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BAŞYAZI

DEĞERLİ YTONG 
DOSTLARI

Zorlu bir yarım yılı geride bırakmak üzereyiz. Önce 
olumsuz hava şartları ve arkadan ülkemizin 
seçim sürecine girmesi her ne kadar piyasaları 

zorladıysa da biz Ytong olarak bu süreci gayet başarılı 
geçirdik. Öyle ki, Nisan ve Mayıs aylarında üretim ve 
sevkiyat rekorları kırmış durumdayız. Yazıma başlar-
ken öncelikle emeği geçen herkese teşekkürlerimi bu 
vesile ile sunmak istiyorum.

Bildiğiniz gibi 21-25 Nisan tarihleri arasında Yapı 
Fuarı’na katıldık, bizim için son derece başarılı geçen 
bu fuarda aynı zamanda Çatı ve Cephe Malzeme-
leri Ödülleri’nde “Yılın Cephe Bileşeni Ödülü”nü alan 
“Ytong Blok 0,11” ürünümüzü de sektörle buluştur-
duk ve gelen ilgi bizi son derece sevindirdi. İnovasyon 
bilinciyle başardığımız bu ürünümüzü piyasaya sun-
duktan sonra yeniliklerimiz burada kalmayacak ve 
şirketimiz, iş ortaklarımıza katma değer sağlayacak 
ürünleri sunmaya devam edecektir.

Çatalca fabrikamızın inşaatı artık finale yaklaş-
makta olup, sizlere en kısa zamanda hizmet ver-
meye başlayacak. Bilindiği gibi yeni bir ürünümüz olan 
“Multipor” da bu fabrika ile birlikte en kısa zamanda 
piyasanın beğenisine sunulacaktır.

Konusunda devamlı doğruyu ve güzeli aramayı 
kendisine görev edinmiş şirketimizin geleneksel Ytong 
Mimari Fikir Yarışması, bu sene “20 Yıl Sonra Ben 
Buradayken” temasıyla düzenlendi ve artık geri sayım 
başladı. Tüm katılımcılara başarılar dilerim.

Modern iş dünyamızın vazgeçilmez bir unsuru 
olan bilgi yönetimi konusunda artık 5 fabrikaya ulaşan 
firmamızda yeni ve son derece donanımlı bir ERP 
programına geçiş yapıyoruz. Özellikle iş ortaklarımızla 
olan her türlü iletişimimizi en üst düzeye taşımak 
amacıyla da yeni bir CRM programına karar verdik.

Değerli dostlarımız,
Yaklaşmakta olan Ramazan ayında da üretim 

ve sevkiyatlarımız bütün hızıyla devam edecektir. 
Ramazan’ın şimdiden hepimiz için hayırlara vesile 
olması diler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım.

Türk Ytong Genel Müdürü 
Gökhan Erel
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Türk Ytong olarak fark yaratan ürünlerimizle 38. Uluslararası Yapı İstanbul Fuarı’nda yer aldık. 
Fuarda en yoğun ilgiyi ise Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’nde “Yılın Cephe Sistem Bileşeni” 
Ödülü’nü de alan yeni ürünümüz “Ytong Blok 0,11” gördü. 

YAPI FUARI’NI ÖDÜLLE KARŞILADIKYAPI FUARI’NI ÖDÜLLE KARŞILADIK

FUAR

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde 
21-25 Nisan 2015 tarihleri arasında 
düzenlenen ve yüz bin kişi tarafın-
dan ziyaret edilen 38. Yapı Fuarı-

Turkeybuild İstanbul’a katıldık. Dünyadaki 

5 büyük yapı fuarından biri olan Yapı Fuarı-
Turkeybuild İstanbul’da en yoğun ilgiyi ise 
Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’nde 
“Yılın Cephe Sistem Bileşeni” ödülünü alan 
“Ytong Blok 0,11” ürünümüz gördü. 

