
Eylül 2013 / Sayı: 28

• 20 Ülkeden Ytong Uzmanları Deprem ve Enerji Verimliliği Panelinde Buluştu
• “50 Yıllık” Öykümüz Kitap Oldu

50. Yaşımızı Görkemli 
bir Törenle Kutladık
50. Yaşımızı Görkemli 
bir Törenle Kutladık

ÖZEL



Yapım: İş Dünyası Yayıncılık Ltd. Şti. / www.b2bmedya.com
Baskı ve Cilt: Altan Basım Ltd.

YTONG Aktüel, Türk Ytong Sanayi A.Ş.’nin ücretsiz yayınıdır.

Yayın Kurulu: Gökhan Erel - Lebriz Akdeniz - Eda Uzun
Adres: Türk YTONG Sanayi A.Ş. Pendik 34899 İstanbul
Tel: 0216 396 66 00 - Faks: 0216 396 19 61
bilgi@ytong.com.tr • www.ytong.com.tr

2

50. Yıl Mesajları
Jan Buck-Emden 
CEO Xella Grup

F.Fethi Hinginar 
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı

Nükhet Demiren 
Türk Ytong Yönetim Kurulu 
Murahhas Üyesi

Gökhan Erel
Türk Ytong Genel Müdürü

4

Türk Ytong Kurucu ve Onursal 
Başkanı Bülent Demiren

Başyazı3 850. Yıl
50. Yaşımızı Görkemli 
bir Törenle Kutladık

Dünyanın 20 Ülkesinden Ytong 
Uzmanları Deprem ve Enerji 
Verimliliği Panelinde Buluştu

Panel7
Röportaj
“50 Yıllık” Öykümüz Kitap Oldu

14



3

BAŞYAZI

Muhterem Misafi rler, 
Ytong Camiasının Değerli Üyeleri,
Muhterem Misafi rler, 
Ytong Camiasının Değerli Üyeleri,

Türk Ytong Onursal Başkanı Bülent Demiren’in 50. Yıl gecesi açılış konuşmasından

50. yaşgünümüzü kutladığımız bu 
yıl, Türk Ytong’u bugüne getirmiş 
kurucularımızı, ortaklarımızı ve 

tüm çalışanlarımızı şükranla, aramızdan ebe-
diyen ayrılmış olanları da rahmetle anıyorum.

Türk Ytong, 50. kuruluş yıldönümünü siz-
lerle ve İstanbul’a bu maksatla gelmiş, dün-
yadaki diğer Ytong şirketleri müdür ve tem-
silcileriyle birlikte kutlamaktan büyük onur 
duymaktadır.

Şimdi, ikinci 50 yılına girerken, Türk Ytong’un 
ilk 50 yıllık başarısını sağlayan 5 fabrikamızı  
kurmuş ve işletmekte olan tüm çalışanlarımızı 
sizlere tanıtmak ve alkışlamak isterdim. Bu 
mümkün olmadığına göre, temsilen, bugünkü 
baş yöneticileri, diğer bir tabirle kaptanları 
sizlere takdim etmekle, şeref duyacağım:

Önce işçi temsilcileri.
Sonra fabrika  müdürlerini davet ederim.
Sonra  satış müdürlerini rica ederim.
Nihayet Genel Müdür ve Yardımcıları,
Ve... Yönetim Kurulu’nu
takdim ederim.

Bu suretle, Türk Ytong’un, takriben 500 
kişiyi bulan mevcudunu sizlere takdim etmiş 
oldum. 

Eşlerle birlikte ve her aileye 3 çocuk hesa-
bıyla 2.500 kişilik Türk Ytong kafi lesi harekete 
geçmiştir!

Yolunuz açık olsun.

Kurucu ve Onursal Başkan Bülent Demiren



50. YIL MESAJLARI

50 Yıl Türk Ytong - Bu çok özel bir yıldönümü ve çok özel 
bir başarı. Şirketin bu başarıya ulaşmasında tüm çalı-
şanların önemli katkısı olmuştur, öyle ki onlarsız bu 

başarı hiçbir şekilde elde edilemezdi. Başarılı bir şirketi oluşturan 
bu değerlerdir. Şirketteki herkes kendini Güven ve İnanırlık, İno-
vasyon ve Yüksek Kalite beklentisi gibi değerlere bağlı hissetmek-
tedir. Ytong markası olarak verilen sözün tutulması, Türk Ytong’da 
yaşanan bir şirket kültürüdür. Müşteri ve iş ortakları, vaad edilen 
bu başarı sözüne güvenebilirler. 

