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ncelikle bir yılı daha geride bırakırken sizleri sevgi ve saygıyla
selamlıyorum. 2016 siyasal, ekonomik ve terörle ilgili sorunlarla dolu bir yıl oldu. 15 Temmuz darbe girişimi ve Suriye ile
ilgili problemler, genelde Türkiye ekonomisini ve İnşaat sektörünü
oldukça sert etkiledi. Söz konusu sorunlar sebebiyle inşaat şirketlerinin işletme sermayeleri ve para piyasaları negatif etkilendi. Döviz
kurundaki ani artışlar ve enflasyon oranındaki negatif gelişmeler de
piyasaları etkileyen faktörler oldu.
Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen yönetimimizin proaktif
yaklaşımı sayesinde, liderliğimizi de kullanarak süreci iyi yönettik
ve tüm alanlarda 2016 yılı bütçemizi gerçekleştirdik.
Rakamlarla ifade etmek gerekirse, toplam üretimde bütçelenen
1.781.306 m3 yerine yüzde 2,8 artışla 1.831.445m3, toplam satışta
bütçelenen 1.740.000 m3 yerine yüzde 3 artışla 1.790.000 m3 ve toplam
ciroda bütçelenen 252.042.000 TL yerine yüzde 4 artışla 261.961.000
TL’ye ulaşılmıştır. Bu ifade edilen tüm veriler, Türk Ytong tarihinin
en yüksek performansı olup, her alanda bir rekoru ifade etmektedir.  
2016 yılı içerisinde Ytong 0,09 ve Multipor ürünlerimiz ile ilgili tüm
çalışmaları sonuçlandırdık ve 2017 yılı bütçesine dahil ettik, şirketimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.
Bu performansı, bizlere güvenen ve her zaman önümüzü açan
Yönetim Kurulumuza, tüm iş ortaklarımıza, sektör liderliğimize ve
bu güzel sonucu ortaya koyan tüm Türk Ytong ekibine borçluyuz.
Her birinizin emeği çok büyük ancak, burada özel bir teşekkür
paylaşmak istiyorum. Gece gündüz demeden, her hava koşulunda,
gerektiğinde 7/24 bize bu ürünü özenle, gayretle, canla başla üreten
emekçi arkadaşlarım… Pendik’ten, Antalya’ya, Bilecik’ten, Trakya’ya
ve en son aramıza katılan Çatalca, aynı ruh ve heyecanla Ytong’u
üreten emekçi arkadaşlarımı yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum.
Değerli Ytong Dostları,
Ytong’u Ytong yapan değerler; tüketicisine sunduğu, üründen,
dağıtıma, hizmetten, güvenilirliğe kadar her aşamada vazgeçilmez
kalite yaklaşımıdır. 53 yıldan beri bu şirket, bu kültürü ile devamlı
ileriye yürümüş ve her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir. Bu,
2017’de de böyle olacaktır. Türk Ytong’un başarı grafiğinin her daim
yukarı doğru yükseleceğine inancım tamdır.
Bu vesile ile 2016 yılında da gösterdiğiniz üstün başarı için hepinize tekrar teşekkürlerimi sunarken, 54. yılımızın da yeni başarılar
getirmesini diler, yeni yılınızı kutlarım.
Sevgi ve Saygılarımla,
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YENİ YIL MESAJLARI

F. Fethi Hinginar
Yönetim Kurulu Başkanı

Sevgili Ytong Ailem,

2016 yılı hem dünyada, hem de ülkemizde siyasal ve ekonomik sorunlarla dolu
ve terörle iç içe yaşadığımız bir yıl oldu. 15
Temmuz gibi hepimizi derinden yaralayan
menfur darbe girişimi, Suriye çıkmazı ve
terör olayları, Türkiye ekonomisini ve insanlarımızın huzur ve güven içinde yaşamasını,
çalışmasını zora soktu.
Bu vesile ile bir kez daha, darbe girişiminde ve terör olaylarında şehit düşen ve
hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza

Zeynep Emiroğlu
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Değerli İş Ortaklarımız ve
Çalışanlarımız,

2016 yılını da tüm siyasal, politik ve
ekonomik  sorunlara, darbe girişimine ve
terörün gölgesine rağmen yine başarı ile
bitiriyoruz.
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bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum.
Bizim için bir nebze de olsa teselli veren
husus, tüm bu olumsuzluklara, piyasalardaki belirsizliklere rağmen şirketimizin
öngördüğü hedeflere ulaşması ve hatta
geçmesi olmuştur.
Geçen yıl üretime başlayan Çatalca fabrikamız da uyum aşamalarını tamamlayarak 3 vardiyada tam kapasite üretime geçti.
1965 yılında 50 bin metreküp ile başlayan
yolculuğumuzda, bugün 2 milyon metreküpe ulaşarak sürdürdüğümüz istikrarlı
başarı hepimizi haklı olarak gururlandırmaktadır.
2016 yılında bu başarılı sonuçların
yanında, geleceğe dönük çok önemli çalışmalar gerçekleştirildi. İlk olarak Bilecik
fabrikamızda başlattığımız, ısı yalıtımında
devrim yaratan Ytong 0,09 blok üretimi
tüm altyapısı ile birlikte piyasaya sunuldu.
Dünyanın en modern Ytong fabrikası olan
Çatalca fabrikamızda MULTIPOR üretim
bölümünün yatırımı tamamlanarak, ürünün
piyasaya hazır hale getirilmesi sağlandı.
İnanıyorum ki, hem Ytong 0,09 hem
de Multipor, bizim pazardaki liderliğimizi
güçlendirecek ve gelecek yılda bu ürünler

başarılarımızı daha da ileriye götürecek.
Böylece Türk Ytong’un sektördeki sağlam
ve güvenli duruşu hepimizi daha da çok
gururlandıracak.
Şimdi, bu başarılı sonuçlardan da güç
alarak geleceğe daha güvenle bakıyoruz.
Yeni hedeflere doğru yol almak, yeni yatırımlarla şirketimizi daha da büyütmek için
önümüzde yeni bir çalışma dönemi var.
Ancak dünyada ve ülkemizde devam
eden zor ve sıkıntılı durumları da göz ardı
edemeyiz.
Cumhuriyetimizin kurucusu ve büyük
önderimiz Atatürk’ün izinden ayrılmadan
tüm bu zorlukların üstesinden geleceğimize
inanıyorum.
Aynı şekilde, tüm siz Ytong ailesinin,
çalışkan, bilgili, özverili, karşılıklı sevgi ve
saygı ile birbirine bağlı arkadaşlarımla,
çok değerli Yetkili Satıcılarımızla, önümüze
çıkacak her engeli aşacağımıza, çalışma ve
performansımızla herkese örnek olmaya
devam edeceğimize yürekten inanıyorum.
Yeni yıla yeni ümitlerle girerken, öncelikle ülkemize barış, huzur ve refah; hepinize ailelerinizle birlikte sağlıklı, mutlu,
huzurlu, başarılı ve güzel bir yıl diliyorum. n

