabilmek için çalıflmalar yürüten Türkiye
Gazbeton Üreticileri Birli¤i kısa adı EAACA olan

Avrupa Gazbeton Üreticileri Birli¤i’nin üyesidir.
Avrupa’da Türkiye’nin de aralarında bulundu¤u
18 ülkenin Gazbeton Üreticileri’ni temsil eden
bir birlik durumunda olan EAACA, Avrupa
Parlamentosu ve Avrupa Birli¤i Komisyonu ile
yakın iliflkiler sürdürmekte ve üyelerinin
çalıflmalar›n› CEN (Avrupa Standardizasyon
Komitesi), Brüksel ve Strassbourg kriterleri
do¤rultusunda ilerletebilmesi için kurulmufltur.

Avrupa Birli¤i Komisyonu’nun merkez binas›
Berlaymont YTONG’la restore edildi
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Brüksel’deki Berlaymont Binas› Avrupa Birli¤i’nin
simgelerinden biri. Restorasyonunun maliyeti
460 milyon Euro oldu.

erlaymont 1991 y›l›na kadar Avrupa Birli¤i
Komisyonu’nun merkez binas›yd›. Ancak, asbest
tehdidi yüzünden 2004 y›l›na kadar
kullan›lamam›flt›.
Berlaymont binas›n›n tadilat›nda, çevre dostu,
yang›n güvenli¤i olan ve bina yükünü art›rmayan
malzeme kullan›m› zorunluydu. Gazbeton, yani
YTONG bu önemli ihtiyaçlara cevap vermesi
nedeniyle (hafifli¤i nedeniyle mevcut yap›lara
olabildi¤ince az yük bindirmesi ve yang›na
dayan›kl› olmas›) Berlaymont binas›n›n
tadilat›nda tercihen kullan›ld›.
Berlaymont’da 10 bin m3 YTONG ile toplam
60 bin m2 iç duvar infla edildi.
Çevre dostu ve modern
Berlaymont bugün, José Manuel Durao Barroso
baflkanl›¤›ndaki AB Komisyonunun 2 bin
memuruna hizmet sunuyor.
1967 y›l›nda Brüksel’de infla edilen binan›n
restorasyonunda ana hatlar›n korunmas›na
özen gösterildi. Bina, kufl bak›fl› görünüflünde
bir çarp› iflareti fleklinde olup dört k›sma
ayr›lmaktad›r.

Yeni ürün

YTONG Haz›r S›va’da da iddial›!
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ürk YTONG “Alsecco” markas› ile üretimini
gerçeklefltirdi¤i haz›r s›valara yeni ürünler
eklemeye devam ediyor.
2004 y›l›nda Alman Alsecco Beteiligungen
GmbH ortakl›¤› ile s›va üretimine bafllayan
Türk YTONG, “Mineral Esasl› ve Is› Yal›t›m
De¤eri Yüksek Duvar Malzemeleri” için özel
olarak üretilen Alsecco D›fl Cephe S›vas› ED1
ile bafllad›¤› s›va üretimine, May›s ay›nda

YTONG Duvar Malzemeleri ve Haz›r S›valar› ile
kusursuz cepheler, nefes alan sa¤l›kl› yap›lar

yeni Alç› Esasl› ‹ç S›va ürünlerini de ekledi.
Alç› Esasl› El S›vas› ALÇI - EL, Makine S›vas›
ALÇI – MAK ve Saten S›va ALÇI – SATEN olmak
üzere, makineli ve el uygulamalar› için 3 yeni
ve farkl› ürünle pazara giren YTONG, yeni ve
benzeri bulunmayan s›va çeflitleri ile
yap›mc›lara ve yat›r›mc›lara komple duvar
çözümleri sunuyor.
Gazbeton, tu¤la, beton, brüt beton, bims vb.

mineral esasl› duvar ve tavan yüzeyler için
özel olarak üretilen Alsecco ürünleri,
mükemmel fiziksel de¤erleriyle çok ince
kal›nl›klarda uygulanabiliyor. Dayan›kl› ve uzun
ömürlü olan bu s›valar, üstün özelliklerinin yan›
s›ra ekonomik. Farkl› içerikleriyle sektöründe
önemli bir bofllu¤u dolduran “Alsecco” ürünleri,
kaliteli ve çevreye duyarl› yap›lar›n oluflmas›na
büyük katk› sa¤l›yor.