Bir şirketin kendisini 50 yılı aşkın bir süredir başarılı bir şekilde 
geliştirmesi ve pazarın tüm zorluklarının üstesinden gelebilmesi 
için cesur girişimcilere ve akıllı kararlara ihtiyacı vardır. Türk Ytong 
geriye baktığında, uzun geçmişini ve geleneklerini görecektir; ancak 
aslında görülmesi gereken Türk Ytong’un, inşaatın ve yapılaşmanın 
geleceği için kendisini nasıl sorumlu hissettiğidir.

Ytong markasının lisans vereni olarak bizler, Türk Ytong’un bu 
başarısından dolayı mutluluk duymaktayız. Bizler ortak olarak 
şirketin olumlu gelişimine katkı sağlama imkanına sahip olmak-
tan gurur duyuyoruz. Onlarca yıldır süren işbirliğimize ve dostluk 
bağımıza minnettarız.

Xella Grubu’ndaki tüm personel adına  50. yaşınızı canı gönülden 
kutluyorum!

Başarılı çalışmalarından dolayı şirketin tüm çalışanlarına teşek-
kürlerimi sunuyor ve Türk Ytong’a bol şans diliyorum.

Sevgili İş Arkadaşları,
Sayın Ortaklar,

50 Jahre Türk Ytong - das ist ein ganz 
besonderes Jubiläum und eine ganz 
besondere Leistung. Ganz besonders 

maßgeblich für diese Leistung sind die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiters des Unternehmens, die den Erfolg erst 
ermöglichen und ohne die gar nichts ginge. 

Und es sind die Werte, die ein erfolgreiches 
Unternehmen ausmachen. Werte wie Zuverlässigkeit 
und Glaubwürdigkeit, Innovationsfähigkeit und ein hoher 
Qualitätsanspruch, denen sich alle im Unternehmen 
verbunden fühlen. Das Markenversprechen von Ytong ist 
bei Türk Ytong lebendige Unternehmenskultur. 

Kunden und Geschäftspartner können sich auf dieses 
Leistungsversprechen verlassen. Es braucht aber auch 
mutige Unternehmer und kluge unternehmerische 
Entscheidungen, damit ein Unternehmen sich über 50 
Jahre erfolgreich entwickeln und alle Herausforderungen 
des Marktes meistern kann. Türk Ytong kann auf eine 
lange Geschichte und Tradition zurückblicken. Aber es ist 
vor allem die Zukunft des Bauens, der man sich bei Türk 
Ytong verpfl ichtet fühlt.

Als Lizenzgeber der Marke Ytong freuen wir uns sehr 
über den Erfolg von Türk Ytong. Wir sind stolz darauf, 
als Mitgesellschafter zu der guten Entwicklung des 
Unternehmens beitragen zu dürfen. Wir sind dankbar 
für die jahrzehntelange, gute Zusammenarbeit und die 
freundschaftliche Verbundenheit. 

Im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Xella Gruppe gratuliere ich herzlich zum 50. Geburtstag! 
Ich danke allen im Unternehmen Beschäftigten für die 
erfolgreiche Arbeit und wünsche Türk Ytong weiterhin viel 
Glück. 

Duisburg, im September 2013
Jan Buck-Emden, CEO Xella-Gruppe  

Liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sehr geehrte 
Geschäftspartnerinnen 
und Geschäftspartner,

Jan Buck-Emden
CEO Xella-Grup 
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Dünyada Yüzyılın Markası Ytong, 
Türkiye’de 50. Yılında... 

Ytong, geçtiğimiz yıl içinde Dünyada Yüzyılın Markaları ara-
sında yer alarak uluslararası tanınırlığını taçlandırmıştı. 
Türkiye’de de bu yıl Türk Ytong, inşaat sanayisi sektörünün 

gerçekten gurur duyulacak bir kuruluşu olarak 50. kuruluş yılını 
kutlamaktadır.

İnşaat sanayisi gibi iniş ve çıkışları çok olan bir sektörde, hemen 
her dönemde sürekli büyüyerek, kurumsal yapısını güçlendirerek 
ve sektörde her zaman fark yaratacak, örnek olacak bir kalite ve 
yönetim anlayışı ile 50. yıla gelmek, Ytong mensubu olan herkesin 
büyük gurur duyacağı bir gelişmedir.

Ytong Türkiye’de “Yalıtım Bilinci”, “Uluslararası Standartlar”, 
“Kalite” ve “İnovasyon” konularında sürekli bir gelişim içinde 
olmuştur.

Ytong, Türkiye’nin yapılaşmasında “Enerji Verimliliği”, “Tasar-
ruf“ ve “Çevre Bilinci” gibi evrensel gelişmeleri inşaat sektörünün 
gündemine getirmek için kesintisiz çalışmıştır.

