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baﬂyaz›
Sevgili Ytong Ailesi,
De¤erli Ytong Dostlar›,
Geçen say›m›zda sizlere müjdesini verdi¤imiz yeni ürünümüz Cepli Hafif Asmolen,
Ytong dostlar› taraf›ndan büyük bir ilgiyle karﬂ›land›. Asmolen döﬂeme imalat›nda
tüm ihtiyaçlara cevap verecek biçimde tasarlananan ürünümüzün, sektörde kendi
alan›nda önemli bir boﬂlu¤u doldurdu¤unu memnuniyetle belirtmek isterim. Bu
ürün yap›lar›m›z› hafifletiyor, beton, demir ve s›vadan tasarruf sa¤l›yor daha da
önemlisi yang›na karﬂ› dayan›kl› döﬂeme imalat›na olanak sa¤l›yor. Cepli hafif
asmolenimize gösterdikleri ilgi nedeni ile tüm müﬂterilerimize tekrar teﬂekkür
ediyorum.

Genel Müdür Nabi Özdemir

Yine geçen say›da duyurdu¤umuz, Ytong çal›ﬂanlar›na yönelik Öneri Yar›ﬂmam›z
tamamland›. Yar›ﬂmam›za birbirinden de¤erli ve enteresan 26 öneri geldi. Seçici
Kurulumuz bu öneriler aras›ndan seçim yapmakta zorland›. Bu arkadaﬂlar›m›za
yar›ﬂmaya gösterdikleri ilgiden ve yarat›c› katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ediyor,
hepsini tebrik ediyorum. Yar›ﬂmam›z›n ödül törenini 46. Y›l kutlamam›zla paralel
olarak yapaca¤›z. Bu y›l bir kereye mahsus olmak üzere, öneri veren tüm
arkadaﬂlar›m›za ödüller verece¤iz. Gelen önerileri bütçelerimiz do¤rultusunda
s›rayla gerçekleﬂtirece¤iz. Çok baﬂar›l› sonuçlanan bu yar›ﬂmay› önümüzdeki y›l
tekrarlayaca¤›m›z› da bildirmek isterim. ﬁimdiden haz›r olun.
Çat› plaklar›m›z›n konut çat›lar›nda kullan›m› ile ilgili güzel geliﬂmeler var.
Özellikle Antalya bölgemizde son üç ay içerisinde 10'u aﬂk›n projede tercih edilen
Ytong çat›lar, bu bölgede bir trend halini alm›ﬂ bulunmakta, h›zla yayg›nlaﬂan
biçimde uygulanmaktad›r. Bu konuda en ideal ve en ekonomik çözüm olan Ytong
çat›lar› bölgesinde baﬂar› ile pazarlayan baﬂta Enis Ar›n olmak üzere tüm Antalya
ekibimizi kutluyor, örnek baﬂar›lar›n›n devam›n› diliyorum.
Geçti¤imiz Kas›m ay›n›, yo¤un e¤itim programlar› ile çok iyi de¤erlendirdik. Tüm
Yetkili Sat›c›lar›m›z ve sat›ﬂ ekiplerimiz Ytong-Multipor ve donat›l› ürünlerimizle
ilgili uygulamal› e¤itimler ald›lar. 2010'da e¤itimlerimize devam edece¤iz, hatta
bunlara mimarlar›m›z› da davet ederek, yayg›nlaﬂt›raca¤›z.
Bilecik fabrikam›z›n kapasitesini y›ll›k 180 bin m3'e ç›kartt›k. Kapasite art›ﬂ›m›z›,
Say›n Vali ve Belediye Baﬂkanlar›m›z›n da kat›l›m› ile coﬂku içerisinde kutlad›k.
Bu fabrikam›zda kapasiteyi daha da art›rmak için haz›rl›klar› ﬂimdiden baﬂlatt›¤›m›z›
bildirmek isterim.
Orta¤›m›z Xella'n›n Almanya'da düzenledi¤i deprem ve yeni enerji regülasyonlar›
toplant›s›na kat›ld›k. Almanya'da 01 Ekim 2009'da yürürlü¤e giren yeni Enerji
Tasarrufu Yönetmeli¤i EnEV 2009 hakk›nda bilgilendik. Bu yönetmelik, yeni
yap›larda ve eski binalar›n iyileﬂtirilmesinde primer enerji tüketimine iliﬂkin
ﬂartlar› % 30 mertebesinde a¤›rlaﬂt›rm›ﬂt›r. Bu ﬂartlar›n EnEV 2012 yönetmeli¤i
ile bir kez daha % 30 mertebesinde a¤›rlaﬂt›r›lmas› hedeflenmektedir. Ülkemizdeki
gayretli çal›ﬂmalar›n da sonuç vermesini, Türkiyemizde de enerji tasarrufu
bilincinin artarak bu standartlar seviyesine ulaﬂmas›n› temenni ediyoruz. Biz
yüksek ›s› yal›t›m› sa¤layan Ytong ve Multipor ürünlerimiz ile bu yüksek hedeflerin,
en ekonomik çözüm orta¤› olmaya ﬂimdiden haz›r›z.
Ekonomik zorluklarla dolu bir y›l› geride b›rak›yoruz. Biz herﬂeye ra¤men inanc›m›z›
ve motivasyonumuzu yitirmeden çok çal›ﬂt›k. Hiçbir fabrikam›z› kapatmadan,
üretime ara vermeden gayretle ürettik ve satt›k. 2010 'da ekonominin geçen
y›ldan daha iyi ve güzel olmas›n› diliyor, ekibimize ve 46 y›ll›k deneyimimize sonsuz
güveniyoruz.
2010'un güzelliklerle dolu bir y›l olmas›n›, size ve sevdiklerinize mutluluk, sa¤l›k
ve baﬂar›lar getirmesini diliyor, yeni y›l›n›z› kutluyorum.
Sevgi ve sayg›lar›mla
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Ytong-Multipor
yal›t›m maliyetlerini
azalt›yor!