Sektörümüzdeki liderliğimizi tamamladığımız ve devreye aldığımız yeni yatırımlarımız, pazara sunduğumuz yeni ürünlerimiz ve faaliyetlerimizle sürdürmeye devam
ederken, eğitime verdiğimiz önemi başarılarımızın aracı olan bilgi ve azmimizle
desteklemeye devam ettik.
Türk Ytong uzun yıllardır eğitim alanında verdiği desteği 2016 senesinde de
Endüstri Meslek ve Ticaret Meslek Lisesi
öğrencilerine, Çukuryurt İlköğretim Okulu
öğrencileri ve mezunlarına verdiği eğitim
bursları ile sürdürmüştür.
Yıldız Teknik Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar
Üniversitesi’nin Mimarlık Fakültelerinde,
şirket çalışanlarımız; verdikleri derslerle
de bilgi ve tecrübelerini geleceğin meslektaşlarına aktarmaya devam etmektedirler.
Şirketimiz, çalışan personelimizin bireysel
gelişimini arttırmak ve şirket kültürünü

geliştirmek amacıyla kişisel eğitimler verilmesinde ve alınmasında eğitim desteğinde
bulunmuştur.
Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk, eğitimi toplumsal ve kültürel kalkınmanın vazgeçilmez bir gerçeği olarak benimsemiştir. İlköğretimden başlamak üzere bireylerin çağdaş ve
uygar olabilmeleri, ülkemizin bütünlüğünün korunması, kültürümüzün kuşaktan
kuşağa aktarılabilmesi ve manevi değerlerine saygılı, aydın bir toplum olarak huzur
içinde yaşayabilmemiz için elzem olan
eğitimin sürdürülebilirliği ve başarısı için
çalışmıştır.
Biz de Türk Ytong olarak eğitim konusundaki destek ve faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ederken, yeni yılda hepinize
sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar; ülkemizde barış, huzur, birlik ve bütünlüğün
hakim olacağı bir 2017 senesi dilerim. n
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Değerli Çalışma Arkadaşlarım ve
Paydaşlarımız,

TOLGA ÖZTOPRAK
Genel Müdür Yardımcısı
(Satış ve Pazarlama)

M. Murat süMer
Genel Müdür Yardımcısı
(Teknik)

MURAT POLAT
Genel Müdür Yardımcısı
(Mali ve İdari İşler)
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Geride bıraktığımız yıl, ülkemizde yaşanan darbe
girişimi ve terör saldırıları sonucunda yaşanan acı
kayıplar hepimizi derinden üzdü. Bütün bunların
yanında, Nisan ayında, çok değerli çalışma arkadaşımız, Doğu Marmara Bölge Satış Şefi sevgili
Kemal Saraç’ı geçirdiği kalp krizi sonrası, genç
yaşta kaybetmenin acısını yaşadık. Bu vesile ile
yeniden, yaşamını kaybeden vatandaşlarımıza ve
sevgili Kemal Saraç’a Allah’tan rahmet diliyor,
saygıyla anıyorum. Ülkemiz ve ailemiz için, bu gibi
üzücü olayların bir daha yaşanmamasını dileyerek,
2016 yılını geride bırakıyor, büyük umutlar ve beklentilerle yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz.
Bu zorlu koşullara rağmen, belirlediğimiz
hedeflere, hep birlikte çalışarak,  başarı ile ulaşmış olmak bize biraz da olsa teselli kaynağı oldu.

Artarak devam eden zorlu piyasa ve rekabet
koşulları arasında, liderlik sorumluluğumuzun
bilinciyle, kendimizi sürekli yenileyerek, müşteri
beklentilerine cevap verecek iki yeni ürünle 2017
yılını karşılıyoruz. Standart gazbeton bloklara
göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlayan “Ytong 0,09” bloklarımız ve mineral esaslı
“Multipor Isı Yalıtım Levhası” ile ısı yalıtımında
yangın güvenliği açısından önemli bir boşluğu dolduracağız. 2017 yılı ile birlikte, yeni ERP ve CRM
yazılımlarımızla müşterilerimize sunduğumuz hizmet kalitesini de daha üst seviyelere taşıyacağız.
Tüm bu gelişmelerin sağladığı güç ve motivasyonla daha birçok başarıya, hep birlikte imza
atacağımıza inanıyorum.
2017 yılının ülkemize ve tüm dünyaya barış ve
huzur getirmesini, sizler için de sağlıklı, mutlu ve
güzel bir yıl olmasını diliyorum. n

Değerli Ytong Çalışanları

Ayrıca Trakya fabrikamızın kendi madenini kullanmaya başlaması ve bu madeni yapılan yatırım
sayesinde kendi kırma eleme tesisinden geçirerek üretimde kullanması ciddi ölçüde verimlik
artışı getirmiş, hammadde  maliyetlerinde düşüş
sağlanmıştır.  Tüm bu başarılı sonuçlara, yıllardır
sağlam temellere oturtulan şirket kültürüne bağlı
kalarak, azami konsantrasyon ve   gece gündüz
yoğun mesai ile çalışan yaratıcı, akılcı,  vefakar ve
ahlaklı Ytong ekibi sayesinde ulaşılmıştır.
Son derece yoğun ve yorucu geçen yıllar sonucunda Şirketimizin  geldiği  nokta, dünyamızda ve
Türkiye’de oluşan olumsuz ekonomik ve siyasi
ortam rağmen aynı hatta daha yoğun ve dikkatli
çalıştığımız takdirde, gelecek günlere nispeten
umutla bakmamıza neden olmaktadır.
Başarımızı 2017 yılında da daha ileri noktalara
taşıma arzusu ve temennisi içinde yeni yılınızı hep
birlikte ve aileleriniz ile huzurlu, mutlu, sağlıklı
geçirmenizi dilerim. n