Ytong Türkiye’nin inşaat sektörünün organizasyon yeteneği-
nin gelişmesinde, mesleki sivil toplum örgütlerinin kuruluşunda, 
etkinleştirilmesinde her zaman öncülük etmiştir. Türkiye İnşaat 
Malzemesi Sanayicileri Derneği (İMSAD), Türkiye Prefabrik Birliği, 
Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) ve Çevre Dostu Yeşil 
Binalar Derneği (ÇEDBİK) Türk Ytong’un, kuruluşlarında öncülük 
ettiği ve bugün inşaat sektörümüzde söz sahibi olan sivil toplum 
kuruluşlarıdır.

 
Türk Ytong çalışanları, Yetkili Satıcıları ve iş ortaklarıyla çok 

yakın bir işbirliği anlayışını benimsemiş ve bu anlayış Türk Ytong’un 
başarılarının temel kriterlerinden biri olmuştur.

Benim de Mali ve İdari İşler Müdürü olarak başlayan ve 35. 
hizmet yılıma girdiğim Türk Ytong yaşamımda her zaman benim-
sediğim ve arkadaşlarımla paylaştığım bir deyişimi burada da 
sizlerle paylaşmak istiyorum: 
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F. Fethi Hinginar
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı

“HAYATINIZDA BAŞARIYA ULAŞTIĞINIZ HER HEDEFİ DAHA 
YÜKSEK HEDEFLERİNİZİN BİR BASAMAĞI OLARAK GÖRÜN. O 
ZAMAN SONSUZA DEK BAŞARI SİZİNDİR.”

Türk Ytong’un bugünlere gelmesinde emeği, katkısı olan ve 
bugün aramızda olan ve olamayan herkese en içten şükranlarımı 
sunuyor ve bundan sonraki yıllarda da YTONG’umuza sonsuz 
başarılar diliyorum.



50. YIL MESAJLARI

Nükhet Demiren 
Türk Ytong Yönetim Kurulu 

Murahhas Üyesi 

50. yılı kutlamak, bugünün hızlı dünya-
sında bir şirket için çok özel ve nadir bir 
başarı. Bu günlerde, hepimizin tek tek 

çok önemli bir parçası olduğu Türk Ytong’un ilk 50 
yılının hikayesini hep birlikte ve gururla anlatıyoruz. 

Yarım asır öncesinden sürdürülebilir bir gelecek 
için ülkemize çok fazla fayda sağlayacak bir mal-
zemeyi görmek ve üretmek, gerekli olan tekniği ve 
standardları uygulayarak, uygulayıcıyı ve kullanıcıyı 
bilgilendirerek yaygınlaştırmak, müthiş bir vizyon ve 
tutku sahibi olmak demektir. Ağabeyim Selim Demi-
ren ile birlikte biz, sevgili babamız Bülent Demiren 
sayesinde, bu vizyonla beraber büyüdük, yaşadık ve 
hayatımızın ayrılmaz bir parçası olan Türk Ytong’u 

Dergimizin bu sayısında, 50. kuruluş yıldönü-
münü kutlayan şirketimizin haklı onurunu 
ve gururunu yaşıyoruz. 

50 yıl önce, Türkiye’miz sanayileşmeye başladı-
ğında Türk Ytong’un da temelleri atılmaya başlan-
mış oldu. Türk Ytong, sadece ortaklarına bir eko-
nomik değer yaratmak üzere değil, aynı zamanda 
Türkiye’nin ilerlemesini, çağdaşlaşmasını, Avru-
pa’daki sanayi devrimini yakalamasını hayal eden, 
planlayan ve gerçekleştirmek üzere harekete geçen 
bir vizyonun ve bilincin eseridir.

Günümüze gelene kadar Türkiye’de ve dünyada 
yaşanan gerek siyasi ve gerekse ekonomik birçok 
sıkıntının üstesinden gelerek büyümesini sürdür-
müştür.

Bugün artık markamız, ürüne adını vermiş ve Türkiye’de oluşan 
birçok standart ve yönetmeliklere de öncülük etmiştir.

Türk Ytong, geride bıraktığı 50 yılın tamamında, eğitmek ve 
eğitilmekten hiç ödün vermemiş ve gelişen inşaat sektörüne layık 

Sevgili Ytong Ailesi ve Ytong Dostları,

Değerli Ytong Ailesi,

hep bir kardeşimiz gibi bildik.  Hedefl ere ulaşıldığını 
gördüğümüz 50. yılımızda başta Bülent Demiren 
olmak üzere tüm kurucularımıza ve bu yolda bütün 
zamanlarda büyük emek harcayan hepinize hayran-
lık ve teşekkürlerimi ifade ediyorum.

Şirketimizin değerlerini koruyarak, devamlılığımız 
için gerekli olan kurumsal bilgimiz ve insan kayna-
ğımızla, markamızın liderliğini ve kalite anlayışımızı 
daha da ileriye götürerek çalışacağımız, hızla büyü-
yen Türkiye’mizde her türlü öncülüğü hedefl ediğimiz 
ikinci 50 yılımıza başlıyoruz. 