Tolga Öztoprak
‹nﬂ. Müh.
Yan Ürünler Sat›ﬂ Md.

baﬂl›ca maliyet avantaj› iﬂte buradan kaynaklanmaktad›r. Yani
yat›r›mc›n›n, binas›n›n sadece %25-40'l›k bir k›sm›n› YtongMultipor ile yal›tmas› yeterli olacakt›r. Ytong-Multipor d›ﬂ
cephe ›s› yal›t›m› uygulamas›n›n metrekare birim maliyeti ise
yaklaﬂ›k 50 TL'dir. Yap›lan hesaplamalar Ytong-Multipor
Yanmaz Cephe Sistemi'nin di¤er mantolama
uygulamalar›na göre % 5-20 oran›nda daha
ekonomik oldu¤unu göstermektedir.

Ytong-Multipor Yanmaz Cephe Sistemi uygulamalar› yurt
çap›nda h›zla artmaya devam ediyor. Müﬂterilerimiz, bu
sistemin üstünlüklerini ö¤rendiklerinde önce maliyetin,
bütçelerini aﬂaca¤›n› düﬂünüyorlar ancak bitmiﬂ maliyetin
di¤er yal›t›m malzemeleri ile yap›lan mantolama
uygulamalar›na göre daha düﬂük oldu¤unu
ö¤rendiklerinde tercihlerini YtongMultipor'dan yana kullanmamalar› için
hiçbir sebep kalm›yor.
Günümüz koﬂullar›nda polistiren
köpüklerle yap›lan mantolama
uygulamalar›n›n metrekare birim
maliyeti 29-33 TL aral›¤›ndad›r. Bu
uygulamalar cephenin tamam›na yani
hem betonarme yüzeylere hem de
duvarlara yap›lmaktad›r.
Ytong-Multipor Yanmaz Cephe Sistemi'nde
ise dolgu duvarlar Ytong ile örüldü¤ünden, ilave
bir yal›t›m malzemesi ile kaplanmas›na gerek kalmaz.
Sadece betonarme d›ﬂ yüzeyler Ytong-Multipor yanmaz yal›t›m
pla¤› ile kaplan›r. Betonarme karkasl› bir yap›da betonarme
d›ﬂ yüzey, toplam cephenin %25 ile %40'› aras›nda
de¤iﬂmektedir. Ytong-Multipor Yanmaz Cephe Sistemi'nin

Örnek bir hesaplama yapacak olursak;
boﬂluklar düﬂüldükten sonra 1.000 m2
cephesi olan bir binay› ele alal›m. Bu
cephedeki dolgu duvar alan› 700 m2,
betonarme yüzey alan› da 300 m2 olsun.
Birinci sistemde; duvarlar› 20'lik Ytong'u
5 cm d›ﬂar›dan örelim ve sadece betonarme
yüzeyleri 5 cm Ytong-Multipor ile yal›tal›m. ‹kinci
sistemde ise 17,5'lik tu¤la duvar üzerine 4 cm EPS
ile mantolama yapt›ral›m.
Bu iki sistemin birbirine eﬂ ›s› yal›t›m›na sahip olduklar›n›
söyleyebiliriz. (Her iki sistemin ortalama U de¤eri 0,60
W/m2K'dir.)

S‹STEM 1
Ytong-Multipor Yanmaz Cephe Sistemi
0,60 W/m2K
Dolgu Duvar
Betonarme Yüzey
300
700

S‹STEM 2
Tu¤la Üzeri Mantolama
0,60 W/m2K
Dolgu Duvar
Betonarme Yüzey
300
700

Ort. U de¤eri

W/m2K

Yüzey Alan›

m2

U de¤erleri

W/m2K

0,56

0,68

0,53

0,77

Birim Maliyet

TL/m2

47,00

--

30,00

--

Kaba s›va maliyeti

TL/m2

--

--

6,75

6,75

Ek yal›t›m maliyeti

TL/m2

--

50,00

29,00

29,00

47,00

50,00

65,75

35,75

Toplam birim maliyet TL/m2
Toplam cephe maliyeti TL
SONUÇ
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47.900

56.750

Sonuç olarak; Ytong-Multipor Yanmaz Cephe Sistemi, klasik mantolama sistemine göre
yaklaﬂ›k % 16 daha ekonomik'tir.
Buna inﬂaat h›z›ndan elde edilecek kazançlar› da katt›¤›m›zda tasarruf daha da artacakt›r.

proje ve teknik

Harbiye Kongre
Vadisi'nin h›z›na
YTONG yetiﬂti

Ödüllü
bulmaca

15 ay gibi k›sa bir sürede tamamlanarak
teslim edilen dev projenin h›z›na YTONG yetiﬂti.
18 bin 500 metrekarelik bir alan
üzerine inﬂa edilen ve 120 bin
metrekare kapal› alan› ile
Türkiye'nin en büyük kültür merkezi
olan Harbiye Kongre Vadisi'nin
inﬂaat›, 15 ay gibi k›sa bir sürede
tamamland›. 3 bin iﬂçinin 24 saat
çal›ﬂt›¤› ve zamana karﬂ› büyük bir
yar›ﬂ yap›lan projede, duvar iﬂlerinin
öngörülen kalite ve h›zla
tamamlanmas› için YTONG duvar
bloklar› tercih edildi.

