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baﬂyaz›

Sevgili Ytong Ailesi,
De¤erli Ytong Dostlar›,
Genel Müdür Nabi Özdemir

2010 y›l›n›n ilk say›s› ile sizlerle birlikteyiz.
Ocak ay›nda büyük Ytong ailesinin Yetkili Sat›c›lar Toplant›s›'nda tekrar
biraraya geldik. Bu toplant›da 2009’un de¤erlendirmesini ve önümüzdeki
dönemin planlamas›n› yapt›k, hedeflerimizi müﬂtereken tespit ettik. Tüm
Yetkili Sat›c›lar›m›z›n eksiksiz kat›l›m›yla gerçekleﬂen toplant›da, 2010 y›l›
için önemli kararlar ald›k. K›sa, orta ve uzun vadeli yol haritam›z› çizdik.
2010 y›l›n›n da 2009 gibi beklentilerimizin üzerinde sonuçlar alaca¤›m›z bir
çal›ﬂma y›l› olaca¤›na inan›yoruz.
Yetkili Sat›c›lar›m›zla yapt›¤›m›z yak›n çal›ﬂmalara y›l içinde de devam
edece¤iz. Önümüzdeki aylarda dört sat›ﬂ bölgemizde dört farkl› çal›ﬂtay
düzenleyece¤iz. Edindi¤imiz tecrübelerle çal›ﬂtaylar›m›z›n formatlar›n›n
de¤iﬂece¤ini ve daha efektif hale gelece¤ini belirtmek isterim.
Ytong gerek blok ve donat›l› yap› ürünleri gerek Ytong Multipor Is› yal›t›m
pla¤› ile yap›larda ekolojik ve ekonomik çözümler üretmeye devam ediyor.
Is› yal›t›m›, hafiflik, yanmazl›k deprem güvencesi gibi üstün özellikleri ile
dünyada enerji etkin yap›laﬂmada yayg›n biçimde tercih ediliyor. Ytong'un
üyesi bulundu¤u Avrupa Gazbeton Üreticileri Birli¤i (EAACA), ekoloji ve pasif
evler konular›ndaki çal›ﬂtay›n› bu y›l May›s ay›nda ‹stanbul'da düzenliyor.
Ytong olarak bu çal›ﬂatayda aktif olarak yer alaca¤›z. Özellikle binalarda
enerji tasarrufu ve yang›n güvenli¤i gibi konulardaki tecrübelerimizi Avrupal›
meslektaﬂlar›m›zla paylaﬂaca¤›z.
Dergimizde Ytong donat›l› plaklar› ile yap›lm›ﬂ bir restorasyon projesinin
öyküsünü okuyacaks›n›z. ODTÜ ‹nﬂaat Fakültesi Ö¤retim Üyesi Prof. Dr.
Erhan Karaesmen hocam›z›n kendi konutunda gerçekleﬂtirdi¤i bu ilginç
uygulama, Ytong plaklar›n›n kullan›m kolayl›¤› hakk›nda hepimiz için yepyeni
bir ufuk açaca¤a benziyor.
Ytong çat› plaklar›n›n konut çat›lar›ndaki h›zl› yükseliﬂine de de¤inmek
isterim. Yine bu say›m›zda Antalya'da prestijli bir konut projesinde tonoz
biçiminde uygulanan çat› plaklar›m›z hakk›nda yap›lm›ﬂ bir söyleﬂi
okuyacaks›n›z. Ekonomik, sa¤lam, yanmaz, uzun ömürlü çat› çözümleri için
ideal bir ürün olan Ytong çat› plaklar›n›n, h›zla artan bir ﬂekilde kullan›ld›¤›n›
görmekten memnuniyet duyuyor, ilginize teﬂekkür ediyoruz.
47. y›l›m›za ad›m att›¤›m›z 2010 y›l›n›n ülkemiz, sektörümüz, siz de¤erli
Ytong dostlar›, paydaﬂlar› ve çal›ﬂanlar› için refah, mutluluk ve huzur
getirmesini diliyor, hepinizi sevgi ve sayg›yla selaml›yorum.
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proje