Değerli Çalışma Arkadaşlarım,

hedeflerimizi büyük oranda gerçekleştirebilmiş
olmanın haklı gurunu yaşıyor ve paylaşıyoruz.
Yönetsel ve operasyonel sorumluluklarını başarıyla
yerine getiren tüm Mali ve İdari İşler ekibimi ayrıca
kutluyorum. Tüm zorluklarına rağmen 2017 yılında
da, aynı başarıyı göstereceğimize inanıyorum.  
Müşterilerimiz, Yetkili Satıcılarımız, İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımız ile birlikte tüm paydaşlarımızın yeni yılını kutluyorum.
Umutlu, bereketli, barış ve huzurun hakim olacağı ve her zamankinden daha fazla ihtiyacımız
olan “Toplumsal Uzlaşı” söyleminin pratiğe döküldüğü yeni bir yıl diliyorum. n

Özellikle 2010 yılından itibaren her sene artan
üretim ve satış miktarlarımızı bu senede rekor
bir üretim değeri olan 1.845.000 m3 ile bitirmenin
gururunu yaşıyoruz.
Bu sene Çatalca fabrikamızın da devreye girmesiyle geçen seneden 280.000 m3, bütçemize göre
65.000 m3 üretim fazlası yapılırken aynı zamanda
Ytong’un piyasada geleceğini son derece olumlu
yönde etkileyecek ürünlerinde, yapılan yatırım ve
Ar-Ge çalışmalarıyla hazırlığı, üretimi ve belgelendirme çalışmaları tamamlanmış ve piyasaya
arz edilmiştir.
Bilecik fabrikamızda üretimine başladığımız
lamda 0,09 ısı yalıtım özelliğine sahip blok malzememiz, Çatalca fabrikamızda lamda 0,045 ısı
yalıtım özelliğine sahip ısı yalıtım plağımız,  geçmiş
senelerde yönetim kurulumuzun geleceğe yönelik
stratejiler çerçevesinde almış olduğu kararlar ile
yapılan yatırımlar sayesinde gerçekleştirilmiştir.

Siyasi tarihimize kalın harflerle yazılacak, gündemi yoğun bir yılı geride bırakıyoruz.
2016 yılı, her türlü iç ve dış tehdidin arttığı, terör
eylemlerinin hız kazandığı, sınırlarımızın hemen
ötesinde yaşanan savaş ve zulüm görüntülerinin
hafızalara kazındığı bir yıl olarak hatırlanacaktır.
Ekonomi cephesinden bakıldığında ise, Küresel
çapta artan belirsizlik ortamı, para ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, riskleri yükseltmiş,
piyasalar hakkında öngörüde bulunmayı ve karar
vermeyi oldukça zorlaştırmıştır.
Bütün bu olumsuzluklara rağmen, faaliyet
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53. YIL

53. Yılımızı Kutladık
53. kuruluş yılımızı Türkiye genelindeki 5 fabrikamızda düzenlenen törenlerle kutladık.
Kurucu, yönetici ve çalışanlarımızın bir araya geldiği törenlerde uzun yıllar Ytong’a hizmet veren
çalışanlarımıza kıdem ödülleri verildi...
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T

ürk Ytong olarak, 53. kuruluş yılımızı Türkiye genelindeki 5 fabrikamızda düzenlenen törenlerle kutladık. Şirket kurucuları, ortakları,
yönetici ve çalışanlarımızın bir araya geldiği
törenlerde uzun yıllar Ytong’a hizmet veren
çalışanlarımıza kıdem ödülleri verildi.
Törende konuşma yapan Yönetim Kurulu
Başkanımız F. Fethi Hinginar, sektörün
mevcut durumunu değerlendirirken, sektör ve ülke ekonomisine değer katacak yeni
yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Bilecik Fabrikası

Türkiye, Ytong üretiminde
dünya lideri

Çatalca Fabrikası

Yönetim Kurulu Başkanımız F. Fethi Hinginar törende yaptığı konuşmada, “Bundan
tam 53 yıl önce Türkiye’ye kazandırılan bu
büyük eserin bugün ulaştığı seviye hepimize gurur veriyor. 2016 yılında toplam 30
milyon Euro yatırımla devreye aldığımız
dünyanın en modern Ytong fabrikası olan
Çatalca fabrikamız ile kapasitemizi 2,5 milyon metreküpe çıkardık ve Ytong üretiminde
ülkemizi dünya liderliğine taşıdık. Başarılarımızın her geçen yıl katlanarak artması
bize gurur veriyor. Özveriyle çalışan Ytong
ailesinin daha nice başarılara imza atacağına inanıyorum” dedi.

Trakya Fabrikası

Yönetim Kurulu Başkanımız F. Fethi Hinginar

“Liderlik çıtasını daha
yükseğe taşıyacağız”
Törende söz alan Genel Müdürümüz
Gökhan Erel ise “53. yılımızı kutladığımız
bugün hep birlikte sektörümüze ve ülke
ekonomimize kattığımız değerlerle gurur
duyuyoruz. Enerji tasarrufunun sürdürülebilir gelecek için taşıdığı büyük önemin
bilinciyle ve özverili Ar-Ge çalışmalarımızla
2016 yılında yeni biri ürünü, ‘Ytong 0,09’u
sektörümüze sunduk. Sektörde yine bir ilk
olan ve devrim niteliği taşıyan ‘Ytong 0,09’,
yüksek ısı yalıtım performansı ile standart
gazbeton bloklara göre yüzde 30 daha fazla
www.ytong.com.tr