İlk gün gerçekleştirdiğimiz kokteylimize sektörün önde gelen isimleri ve yetkili satıcılarımız katıldı

Özverili Ar-Ge 
çalışmalarımızla 

geliştirdiğimiz 
Ytong Blok 0,11 
ile bir ilke imza attık

Fuarda görüşlerini paylaşan Genel 
Müdürümüz Gökhan Erel, “Dünyanın ve 
Türkiye’nin önde gelen gazbeton üreticisi 
olarak, ülkemizde yarım yüzyıldır enerji 
verimli yapılar için referans noktasıyız ve 
müşterilerimizi bu yönde başarıya ulaştıra-
cak çözümler sunuyoruz. Odak noktamızda 
ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu bulunuyor. 
Enerji tasarrufunun sürdürülebilir gelecek 
için taşıdığı büyük önemin bilinciyle ve özve-
rili Ar-Ge çalışmalarımızla sektörümüzde 
bir ilke imza atarak, blok ürünlerimizin 
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basınç dayanımından ödün vermeden, ısı 
yalıtım performansını daha da artırmayı 
başardık. Ytong duvarların ısıl iletkenlik 
hesap değerini %15 daha iyileştirerek, 0,13 
W/mK’dan 0,11 W/mK’e düşürerek, sağla-
dığımız enerji tasarrufunu da aynı oranda 
artırmış olduk. Mimar ve mühendislerimiz, 
yatırımcılarımız Ytong kullanılan birçok pro-
jede binaların dış duvarlarından tüketilen 

enerjinin, TS 825 hesaplarında eskiye göre 
%15 daha azaldığını görecekler. Böylece 50 
yıl boyunca 10 milyar doları aşkın bir enerji 
tasarrufu sağlayan Ytong’lu binalar, bundan 
böyle yapı sektörüne ve ülke ekonomisine 
çok daha önemli katkılar sağlayacak. Bu 
çabamızı da Çatı ve Cephe Malzemeleri 
Ödülleri’nde Yılın Cephe Sistem Bileşeni 
Ödülü ile taçlandırmış olmaktan gurur 
duyuyoruz” dedi.

ISI YALITIM PLAĞI ÜRETİMİNİ 
5 KAT ARTIRIYORUZ

Fuarda ilgi gören bir diğer ürünümüz 
de, kapasitesini 5’e katlamaya hazırlan-
dığımız “Ytong Isı Yalıtım Plağı” oldu. Bir 
inovasyon ürünü olarak yalıtım sektörüne 
sunduğu “Ytong Isı Yalıtım Plağı”nın ideal 
yalıtım şartlarını sağlaması nedeniyle büyük 
ilgi gördüğünü belirten Erel, sözlerini şöyle 
sürdürdü: Türkiye’de son yıllarda ısı yalıtım 
uygulamalarında ciddi düzenlemeler yapıl-
masına rağmen, enerjisinin %75’ini ithal 
eden bir ülke olarak hala Avrupa standartla-
rının oldukça gerisindeyiz. Ülkemizde bulu-
nan 20 milyonluk konut stoğunun sadece 
yüzde 15'inin yalıtımlı olduğu ifade edili-
yor. Ytong olarak sürdürülebilir yapılaşma, 
enerji verimliliği ve yangın güvenliği gibi 
konularda tüm beklentilere yanıt verebilen 
Ytong Isı Yalıtım Plağı’nın üretim kapasite-
sini önümüzdeki yıl 5’e katlıyoruz. Bu kapa-
siteyle yapılarda, yılda 1 milyon metrekare 

mantolamaya alternatif yanmaz yalıtım ısı 
yalıtımına imza atacağız. Tamamen mineral 
esaslı, çevre dostu ve ‘A1 sınıfı yanmaz’ bir 
malzeme olması, ürünü diğer yalıtım lev-
haları arasından öne çıkarıyor. Malzemenin 

en önemli farklarından biri de otopark ve 
bodrum katlardaki tavanların ısı yalıtımında 
ortaya çıkıyor. Ytong Isı Yalıtım Plağının bu 
alanlarda rakipsiz bir ürün olduğunu söy-
leyebilirim.” n