Pearl Golf Projesi’nin tonoz çat›lar›,

Ytong’la inci gibi
Ahmet Hazineci

Antalya’da faaliyet gösteren ve özellikle yabancılara gayrimenkul
projesi üreten Dom Inﬂaat, Pearl Golf Villaları projesinin tonoz
çatılarını Ytong Donatılı Çatı Plakları ile inﬂa ediyor.
Ahmet Hazineci ve Fatih Kocaman ortaklı¤ı ile kurulmuﬂ olan
ﬂirket, kendi projelendirdikleri konutları inﬂa edip, satıﬂını
gerçekleﬂtirirken, aynı zamanda Akdeniz bölgesindeki bazı
di¤er projeleri de yabancı müﬂterilere pazarlıyor. 25 kiﬂilik
kadroya sahip ﬂirket, Rusya ve
Ukrayna’da da inﬂaat projeleri
yapıyor. ﬁirket orta¤ı Ahmet
Hazineci ile Pearl Golf Villaları
Projesi hakkında görüﬂtük.
Projeden bahsedebilir misiniz?
Önce Belek ve Kadriye Bölgesi’nde
yapılan inﬂaatları inceledik ve
bölgeden villa almak isteyen
müﬂterilerimizle konuﬂarak
ihtiyaçlar› belirledik.
Müﬂterilerimizin en önemsedikleri
konu lokasyondu. Do¤ru yeri
araﬂtırırken, karﬂımıza özel konuma sahip bu arsa çıktı.
Arkamızda golf sahaları, önümüzde tekneyle do¤rudan denize
açılan Beﬂgöz Deresi ve derenin karﬂı tarafında ise orman
vardı. Bu ortama uygun 36 villalık bir proje hazırladık. Projemizi
butik otel gibi düﬂündük. ‹nsanlar geldiklerinde bu güzel
ortamdan hiç ayrılmasın istedik. Projeyi ﬂu tesislerle donattık:
750 m2 açık havuz, fitness, kapalı yüzme havuzu, çocuk parkı,
oyun salonu, restaurant, mini anfi tiyatro vb. Proje dört farklı
tipte evden oluﬂuyor: 75 m2 (2+1), 140 m2 (3+1), 200 m2 (4+1)
ve 375 m2 (3+2).
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Projede Ytong çatı plaklarını uygulama
fikrine nasıl ikna oldunuz?
Bundan bir önceki Seashell projemizde de tonoz çatı
uygulaması yapmıﬂtık ve çelik konstrüksiyon (içi alçıpan, taﬂ
yünü, OSB, membran ve kiremit) kullanmıﬂtık. Fakat daha
sonra bu sistemin, zaman içerisinde yüksek bakım masrafları
gerektirece¤ini farkettik.
Pearl Golf Villaları projemizde ise Ytong
malzemesini seçmemiz için birçok etken
vardı. Uygulama süresinin standart
sisteme göre daha kısa olması, iﬂçilik
maliyetinin azalması, ﬂantiye sürecinde
çok farklı malzeme kullanımından dolayı
karﬂılaﬂılan sorunları ortadan kaldırması,
ısı yalıtım özelli¤i ile daha sa¤lıklı ve
çevre dostu olmasını sayabiliriz. Sistem,
uygulaması kolay ve hızlı, aynı zamanda
ekonomik ve temiz. Çatı detay
çözümlerinde Ytong temsilcileri ile
beraber hareket ediyor, yerine göre
birlikte farklı çözümler üretebiliyoruz.
Kısaca diyebiliriz ki:
Ytong ile daha az iﬂçilik, daha az sorun ancak daha fazla verim.
Ekonomik anlamda nasıl bir fayda sa¤ladınız?
Ekonomik olarak bakıldı¤ında malzeme maliyeti açısından
bir fark olmasa da, uygulama ve gelecekteki bakım yüzdesinin
düﬂük olması ekonomi sa¤lıyor. Bizim için önemli olan kısa
sürede uygulanması ve Ytong kullanımındaki avantajlardı.
Standart uygulamada her kalem için ayrı iﬂçilik gerekirken,
Ytong’da bu bir kalemde çözümlenmiﬂ oldu.

proje ve teknik

Gözler
Buyaka’da!

Ödüllü
bulmaca

Ytong plaklar trafik gürültüsü
içinde do¤al bir bariyer görevi görüyor.
Artell Köytür’ün, ‹stanbul Anadolu Yakası’nın iddialı projelerinden biri
olarak gösterilen “Buyaka Projesi”, Ümraniye Tepeüstü’nde inﬂa ediliyor.
43.000 m2 arazi üzerinde üç rezidans, bir ofis kulesi ve bir alıﬂveriﬂ
merkezinden oluﬂuan proje 2010 yılında tamamlanacak. Anadolu Yakası’nda
ﬂehrin içinde ancak do¤aya da temas eden bu projede en geliﬂmiﬂ
teknolojiler kullanılıyor. Ofis, alıﬂveriﬂ merkezi, rezidans ve büyük bir spor
merkezini bünyesinde barındıran dev projenin dıﬂ cephe duvarları Ytong
donatılı plakları ile hızlı bir biçimde oluﬂturuluyor. 660 m3 donatılı eleman
kullanılan projede, büyük ebatlı bu plaklar sayesinde cephelerde zaman
ve iﬂçilikten tasarruf sa¤lanıyor. Ba¤lantı yolunun hemen kenarında
konumlanan projede Ytong plaklar trafik gürültüsü için de do¤al bir bariyer
görevi görüyor.

De¤erli Okurlarımız,
Ytong Aktüel’in dikkatli okurları için
ödül kazandıran yarıﬂması devam
ediyor. Aﬂa¤ıdaki foto¤rafın hangi
habere ait oldu¤unu bilen 5 okurumuz,
polar atkı ve bereye sahip olacak!

Do¤ru cevabı adınız-soyadınız ve
iletiﬂim bilgilerinizle birlikte bize
gönderin ve siz de kazananlardan biri
olma ﬂansını yakalayın…

ÇATIDER
Ö¤renci
Proje
Yarıﬂması

ÇATIDER 15 -16 Nisan 2010 tarihleri
arasında ‹zmir’de düzenleyece¤i 5.
Ulusal Çatı ve Cephe Sempozyumu ile
eﬂzamanlı olarak bir proje yarıﬂması
düzenliyor. Yapıların çatı ve cephe
sistemleriyle ilgili süreçlerinde, mimar
olarak yer alacak olan bugünün
mimarlık ö¤rencilerinin, araﬂtırma,
yaratıcı fikir ve özgün tasarım
konularında teﬂvik edilmeleri amacıyla
düzenlenen yarıﬂmanın konusu, “Yapı
Kabu¤unun Yaﬂam Alanına Katkıları”
olarak belirlendi. Türkiye’deki
üniversitelerin Mimarlık Bölümlerinde
lisans ö¤renimine devam eden
ö¤rencilerin katılabilece¤i yarıﬂmaya,
Türk Ytong sponsor oldu.