De¤erli Okurlar,
Ytong Aktüel'in "ödüllü yar›ﬂmas›"
sizlerin yo¤un ilgisi ile sürüyor.
Aﬂa¤›daki foto¤raf›n hangi habere ait
oldu¤unu bilin, Ytong 2010 Ajandas›
kazanan 3 kiﬂiden biri siz olun!

Yüksek ›s› yal›t›m›na sahip, yanmaz,
ekolojik ve hafif YTONG duvar
bloklar›, büyük ebatl› oluﬂu ve
kolayl›kla kesilerek iﬂlenebilmesi
nedeni ile uygulamada büyük h›z
sa¤lad›. Projenin iç ve d›ﬂ
duvarlar›nda toplam
duvar blo¤u ve yine h›zl› uygulamaya
olanak sa¤layan donat›l› YTONG
lentolar› kullan›ld›.

Do¤ru cevab›, ad›n›z - soyad›n›z ve
iletiﬂim bilgilerinizle birlikte bize
gönderin, ﬂans›n›z› deneyin!
Ytong Aktüel - Yar›ﬂma
Adres: Türk YTONG Sanayi A.ﬁ.
34899 Pendik ‹STANBUL
Faks: 0216.396 19 61
E-posta: bilgi@ytong.com.tr

Örnek karakol binas›nda
YTONG çat› plaklar› kullan›ld›
Bilecik ‹l Jandarma Er E¤itim Tugay Komutanl›¤› taraf›ndan inﬂa ettirilen
örnek karakol binas›, Ytong ürünleri ile yap›ld›. Duvarlar› Ytong bloklar›
ile örülen inﬂaat›n çat›s›nda, ›s› yal›t›m›, yang›n güvenli¤i ve h›zl› inﬂaat
tekni¤i nedeni ile Ytong çat› plaklar› kullan›ld›. 380 m2 çat› alan› Ytong ile,
3 günde kapat›ld›.

Tebrikler!
16. say›m›zdaki ödüllü yar›ﬂman›n cevab›n› do¤ru
yan›tlayan okurlar›m›z aras›ndan yap›lan
çekiliﬂte, Gülﬂen Özcan-‹stanbul, Sadi Özsaraç‹stanbul, Bülent Kaplan-K›rklareli, Ahmet
Kansu-‹stanbul, Fuat Kalayc›-Zonguldak, Sami
Özcan-‹stanbul, ‹lker Arslan-Ankara, Sevil
Göksel-Bursa, Sibel Demiralay-Isparta ve
Y›lmaz ﬁahin-‹stanbul bizden Ytong Paletli Küp
Bloknot kazand›lar. Ytong Aktüel ekibi olarak
kendilerini tebrik ediyoruz.
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röportaj

Beyaz
çat›lar geliyor!

Antalya'da çat›larda yepyeni bir trend
yükseliyor. Konut çat›lar› Ytong
plaklar› ile beyaza bürünüyor.
Çat› uygulamas›nda Ytong kullanarak
bu ak›ma öncülük eden iki önemli
konut projesine konuk olarak,
yetkilileri ile görüﬂtük. "Çat›da neden
Ytong?" sorusunu yönelttik.
‹lk dura¤›m›z Ekol ‹nﬂaat taraf›ndan inﬂa edilen Royal
Residence Konutlar›. 3 bloktan oluﬂan bu projede 900 m2
çat› uygulamas› yap›ld›. Ekol ‹nﬂaat Üretim Koordinatörü
‹nﬂaat Mühendisi Ayﬂe Özen Özkan'a sorduk: Neden Ytong?
Projemiz genellikle yabanc›lara pazarlanan, kaliteli malzeme
kullan›lan, mimarisi modern ancak uygulama zorluklar› olan
3 blokluk bir sitedir. Ayn› zamanda yüzme havuzu, saunas›,
fitness salonu bulunan ve yaﬂam standard› yüksek bir projedir.
Peyzaj ve çevre düzenlemesine önem verilmiﬂ, bloklar›n cephe
ve görünüﬂlerinde görüntü kirlili¤ine yol açaçak detaylar
çözülmüﬂ, deprem ve yang›n yönetmeliklerine uyulmuﬂ,
kaz›k+radye temel ve asmolen döﬂeme yap›lm›ﬂ, 5.600 m2
kapal› alanl› ve 2.150 m2 yeﬂil alanl› ve otopark› çözülmüﬂ
bir uygulamad›r.
Projede çat› çelik olarak önerilmiﬂ ve üzeri klasik malzemelerle
örtülmüﬂtü. Ancak bu tip uygulamalar, Antalya gibi s›cak
bölgelerde genellikle sorun yaratmaktad›r. ﬁöyle ki; so¤utma
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enerjisine ödenen para oldukça fazla olacak, uygulamas›
zaman alacak ve pahal› bir uygulama olacakt›. Ytong çat›
plaklar›n›n benzeri malzemelerden çok farkl› özellikleri var:
modern, teknolojik, uygulamas› kolay, hafif, donat›l› olmas›
nedeniyle taﬂ›y›c› ve en önemlisi çevre dostu bir malzeme.
Üstelik uygulama süresi, klasik çözümlere göre çok k›sa.
Donat›l› olmas› nedeniyle üzerinde gezilmesi güvenlikli ve
rahat. Ayn› zamanda, baz› çözümlerde gölgeliklere destek
malzemesi olarak da kullan›labiliyor.
Ekonomik anlamda Ytong plaklar, di¤er klasik çözümlere
göre özellikle tonoz çat›larda, projeye göre yüzde 15 ile 37
aras›nda bir tasarruf sa¤l›yor. Bu avantaj, ilk yat›r›mda proje
toplam maliyetine yüzde 8 oran›nda yans›yor. Uygulama
süresinin kolay ve çabuk olmas› iﬂ program›na h›z veriyor.
Ytong'un di¤er malzemeleri olan pencere ve duvar üzeri
lentolar›n› da unutmayal›m.