Bir takım olarak devraldığımız bu bayrağı, layık 
olduğu şekliyle taşıyacağımıza emin olabilirsiniz.

olabilmek için tüm gücüyle çalışmıştır. Ekip çalış-
ması her zaman en önemli unsurumuz olmuş, bilgi 
birikimimizi ve tecrübemizi bu geçen 50 yıl içeri-
sinde bir sonraki nesle aktarma konusunda azami 
özeni göstermiştir.

Bugün piyasaya sunduğumuz ürünün son 
noktaya kadar ulaşması, kim bilir kaç bin saat-
lik toplantılara, kaç kişinin alın terine, kaç hayal 
kırıklığına, uykusuz gecelere mal olmuştur. Ama 
takım çalışmasının, saygının, sevginin, iyi niyetin, 
dürüstlüğün olduğu yerde başarı da kaçınılmaz 
oluyor; tüm yorgunluklar başarı gelince unutuluyor, 
hatta yerini büyük bir sevince ve gurura bırakıyor. 

Bugünlere gelmemizde emeği geçen, başta 
Onursal Başkanımız Sayın Bülent Demiren olmak üzere herkese 
sonsuz minnet borcumuz var. Bizleri, yani bir sonraki nesli çok zor 
bir görev bekliyor, bunun bilincindeyiz. Geçmişimize baktığımızda 
elde edilen başarıyı sürdürebilmek ve hatta geliştirebilmek tek 
amacımız.

Nice 50 Yıllara!

Gökhan Erel 
Türk Ytong Genel Müdürü 
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PANEL

Kuruluşumuzun 50. yılı kapsamında düzenlediğimiz etkinliklere bir yenisini daha ekledik.
Yapılarda depreme dayanıklılık ve enerji verimliliği denilince akla gelen ilk malzeme olan 
Ytong’un, Türkiye’deki 50. yılı onuruna düzenlenen panele, dünyanın 20 ülkesinden Ytong 
uzmanları ve Türk akademisyenler katıldı. Haliç Kongre Merkezi’nde 13 Eylül günü düzenlenen 
“Deprem Bölgelerinde Sürdürülebilir Yapı Kavramları ve Yapılarda Enerji Verimliliği” konulu 
panel, katılımcıların yoğun ilgisi altında gerçekleşti.

50. kuruluş yıldönümümüz onuruna, 13 Eylül’de, Haliç Kongre 
Merkezi’nde uluslararası bir panel düzenlendik. Türk aka-
demisyenler ve dünyanın 20 ülkesinden gelen Ytong uzman-

larının katılımıyla gerçekleştirilen panelin moderatörlüğünü, Türk 
Ytong Genel Müdürü Gökhan Erel yaptı. 

Panelin “Deprem Bölgelerinde Sürdürülebilir Yapı Kavramları” 
konulu ilk oturumunda, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma 
Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Nuray Aydınoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
Öğretim Üyesi ve Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarı Eş 
Başkanı Prof. Dr. Alper İlki ve Türk Ytong’un Alman ortağı Xella 
Group şirketinin Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanı Torsten 
Schoch birer bildiri sundular.

“Yapılarda Enerji Verimliliği” konulu ikinci oturumda ise İstan-
bul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof.
Dr. Ahmet Arısoy, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Heperkan ve Torsten Schoch bildi-
rilerini sundular.

Panel, soru-cevap bölümünün ardından öğle yemeğiyle sona 
erdi.

Dünyanın 20 Ülkesinden Ytong Uzmanları 
Deprem ve Enerji Verimliliği Panelinde Buluştu
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50. YIL

50. Yaşımızı Görkemli bir Törenle Kutladık50. Yaşımızı Görkemli bir Törenle Kutladık
50. kuruluş yıldönümümüzü, 13 Eylül akşamı Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen 
görkemli bir törenle kutladık. Törene iş dünyasından, üniversiteler ve medyadan 600 
kişilik seçkin bir davetli topluluğu katıldı. Gecede Türk Ytong’un kurucularına ve 
ortaklarına Şükran Plaketleri verildi. Ytong’un Alman ortağı Xella Şirketi Başkanı 
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50. Yaşımızı Görkemli bir Törenle Kutladık50. Yaşımızı Görkemli bir Törenle Kutladık
Jan Buck-Emden’in Türk Ytong’un kurucusu  Bülent Demiren’e, kendisi için hazırlanan 
bir büst hediye etmesi ile salonda duygusal anlar yaşandı. 50. Yıl Kutlaması’nda sahne 
alan Anadolu Ateşi Grubu ile Ferhan-Ferzan Önder piyano ikilisinin resitali ise geceye 
renk kattı. 
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50. YIL

50. kuruluş yıldönümümüz için 13 Eylül 
Cuma akşamı İstanbul Haliç Kongre 
Merkezi’nde bir tören düzenledik. Törene, 

şirketimizin kurucuları ve yönetim kurulu üyeleri başta 
olmak üzere iş dünyasından, üniversitelerden ve med-
yadan 600 kişilik seçkin bir davetli topluluğu katıldı. 
Ayrıca Ytong’un Alman ortağı Xella Şirketi Başkanı 
Jan Buck-Emden ve dünyadaki 20 Ytong üreticisi ülke 
başkanı ve temsilcileri de geceye katılarak, mutlulu-
ğumuza ortak oldular.