Ytong Aktüel - Yar›ﬂma
Adres: Türk YTONG Sanayi A.ﬁ.
34899 Pendik ‹STANBUL
Faks: 0216.396 19 61
E-posta: bilgi@ytong.com.tr
Tebrikler!
17. sayımızdaki ödüllü yarıﬂmanın cevabını
do¤ru yanıtlayan okurlarımız arasından yapılan
çekiliﬂte Tu¤ba Aydo¤du-Ankara, Okan ÇetinEdirne, Ali Yazıcı-Tekirda¤ bizden Ytong 2010
Ajandası kazandılar. Ytong Aktüel ekibi olarak
kendilerini tebrik ediyoruz.
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röportaj

Donat›l› plaklarla bir
restorasyon hikayesi
Bu sayıdaki konu¤umuz,
Ortado¤u Teknik Üniversitesi’nin
efsane isimlerinden, ö¤retim görevlisi
Prof. Dr. Erhan KARAESMEN.
Kendisiyle renkli bir söyleﬂi yaptık.
‹nﬂaat Mühendisli¤i açısından
Donatılı Ytong ürünlerini de¤erlendirebilir misiniz?
Hafif beton, uzun yıllar dünyada tartıﬂma konusu olmuﬂtur.
Bu malzeme, taﬂıyıcı yapı elemanı olarak kullanılmaya
baﬂlandı¤ında, farklı bir anlam kazanmıﬂtır. Önce bu kullanım
ﬂeklinin malzemenin ruhuna uygun olup olmadı¤ı felsefesi
tartıﬂılmıﬂtır. Sonra, bu ilke tartıﬂmasını anlamsız hale getiren
ﬂöyle bir düﬂünce çıkmıﬂ ortaya: Aderans diye bir olay var;
içinde betonu az ya da çok olsun, çimento ya da kum kırıntısı
yeterince olsun olmasın, herhangi bir malzemenin onun içine
sokulmuﬂ olan metal orijinli malzemeyi sarabilme özelli¤i
varsa, o zaman bu ikisi beraber çalıﬂır. Buna betonun “aderans”
kabiliyeti deniyor. O metal parçası ile onu saran ve
içerisinde bir miktar çimento bulunan klasik beton
veya betonu andıran herhangi bir malzeme
arasında aderans sa¤lanabiliyorsa, o zaman
mesele yoktur. Dolayısıyla, “hafif betonlu
betonarme” adını taﬂıyan yeni ve karmaﬂık
bir malzeme ortaya çıkıyor. Donatılı Ytong
Plaklar buna en kuvvetle ve en rahat cevap
verebilen malzeme olma ﬂöhretini
taﬂıyor. Yani Ytong’un çeﬂitli
özelliklerinin yanı sıra, yapı
davranıﬂı açısından da böyle
önemli bir özelli¤i var. Bu
özellik; hem deneylerle
hem de fiziksel mekanik
düﬂünme yapısı içinde
tespit edilmiﬂken, bunun
sahada kullanılması
gerekir. Türk Ytong bunu
becermiﬂ durumdadır.
Bundan Türk inﬂaat
sektörü adına kıvanç
duymak gerekir.
Bu ince bir noktadır.
Bundan çeyrek yüzyıl
kadar önce, böyle büyük
turistik tesisler henüz
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yokken, Ytong; Türkiye’nin turizm bölgelerinde yapılacak tek
katlı yapılarda, dıﬂ duvarların aynı zamanda taﬂıyıcı nitelikte
olması amacıyla bu iﬂin uygulamasına giriﬂmiﬂtir. Donatılı
Ytong Plakları bu tür projelerde yo¤un olarak kullanılmıﬂtı.
Sonra bunun kapsamı geniﬂletildi. Bu cesur bir olaydır; hep
memnuniyetle izlenmiﬂtir.
90’lardan sonra ﬂehirlere nüfus artıﬂının yo¤unlaﬂması ve
depremler, kentsel konut üretimini çok artırdı. Bu da yapılarda
Ytong’un duvar blokları kadar, büyük boyutlu donatılı
plaklarının da kullanımına ﬂans tanıdı. Bu plakların hafifli¤i,
uygulamasının rahat ve hızlı oluﬂu, kolay kesilmesi ile kullanım
alanına hazır halde getirilebilmesi, yapı üretimine yeni
kolaylıklar sa¤lıyor.
Ytong plaklar ile bir restorasyon fikri
Yaklaﬂık yirmi yıl önce, Galata Kulesi Meydanı’nda bulunan
ve bir dairesi kendi mülkümüz olan, 19. yy’dan kalma, 3.
derece tarihi yapı tarifine giren bir binada onarım iﬂlemi
sürecinde teknik bir arıza ortaya çıktı. Yapının yaklaﬂık üçte
birlik bir bölümünün döﬂeme taﬂıyıcısını bizim dairemizden
itibaren yukarı do¤ru iki kat boyunca de¤iﬂtirmemiz
gerekti. Nasıl yapılabilece¤i konusunda kafa
yorarken, Ytong’un donatılı hafif döﬂeme
plaklarını kullanabilece¤imiz düﬂüncesine
vardık. Bu giriﬂimde benim yeni çözümlere
meraklı bir deneyimli inﬂaat mühendisi
oluﬂumun etkisi muhtemelen olmuﬂtur. Ama
uygulamanın düzgünlü¤ünü Ytong’un donatılı
hafif plak elemanları üretiyor oluﬂuna
borçluyduk.
Klasik betonarme çözümünün kalıp
iskele kullanılarak uygulanması da
planlanabilirdi. Ancak, iskele bir kat
aﬂa¤ıya geçici ve beklenmedik yükler
getirecek; o yükler döﬂemede tam
kestirilemeyen tesirler yaratacak
vb… belirsizlikler, yani karmakarıﬂık
bir iﬂ.
Hafif tonozumsu bir özel tu¤lalı
sistem çelik profillerin iç yana¤ına
dayanıyor ve bunlar yan yana gelerek
bir döﬂeme sistemi oluﬂturuyor idi.
Ancak günümüzde bu tür döﬂeme
sistemlerin tamiri için gerekli özel

röportaj

Karaesmen Ailesi’nin Galata’daki tarihi konut yap›s›.