‹nﬂ. Müh. Ayﬂe Özcan – Ekol ‹nﬂaat A.ﬁ.

röportaj
Antalya ve Belek'te site ve golf villalar› projelerimizde tekrar
kullanaca¤›m›z bu ürünü meslektaﬂlar›ma rahatl›kla tavsiye
ederim.

Çat› plaklar›n› tavsiye ediyorum ve çizmiﬂ oldu¤umuz projeleri
müteahhitlerimin fikrini alarak, Ytong plaklara yönlendiriyorum.

‹kinci önemli dura¤›m›z Kros ‹nﬂaat taraf›ndan inﬂa edilen
Carpediem Yaﬂam Evleri. 3 bloktan oluﬂan bu projede 600
m2 Ytong çat› uyguland›. Kros ‹nﬂaat'›n sahibi Mimar Özkan
Avc›o¤lu sorular›m›z› ﬂöyle yan›tlad›:

Projemiz Antalya Konyaalt›'nda 2.000 m2 arsa üzerine inﬂa
edilen 32 daireden oluﬂmaktad›r. Farkl› tiplerde ve 165 m2,
155 m2, 145 m2'lik dairelerden ve kapal› otopark, yüzme havuzu,
24 saat güvenlik, çocuk park›, fitness salonu gibi birçok sosyal
aktivite yap›labilecek nitelikli konutlardan oluﬂmaktad›r. Bu
projede donat›l› Ytong çat› plaklar›n› kulland›k. Ytong plaklar›n
bizim sisteme uygun oldu¤unu görünce ve üstünlükleri bize
anlat›l›nca Ytong kullanmaya karar verdik. Ytong çat› plaklar›,
çelik sisteme karﬂ› ekonomik anlamda oldukça faydal› oldu.
Ürünü kulland›ktan sonra bunu daha iyi görme f›rsat› bulduk.

1

Konfor isteyenlere
Ytong Çat› çözümleri

2

Ytong çat› pla¤› çözümleri ile ço¤unlukla çat› alt›
mekanlar›, piyes alan› olarak bir alt kata ba¤lant›l›
olacak ﬂekilde, konforlu yaﬂam mekanlar›na
dönüﬂebilmektedir.
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Bilecik Fabrikas›nda
kapasite art›ﬂ›

11 Ekim 2008'de y›ll›k 130 bin m3
üretim kapasitesiyle üretime
baﬂlayan Bilecik Ytong fabrikas›,
kuruluﬂ y›ldönümünü
kapasite art›ﬂ›yla kutland›.
‹lk üretim y›l›n› geride b›rakan Bilecik Ytong fabrikas›, artan
talebe cevap verebilmek üzere dördüncü otoklav yat›r›m›
tamamlanarak, 20 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen törenle
iﬂletmeye al›nd›.
Bilecik Valisi Musa Çolak, Bilecik Belediye Baﬂkan› Selim
Ya¤c› ve Bay›rköy Belediye Baﬂkan› Mustafa Yaman'›n da
kat›ld›¤› törenle iﬂletmeye al›nan dördüncü otoklav ile
fabrikan›n üretim kapasitesi y›ll›k 180 bin m3'e ulaﬂt›. Bilecik
Ytong fabrikas›n›n k›sa vadede y›ll›k 400 bin m3'e, ard›ndan
kademeli kapasite art›ﬂlar› ile y›ll›k 800 bin m3 üretim hacmine
ulaﬂmas› ve bu kapasite ile dünyan›n en büyük Ytong fabrikas›
olmas› hedefleniyor. Sektörün lideri konumundaki Türk Ytong,
bu yat›r›m ile Türkiye'deki toplam üretim kapasitesini y›ll›k
1.500.000 m3'e ç›kartt›.
Törende konuﬂma yapan Türk Ytong Genel Müdürü Nabi
Özdemir "Bilecik ve çevre illerde malzememizin avantaj ve
üstünlüklerini daha yak›ndan gören inﬂaat müteahhitlerimiz,
mühendis ve yap›mc›lar›m›z›n artan talepleri karﬂ›s›nda
kapasitemizi art›rma gere¤i duyduk ve fabrikam›za bir otoklav
daha ilave ederek, kapasiteyi bügün itibariyle 130 bin m3/y›l'dan
180 bin m3/y›l'a ç›karm›ﬂ olduk. Fabrikam›z›n nihai kapasitesi
ilk etapta 400 bin m3/y›l'd›r. ‹kinci tevsii etab›nda da 800 bin