Usta belgeselci Nebil Özgentürk’ün hazırladığı, 
şirketimizin mücadele ve başarı dolu yarım asırlık 
hikâyesinden köşe taşı niteliğindeki olayları anlatan 
kısa filmle başlayan törenin açılış konuşmasını Türk 
Ytong’un Kurucusu ve Onursal Başkanı Bülent Demi-
ren yaptı. Demiren, konuşmasında, “Bu akşam, Türk 
Ytong’u bugüne getirmiş, kurucularımızı, ortaklarımızı 
ve tüm çalışanlarımızı şükranla, aramızdan ebedi-
yen ayrılmış olanları da rahmetle anmaktayız. Bu yıl 
Türk Ytong, 50 yaşını idrak etmektedir. Türk Ytong, 
50. yıldönümünü sizlerle ve İstanbul’a bu maksatla 
gelmiş, dünyadaki diğer Ytong şirketleri müdür ve 
temsilcileriyle birlikte kutlamaktan çok mutludur” 
diyerek, şirketin yeni nesil üst yönetimini ve sayısı beş 
yüzü aşan Ytong ailesini temsilen bir grup çalışanı 
sahneye davet etti. 

Bülent Demiren’in konuşmasının ardından Anadolu 
Ateşi grubu sahne aldı. Yaptığı etkileyici şovlarla tüm 
dünyanın hayranlığını kazanan Anadolu Ateşi’nin özel 
dans gösterisi, davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Türk Ytong’un Kurucusu ve Onursal Başkanı Bülent Demiren

Anadolu’nun zengin kültürünü ve dansın büyüsünü, görsel bir şölenle sahnelere taşıyan Anadolu Ateşi gecemize büyük renk kattı
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İsmet İnönü’nün kızı Özden Toker plaketini alırken...

Türk Ytong’un bugüne ulaşmasında, Bülent Demiren’in ilk günden beri hep 
yanında olmuş, her koşulda ona inanmış ve desteğini hiç esirgememiş eski 
bir dost ve iş ortağı olan Hikmet Günay’a da bir plaket sunuldu

Ytong’un ilk kurucu heyetinde yer alan M. Halûk Emiroğlu plaketini alırken...

Türk Ytong’un ilk kurucu heyetinde yer alan Altan Gökçek

1965 yılında, Pendik fabrikasında inşaat ve montaj işleri devam ederken, 
Türk Ytong ilk siparişini almıştı. Fabrika daha üretime geçmemişken 
ve Ytong’un sağlıklı bir şekilde üretilip üretilemeyeceği bile henüz belli 
değilken, bu cesareti göstererek, henüz toprağa yeni düşmüş bir tohuma 
ilk can suyunu veren kişi, büyük işadamı Vehbi Koç’tan başkası değildi.
Koç ailesinin büyük katkısından ötürü Semahat Arsel’e de bir plaket 
sunuldu

Daha ilk günlerden Ytong’a projelerinde yer vererek destek olaran ünlü 
mimar ve yazar Aydın Boysan da plaketini Bülent Demiren’den aldı

Şükran Plaketleri Sunuldu
Gecede, Türk Ytong’un kurucularını ve ortaklarını onurlandırmak 

için yapılan “Şükran Plaketi” töreninde duygusal anlar yaşandı.
Ytong’un Türkiye’deki üretim süreci 1963 yılında Bakanlar 

Kurulu Kararı ile başlarken, kararı veren kurulun başkanlığını 
İsmet İnönü yapıyordu. Bu kapsamda ilk olarak, şirketin kuruluşuna 
yaptığı desteğe teşekkür etmek için İsmet İnönü adına kızı Özden 
Toker’e bir Şükran Plaketi sunuldu.
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den teşekkür etmek ve bir hediye vermek istiyorum. Bu hediye 
ile sizin Ytong için Türkiye’de bir girişimci, bir insan ve arkadaş 
olarak başardıklarınızı, kısacası hayatınızın eserini takdir etmek, 
ödüllendirmek istiyoruz. Vardığımız netice şu ki, bu takdirin ancak 
tek bir şekli olabilir. Almanca’da kullandığımız bir deyimle; sizi 
heykelleştirdik!” 

Buck-Emden, konuşmasının ardından Bülent Demiren için 
hazırlanan büstü kendisine sundu. Tamamen sürpriz olarak sunu-
lan bu hediye salondan büyük alkış aldı.