“Uygulamanın düzgünlü¤ünü
Ytong’un donatılı hafif plak
elemanları üretiyor oluﬂuna
borçluyduk.”
yayvan tu¤la üretimi artık mevcut de¤il. Bunu yapacak ustalar
da tarihe karıﬂtı. Onun yerine günümüzün olanaklarıyla pratik
bir çözüm olarak Ytong’un hafif döﬂeme plakları kullanıldı.
Volta döﬂemeli binalar olarak anılan bu 19. yy yapıları, ço¤u
artık yıkılmıﬂ olmakla birlikte belli miktarda hala vardır
‹stanbul’da.
Bu restorasyon projesinde döﬂemelerin onarımında donatılı
Ytong plaklarını uygulamayı yapan iﬂçiler ve mühendisler
tarafından da büyük bir keyifle kullanıldı¤ı izlendi. ‹ﬂlem yapılan
yer ara kat döﬂemesiydi ve açıklı¤ı 6 metreye yaklaﬂıyordu.
Orijinal sistemde oldu¤u gibi boylamasına çelik plakalar
yerleﬂtirildi; bunlar tek yönlü çalıﬂtı. Plaklar yan yana dizilerek
ve düzenli birleﬂmeleri sa¤lanarak üzerilerine çok ince bir
beton dökülmek kaydıyla çelik profiller üzerine yerleﬂtirildi.

algılanması di¤er kuvvetler kadar aﬂikar de¤ildir. Yapının,
kritik bir 4-5 sn boyunca oluﬂan 100-150 dolaylarında dinamik
harekete karﬂı nasıl davranaca¤ını kestirmek, düﬂey yüklere
karﬂı davranıﬂını kestirmekten epeyce daha çetrefillidir. Ama
bununla birlikte sonuç itibariyle deprem bir etkidir ve çeﬂitli
etkilerden sadece biridir. O etkinin yapı davranıﬂı üzerinde
yarattı¤ı yan unsurları kafanızda tasarlayabiliyorsanız, o zaman
hafif yapı malzemelerinin dayanımının, klasik betonarme yapı
malzemelerine göre biraz farklı oluﬂu neticeyi de¤iﬂtirmez.
Yani, bu bir boyutlandırma olayıdır. Türkiye’de ‹ç Anadolu’da
mevcut olan ve hafif beton yapmaya yarayacak olan bazı do¤al
malzemeler mevcuttur. ‹nsanlar ve kamu kurumları, bunların
kaynaklarını araﬂtırmak için gayret sarf ediyor ama bir ﬂey
çıkmadı. ﬁu an Ytong, depremsellik konusunda üzerinde
durulması gereken tek yapı elemanıdır.
Son yıllarda sektörümüzde “ekoloji” yükselen bir trend.
Sizce pratikte durum nedir?
Enerji sarfını minimize etmek, çevreye verilen hasarı azaltmak
babında dünya inﬂaat mühendisli¤i çok uzun yıllar duyarsız
davrandı. Önce hava kirlendi, sonra su. ﬁimdi ise zemin
kirlenmesini kontrol etme yolunda araﬂtırmalar yapılıyor.
Teknolojide ileri gitmiﬂ ülkelerde bu konuda birtakım
uygulamalar için paralar sarf ediliyor. Yalnız kirlenmeyi
azaltmak de¤il, çok daha uzun soluklu olarak düﬂünmek ve
enerji sarfını azaltmak gerekiyor. Yani binayı ısıtmak için sarf
edilen enerjiyi mümkünse daha az sarf etmek gerek. Bu
yaratıcılık gerektiriyor. Isı geçirme ve ortamı serinletme
olaylarında alıﬂılmıﬂın dıﬂında yeni birtakım düﬂünsel ﬂeyler
gerekiyor. ‹nsanlar bu iﬂin üzerine gitmeye baﬂladı. Ytong
burada, kendili¤inden bu özelliklere cevap veriyor. Bu çok
mutlu bir rastlantıdır. Nerdeyse Ytong bunun için yapılmıﬂ
gibi!...

Kalıp iskeleye gerek olmadı¤ı için çok rahat çalıﬂıldı. Sonra
da üstüne tarihi yapının karakterine uygun ﬂekilde ahﬂap bir
kaplama yapıldı. Yapının orijinalinde mevcut olan süslemeli
alçı tavanlar da yeniden yerine yerleﬂtirildi. Her ﬂey aslına
uygun biçimde tamamlandı. O binada senelerdir vaktimizin
önemli bir bölümünü geçirecek ﬂekilde oturuyoruz. Son yıllarda
arka arkaya bazı depremler yaﬂandı ve binada deprem
etkilerinden kendince nasibini aldı. Ama hasar niteli¤inde
hiçbir ﬂey olmadı; umuyoruz hiçbir ﬂey de olmayacak.
Deprem demiﬂken, bu konuda
kısa bir de¤erlendirme yapabilir misiniz?
Deprem sonuç itibariyle bir yapıya etki yapan bir kuvvettir.
Türkiye’de depremle ilgili çok fazla abartı yaratılıyor. Neredeyse
teorik yapı mühendisli¤i, sadece deprem mühendisli¤ine
indirgensin gibi gayretler gösterildi¤i izleniyor. Deprem, aslında
farklı özellikler sergileyen bir kuvvet türüdür. ‹zlenmesi ve

Ytong, depremsellik konusunda
üzerinde durulması gereken
tek yapı elemanıdır.
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Ytong 46. Kuruluﬂ Yıldönümünü kutladı
‹nﬂaat sektörünün temel taﬂlarından olan Türk Ytong, 46.
kuruluﬂ yıldönümünü 14 Aralık 2009 Pazartesi günü Pendik
fabrikasında kutladı. Tüm çalıﬂanların katılımıyla gerçekleﬂen
törende, Ytong’a uzun yıllar emek vermiﬂ çalıﬂanlara “Kıdem
Ödülleri” verildi. Törende bir konuﬂma yapan Yön. Kur. Bﬂk.
Bülent Demiren, ﬂirketin kuruldu¤u 1965 yılında Pendik’te
50.000 m3 kapasite ile üretime baﬂlandı¤ını; kuruluﬂunun
46. yılında ise Türk Ytong’un beﬂ fabrikası ve 1,5 milyon m3
kapasitesi ile dünya Ytong birincili¤ine koﬂmakta oldu¤unu
belirtti. Demiren, “Bu büyük u¤raﬂ ve baﬂarının yıldönümü
dolayısıyla, aramızdan ebediyen ayrılmıﬂ olan kurucu ve
çalıﬂanlarımızı rahmetle anarken, eme¤i geçmiﬂ olan herkesi
ve bugünkü yönetici ve çalıﬂanlarımızı, ortaklarım ve ﬂahsım
adına candan tebrik eder ve kutlarım.” sözleriyle bu özel

günün tüm çalıﬂanlara kutlu olması temennisinde bulundu.
Törende ayrıca “2009 yılı Ytong Öneri Yarıﬂması” ödülleri de
sahiplerini buldu.