Genel Müdürümüz Gökhan Erel

enerji tasarrufu sunması ile büyük bir başarı
yakaladı. BREEAM kriterlerine uygunluk
sağlayarak, çevre dostu ‘yeşil bina’ sertifikası alan Çatalca tesisimiz ile birlikte kapasitemizi artırdık. Ytong’un başarısı, üründen
dağıtıma, hizmetten güvenilirliğe kadar her
aşamada vazgeçilmez kalite yaklaşımıdır. 53
yıldan beri şirketimiz, bu kültürü ile devamlı
ileriye yürümüş ve her türlü zorluğun üstesinden gelmiştir. Bu, önümüzdeki yıl da
böyle olacaktır. 2017’de yeni ürünlerimiz ve
çalışmalarımızla liderlik çıtasını daha da
yükseğe taşıyacağız” şeklinde konuştu. n
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PROJE

Türk Alman Üniversitesi,

Ytong 0,09’un Kullanıldığı İlk Proje Oldu
Türk Alman Üniversitesi’nin Beykoz’da yer alan kampüsünün inşası tüm hızıyla devam ediyor. Kullanılan tüm
malzemelerde enerji tasarrufu sağlayan çevreci malzemelerin tercih edildiği proje, Ytong 0,09’un kullanıldığı
ilk proje oldu…

T

ürk Alman Üniversitesi, Türk  
Yükseköğretim Mevzuatı’na tabi,
Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya
Federal Cumhuriyeti arasında
imzalanan anlaşmaya dayanarak 2010
yılında kurulan bir devlet üniversitesi. Diğer
devlet üniversitelerinden farklı olarak eğitim içeriği ve uygulama şekli, Türk ve Alman
akademisyenlerin oluşturduğu bir kurul
tarafından organize ediliyor. Üniversitede,
rektörle birlikte çalışan ve Almanya ile ilişkileri koordine eden bir Alman koordinatör
bulunuyor. Bunun dışındaki bütün idari işleyiş diğer devlet üniversitelerinde olduğu gibi
devam ediyor.
Üniversitenin eğitim dili Almanca. 2013
yılında geçici binalarda eğitime başlayan
Türk Alman Üniversitesi, şu anda 5 fakültede 8 bölüme öğrenci kabul ediyor. Üniversitenin yapımı devam eden kampüsü,
İstanbul’un Beykoz ilçesinde yer alıyor. 120
bin metrekarelik bu alana; içinde rektörlük
ve idare binası, kongre merkezi, fakülte
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binaları, yüksekokul binası, küçük bir misafirhane ve 20 bin metrekare büyüklükteki
Merkezi Lab’ın yer alacağı toplam 12 bina
yapılması planlanıyor. Kampüse ait konsept
ve uygulama projelerinin tamamı üniversite denetiminde Ankara’da bulunan Hilmi
Güner Mimarlık firmasına yaptırılmış. Üniversitenin kampüs dışında da kendisine tahsis edilmiş bir yurt arazisi var. Bu proje için
de imar ve proje çalışmaları devam ediyor.
Türk Alman Üniversitesi’nin kampüsü, iki
etap halinde planlanmış. Derslikler binası,
Merkezi Lab, mühendislik fakültesi, misafirhane, kütüphane ve yemekhanenin bulunduğu birinci etap, TOKİ ile yapılan protokol
kapsamında TOKİ tarafından inşa ediliyor.
2015 yılı Eylül ayında hizmete alınan
Yabancı Diller Yüksek Okulu binası ise üniversitenin Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından yaptırılmış. İnşaatı devam
eden rektörlük ve idari birimler binası ile
fakülteler binası da yine Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanlığı denetiminde sürdürülüyor.
Kampüste yer alan binaların duvarları
için Ytong’un yeni “Ytong 0,09” ürünü tercih
edildi. Binalar metrekare olarak çok hacimli
olmasa bile, duvar kesitleri kalın olduğu için
yüksek metrajlarda ürün kullanılıyor. Rektörlük binasında 30 cm kalınlığında, yaklaşık bin metreküp 0,09 duvar bloğu kullanıldı.

Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanı Kurtuluş Kaya:
“Vaat ettiği ekstra performans
nedeniyle Ytong 0,09’u kullandık”
Türk Alman Üniversitesi Yapı İşleri ve
Teknik Daire Başkanı Kurtuluş Kaya, projede Ytong ürünlerini tercih etmelerinin
nedenlerini şöyle açıklıyor: “Gazbeton kullanmak bizim tercihimizdi. Çünkü enerji
verimliliği çağımızın bir gerekliliği; biz de
bir üniversite olarak bu konuda daha seçici
olmamız gerektiğini düşündük. Projede kullanılan tüm ürünlerde enerjiyi nasıl daha
verimli kullanabileceğimizin yollarını aradık. Bu konuda hocalarımızdan da destek
aldık. Dolayısıyla burada kullanılan ürünlerin tamamı çevreci ve enerji tasarrufuna
yönelik ürünler. Gazbeton tercihinde de
buradan yola çıkıldı.”
“Biz bir devlet kurumuyuz. Devlet
kurumlarındaki usule uygun olarak yüklenici firma, kullanılabilecek ürünleri bizim
onayımıza sunuyor. Biz bunların içinden
malzeme özellikleriyle, sertifikasyonuyla
projemize uygun ürünü seçiyoruz. Ytong
da gazbeton için bize sunulan ürünlerden

www.ytong.com.tr

biriydi. Ytong zaten bildiğimiz bir firma.
Benim daha önce de farklı inşaatlarda kullandığım bir ürün. Gazbetona adını veren,
piyasanın en bilinen markası. Bu noktada
Ytong’u tercih ettik. ‘0,09’ ise Ytong tarafından bize önerildi. Biz de vaat ettiği ekstra performansı göz önünde bulundurarak
ürünü kullanmak istedik.”
“Tabii, Ytong’un satış sonrası hizmetleri de ürünlerini tercih etmemizi sağlayan nedenlerden. Gerek ürünlerin tedarik
sürecinde, sevkiyatında, gerekse detaylarla ilgili bir çözüm gerektiğinde Ytong
çok ilgili ve hızlı hizmet sunan bir firma.
Gerek satış kadrosunun, gerekse teknik
kadronun herhangi bir sıkıntıda doğrudan
yanınızda olması ve size alternatif çözümler

Türk Alman Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı Kurtuluş Kaya

sunması büyük avantaj. Çünkü biz de genç
bir kadroyla çalışıyoruz ve takıldığımız çok
nokta oluyor. Dolayısıyla ürün alırken bize
bu desteği sağlayacak firmalarla çalışmayı
tercih ediyoruz.”
“Sadece inşaat aşamasını da düşünmüyoruz. Bu binayı kullanacak olan, işletecek
olan biziz. Dolayısıyla 10-15 sene sonra da
bir sıkıntı olduğunda kullandığımız malzemeleri sağlayan firmalardan destek alabilmemiz lazım. Hem Ytong hem de diğer
ürünlerde kullandığımız malzemelerin
tamamı, bina ömrü boyunca bize gerekli
desteği verebilecek kurumsal firmaların
ürünleri.”