Genel Müdürümüz Gökhan Erel

Fuar süresince 
üniversite öğrencilerini 

ağırlayarak, Ytong 
hakkındaki sorularını 

yanıtladık

Çatı&Cephe Malzemeleri Ödülleri ile Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nin 
ödül töreni, 22 Nisan Çarşamba günü Yapı İstanbul Fuarı’nda 

gerçekleştirildi. Çiğdem Tunç tarafından sunulan törende, ödüller sahiplerine 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, İZODER Başkan 
Yardımcısı ve Murahhas Aza Ertuğrul Şen, ÇATIDER Başkanı Nazım Yavuz ile 
ÇATIDER eski başkanları Adil Baştanoğlu ve Atilla Gürses tarafından takdim 
edildi. 

YILIN CEPHE SİSTEM BİLEŞENİ ÖDÜLÜ’NÜ 
YTONG BLOK 0,11 ALDI

ÇATIDER eski başkanları Atila Gürses ve Adil Baştanoğlu, “Yılın Cephe Sistem Bileşeni” 
Ödülü’nü Genel Müdür Yardımcımız Tolga Öztoprak’a takdim ettiler.  
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Kimteks Kimya’nın Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut fabrikasının yanında yer alan ek 
fabrika binası, Ytong Duvar Blokları ve Duvar Panelleri’yle yapılıyor. Ytong, kimyevi maddeler üretilecek olan 
tesiste, özellikle yangın güvenliği nedeniyle tercih ediliyor…

KİMYA TESİSİNİN YANGIN RİSKİKİMYA TESİSİNİN YANGIN RİSKİ
YTONGLA AŞILDIYTONGLA AŞILDI

Kimteks Kimya firmasının üretim 
tesisi, Gebze Plastikçiler Orga-
nize Sanayi Bölgesi’nde yer alıyor. 
Firma mevcut tesisin yanında yer 

alan bölgede 1800 metrekarelik 14 metre 
yüksekliğinde yeni bir bina inşa ederek 
tesisini genişletiyor. Firma, kimyevi mad-
deler ürettiği için fabrika yüksek yangın 
riski taşıyor. Bu nedenle projede, yangına 
karşı güvenlik için Ytong malzemeler tercih 
ediliyor.

Çelik Konstrüksiyonlu olarak inşa edilen 
yeni fabrika binası, mevcut tesise bitişik 
olarak yapılıyor. Fabrikada, hem mevcut 
tesise bitişik olan duvarda, hem de dış 
duvarlarda, Ytong Duvar Blokları kullanılı-
yor. İçerisinde iki adet yangın odası bulunan 
tesisteki bu yangın odaları da yine Ytong 
Duvar Panelleri’yle kaplanıyor. 

SANAYİ YAPILARINDA 
MEVZUATLAR

Proje, özellikle sanayi yapıları konu-
sunda uzman olan Ak Mimarlık Mühendislik 
ve İnşaat Limited Şirketi tarafından hayata 
geçiriliyor. Tesiste, Ytong’un dışında hiçbir 
duvar malzemesi kullanılmadığını söyleyen 
Ak Mimarlık Genel Müdürü Mustafa Çağıl, 
“Sanayi yapılarında mevzuatlar oldukça 
ağırlaştı. Yangın riski yönetmelik ve yasal 

ettiklerini belirten Mustafa Çağıl, “Ayrıca 
çok kolay ulaşılabilen bir malzeme. Aynı 
zamanda Ytong’la örülen duvarlarda, diğer 
duvar malzemeleri gibi eğimler oluşmu-
yor. Büyük boyutlu olması da uygulamada 
hem kolaylık hem hız sağlıyor” şeklinde 
konuşuyor. 