B. Marmara Bölg. Sat›ﬂ Md. O¤uz U¤ur, Gen. Md. Nabi Özdemir’den plaketini al›rken.

Ytong Yetkili Satıcıları
‹stanbul’da Buluﬂtu

Türk Ytong Sanayi A.ﬁ., geleneksel Yetkili
Satıcılar Toplantısı’nı 22 – 23 Ocak 2010
tarihlerinde ‹stanbul’da gerçekleﬂtirdi.

Pazarlama Koord. Nuri Ertokat ise rakamlarla 2009 yılının bir
de¤erlendirmesini yaptı ve Yetkili Satıcıları 2010 yılı satıﬂ
esasları ve beklentileri konularında bilgilendirdi.

Divan Hotel Asia’da gerçekleﬂtirilen toplantıya Ytong Yetkili
Satıcıları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve yöneticileri katıldı. Dört
bölgeden 81 Ytong yetkili satıcısı firmanın katılımıyla
gerçekleﬂen toplantıda 2009 yılı analiz edilerek 2010 yılı
hedeflerini ve beklentileri görüﬂüldü.
Toplantının açılıﬂ oturumunda yetkili satıcılara seslenen Genel
Müdür Nabi Özdemir, 2009 yılının kısa bir de¤erlendirmesini
yaparak baﬂladı¤ı konuﬂmasında; 2002’de baﬂlayıp 2008’in
son çeyre¤ine kadar aralıksız devam eden ekonomik
büyümenin hız kesti¤ine ve 2009 yılında baﬂta inﬂaat sektörü
olmak üzere bütün reel sektörlerde ciddi ölçüde daralma
yaﬂandı¤ına de¤indi. Özdemir; sözlerine “tüm bu olumsuz
koﬂullara ra¤men, inﬂaat sektörümüzün çok a¤ır hasar
görmemiﬂ oldu¤unu da söyleyebiliriz.” ﬂeklinde devam etti.
2009 yılında gerçekleﬂtirilen önemli faaliyetler hakkında bilgi
veren Özdemir “bu iddialı ve çetin yolda sizlerle omuz omuza
yürüyerek, fikir birli¤i, güç birli¤i yaparak ilerleyece¤iz.” diyerek
sözlerini tamamadı. Özdemir’in ardından söz alan Satıﬂ ve

39. Ytong Yetkili Satıcılar Toplantısı’nda ayrıca Antalya Çatı ve
Cepli Hafif Asmolen Uygulamaları, Multipor ile Ekonomik
Yalıtım, Proje Takip Sistemi, Tahsilat Sistemindeki Yenilikler
ve Reklam Tanıtma Faaliyetleri konuları ele alındı. Yetkili
Satıcılar da toplantı sırasında görüﬂ ve önerilerini bildirdiler.
Toplantı, ilk günün sonunda düzenlenen gala yeme¤i ile sürdü.
Geceye konuk konuﬂmacı olarak katılan Türk Ytong Yön. Krl.
Üyesi ve spor yazarı-eleﬂtirmeni Ömer Üründül, Ytong Yetkili
Satıcılarına futbol dolu dakikalar yaﬂattı. Gala Yeme¤i’nde 2009
yılı baﬂarılı Yetkili Satıcılarına “Baﬂarı Ödülleri” ve Ytong ile uzun
yıllar iﬂbirli¤i yapan Yetkili Satcılara “Kıdem Ödülleri” verildi.

haberler

Diplomal› gazbetoncular
Üniversite Sanayi iﬂbirli¤ine büyük önem veren Ytong, Yıldız
Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm
Baﬂkanlı¤ı ile yürüttü¤ü çalıﬂma sonucunda “gazbeton”u ders
olarak müfredata aldı. “Yapılarda Gazbeton Uygulamaları” adı
altında seçmeli olarak güz döneminde verilecek dersi, Türk
Ytong Satıﬂ ve Pazarlama Koord. Y. Müh. Nuri Ertokat anlatıyor.
Haftada iki ders olarak sunulacak olan “Yapılarda Gazbeton
Uygulamaları” dersine, son sınıf ö¤rencisi olan 39 kiﬂi katılıyor.
Ders kapsamında gazbeton yapı ürünlerinin üretim ve uygulama
teknikleri, yüzey iﬂlemleri, deprem güvenli¤i açısından yararları,
yapılarda Enerji Performansı Yönetmeli¤indeki yeri, yapı fizi¤i
açısından yararları, projelendirme ve cephe çözümlemede
sa¤ladı¤ı yararlar gibi konular ele alınıyor.

Ders süresince yapılarda ısı yalıtımı, yo¤uﬂma ve ses yalıtımı
etüdünün yanısıra ve ö¤rencilerden bir de örnek proje
oluﬂturmaları istenecek. Uluslararası anlamda bir ilk olan
dersin açılıﬂı, YTÜ Mim. Fak. Dekanı Prof.Dr. Zekai Görgülü,
Bölüm Baﬂk. Prof. Dr. Rengin Ünver ve bölüm baﬂkan
yardımcılarının da katıldı¤ı bir törenle yapıldı.

ODTÜ Ö¤rencilerinden Fabrika Ziyareti
Türk Ytong’un üniversite – sanayi iﬂbirli¤i çerçevesinde düzenledi¤i fabrika gezileri
2010 yılında da sürüyor. ODTÜ ‹nﬂaat Mühendisli¤i Bölümü ö¤rencileri, Prof. Erhan
Karaesmen baﬂkanlı¤ında 25 Ocak 2010 tarihinde Pendik Fabrikasını ziyaret etti. ‹ﬂ
Geliﬂtirme Müdürü Tunç Aydıner’in yaptı¤ı sunumun ardından fabrikayı gezen ö¤rencilere
Laboratuvar ﬁefi Semih Kaçar da brifing verdi. Grup, gezi sonrası Ümraniye’de bulunan
Buyaka ﬂantiyesini ziyaret ederek, donatılı Ytong uygulamaları hakkında bilgi aldı.