Törenin ardından dünyaca ünlü Türk piyano ikilisi Ferhan-Fer-
zan Önder kardeşler sahneye çıktı. İkilinin sunduğu piyano resitali 
davetlilerden büyük alkış topladı. 

50. yıl kutlamamız, Haliç’in eşsiz manzarasında, canlı müzik 
eşliğinde yenilen akşam yemeği ile son buldu.

Gecenin sonunda, araştırmacı-yazar Mehmet Altun tarafından 
kaleme alınan, 50 yıllık hikâyemizin fotoğrafl arla anlatıldığı “Türk 
Ytong-İlk 50 Yılın Öyküsü” adlı kitap davetlilere hediye edildi.

Bülent Demiren’e “Büst” Sürprizi!
Törende en duysusal an, Ytong’un Alman ortağı Xella Şirketi 

Başkanı Jan Buck-Emden’in konuşması sırasında yaşandı. Buck-
Emden konuşmasında Demiren için şunları söyledi: “50 yıldan 
beri, Türk Ytong ile biz Xella-Grubu’nu birbirine, Ytong markası 
için imzalanmış bir Lisans Sözleşmesi bağlıyor. Bu sürede bizim 
tarafımızda çok şeyler değişti. Yöneticiler geldi, yöneticiler gitti. 
Bizim şirketimiz birkaç defa satılarak el değiştirdi. Şirketin ismi bile 
değişti. Tek kalan ve günümüze kadar geçerliliğini kaybetmeyen 
ise Lisans Sözleşmemizdir. Bu 50 senede kalan ve geçerliliğini 
kaybetmeyen birşey daha var: O da sizsiniz.” 

“Siz bu Lisans Sözleşmesinin üzerine çok başarılı bir şirket kur-
dunuz. Ytong’un Türkiye’deki başarılı gelişmesi için gerekli olan her 
türlü temelleri siz attınız. Başka yatırımcılar da geçen zaman içinde 
Ytong’un Türkiye’deki potansiyelini gördüler ve gazbeton üretmek 
için yatırımlar yaptılar. Hâlâ, geçen 50 yıldan sonra da mutluluk ve 
gururla görüyoruz ki, Türk Ytong, pazarında 1 numaradır.”

“Biz, bu lisansı veren olarak Türk Ytong’un başarılı yolunu bir-
likte yaşadık. Bu başarılı yolu bizzat siz, büyük bir gayretle açtınız 
ve yönlendirdiniz.  Bu vesileyle sizi kelimenin tam anlamıyla giri-
şimci bir kişilik olarak tanıma fırsatım oldu. Önemli ölçüde sizin 
kurduğunuz bu şirketin kalbinizdeki yerini biliyorum. Sizin onlarca 
yıl bu şirketin ortakları için, tüm çalışanları için ve aynı zamanda 
biz lisans sahipleri için yarattığınız ve koruduğunuz çalışmalarınıza 
ve başarınıza büyük saygı duyuyorum. Bundan dolayı size gönül-

50. YIL

den teşekkür etmek ve bir hediye vermek istiyorum. Bu hediye 



Geceden renkli karelerGeceden renkli kareler

Kurucu ve Onursal Başkan Bülent Demiren ve Uluslararası 
Ytong Eski Başkanı Klaus Zimmermann

 Kurucu ve Onursal Başkan Bülent Demiren, Özden Toker ve Mehmet Altun

 Genel Müdür Gökhan Erel ve Eşi, Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar ve Eşi

Genel Müdür Yrd. Tolga Öztoprak, Kurucu ve Onursal Başkan 
Bülent Demiren, Murahhas Üye Nükhet Demiren
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Türkiye İMSAD Başkanı ve üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı F.Fethi Hinginar
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RÖPORTAJ

”50 Yıllık” Öykümüz Kitap Oldu
Büyük bir mücadele ve tutkunun eseri olarak bugünlere ulaşan Türk Ytong’un yarım asırlık göz 
kamaştırıcı geçmişini bir kitapta topladık.

Kuruluşumuzun 50. yıl dönümünü kapsamlı bir kitap ile 
taçlandırdık. “Türk Ytong - İlk 50 Yılın Öyküsü” adlı kitapta, 
1963 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile başlayan 50 yıllık 

yolculuğunda birçok ilki gerçekleştiren Türk Ytong’un başarı öyküsü 
tüm yönleriyle anlatılıyor. Araştırmacı-Yazar Mehmet Altun’un 
kaleme aldığı kitapta, şirketimizin 10 yıl süren doğum sürecinden 
günümüze kadar, kilometre taşı niteliğindeki olaylar, tarihi bilgiler, 
fotoğrafl ar, çeşitli görsel malzemeler, belgeler ve kişisel tanık-
lıklar yer alıyor. Kitapta Türk Ytong’un “fırtınalar”dan sıyrılarak 
nasıl büyümeyi başardığı ilgi çekici bilgiler ve renkli bir sunumla 
anlatılırken, şirketin en kıdemli çalışan ve iş ortaklarının kişisel 
anekdotları da kitaba renk katıyor.