YTONG’DA SORUNUMUZ ANINDA 
ÇÖZÜLÜYOR

Ak Mimarlık’ın özellikle organize sanayi 
bölgelerinde yer alan sanayi yapılarında 
uzmanlaştığını sözlerine ekleyen Çağıl, 
“Bu zamana kadar onlarca büyük ölçekli 
sanayi yapısı inşa ettik ve Ytong dışında bir 
gazbeton hiç kullanmadık. Ytong zaten gaz-
betona adını veren marka. Marka gözetme-
yeceğimiz kadar küçük bir miktar gazbeton 
lazım olduğunda bile, ağız alışkanlığıyla 
malzemecilerden ‘Ytong lazım’ diye isti-
yoruz. Ytong markasını tercih etmemizin 
en önemli nedenlerinden biri de herhangi 
bir sorun yaşandığında Ytong’dan anında 
teknik destek alabilmemiz. Ytong’da soru-
numuz anında çözülüyor. Örneğin, yaptı-
ğımız projelerde ufak bir değişiklik için az 
miktarda bir malzeme gerektiğinde, Ytong 
hiç hesapta olmayan böyle ufak malzeme 
taleplerimizi bile en kısa zamanda karşılı-
yor” ifadelerini kullanıyor. n

düzenlemelerle en aza indirilmeye çalışılı-
yor. Proje, bu ihtiyaçları karşılayabilmek için 
tamamen son tekniklerle yapılıyor. Binanın 
cephesi, dışarda kompozit paneller kulla-
nılsa da bu kompozit panellerin arkasında 
tamamen yangına dayanıklı Ytong Duvar 
Panelleri ile kaplandı. Projede yaklaşık üç 
bin metrekare Ytong duvar paneli kullanıldı. 
Sekiz sene önce yine bizim tarafımızdan 
yapılan ana binaya bitişik duvarlarda da 
yine yangın güvenliği kapsamında Ytong 
paneller kullandık” diyor.

Ytong’u, çok hafif bir malzeme olmasının 
yanı sıra yangına dayanıklı oluşu, işleme 
ve örülme kolaylığı gibi nedenlerle tercih 

PROJE

 TESİSİNİN YANGIN RİSKİ TESİSİNİN YANGIN RİSKİ TESİSİNİN YANGIN RİSKİ TESİSİNİN YANGIN RİSKİ TESİSİNİN YANGIN RİSKİ TESİSİNİN YANGIN RİSKİ TESİSİNİN YANGIN RİSKİ

Ytong, kimyevi 
maddeler üretilecek 
olan tesiste, özellikle 
yangın güvenliği 

nedeniyle tercih 
ediliyor…

Ak Mimarlık Genel Müdürü Mustafa Çağıl



YTONG AKTÜEL / HAZİRAN 2015   7www.ytong.com.tr

Çelik donatılı olarak üretilen ve çatı, döşeme ile duvar oluşumunda kullanılan Ytong Donatılı Yapı Elemanları, 
inşaatlarda zaman, malzeme ve işçilikten tasarruf sağlayarak, ekonomik çözümler yaratıyor. Son dönemde 
birçok projede tercih edilen donatılı ürünlerimizle ilgili görüşleri sizlerle paylaşıyoruz.  

BİRÇOK SORUNU 
DONATILI YAPI ELEMANLARIMIZ ÇÖZÜYOR
BİRÇOK SORUNU 
DONATILI YAPI ELEMANLARIMIZ ÇÖZÜYOR

BÜLENT ÇETİN
Y. Mimar /  K2 Mimarlık

“GÜZEL BİR ÇALIŞMA 
ORTAYA ÇIKARDIK”

“Mimari proje 
müellifi olduğu-
muz Sakarya Akya-
zı’daki Maya Teks-
til Fabrikası’nın 
ofis kısımlarında, 
yatırımcıya Ytong 
döşeme panelle-
rini önerdik. Ytong 

döşeme panellerinin hafifliği, yapım hızı, 
yangın güvenliği ve maliyet konusunda 
avantaj sağlaması, yatırımcının söz konusu 
ürünü tercih etmesini sağladı. Ytong’un ver-
diği teknik destekle projedeki panel detay-
larını oluşturarak güzel bir çalışma ortaya 
çıkardık...” 