m3/y›l'a ulaﬂmay›, yani dünyan›n en büyük Ytong fabrikas›
olmay› hedefliyoruz. Malzememize bölgeden gelen ilgiyi
gördükçe, hedefimize bekledi¤imizden daha da k›sa zamanda
ulaﬂaca¤›m›z› öngörüyoruz." dedi.
Bilecik Valisi Musa Çolak ise konuﬂmas›nda, dünya markas›
Ytong'un Bilecik'te üretim yapmas›ndan ve bölgeye sa¤lad›¤›
de¤erden duyduklar› memnuniyeti belirterek "Türk Ytong
markas›na yak›ﬂ›r bir ﬂekilde, çevreye duyarl› üretimin ve
sosyal sanayicili¤in en güzel örneklerini göstermektedir."
dedi. Bir y›l gibi k›sa bir sürede kapasite art›ﬂ› gerçekleﬂtiren
Ytong'un üretim hedefine ulaﬂmas›n›, gurur verici bir geliﬂme
olarak de¤erlendiren Vali Çolak, Bilecik iline yapm›ﬂ oldu¤u
katk›lardan dolay› Türk Ytong Yönetim Kurulu Baﬂkan› Bülent
Demiren'e de teﬂekkürlerini iletti.

haberler

Ytong
yüzy›l›n markas›

Ernst Arelmann (sa¤da), Dr. Florian Langenscheidt'den ödülü al›rken.

80 yaﬂ›ndaki gazbeton markas› Ytong , yüzy›l›n markalar›
aras›nda yerini ald›. Dünyan›n en yüksek üretim hacmine
sahip gazbeton üreticisi ve yayg›n yap› malzemesi markas›
olan Ytong, ünlü Alman iletiﬂimci Dr. Florian Langenscheidt
taraf›ndan yay›nlanan, Almanya kökenli en tan›nm›ﬂ ve en
iyi markalar› içeren "Yüzy›l›n Markalar›" isimli eserde yer
ald›. Dr. Florian Langenscheidt, "Yüzy›l›n Markalar› " ödülünü,
15 Ekim 2009 tarihinde Frankfurt kitap fuar›nda düzenlenen
törende, Ytong markas›n›n da dahil oldu¤u Xella Grubu
Reklam-Tan›tma ve ‹letiﬂim Müdürü Ernst Arelmann'a
takdim etti. Arelmann yapt›¤› konuﬂmada: "Yüzy›l›n en
tan›nm›ﬂ markalar› aras›nda yer almak Ytong için gurur
vericidir. Bu ödülü, ﬂu ana kadar olan baﬂar›lar›m›z›n teyidi
ve dünya çap›nda en iyi gazbeton üreticisi olarak
sürdürdü¤ümüz marka pozisyonumuzu daha da geliﬂtirmek
için bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu ödül, Ytong
markas›na bir kat daha de¤er kazand›rmaktad›r. Böylece,
Ytong markas›n›n neyi temsil etti¤ini bir kez daha kan›tl›yoruz:
Enerji tasarruflu binalar, kalite ve güven" dedi.

Enerji Tasarruf Yönetmeli¤i, EnEV 2009 E¤itimi
Türk Ytong Yan Ürünler Sat›ﬂ Müdürü Tolga Öztoprak ve
Kalite Güvence ﬁefi Semih Kaçar, Xella Deutschland
taraf›ndan Almanya'n›n Gera kentinde düzenlenen Deprem
ve Is› Yal›t›m› Bilgilendirme Günü'ne kat›ld›. 02 Eylül 2009
tarihinde düzenlenen toplant›da, y›¤ma yap›lar›n deprem
güvenli planlanmas› konusunun yan›nda, 29 Nisan 2009'da
yay›nlanan ve 01 Ekim 2009'da yürürlü¤e giren yeni Enerji
Tasarruf Yönetmeli¤i EnEV 2009 üzerinde duruldu.

Markus Hesse, Tolga Öztoprak, Dr. Christoph Butenweg, Semih Kaçar

Üniversite Seminerleri Sürüyor

Bülent R. Diker: 1977 do¤umlu
Bülent R. Diker, 2003 y›l›nda
Osmangazi Üniv. Makine Müh.
Bölümü'nden mezun oldu. Halen
Okan Üniv.'nde ‹ﬂletme yüksek
lisans e¤itimine devam eden
Diker, 2005 y›l›ndan itibaren farkl›
sektörlerde Sat›nalma Uzman› olarak deneyim kazand›.
Diker Eylül 2009'da Pendik fabrikas›nda Sat›nalma
Uzman› olarak göreve baﬂlam›ﬂt›r.

Serhan S. Gürsoy : 1976 do¤umlu
Serhan Sedat Gürsoy, 2000 y›l›nda
Çukurova Üniv. ‹nﬂaat Müh.
Bölümü'nden mezun oldu. 2003
y›l›ndan itibaren inﬂaat sektöründe
sat›ﬂ uzman› olarak deneyim kazanan
Gürsoy, Eylül 2009'da Pendik
fabrikas›nda Bat› Marmara Bölge Sat›ﬂ Sorumlusu olarak
göreve baﬂlam›ﬂt›r.