“Gelecek projelerde de Ytong’la
çalışmak isteriz”
Türk Alman Üniversitesi’nin bir devlet
kurumu olduğu ve devlet mevzuatına tabii
olduğunu vurgulayan Yapı İşleri ve Teknik
Daire Başkanı Kurtuluş Kaya, henüz yapımına başlanmamış projelerle ilgili de şunları söylüyor: “Yapacağımız projelerde de
ihale açılacak, bir müteahhit ihaleyi alacak,
onların projeye uygun olarak sunduğu ürünler içinden tercihimizi yapacağız. Burada
herhangi bir markaya yönlendirme yapmamız söz konusu değil. Ama gelen ürünler arasında piyasanın iyi ürünlerini tercih
etmek bizim için önemli. Yüklenici firmadan taleplerimiz de bu yönde oluyor. Ancak
‘Ytong’la çalışmayı düşünür müsünüz?’
diye sorarsanız; evet. Biraz önce saydığım
Ytong’u tercih etme nedenlerimizden yola
çıkarak yine Ytong’la çalışmak isteriz.” n
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2016 Öneri Yarışması Sonuçlandı

Ç

alışanlarımıza yönelik olarak
düzenlediğimiz “Ytong 2016 Öneri
Yarışması”nın ödül töreni 14 Aralık
Çarşamba günü Pendik fabrikamızda gerçekleştirildi. Seçici kurulunda Türk Ytong
Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar,
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Zeynep Emiroğlu, Genel Müdür Gökhan Erel, Satış ve
Pazarlama Danışmanı Nuri Ertokat,  Genel
Müdür Yardımcıları Tolga Öztoprak, Murat
Sümer ve Murat Polat’ın yer aldığı yarış-

mada bu sene 44 öneri değerlendirildi.
Yapılan değerlendirmeler sonucu,
Antalya Fabrikamızdan Vardiya Amiri Zekeriya Sakar, “Döküm ağzı revizyonu ile forme
ve tabanların temiz tutulması (işgücü ve
zaman kayıplarının önlenmesi)” önerisiyle
5 bin TL ödüllü birinciliği kazandı.
Yarışmada 4 bin TL ödüllü ikinciliği, Pendik Fabrikamızdan Kurumsal İletişim ve
Pazarlama Uzmanı Eda Dördüncü, “Uluslararası Ytong çalışan değişimi programı”

önerisiyle elde ederken; 3 bin TL ödüllü
üçüncülüğü ise Bilecik Fabrikamızdan Kuru
Kesme Mak. Operatörü Yavuz Çınar, “Gruplama sehpasının temizlenmesi” önerisiyle
kazandı.
Ytong 2016 Öneri Yarışması’nda 1000’er
TL ödüllü 5 adet de mansiyon ödülü dağıtıldı. Mansiyon ödülü kazanan isimler ve
önerileri ise şöyle:
- Refika Yıldıran (Antalya Fabrikası,
Muhasebe Şefi)
Önerisi: Ytong Sanal Pazar
- Emine Polat (Pendik Fabrikası, İnsan
Kaynakları Memuru)
Önerisi: Yeni işe giren personeller
için oryantasyon süresince “Personel
Tanıma Formu” uygulaması
- Cem Ergin (Pendik Fabrikası, Doğu
Marmara İş Geliştirme Şefi)
Önerisi: Her ay bir gün serbest bir
konuda sunum yapılması
- Barış Cırık (Antalya Fabrikası, Proje
Uygulama Şefi)
Önerisi: Çevre Dostu Ytong’a çevre
dostu hibrit araçlar
- İsmail Koç (Antalya Fabrikası, Sevkiyat
Memuru)
Önerisi: Antalya fabrikası yeşil alanının
bir kısmının düzenlenerek stok
sahasına katılması n

Yönetim Kurulu Başkanımız F. Fethi Hinginar, TİSK Yönetim Kurulu’na Seçildi

T

ürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’nun
26. Genel Kurulu Ankara’da gerçekleştirildi. TİSK Genel
Kurulu’nda yapılan seçim sonucu, TİSK Yönetim Kurulu
Başkanlığına Kudret Önen seçilirken, Türk Ytong Yönetim Kurulu
Başkanı F. Fethi Hinginar da TİSK Yönetim Kurulu üyelerinden
biri oldu.
TİSK’in yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:
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Kudret Önen, F. Fethi Hinginar, Nevzat Seyok, Tufan Ünal,
Dr. Ertan İren, Bekir Burak Uyguner, Necdet Buzbaş, Ali Cüneyt
Arpacıoğlu, Celal Koloğlu, Rıza Kutlu Işık, Erhan Polat, Erol
Kiresepi, Hasan Özcan Aydilek, Celal Kaya, Özgür Burak Akkol,
Av. Zekeriya Sancı, Metin Demir, Dr. Selim Yücel, M. Sinan Abeş,
Nadir Yürüktümen, Eşref Akın, Adnan Çiçek, D. Solmaz Coşkun,
Hüseyin Sözlü, İmran Okumuş ve Dr. Mustafa Çöpoğlu. n
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HABER

Yönetim Kurulu Başkanımız
F. Fethi Hinginar, Mühendis
Adaylarıyla TECRÜBELERİNİ Paylaştı