SERDAR YILDIRIM
İnşaat Mühendisi 
Vadi İstanbul Proje Müdürü

“KALİTEDEN ÖDÜN 
VERMEDEN HIZLI 
UYGULAMA MÜMKÜN”

“Ytong’un ilk donatılı duvar uygulamala-
rıyla İstinye Park’ta tanışmıştım. Şantiyede 

yapmak, bu sırada da ısı yalıtımı, yangın 
dayanımı ve akustik şartları sağlayan nihai 
çözümleri Ytong’un ürün gamındaki dona-
tılı duvar panelleri ile karşılayabileceğimizi 
tekrar teyit ediyoruz. Normal kat yüksek-
likleri için yine bu özellikleri yerine getiren 
Ytong blok ürünlerine bu projemizde de yer 
veriyoruz. Yeniden Ytong’daki dostlarımızla 
bir ekip olarak birlikte çalışmanın mutlulu-
ğunu yaşıyorum...” 

SUAT OKUMUŞ
İnşaat Mühendisi / Metay Yapı

“BÖLÜMLERİ HIZLI BİR 
ŞEKİLDE OLUŞTURUYORUZ”

“Tek katlı ve iki katlı 
çelik yapılar tasarlayıp 
uygulamasını yapı-
yoruz. Ytong donatılı 
paneller kullanarak 
yapıların döşeme, 
duvar ve çatı bölüm-
lerini hızlı bir şekilde 
oluşturuyoruz. Deprem 
güvenliği olan, yangın 
ve ısı yalıtımı sağlanmış bu yapılar, kulla-
nıcıların tüm konfor ihtiyaçlarını karşılıyor. 
Bu sebeple Türkiye’nin birçok bölgesinden  
talepler alıyoruz. Projelerimiz arasında 
villa, sosyal tesis ve bungalov tipinde yapı-
lar var...” n

hızlanmak gerekiyordu ve otopark katla-
rında yüksek duvarları sıvasız bırakarak 
hem zaman hem de ekonomi sağlayarak 
çözmüştük. Daha sonra Proje Müdürü 
olarak başına geçtiğim Levent Özdilek 
projesinde de yine zaman olarak sıkışıklık 
yaşamaya başlamıştık. Proje özelinde ciddi 
yüksek duvarlar vardı. Yüksek bina yapmak 
ve bunu güvenli çözmek, bir mühendisin en 
temel görevidir ve burada yine Ytong Dona-
tılı Paneller ile çözüm sağlandı. Bununla 
beraber otel katlarında odalar arasındaki 
akustik için donatılı duvarlar ile beraber 
sistem geliştirerek oldukça iyi akustik 
performansı elde etmiştik. Ayrıca aldığı-
mız teknik hizmet, proje detaylandırma ve 
yerinde detay çözme, bizi fazlasıyla mem-
nun etmişti. Bu arada Ytong çalışanlarının 
projeye katkılarını da göz ardı etmemek 
lazım”. 

“Yaklaşık iki yıl aradan sonra yeni bir 
projede tekrar çözüm ortağımız Ytong ile 
birlikteyiz. Yeniden Ytong’un niteliklerini, 
niceliklerini ve projeye uygun, ekonomik 

ve hızlı çözümle-
rini gözden geçi-
riyoruz. Günümüz 
modern yapılarının 
içinde önemli yeri 
olan yüksek katlı 
yapılarda kaliteden 
ödün vermeden  
hızlı uygulamalar 

YORUMLAR
Ytong Donatılı 

Yapı Elemanları, 
zaman, malzeme ve 
işçilikten tasarruf 

sağlıyor
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PROJE

Sector Tarım’ın Konya 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan yeni fabrikası, Ytong malzemelerle 
inşa ediliyor…

SECTOR TARIM FABRİKASISECTOR TARIM FABRİKASI

Türk tarımına bitki besleme, tohum 
ve zirai ilaç alanında hizmet 
veren Sector Tarım’ın yeni fabri-
kası, Konya 4. Organize Sanayi 

Bölgesi’nde yer alıyor. 12 bin metrekare 
kapalı alandan oluşan binanın 1800 metre-
karesi idari bina, 10 bin 200 metrekaresi ise 
imalathane olarak ayrılmış. Yapımına 2014 
Haziran’ında başlanan projenin 2015 Ağus-
tos ayında tamamlanması planlanıyor. Kaba 
yapısı tamamlanan ve imalathane bölümü 
kullanılabilir duruma getirilen projede idari 
binadaki ince işler devam ediyor. Projenin 
tüm mimarlık ve müteahhitlik işlerini Keops 
Mimarlık üstleniyor. 