Kurulduğu günden bu yana üretim kapasitesini ve satışlarını 40 
kat artıran, Türkiye’de yüzde 60 pazar payıyla sektörünün tartışıl-
maz lideri olan ve Avrupa’nın ikinci büyük üreticisi konumuna ula-
şan Türk Ytong’un Türk sanayisine ve inşaat sektörüne katkılarını 
gözler önüne seren “Türk Ytong - İlk 50 Yılın Öyküsü” adlı kitabın 
aynı zamanda öğrenciler, araştırmacılar ve genç mühendisler için 
yol gösterici bir kaynak olması amaçlandı.

Türk Ytong - İlk 50 Yılın Öyküsü kitabı, bir tasarım ve yayıncılık 
kuruluşu olan Kurumsal Yayınlar tarafından oldukça profesyonel 
bir yaklaşımla hazırlandı. Kitabın yazarı ise kurumsal yayınlar 
konusunda oldukça bilinen bir isim olan Mehmet Altun... Mehmet 
Altun ile kitabı, hazırlık sürecini ve Türk Ytong hakkındaki izlenim-
lerini konuştuk.

“Kitaba başladığımda Ytong benim için sadece özgün sarı amba-
lajı ve inşaatların o donuk griliğine aykırı beyaz görüntüsüyle 
dikkatimi çeken bir yapı malzemesiydi. Çok ilgili olmadığım bir 
sektöre ait bu malzemenin böylesine derin ve sıradışı bir hikâyesi 
olabileceğini hiç tahmin etmemiştim” diyerek konuşmasına baş-
layan Mehmet Altun, projeye başladıktan sonra ise ‘bir hazineyle’ 
karşılaştığını belirtiyor. “Türk Ytong, uzun yıllar kapağı kapalı kalmış 
bir sandık gibiydi. Kapak açılınca, içinden göz kamaştırıcı şeyler 
çıktı. Bir yanda bilimsel bir araştırma faaliyetinin sonucu olan üstün 
niteliklere sahip ve sürekli geliştirilen, yaşayan bir ürün; bir yanda 
50 yıllık çok renkli bir geçmişe sahip olan bir şirket; bir yanda da 
birlikte geçirdiğim her dakikasından mutluluk duyduğum, ülkesine 
yarar sağlama gayreti içinde her türlü mücadeleye ve zorluğa 
katlanmış şirket kurucu ve yöneticileri, Ytong projesini benim için 
çok özel hale getirdi” diyen Mehmet Altun, Ytong’un ilk günden 
bugüne, ülke için sosyal ve ekonomik bir fayda yaratma hedefi  
peşinde verdiği tutkulu mücadelenin enerjisinin, kitabın da temel 
motivasyon kaynağı olduğunu vurguluyor ve şu ifadeleri kullanıyor: 

Tek yaptığım, şapkamı çıkarmaktı
“Ytong’un Türkiye’de üretime başlamasının ardında, nice badi-

relerle dolu on yıllık bir uğraş olduğunu ilk öğrendiğimde, bu 
kararlılık karşısında tek yapabildiğim, şapkamı çıkarmak oldu.”

Araştırmacı-Yazar Mehmet Altun



Bülent Demiren’in kitaptaki önsözünden...

sanayileşmeye katkıda bulunmak gibi öncelikler, ticari kaygıların 
çok üzerinde olan idealist hedefl er olmuşlar. Ytong’un ısı yalıtım 
özelliği de, ülke ekonomisine ciddi katkıda bulunabileceği inancıyla 
o dönemlerde Bülent Bey’i çok etkilemiş. Dolayısıyla Bülent Bey’in 
ısı yalıtımı konusuna 50’li yılların sonunda inanması, ona böyle bir 
idealin peşinde koşma gücü vermiş. Kuruluş muhteşem. Karar-
lılık, istikrar, sebat, idealizm... Yani bugün törpülenmiş, aşınmış 
kavramlar Türk Ytong’un kuruluşunda temel taşlar olmuşlar. Yeni 
iş adamlarının, iş kurmayı düşünenlerin bu hikayeden alacağı çok 
ders var.”