Aram›za
Kat›lanlar

Türk Ytong'un geleneksel üniversite seminerleri güz döneminde de devam
ediyor. Üniversitelerin Makine, ‹nﬂaat Mühendisli¤i ve Mimarl›k bölümlerinde
e¤itim gören ö¤rencilere yönelik olarak düzenlenen seminerlerde, Ytong
malzeme bilgisi ve uygulama alanlar›n›n yan›s›ra ›s› yal›t›m›, enerji tasarrufu,
güvenli ve kaliteli yap›laﬂma konular› da anlat›l›yor. ‹ﬂ Geliﬂtirme Md. Tunç
Ayd›ner bu kapsamda, 16 Ekim'de Kocaeli Üniversitesi Mimarl›k ve Tasar›m
Fakültesi ve 19 Ekim'de Anadolu Ün. Mimarl›k Fakültesi ö¤rencileriyle
biraraya geldi.
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Sat›ﬂç›lar e¤itimde
Ytong sat›ﬂ örgütü, sonbahar dönemini e¤itimlerle
de¤erlendirdi. 4 bölgedeki Ytong Yetkili Sat›c›lar› ve sat›ﬂ
sorumlular› ile Ytong merkez sat›ﬂ ekibi olmak üzere toplam
140 kiﬂi, Ytong-Multipor Yanmaz Cephe Sistemi ve Ytong
Donat›l› Elemanlar› uygulamalar› hakk›nda e¤itim ald›.
Ekim ve Kas›m aylar›nda s›ras›yla Bilecik, Tekirda¤, Antalya
ve Pendik fabrikalar›nda gerçekleﬂtirilen e¤itimlerde
kat›l›mc›lar sahada düzenlenen uygulama platformlar›nda,
ürünlerin uygulama ve montaj detaylar›n› birebir görme
f›rsat› buldular.
Yan Ürünler Müdürü Tolga Öztoprak ve Proje ve Uygulama
ﬁefi Fahri Yalç›n taraf›ndan teorik olarak verdikleri e¤itimlerle,
düzenlenen söyleﬂilerde ise Y. Mimar ‹brahim Tütenyurt
ve Mimar Özkan Avc›o¤lu, donat›l› ürünler ve çat› pla¤›
uygulamalar› konular›ndaki deneyimlerini paylaﬂt›.
E¤itimler 2010 y›l›nda da devam edecek.

Gaziantep Ytong 11. Yetkili Sat›c›lar
Toplant›s› yap›ld›
Gaziantep Ytong A.ﬁ. 11. Yetkili Sat›c›lar Toplant›s›, 2325 Ekim 2009 tarihinde, Sheraton Çeﬂme Resort&Spa
Otel'de gerçekleﬂtirildi. Toplant›ya, Gaziantep Ytong
ve Türk Ytong Yön. Krl. Üyeleri ve Gaziantep Ytong
Sat›ﬂ-Pazarlama Yöneticileri ile 50'ye yak›n Yetkili Sat›c›
kat›ld›.
2009 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k periyodundaki sat›ﬂ ve
pazarlama faaliyetlerinin de¤erlendirildi¤i toplant›da,
küresel ekonomik krizin etkilerinin azalmaya baﬂlad›¤›
ve Ytong'un kriz öncesi sat›ﬂ rakamlar›n› yakalamaya
yak›n oldu¤u belirtildi. Cepli Hafif Asmolen ve YtongMultipor Yanmaz Cephe Sistemi gibi yeniliklerin
tan›t›ld›¤› toplant›da, yeni Yang›n Yönetmeli¤i hakk›nda
da bilgi verildi. Toplant›, akﬂam düzenlenen gala gecesi
ve ödül töreni ile son buldu.

Ö¤rencilerimiz gururland›r›yor
"Türk Ytong Çukuryurt ‹lkö¤retim Okulu" ö¤rencileri baﬂar›lar›yla gururland›r›yor.
Toplam 207 ö¤rencinin ö¤renim gördü¤ü okulda, 2008-2009 ö¤renim döneminde
14 ö¤rencimiz Anadolu liselerine girmeyi baﬂard›. 8. s›n›flar SBS s›nav›nda ilçe
birincisi olan okulumuz, il genelinde 180 okul aras›nda 47. s›rada yer al›yor.
Yar›ﬂmalara haz›rlan›yorlar
Trakya yöresi folklör çal›ﬂmalar›na devam eden ö¤renciler, y›l sonunda düzenlenecek
yar›ﬂma için s›k› bir haz›rl›k içindeler. Yar›ﬂmalar için ihtiyaç duyulan kostümler
Ytong taraf›ndan haz›rlat›larak, Yön. Krl. Baﬂkan›m›z›n eﬂi Perihan Demiren ve Genel
Müdürümüzün eﬂi Müberra Özdemir taraf›ndan okula hediye edildi.
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Ziyarette, Pendik fabrikas› çal›ﬂanlar›n›n gönderdi¤i
oyuncaklar anas›n›f› ö¤rencilerine hediye edildi.

departman
‹nﬂaat; tüm dünyada oldu¤u gibi
Türkiye'de de erkek egemen bir
sektör olmay› sürdürürken, bunun
tipik örneklerinden olan Türk
Ytong'da kad›nlar, ald›klar›
görevlerle önemli iﬂler üstleniyor.
Son y›llarda farkl› alanlarda ilklere
isimlerini yazd›r›yor.