YÖNETMELİKLERİN BİZİ 
YORMADAN KABUL EDECEĞİ 
MALZEME

Projede 4 bin metrekareden fazla Ytong 
gazbeton kullanıldığını söyleyen Keops 
Mimarlık CEO’su Erkin Malkondu, “Pro-
ses hattımızın bölümlendirilmesinde bir-
çok alternatifimiz vardı. Ancak yönetme-

liklerin bizi yormadan kabul edebileceği; 
mukavemeti yüksek, ısı dayanımı oldukça 
fazla ve uygulanması en pratik malzeme 
Ytong marka gazbetondu. Dolayısıyla seçim 
yaparken çok zorlanmadık” diyor.

“Dış yapısı ve iç dekorasyonu ile alışıl-
mışın dışına çıkan yapının, proses hattı ve 
depolama bölümünde de bu çizgiyi kaybet-
memesi gerekiyordu” diyen Malkondu, “Bu 
bölümlerde 4 bin metrekareden fazla ve 
yüksekliği 10 metreyi bulan Ytong marka 
gazbeton ciddi bir yer ediniyor. Ytong’un 
düzgün dokusu ve uygulama sonrası bütün-
lüğü projenin alışılmışın dışındaki çizgisini 
bozmadı” şeklinde konuşuyor.

RAHAT BİR ÇALIŞMA ORTAMI VE 
DÜZGÜN BİR SONUÇ SAĞLIYOR

Keops Mimarlık’ın 6 yıldır faaliyette oldu-
ğunu ve otel, hastane, restaurant, eczane, 
konut, iş merkezi, fabrika gibi birçok farklı 
alanda projeler gerçekleştirdiğini sözlerine 
ekleyen Malkondu, şöyle devam ediyor: 
“Ytong, gerek uygulama kolaylığı; gerek 

sıva, ince sıva, boya gibi uygulamaların düz-
gün yüzey sayesinde çok daha hızlı yapıla-
bilmesi gibi uygulama sonrası aşamaların 
çabukluğuyla daha hızlı neticeye ulaşma-
mızı sağlıyor. Hafif olması nedeniyle saha içi 
taşıması da hayli kolay oluyor. Tuğla, biriket 
gibi geleneksel malzemeler, uygulanırken 
gerek ağır olmasıyla gerek malzemenin 
fazlasının kırılmasıyla problem yaratıyor. 
Ancak Ytong düzgün kesilebilir yapısıyla 
daha rahat bir çalışma ortamı ve daha düz-
gün bir sonuç sağlıyor.” n

Ytong’un 
düzgün dokusu ve 

bütünlüğü 
projenin çizgisini 

bozmadı
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RÖPORTAJ

İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gamze Özkaptan Alptekin, “Bir konuyu okulda 
teorik ve uygulamalı olarak ne kadar anlatırsak anlatalım mimarlık, özünde yerinde uygulamaya dayalı 
bir meslek. Ytong da bu amaca ulaşmamızda en çok katkı sağlayan firmalardan birisi” diyor. 

“ YTONG, EĞİTİMDE VERİMLİ ve BAŞARILI
 ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR”

İKÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gamze Özkaptan Alptekin:

Ytong olarak yakın ilişki kurduğu-
muz eğitim kurumlarından birisi de 
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) 
Mimarlık Fakültesi... 