Sürdürülebilirlik için Ytong’a bakılmalı
“Ytong’un 50 yıllık hikayesini yazarken, çalışanların fi rmaya bağ-

lıkları ve kıdem yıllarının uzunluğu da beni çok etkiledi. Hatta Türk 
Ytong için ‘CV’si olmayan çalışanların şirketi’ diyorum. Çalışanlarda 
fi rmaya karşı muazzam bir sahiplenme var, sımsıkı bütünleşmiş, 
birbirlerine bağlı aile fertleri gibi çalışıyorlar. Bu büyük başarı da 
bence bundan kaynaklanıyor. İstikrar, idealizm, hedef birliği, sür-
dürülebilirlik, doğru bir şirket kültürü ve çalışanların bu kültürü 
içtenlikle benimsemesi, 50. veya 100. yılını dolduran şirketlerde 
ortak özelliklerdir. Batı’da ve son yıllarda Türkiye’de de sürdürüle-
bilirlik kavramı önem kazandı. Sürdürülebilirliği anlamak için çok 
uzaklara bakmaya gerek yok; bu Batı’dan öğrenebileceğimiz bir 
şey değil. Ytong’a baktığınızda, sürdürülebilirlik için ne yapılması 
gerektiğini zaten görüyorsunuz…”

Gurur duyduğumuz bir kitap ortaya çıktı
“Başta hedefi miz 150 sayfalık, kolay okunabilir, rahat taşınabilir 

ölçülerde bir kitap yaratmaktı. Fakat görmezden gelemeyeceğimiz, 
bir kenara koymaya kıyamadığımız o kadar çok materyal vardı ki, 
sayfa sayısını artırmak zorunda kaldık ve en son 212 sayfada kitabı 
tamamlayabildik. Ytong’un arşivi çok etkileyiciydi. Her şey özenle 
saklanmış. Bu, ‘yaptığı işe sahip çıkmaktır’. Sonuç olarak, bizim 
de çok özenerek ve severek yaptığımız, gurur duyduğumuz, göğ-
sümüzü gere gere ortaya koyabileceğimiz bir kitap ortaya çıktı.”

“Günümüzün ‘hızla sonuca ulaşma’ saplantısıyla ne kadar da 
çelişen bir durum! İşte o anda, Ytong’un sadece bir yapı malzemesi 
olmadığını anladım. Gerçekten de Ytong, bir idealin ve bir inancın 
ürünüydü. Hepsi de geçmişin hikâyeleriyle yüklü binlerce fotoğraf, 
kurumsallığıyla gurur duyan her şirketi kıskandıracak kadar zengin 
bir arşiv, kimi zaman kahkahalar attıran, kimi zaman hüzünlendiren 
anılar, her sayfasından bir fedakârlık öyküsü çıkan dosyalar... Kitap, 
işte bunların bir ürünü.”

“Kitap, istatistiki veriler ve rakamlardan çok duygusal bir boyut 
katılarak hazırlandı. Çünkü 50 yıl boyunca yaşananlar sadece 
rakamlardan ibaret değildi. Büyük sıkıntılar, sevinçler, hüzünler, 
hayal kırıklıkları yaşanmış. Kurumsal hafızada yer alan çok sayıda 
anekdottan yararlandık. Dolayısıyla aslında bir fi rmanın tarihinde 
esas iz bırakan da rakam ve istatistiklerden ziyade bunlar oluyor. 
Bir fi rmanın satış performansı, faaliyet raporlarından kolaylıkla 
öğrenilebilir. Ama bu raporların ruhu pek olmuyor. Kitapta, Ytong’da 
fazlasıyla var olan bu ‘ruhu’ vermeye çalıştık.”

Kararlılık, idealizm ve sebat...
“Ytong çok haklı bir gururu yaşıyor. Türkiye’de elli yıllık şirket 

sayısı maalesef çok fazla değil. Ülkemizin çalkantılı siyasi, sosyal 
ve ekonomik yapısı içinde şirketler gelişip, serpilemiyor ve uzun 
ömürlü olamıyorlar. Dolayısıyla bir şirketin 50. kuruluş yıldönü-
münü kutlaması, ülkemiz şartlarında çok önemli. Ytong’un on yıllık 
kuruluş serüveni zaten başlı başına güzel, çok etkileyici. 1950’lerin 
sonunda İsveç’ten lisans alım sürecinde yaşanan sıkıntılar, lisans 
alımından sonra Türkiye’de gerekli izinlerin çıkması, döviz tah-
sislerinin alınabilmesi, Bakanlar Kurulu kararının çıkarılması, 
Devlet Planlama Teşkilatı’nın ikna edilmesi ve 1958’de yaşanan 
devalüasyon gibi süreçler çok uzun ve meşakkatli geçmiş. On 
yıllık uzun bir serüven sonunda 1963 yılında kurulan Ytong, iler-
leyen senelerde de üç büyük ekonomik kriz atlatarak bugünlere 
ulaşmış. Ytong’un kuruluşunda çok önemli bir ideal vardı: ‘Ülke 
Sevdası’... Zor geçen kuruluş çalışmaları basit bir ticari faaliyet 
olarak görülemez. Ülkeye katkı sağlamak, iş olanakları yaratmak, 
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