Topuk sesleri ﬂimdi
daha yüksek ç›k›yor

Geçen say›m›zda Ytong'daki inovasyon anlay›ﬂ›n›n izini
sürmüﬂtük; bu say›da de¤iﬂimi, teknoloji ve üründen baﬂka
bir alana, insan kaynaklar›na çekmek istiyoruz.
Türk Ytong'un yar›m as›ra yaklaﬂan geçmiﬂine bak›ld›¤›nda,
kad›n çal›ﬂanlar›n say›ca çok az oldu¤u söylenebilir. Hali
haz›rda çal›ﬂanlar›n %6's› kad›nlardan oluﬂuyor. ﬁirketin farkl›
departmanlar›nda görev alan kad›n çal›ﬂanlar ve yöneticiler,
titiz ve detayc› stilleri ile fark yarat›yor. Son y›llarda yaﬂanan
baz› örnekler, ﬂirkette baz› dinamiklerin de¤iﬂti¤ine iﬂaret
ediyor. Kalabal›k yönetici foto¤raflar›nda az say›da da olsa
art›k kad›nlar da yer al›yor. ‹ﬂte baz› ilkler:

Nükhet Demiren
Yönetim Kurulu
Murahhas Üyesi
Nükhet Demiren, Türk
Ytong'un üst yönetimde yer
alan ilk kad›n yönetici. ﬁirket
tarihinde Yönetim Kurulu'nda
görev yapan bir kad›n yönetici
daha yok. ﬁirketin kurucusu
ve Yönetim Kurulu Baﬂkan›
Bülent Demiren'in k›z› olan
Nükhet Demiren, Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi olarak
görev yapt›¤› Ytong'da, bayra¤› devralmaya haz›rlan›yor.
Bilgisayar Yüksek Mühendisi olan ve Almanya'da SiemensNixdorf gibi önemli bir firmada üst düzey yöneticilik yapan,
ard›ndan bu firman›n Türkiye'deki oluﬂumu Türk Nixdorf'u
kuran ayr›ca yaz›l›m sektöründe hizmet veren ‹nfina A.ﬁ.'nin
de orta¤› olan Demiren, Ytong camias›n›n içinde büyümüﬂ
olmas› nedeni ile inﬂaat sektörünü yak›ndan tan›yor. Demiren,
Ytong'daki kariyeri ile ilgili olarak "ﬁirketimizin bilgi-iﬂlem
altyap›s› ve otomasyonu projesini y›llard›r takip eden ve
yönlendiren kiﬂi olarak, Türk Ytong'un iﬂleyiﬂine en detay›ndan
girme olana¤›m oldu. Yönetim Kurulu'ndaki bugünkü
görevimde, hem bu bilgi hem de sat›ﬂ-pazarlama konular›nda
ﬂimdiye kadar edindi¤im deneyim ile ﬂirkete katk›
sa¤lamaktay›m. Yar›m as›ra yak›n baﬂar›l› bir ﬂirket geçmiﬂine
sahip Türk Ytong'u ekip olarak, inﬂaat sektörümüzde devaml›
artan önemi ile daha büyük baﬂar›lara taﬂ›yaca¤›m›za
inan›yorum." diyor.

Lebriz Akdeniz
Reklam ve Tan›tma
Müdürü
Lebriz Akdeniz , Türk Ytong'un
"müdür" ünvanl› ilk kad›n
yöneticisi. Reklam ve Tan›tma
Müdürü olarak Ytong'un
Türkiye'deki tüm tan›t›m ve
iletiﬂim faaliyetlerinin
yürütümünden sorumlu.
‹nﬂaat Mühendisli¤i e¤itimi alm›ﬂ olmas› nedeni ile erkek
yo¤un çal›ﬂma ortam›n› yad›rgamad›¤›n›, bir bayan olarak
böyle bir görevde ilk olmaktan gurur duydu¤unu söylüyor ve
ekliyor: "Y›llard›r toplant›lara "günayd›n beyler" selamlamas›yla
baﬂlanmas› al›ﬂt›¤›m bir durum. Zaten profesyonel yaﬂant›da
cinsiyet farkl›l›¤› ortadan kalk›yor, hepimiz ortak bir hedef
çevresinde toplan›yor ve bir ekibin parças› haline geliyoruz.
Detaylara önem verme, çok yönlü düﬂünme, yarat›c›l›k ve
iletiﬂim konusundaki becerileri nedeni ile kad›n çal›ﬂanlar›n
ekip baﬂar›s›na çok olumlu katk› sa¤lad›¤›n› düﬂünüyorum"
diyor.