B

oğaziçi Üniversitesi Yapı
Kulübü’nün 2009 yılından bu
yana gerçekleştirdiği “Civil
Career” etkinliği her yıl teknik, ekonomik ve sosyal konularda merak
edilen isimleri öğrencilerle buluşturuyor. Civil Career etkinliği, inşaat
sektörünün önde gelen firmalarının

Mimar
Aydan Volkan,
MİMARLIK
Deneyimlerini Anlattı

yöneticilerini Türkiye çapındaki inşaat
mühendisi ve mimar adaylarıyla seminer çatısı altında bir araya getiriyor. Bu
yıl etkinliğin konuşmacıları arasında
bulunan Yönetim Kurulu Başkanımız F.
Fethi Hinginar, 40 farklı üniversiteden
mühendis adaylarıyla tecrübelerini
paylaştı. n

Y

Fethi Hinginar, mühendis adaylarına hitap ettiği konuşmasında, “Krizlerden hep birbirimize
dayanarak daha başarılı çıkabileceğimize inandık, bu sayede krizleri başarıyla atlattık”
ifadelerini kullandı…

tong’un desteğiyle üniversite müfredatına
eklenen Gazbeton Uygulamaları dersleri,
mimarlık öğrencilerine; gazbeton yapı
malzemesinin mimari tasarım ve uygulama
alanlarıyla ilişkisini, yapılara sağladığı enerji
verimliliği, yapı güvenliği ve ekolojiyi anlatmaya
devam ediyor. 19 Aralık Pazartesi günü Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ndeki
Gazbeton Uygulamaları dersine konuk konuşmacı olarak katılan Kreatif Mimarlık Kurucu
Ortağı Aydan Volkan, mimarlık ve tasarım deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. n

GEÇMİŞ OLSUN
ERKAN
TABAKÇIOĞLU

G

eçirmiş olduğu rahatsızlıktan sonra Trakya
Fabrika Müdürümüz
Erkan Tabakçıoğlu’nu yeniden
aramızda görmekten mutluluk
duyduk. n
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ÖDÜL

Sarı Işık: Kentsel Dönüşüme Hazırlan Projesine

Felis Başarı Ödülü
Mediacat tarafından bu yıl 11’si düzenlenen Felis Ödülleri, Brandweek 2016 kapsamında sahiplerini buldu.
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) ve Türk Ytong işbirliği ile hayata geçirilen ve Address iletişim
Danışmanlık tarafından geliştirilen “Sarı Işık: Kentsel Dönüşüme Hazırlan” projesi, PR Kategorisi - Kurumsal
Sosyal Sorumluluk başlığı altında “Felis Başarı Ödülü”ne değer bulundu…

K

entsel dönüşüm sürecindeki
vatandaşları, başta mimari ve
teknik olmak üzere, karşılaşacakları temel konu başlıkları
hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirmek
amacıyla, İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstanbulSMD) ve Türk Ytong tarafından hayata geçirilen ve Address İletişim
Danışmanlık tarafından geliştirilen “Sarı
Işık: Kentsel Dönüşüme Hazırlan” Projesi,  
Mayıs ayında Türkiye’nin en büyük kentsel
dönüşüm alanı olan İstanbul/Kadıköy pilot
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bölge çalışması ile başladı.
Çalışma kapsamında hazırlanan ve
vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan 97
sayfalık Sarı Işık: Kentsel Dönüşüme Hazırlan Rehberi, pilot bölge Kadıköy’ün bölgesel
dinamiklerine uygun olarak oluşturuldu.
Toplam 15 yıllık bir süreçte riskli yapı statüsündeki yaklaşık 12 bin binanın yenileneceği Kadıköy’de yaşayan vatandaşlardan
alınan görüşler ışığında, İstanbulSMD üyesi
mimarların ve konusunda uzman teknik
insanların katkılarıyla hazırlanan rehberin

tüm içeriği www.kentseldonusumehazirlan.
com web sitesine yüklendi.
Kadıköy’ün kilit sosyal noktalarında,
vatandaşlara rehber kitapçığın dağıtımını
yapmak ve sorularını yanıtlamak üzere
kurulan “Sarı Işık” masalarında 40 bin broşür ve kitap dağıtıldı. Bölgedeki müteahhit
ve emlakçılara kitap dağıtımı gerçekleştirildi.
Kentsel dönüşümün tanımından ilgili
kanunlara, sürece dahil olan kamu ve özel
sektör temsilcilerinin görev ve sorumluluklarından projelendirme ve sözleşme
aşamalarına kadar kentsel dönüşüm
sürecinin tüm aşamalarını içeren Sarı Işık:
Kentsel Dönüşüme Hazırlan Rehberi, kritik
karar noktaları için vatandaşları hakları ve
sorumlulukları konusunda önceden bilgilendiriyor.
Türk Ytong ve İstanbul Serbest Mimarlar
Derneği’nin örnek sayılacak işbirliği ile gerçekleştirilen Sarı Işık Projesi ve rehberinde
yer alan her türlü bilgiye www.kentseldonusumehazirlan.com web sitesinden ve sosyal
medya hesaplarından ulaşmak mümkün. n
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Ürüne adını vermiş bir marka olmak,  
o ürünü üretmekten daha fazlasını
gerektirir. Sorumluluk... Vizyon….
Ve en önemlisi Güven…

Kurumsal filmimizi
qr kodu okutarak
izleyebilirsiniz.

YETKİLİ SATICI

As Alpaslanlar
İnşaat & Yapı Malzemeleri

A

s Alpaslanlar, 1989 yılında kurulan,
temel ilkelerinden ve hedeflerinden vazgeçmeden ilerleyen, geleceğini bilgi ve tecrübe mirasından
aldığı güçle şekillendirip hızla büyüyen bir
firma. Merkezi Bursa’da yer alan As Alpaslanlar, 30 kişilik çalışma ekibiyle Marmara
Bölgesi ve Ege Bölgesi başta olmak üzere
Türkiye’nin bir çok ilinde projelere hizmet
veriyor.
Geniş bir ürün yelpazesine sahip firma;
“kaliteli ürün”, “rasyonel fiyat” ve “maksimum hizmet” politikasıyla, tüm birimlerinde müşteri ve çalışan memnuniyetini esas alarak çalışmalarını sürdürüyor.
As Alpaslanlar, kaba inşaat başta olmak
üzere, yalıtım grubu ve yapı market alanlarında faaliyet gösteriyor. Ytong ile birçok
projeye imza atan firmanın devam eden ve
tamamlanan projeleri arasında şu projeler
yer alıyor:

en büyük etkenlerinden biri. Bu bağlamda
önceliğimiz müşteri memnuniyeti.”
Firmanın Ytong ürünlerinin kullanıldığı
projelerinden de bahseden Alpaslan, “Sur
Yapı Marka Rezidans Bursa konut projeleri,
şehrin içinde alışveriş merkezinin üzerinde
27 ve 22 katlı iki kulesi, 14 katlı home ofis
bloğu ve 316 rezidansı ile Bursa ve Bursa’da
konut yatırımı yapmak isteyen herkes için
büyük avantaj sunuyor. Projenin iç ve dış
tüm duvarlarının Ytong bloklarıyla inşa
edilmesi de projenin ayrıcalıklarından biri.
Sevkiyat hızına yetişmekte zorlansak da
depomuzdaki stok ürünlerimiz ve lojistik
ağımızla bu sorunun üstesinden geliyoruz”
diyor.

• Akzer / Rila Evleri
• Sur Yapı İstanbul ve Bursa
• Ömer Kumova / Balat Stil – Moda
Bademli
• Detay İnşaat / Turkuaz Plus
• Bak Yapı / Esenyurt
• UBG / Royal Blue
Şirket Müdürü Kubilay Alpaslan, bölgesinde birçok önemli satış faaliyeti gerçekleştiren As Alpaslanlar’ın başarısının
sırrını şu sözlerle açıklıyor: “Geniş araç
sahasına sahip olmamız bizim için büyük
avantaj sağlıyor. Ürün çeşitliliği, hızlı parça
sevkiyat ve tır bazı malzeme sevklerinde
lojistik ağımızın geniş olması başarımızın
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Kubilay Alpaslan, Ytong Yetkili Satıcı
olmanın avantajlarını ise şu sözlerle anlatıyor: “Ytong sadece bir marka veya ürün
olarak değil; kalitesi, yenilikçi hizmet anlayışı ve profesyonel ekibiyle öncelikli tercihlerimiz arasında yer alıyor. Yapıların stilini,
çevreci kimliğini, kişiliğini, statüsünü, sek-

törler arasında kabul edilirliği ve toplumsal
duyarlılığını yansıtabiliyor.”
Ytong’un avantajlarını, “kullanım kolaylığı ve hafif olması, ısı yalıtım değerinin
yüksek olması, ses yalıtımı ve yanmaz
özelliklere sahip olması” olarak sıralayan
Alpaslan şöyle devam ediyor: “Önümüzdeki
orta ve uzun vadeli dönemin, doğru stratejik planlama ve devlet destek paketleriyle
inşaat ve yapı sektörünün dünya pazarında
kendini gösterebilmesi için büyük bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki
süreçte inşaat sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörü olmaya devam ederken, Ytong’un
ülke ekonomisinin büyümesine olan payının
da artacağını söyleyebiliriz.” n
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ÇALIŞAN PROFİLİ

Ender Bekar
Çatalca Fabrika Müdürü

A

rtvin, Hopa’da 1962 yılında doğan Ender Bekar, ilk ve orta okulu Hopa’da lise
eğitimini ise Kabataş Erkek Lisesi’nde tamamladı. 1986 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Bekar, 1987-1997
yıllarına Türkiye Elektrik Kurumu’na bağlı farklı hidroelektrik santrallerinde Makine Bakım
ve Atölye Mühendisi olarak görev aldı.
1997 yılında, Pendik fabrikamızda Bakım Şefi olarak göreve başlayan Bekar, 2006
yılı Eylül ayında Bilecik Fabrikası Proje Müdürü olarak atandı ve 2013 yılı sonuna kadar
Bilecik Fabrikası Fabrika Müdürü olarak görev yaptı. Makine Mühendisi olması ve bakım
tecrübesiyle, gazbeton fabrikalarının projelerinin gerçekleştirilmesi ve devreye alınması
konusunda oldukça deneyimli olan Bekar, 2014 yılı başında Çatalca Fabrikamızın Proje Müdürü olarak atandı. Bekar,
halen Çatalca Ytong Fabrikamızın Fabrika Müdürlüğü görevini yürütüyor.
Evli ve iki çocuk babası olan Bekar, boş zamanlarında kültür turlarına ve doğa gezilerine katılıyor. Okumayı çok
seven ve güncel politikayı yakından takip eden Bekar, televizyonda ise belgesel kanallarını izlemeyi tercih ediyor. n

Cengiz Y. Yolcu
Muhasebe Uzmanı

A

nadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu Cengiz Yolcu, 2013 yılında Gebze
Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Halen Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik stajını sürdüren Yolcu, 2010 yılından bu yana Muhasebe
Müdürlüğü’ne bağlı muhasebe uzmanı olarak görev yapıyor. Yolcu, finansal muhasebe
işlemlerinin yanı sıra vergi beyannamelerinin hazırlanmasına yardımcı oluyor, müşteri satış
faturalarının düzenlenmesi ve tedarikçi faturalarının kayıt işlemlerinin yapılması görevlerini
yürütüyor.
Evli ve bir çocuk sahibi Yolcu, iş dışında kalan zamanlarında oğluyla vakit geçirmeyi  ve
fırsat buldukça seyahat etmeyi seviyor. n

Ersin Dursun
Antalya Fabrikası Proje Uygulama Elemanı

A

ntalya Fabrika Proje Uygulama Departmanı’nda 2008’in Mart ayında Proje Uygulama
Elemanı olarak göreve başlayan Ersin Dursun; satış sonrası, şantiyelerde uygulama
yapan ekiplerin eğitimini ve yapılan uygulamaların denetimini gerçekleştiriyor.
Uygulama yapan ekiplere yardımcı olan Dursun, Bölge Satış Şeflerinin istek ve talepleri
doğrultusunda numune uygulamalar yapıyor. Şantiyelerde yapılan uygulamaları rapor
halinde üst birime bildiren Dursun, seminer ve fuarlarda da stand hazırlıyor.
Evli ve bir çocuk babası Ersin Dursun, boş zamanlarında oğlu ve ailesiyle vakit
geçirmekten ve spor yapmaktan hoşlanıyor. Dursun’un ilgi gösterdiği spor dalları ise koşu,
bisiklet ve futbol. n
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YTONG’A EMEK VERENLERE
TEŞEKKÜRLER