Antalya’da Ytong e¤itimi
E.‹.E. lisanslı Enerji Danıﬂmanlık Firması Eko EVD, 11 ﬁubat 2010 tarihinde Antalya’da
“enerji” konulu bir seminer gerçekleﬂtirdi. Antalya Ytong Paz. Dept. Sor. Ahmet Evci’nin
konuﬂmacı olarak katıldı¤ı seminere, Binalarda Enerji Performans (BEP) Yönetmeli¤i ve
Kanunu kapsamında, Enerji Yöneticisi kursiyerlerinden oluﬂan 10 kiﬂilik makine ve elektrik
mühendisi grubu katıldı. Ytong ürünlerinin de tanıtıldı¤ı seminerde, TS 825 ve yönetmelikler
hakkında bilgiler verilerek, tek katmanlı dıﬂ duvar sisteminin avantajları da aktarıldı.

Folklörcülerimiz yar›ﬂt›
Tekirda¤ Valilik Kupası Halk Oyunları Yarıﬂması, 21 ﬁubat 2010 tarihinde
gerçekleﬂtirildi. Çukuryurt Türk Ytong ‹lkö¤retim Okulu ö¤rencilerinin
de katıldı¤ı yarıﬂma oldukça çekiﬂmeli geçti. Yarıﬂmaya ilk kez katılan
ö¤rencilerimiz geleneksel dalda yıldızlar kategorisinde il dördüncüsü
oldu. Kendilerini tebrik ediyoruz.

2010 Yapı Fuarında buluﬂalım
Yapı sektöründen çeﬂitli ürünlerin ve hizmetlerin sergilendi¤i Uluslararası Yapı 2010 Fuar› ‹stanbul'da
5-9 Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleﬂtirilecek. ‹stanbul Beylikdüzü’nde yapılacak fuara Ytong da
bir standla katılacak ve standda Ytong ürünlerinin yanısıra Ytong Multipor da sergilenecek.
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Sat›ﬂç›n›n çantas›nda ne var?
Baﬂar›l› bir sat›ﬂ görüﬂmesi için odaklan›lmas› gereken pek
çok önemli nokta vard›r. Ytong sat›ﬂ yetkililerine sorduk,
çantan›zda müﬂterileriniz için ne var? ‹ﬂte cevab›:

Bunlar›n d›ﬂ›nda, satt›¤› malzemelere ait numune, broﬂür,
doküman ve varsa notebook. Ayr›ca gidece¤i müﬂteri profiline
göre, müﬂterinin hoﬂuna gidecek ufak tefek hediyeler olabilir.

Metin Soytürk
B. Marmara Bölge Sat›ﬂ ﬁefi
Bir sat›ﬂ görüﬂmesini yürütürken, temsil
etti¤iniz ürünle ilgili bilgi sahibi olmak tek
baﬂ›na yeterli de¤ildir. Zaman zaman bu
bilgileri görsel olarak sunman›z ve
ispatlaman›z gerekebilir. Bana göre bir sat›ﬂç›n›n çantas›nda
mutlaka bulunmas› gereken ürünler ﬂunlard›r:
•Teknik raporlar› içeren argüman dosyas› •Kartvizitlik
•Sipariﬂ Formu •Tahsilat Makbuzu •Hesap makinesi

Mustafa ‹ncirli
D. Marmara Bölge Sat›ﬂ ﬁefi
Müﬂterilerimle güvenilir bir iletiﬂim kurmaya,
do¤ru karar› verebilmeleri için gerekli olan
tüm verileri sunmaya özen gösteririm.
Baﬂar›l› bir sat›ﬂ›n, güven ile baﬂlayaca¤›na
inand›¤›m için çantamda eksik etmedi¤im ürünler ﬂunlard›r:
•Ajanda •Teknik raporlar› içeren argüman dosyas›
•Referans foto¤raflar› •Kartvizit •Ürün broﬂür ve föyleri
• Sipariﬂ ile ilgi evraklar •Hesap makinesi ve notebook

Ytong Öneri Yar›ﬂmas› sonuçland›
Ytong çalıﬂanlarına yönelik olarak ilki düzenlenen YTONG 2009
Öneri Yarıﬂması sonuçlandı. Yarıﬂmada, Türk Ytong
fabrikalarında ve yönetim merkezinde uygulanacak yenilikçi
fikirlerin ortaya çıkarılması ve gerek üretimde gerek tüm
operasyonel faaliyette verimlili¤i artırmak için çalıﬂanların
önerilerinin alınması, de¤erlendirilmesi ve ödüllendirilmesi
amaçlandı.
Öneri yarıﬂmasına toplam 26 öneri katıldı ve yapılan
de¤erlendirmede, ‹ﬂletme ve Satıﬂ grubundan olmak üzere iki
öneriye birincilik ödülü verildi. Gösterdikleri ilgi, araﬂtırmacı
çalıﬂmaları ve yenilikçi bakıﬂ açıları ile ﬂirkete ve yarıﬂmaya
sa¤ladıkları katkı nedeni ile ödül almayan di¤er tüm
katılımcılara da mansiyon
ödülü verildi. Kat›l›mc›lar
14 Aralık 2009 tarihinde
Pendik fabrikasında
düzelenen törenle
ödüllerini ald›.