Hayat Ateﬂtan
‹lk Mavi Yaka
Hayat Ateﬂtan ilkler
listesindeki belki de en çarp›c›
örnek. Bilecik Ytong
Fabrikas›'nda, Endüstriyel
Otomasyon Teknisyeni olarak,
tamam› erkeklerden oluﬂan
çal›ﬂma arkadaﬂlar› ile
birlikte, vardiya düzeninde
görev yap›yor. Anadolu Meslek Lisesi Elektronik Böl. ve
ard›ndan Anadolu Üni. Bilecik MYO Endüstriyel Otomasyon
Böl. mezunu olan Ateﬂtan, modern teknolojiyle donat›lm›ﬂ
Bilecik Fabrikas›'n›n bilgisayar ve otomasyon sisteminin sa¤l›kl›
çal›ﬂmas›ndan, bak›m›ndan sorumlu. 21 yaﬂ›ndaki Hayat
Ateﬂtan ile yapt›¤› mülakat›n ard›ndan 15 gün düﬂünen Fabrika
Müdürü Ender Bekar, Ateﬂtan'› "bir ﬂans verin kendimi
ispatlayay›m" demesiyle iﬂe alm›ﬂ. Ateﬂtan profesyonel
yaﬂant›da onu bekleyen zorluklar›n, çal›ﬂma koﬂullar›n›n
fark›nda olarak bu mesle¤i seçti¤ini ve iﬂini çok severek
yapt›¤›n› belirtiyor. Fabrikadaki çal›ﬂma arkadaﬂlar› duruma
al›ﬂm›ﬂ. Ender Bekar, titiz ve iﬂine ba¤l› çal›ﬂma anlay›ﬂlar›
nedeni ile gelecekte iﬂletmede çal›ﬂan kad›n personel say›s›n›
art›rmay› planlad›¤›n› belirtiyor.
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Uzun y›llar YTONG için emek veren
personelimize teﬂekkür ederiz.
MERKEZ
30 Y›l F. Fethi Hinginar

Yönetim Kur. Mur. Üyesi

20 Y›l Nabi Özdemir

Genel Müd.

15 Y›l M. Cüneyt Giray
Lebriz Akdeniz
Ercan Çal›ko¤lu

Ankara Bölge Md.
Reklam Tan›tma Md.
Sat›nalma-Ambar Mem.

10 Y›l Mustafa M. Türkeﬂ
Murat Dil

Proje Uyg. Sor.
‹nsan Kaynaklar› Sor.

5 Y›l

Sat›ﬂ Sekreteri
Reklam Tan›tma ﬁefi
Palet Takip Mem.
Yan Ürünler Uyg. Sor.
Muhasebe Mem.

Bengü Canay Ar›soy
Melis Akçin
Gökhan Erdem
‹smet Dursun
Dilek Karasaliho¤lu

BATI MARMARA- TRAKYA FABR‹KASI
10 Y›l Erkan Tabakç›o¤lu
Fabrika Md.
O¤uz U¤ur
Bölge Sat›ﬂ Md.
Aytaç Özer
Ay›rma Paletleme Op.
Ekrem Tosun
Mekanik Bak›mc›
5 Y›l

Zekeriya Ecevit
Mesut Sezer
Vasfi ﬁen
Ramazan Talib

Elektrik Tek.
De¤irmen Op.
Kar›ﬂt›rma Döküm Op.
Mekanik Bak›mc›

AKDEN‹Z BÖLGES‹-ANTALYA FABR‹KASI
10 Y›l Aziz Koç
Kap› Sor.
Kamil Furuncu
Kap› Sor.
5 Y›l Zafer ﬁimﬂek
Kap› Sor.
Levent Gür¤an
Elektrik Bak›m ‹ﬂçisi

DO⁄U MARMARA - PEND‹K FABR‹KASI
30 Y›l Arslan Karataﬂ
Bak›m, Atölye Tek.
‹smail Bektaﬂ
De¤irmen Op.
20 Y›l Binali Bozoklu
Kap› Kontrol Gör.
15 Y›l Metin Atasever
Erkan Bulutlar
Cafer Cin
Birol Bektaﬂ
Alim Kaya
Davut Demir

Sevkiyat Mem.
Ticaret Mem.
De¤irmen ‹ﬂçisi
Kesme ‹ﬂçisi
Makine Bak›m Ustas›
Makine Bak›m Ustas›

10 Y›l Mustafa ‹ncirli
Ümit Karaca
ﬁeref K›ﬂla
Osman Künbül
At›f K›l›nç
Hayati Çiçek
Yüksel Paydaﬂ
Vahip Pala
Erol Dikmen
Mustafa Üstündal
Recep Kotano¤lu
Özgür Dil

Bölge Sat›ﬂ ﬁefi
Kesme ‹ﬂçisi
Kar›ﬂt›rma ‹ﬂçisi
Vinç Op.
Vinç Op.
Vinç Op.
Kesme ‹ﬂçisi
Boﬂaltma Postabaﬂ›s›
Kazan Da.Postabaﬂ›s›
Güvenlik Gör.
Forklift Op.
Mekanik Bak›m Ya¤c›

5 Y›l

Kar›ﬂt›rma ‹ﬂçisi
Vinç Op.
Boﬂaltma ‹ﬂçisi
Boﬂaltma ‹ﬂçisi
S›va ‹ﬂçisi
Forklift Op.
Forklift Op.
Tornac›
Kaynakç›
Palet Tamir ‹ﬂçisi
Palet Tamir ‹ﬂçisi
Garson

Nevzat Serinyel
Orhan Sayg›l›
Mehmet Doruk
Mehmet Karaman
Yaﬂar Korkmaz
‹smet Büyükalt›nbaﬂ
Ayhan Bac›k
Celil Can
Taner Bulat
Salih Harputo¤lu
H. Kadir Tiryakio¤lu
Metehan Altun