40 YIL
Mehmet Halûk Emiroğlu / Divan Kurulu Üyesi

35 YIL
İsmail Gani Özgencer / Ticaret Müdürü - Pendik

30 YIL
Fahri Yalçın / Proje Uygulama Şefi - Pendik
Mehmet Yetim / Vasıta Bakım Teknisyeni - Pendik

25 YIL
Enis Arın / Fabrika Müdürü - Antalya

20 YIL
Günter Kaspar Schimscha / Yönetim Kurulu Üyesi
Şevket Çaycı / Döküm Teknisyeni - Pendik
Hasan Ovalı / Doğu Marmara Bölge Satış Şefi - Pendik
Mustafa Turunç / Muhasebe Müdürü - Pendik
Murat Taşkın / Muhasebe Şefi - Pendik
Ahmet Yılmaz / Bakım ve Yrd. İşletmeler Şefi - Çatalca
Ramazan Arlı / Hasır Üretim Operatörü - Pendik
Şenol Karkın / Hasır Üretim Operatörü - Pendik

15 YIL
Ahmet Karkın / Kesme Teknisyeni - Pendik
Şerafettin Karkın / Değirmen Operatörü - Pendik
Vedat Şahin / Laboratuvar Elemanı - Trakya

10 YIL
Tolga Öztoprak / Gen.Md.Yrd. (Satış-Pazarlama)
Cüneyt Tunalı / Güney Marmara Bölge Satış Şefi
Ünal Dinçer / Ambar Memuru - Trakya
Bekir Cengiz / Vardiya Amiri - Antalya
Hamdi Beyazıt / Boşaltma İşçisi - Pendik
Recep Karkın / Hasır Üretim Operatörü - Pendik
Metin Alçin / Hasır Üretim Operatörü - Pendik
İzzet Tahran / Ambalaj Mak.Oprt. - Pendik
Resul Berçindar / Ayırma Paletleme Oprt. - Pendik
Ergün Ardıç / Boşaltma İşçisi - Pendik
Ali Doğan / Kesme İşçisi - Pendik
Erhan Uzunoğulları / Laboratuvar Elemanı - Trakya

10 YIL
Ramadan Şen / Mekanik Bakımcı - Trakya
Kani Gönenli / Karıştırma Döküm Oprt. - Trakya
Ahmet Bilgen / Kesme Operatörü - Trakya
Kerim Erat / Forklift Operatörü- Trakya
Mustafa Topak / Forklift Operatörü - Antalya
Ferhat Baysan/ Kkb Vinç Oprt. - Antalya
Ahmet Özüak / Forklift Operatörü - Antalya
Hasan Ali Yaka / Forklift Operatörü - Antalya

5 YIL
Koray Uğurlu / Teknik Ürün Müdürü - Pendik
Mustafa Beker / Yalıtım Plağı Ürün Şefi - Pendik
Onur Kaya / Etkinlikler ve Eğitim Uzmanı - Pendik
Emir Sadık Ede / İnsan Kaynakları Uzmanı - Pendik
Hakan Arslan / Vardiya Amiri - Bilecik
İsmail Koç / Sevkiyat Memuru - Pendik
Oktay Gürüz / Laboratuvar Elemanı - Pendik
Hürşit Özgiray / Kazan Otoklav P.Başı - Pendik
Süleyman Satılmış / Elektrikçi - Pendik
Mustafa Karkın / Forklift Operatörü - Pendik
Yusuf Akkoç/ Loader Traktör Oprt. - Pendik
Müslüm Çataltepe / Anh.Yt.Tozu Öğ.Oprt. - Pendik
Fikret Topbaş / Anh.Yt.Tozu Öğ.Oprt. - Pendik
Metin Gücük / Boşaltma Postabaşısı - Pendik
İbrahim Kaya / Ayırma Paletleme Oprt. - Pendik
Binali Kürekçi / Kkb Vinç Oprt. - Pendik
Kemal Görgü / Kesme İşçisi - Pendik
Muharrem Yücel / Kuru Kesme Mak.Oprt. - Pendik
Tayfun Özdemir / Garson - Pendik
Emine Görgü / Garson - Pendik
Serkan Çak / Kazan Otoklav Oprt. - Bilecik
Osman Ünal / Mekanik Bakımcı - Bilecik
Kerim Bulgurcu / Elektrikçi - Bilecik
Ayhan Çırakoğlu / Elektrikçi - Bilecik
Gürkan Gül / Forklift Operatörü - Bilecik
Enes Yıldız / Hammadde Öğütme Oprt. - Bilecik
Serdar Sütçü / Hammadde Öğütme Oprt. - Bilecik
Turgay Karakan / Karıştırma Döküm Oprt. - Bilecik
Mustafa Güler / Karıştırma Döküm Oprt. - Bilecik
Selahattin Pire / Kuru Kesme Mak.Oprt. - Bilecik
Ünal Göktürk / Forme Yağlamacı - Bilecik
İlyas Kaplan / Meydancı - Bilecik
Bülent Şengül / Meydancı - Bilecik
Mustafa Azbay / Forklift Operatörü - Trakya
Semih Yeşil / Ayırma Paletleme Oprt. - Trakya
Mustafa Jandar / Ayırma Paletleme Oprt. - Trakya
Ercan Eligül / Ayırma Paletleme Oprt. - Trakya
Erkan Algir / Ayırma Paletleme Oprt. - Trakya
Tayfun Kırmızı / Kesme Operatörü - Trakya
Abdil Tezcan / Elektrikçi - Antalya
Mehmet Gürocak / Donatılı Postabası - Antalya
Özcan Kaymak / Hasır Üretim Operatörü - Antalya
Fuat Gürbaz / Ambalaj Mak.Oprt. - Antalya
Mehmet Ak / Ambalaj Mak.Oprt. - Antalya
Vedat Çetin / Kesme Operatörü - Antalya