Teknik zirve
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Birincilik Ödülü: ‹ﬂletme Grubu (Erkan YAVUZ-Bakım Ve Yrd. ‹ﬂl. ﬁefi, Ahmet
YILMAZ-Bakım Ve Yrd. ‹ﬂl. ﬁef Yrd. Murat KESK‹N-Elektronik Tek., Zekeriya
ECEV‹T- Elektrik Tek., Engin MENEKﬁE-Elektrik Bak. Pers., Naim KENARElektrik Bak. Pers. Ramadan ﬁEN-Mek. Bak. Pers., Hüseyin ERG‹N-Mek. Bak.
Pers., Ramazan TAL‹P-Mek. Bak. Pers., Ekrem TOSUN-Mek. Bak. Pers.,
Basri MER‹Ç-Mak. Ya¤lama Pers.)
Öneri: Toz Ö¤ütme Dairesi Ana Fan Sisteminde Enerji Tasarrufu Çalıﬂması
Birincilik Ödülü: Satıﬂ Grubu (‹brahim Engin ÖZTÜRK, Antalya Bölge Satıﬂ
Sorumlusu)
Öneri: Ytong Akademi E¤itim Programı
‹kincilik Ödülü: ﬁükrü YILMAZ, Antalya Ytong Fabrikası Mekanik Bakım Elemanı
Öneri: Antalya kuvarsit madeninde yüksek iﬂletme maliyetli yıkama tamburu
yerine, daha düﬂük iﬂletme maliyetine sahip çift helezonlu yıkama sistemi
kurulması
Mansiyon Ödülleri: Levent Ö⁄DÜK- Antalya Bölge Satıﬂ Md., Aytaç ÖZER Trakya
Fab. Ayırma Pal. Op., A. Görkem SARAN-Donatılı Malz. Satıﬂ Sor., Ömer
SULUBACAK- Bilgi ‹ﬂlem ﬁefi, ‹brahim GEZER-Pendik Fab. Bakım ve Yrd. ‹ﬂl.
ﬁefi, Levent GÜRGAN-Antalya Fab. Elektrik Bak., Aziz GÜNDÜZ-Ant. Fab. Mek.
Bak. Ustabaﬂı, Ali KUT-Ant. Fab. Ayırma Op. Yrd., Zekeriya SAKAR-Ant. Fab.
Vardiya Amiri

Türk Ytong’un her yıl düzenledi¤i teknik toplantı, bu yıl 23 – 24 ﬁubat tarihlerinde
Pendik, Trakya, Bilecik, Antalya teknik ekiplerinin katılımı ile ‹stanbul’da
gerçekleﬂtirildi. Toplantının ilk gününde 2009 yılı ‹ﬂletmeler, Kalite Güvence ve
Laboratuvar sunumları yapıldı, ürün dıﬂ kalite de¤erlendirme raporları görüﬂüldü.
Toplantının ikinci gününde ise fabrikalarda yıl boyunca yapılan verimlili¤i artırıcı
ve tasarrufa yönelik çalıﬂmalar görüﬂülerek, teknik ekipler arası bilgi ve tecrübe
aktarımları gerçekleﬂtirildi. Toplantıda 2009 yılında yapılan yatırımlar de¤erlendirildi,
2010 yılı yapılacak yatırımlar ve uzun vadeli ihtiyaçlar da planlandı. Her yıl tekrarlanan
teknik toplantı; Xella ve Türk Ytong bilgi birikiminin ortak paylaﬂım platformu
olması nedeni ile katılımcılara güncel bilgilerin aktarılması, araﬂtırma-geliﬂtirme
çalıﬂmaları hakkında bilgi edinilmesi yönünde katkı sa¤lıyor.

departman

Ticaret Müdürlü¤ü

Departmanlar
arası köprü
Ticaret Müdürlü¤ü departmanı, 30 yıllık tecrübeye sahip Gani
Özgencer önderli¤inde; tüm Ytong ve yan ürünlerin zamanında,
hızlı ve eksiksiz teslim edilmesi ve bunların tahsilatının da aynı
özenle yürütümünden sorumludur.

Ytong’un aynı zamanda dıﬂarıya açılan penceresi olan bölümde,
yo¤un çalıﬂma temposuna ra¤men güleryüzlü olmaya ve insan
iliﬂkilerinde özenli davranmaya önem veriliyor. Gün içinde hızlı
telefon trafi¤i ile müﬂterilerin soruları cevaplandırılırken, saha
satıﬂ ekibi ile de iletiﬂim hiç kesilmiyor. Departman Müdürü
Gani Özgencer, iﬂlerinin en zor tarafının “hatasız çalıﬂmak
zorunda olmaları” oldu¤unu söyleyerek “amacımız, malzemeyi
zamanında teslim edip, yılsonundaki sevkiyat hedeflerimize
ulaﬂmaktır.” diyor.

Bölüm güne, müﬂterilerden ve satıﬂ temsilcilerinden gelen
sipariﬂleri kontrol ve kayıt iﬂiyle baﬂlar. Bu sipariﬂleri
de¤erlendiren ekip, Pendik, Trakya ve Bilecik fabrikaları için
ayrı ayrı hazırladıkları programlarla, müﬂterilerin talebine
uygun üretim ve sevkıyat planlamasını hazırlar.

30 yılın
ardından
30 yıl, bir iﬂletmenin “köklü ﬂirket”
ünvanı kazanmasını hakettirecek
kadar uzun bir süre.
Ya çalıﬂanlar için?
Aslan Karataﬂ
Aynı iﬂletmede baﬂarıyla sürdürülmüﬂ
uzun hizmet süresi, bir çalıﬂan için de önemli ve takdir edilmesi
gereken bir süreç. Buna içimizden bir örnek olan Aslan Karataﬂ,
geçti¤imiz Kuruluﬂ Yıldönümü Kutlaması'nda 30 yıllık hizmet
plaketi aldı. 21 yaﬂında genç bir kaynakçı olarak baﬂladı¤ı
Ytong serüvenine yıllar içinde gösterdi¤i baﬂarılarla, hep daha
fazla sorumluluklar yüklenerek devam etti. Önce postabaﬂıla¤a,
sonra ustabaﬂılı¤a terfi etti. Bugün Pendik Ytong fabrikası'nda
deneyimli bir Atölye Teknisyeni olarak çalıﬂıyor. Karataﬂ,
Ytong'daki baﬂarılı çalıﬂma yaﬂamının de¤erlendirmesini kısaca
ﬂöyle yapıyor: "Her zaman iﬂimi çok severek yaptım ve baﬂarılı
olmak için çalıﬂtım. Hata yapmamayı kendime hedef edindim.
‹yi iliﬂkilerin baﬂarının anahtarı oldu¤unu düﬂünerek, amir ve
çalıﬂma arkadaﬂlarımla her zaman iyi geçinmeye özen
gösterdim. Ytong'u kendi evim gibi gördüm, titizlikle
sahiplendim" Görev süresi boyunca, ekip arkadaﬂları ve
amirleriyle birlikte, üretimde kullanılan bir çok makine, ekipman
ve sistemin verimlili¤ini artırıcı fikirleri hayata geçirdiklerini,
bunların sonucunda iﬂletmede enerji tasarrufu sa¤layan
iyileﬂtirmeler yaptıklarını gururla ifade ediyor.
Evli olan Karataﬂ, biri üniversiteden mezun di¤eri de hala
üniversite de e¤itim gören çocuklarıyla da gurur duyuyor.

Soldan sa¤a: Enis Öge, Yusuf Sa¤lam, Ceyda Yay, Gani Özgencer, Deniz Erdo¤an,
Erkan Bulutlar, Metin Atasever, Gökhan Erdem

1981 do¤umlu Hüseyin Avcan, 2002 yılında Selçuk Üniv.i
MYO ‹nﬂaat Teknikerli¤i bölümünden mezun oldu. 2005
yılından itibaren inﬂaat sektörlerde faaliyet gösteren
firmalarda Satıﬂ Yönetmeni olarak deneyim kazanan
Avcan, Ekim 2009’da Antalya fabrikası Satıﬂ Müdürlü¤ü bünyesinde
Bölge Satıﬂ Sorumlusu olarak göreve baﬂlamıﬂtır.
Pendik Orhan Sinan Hamzao¤lu ‹lkö¤retim okulunda ilk
ve orta ö¤renimini tamamlayan Hüray Gökhan Erdar
1980 yılında do¤muﬂtur. 2002 yılından itibaren farklı
sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda ﬂoför olarak
deneyim kazanan Erdar, Ocak 2010’da Pendik fabrikasında Genel Md.
Yrd. (Teknik) ﬁoförü olarak göreve baﬂlamıﬂtır.
Barıﬂ Cırık, 2002 yılında Fırat Üniv. ‹nﬂaat Müh.
bölümünden mezun oldu. 1980 do¤umlu olan Cırık, 2003
yılından itibaren inﬂaat sektörlerde faaliyet gösteren
firmalarda Saha Mühendisi, ﬁantiye ﬁefi olarak deneyim
kazanmıﬂ; Ocak 2010’da Antalya fabrikası Satıﬂ Müdürlü¤ü bünyesinde
Proje Uygulama Sorumlusu olarak göreve baﬂlamıﬂtır.
1980 do¤umlu R. Emrah KONUK, 2003 yılında Afyon
Kocatepe Üniv. Seramik Müh. bölümünden mezun oldu.
2004 yılından itibaren üretim sektöründe deneyim kazandı.
Haziran 2009 tarihinden itibaren Bilecik fabrikasında
Hammaddeler ve Üretim Müh. olarak görev yapmakta olan Konuk,
ﬁubat 2010 tarihi itibariyle Hammadde ve Üretim ﬁefli¤i görevine
atanmıﬂtır.
1972 yılında do¤an H. Gürkan AKTU⁄, 1998 yılında Gazi
Üniv. Kimya Müh. bölümünden mezun oldu. 1997 yılından
itibaren üretim sektöründe deneyim kazandı. Haziran
2009 tarihinden itibaren Antalya fabrikasında Üretim ve
Hammaddeler Müh. olarak görev yapmakta olan Aktu¤, ﬁubat 2010
tarihi itibariyle Hammadde ve Üretim ﬁefli¤i görevine atanmıﬂtır.
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Atamalar Aram›za Kat›lanlar

Malzemelerin kamyonlara hasarsız yüklenerek eksiksiz teslim
edilmesi ve ahﬂap paletlerin geri toplanması Ticaret
Müdürlü¤ü’ne ba¤lı Sevkiyat Bölümü’nün görevidir. Düzenlenen
faturaların da¤ıtımı ve günlük tahsilat programı da rutin görevler
arasındadır. Ticaret servisi bu görevlerle üretim, satıﬂ ve mali
iﬂler arasında bir köprü konumundadır.

Bir liderle çal›ﬂacak
liderler ar›yoruz!
‹nﬂaat ve/veya makine uzmanl›k konular›nda
akademik kariyer yapm›ﬂ doktor mühendis
ve/veya yüksek mühendisler, gazbeton
sektöründe dünyan›n ve Türkiye'nin lideri olan
YTONG, görevlendirmek için sizleri bekliyor.

•
•
•
•

Genel Nitelikler:
Almanca ve/veya ‹ngilizce lisan› üst düzey bilgisi,
Sektöründe uygulama ve sat›ﬂ deneyimi,
Seyahat engeli olmamas›,
Askerlik görevini yapm›ﬂ olmas›,

‹ﬂ Tan›m›:
• Makine Mühendisleri için: Ülke ve AB
standartlar›nda ›s› teknolojisi ve yal›t›m konular›,
• ‹nﬂaat Mühendisleri için: Ülke ve AB
standartlar›nda statik ve deprem konular›.
‹lgilenen adaylar›n foto¤rafl› özgeçmiﬂlerini “Is›”
veya “Deprem” rumuzu ile 16.04.2010 tarihine kadar
ik@ytong.com.tr adresine veya 0216 396 19 61 nolu
faksa göndermeleri rica olunur.

Tüm baﬂvurular gizlilik ilkesine göre de¤erlendirilerek,
sadece uygun adaylarla irtibata geçilecektir.