Ytong Akademi kapsamında uygula-
malı eğitimler verdiğimiz, öğrencilerini 
fabrikamızda ağırladığımız İKÜ Mimarlık 
Fakültesi’nin Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. 
Gamze Özkaptan Alptekin’e bu ortak çalış-
malarla ilgili görüşlerini sorduk. Mimarlık 
Fakültesi olarak öğrencilere teorik bilgi-
lerin yanında uygulamaya ilişkin, uygula-
mada işlerine yarayacak bilgi ve deneyimi 
de olabildiğince kazandırmayı amaçladıkla-
rını söyleyen Alptekin, bu kapsamda uzman 
firmalarla işbirliğinin önemine inandıkla-
rını belirtiyor. “Bir konuyu okulda teorik 
ve uygulamalı olarak ne kadar anlatırsak 
anlatalım mimarlık, özünde yerinde uygula-
maya dayalı bir meslek. Ytong da bu amaca 
ulaşmamızda en çok katkı sağlayan firma-
lardan birisi” diyen Alptekin, Ytong’un, üni-
versite-sanayi işbirliğinin eğitim boyutunda 
son derece verimli ve başarılı çalışmalar 
yürüttüğünü, ayrıca Ytong Akademi bün-
yesinde eğitime ciddi bir destek verildiğini 
vurguluyor. 

YTONG, BÜTÜN OLANAKLARINI 
SEFERBER EDİYOR

Ytong’un farkının, eğitim çalışmalarına 
profesyonelce ve kurumsallaşmış bir yapıda 

destek vermesi olduğunu söyleyen Alpte-
kin, “Ytong’un zaten Ytong Akademi çatısı 
altında bir eğitim programı var. Ytong, eği-
tim programımızdaki gereksinimimize göre 
malzeme ve ekipleriyle okulumuza gelerek 
uygulamalı eğitimler veriyor. Bunu da sos-
yal sorumluluk projesi olarak görüyor ve 

hiçbir karşılık gözetmiyor. Ne zaman talep 
edersek bütün olanaklarını seferber ediyor. 
Doğru uygulamaların öğrencilere gösteril-
mesinin yanında teorik bilgiler de öğrenci-
lerin anlayabileceği şekilde sunuluyor. Bu 
da bence çok önemli bir konu. Çünkü bilgiyi 
öğrencinin seviyesine uygun hazırlamak ve 
sunmak bambaşka bir disiplin gerektiriyor. 
Ytong bu konuda ciddi bir emek harcamış. 
Ayrıca bu dersleri İngilizce de verebiliyor-
lar. Ytong’a güven duyduğumuzdan, Ytong 
Akademi çatısı altında verilen eğitimlerde, 
içeriği belirledikten sonra güvenle öğrenci-
lerimize bu dersleri verdirebiliyoruz” diyor.  

FABRİKA ZİYARETLERİNDEN 
BİZLER DE FAYDALANIYORUZ

Ytong’un zaman zaman öğrencilere 
yönelik fabrika gezileri de düzenlediğini 
hatırlatan Alptekin, ziyaretlerle ilgili ise 
şu yorumlarda bulunuyor: “Tüm detay-
ları düşünülen ve ziyaretçileri oldukça 
tatmin eden bu ziyaretlerden öğrenciler 
kadar öğretim görevlileri olarak bizler de 
çok faydalanıyoruz. Yapı malzemelerinin 
üretim süreçlerini yerinde görme fırsatı 
her zaman yakalanabilen bir fırsat değil. 
Ytong’un farklı fakültelerdeki seçmeli ders 
uygulamalarını da yakından takip ediyor ve 
çok önemsiyoruz. Fakültemizde de böyle 
bir dersi önümüzdeki dönemlerde eğitim 
planımıza dahil etmeyi düşünüyoruz”. n
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TÜRK YTONG ERP YENİLENMESİ VE 
CRM SÜREÇLERİ

Şirketimiz 1987 yılından beri iş 
süreçlerinin büyük bir kısmını 
yürüttüğü bir Kaynak Planlaması 
Programına (ERP) sahiptir. Bu 

program şirketin ihtiyaçları doğrultusunda 
gün gün geliştirilerek, çalışanların hizme-
tine verilmiştir.

Günümüzün artan rekabet koşulları, 
pazar dinamiklerinin hızlı değişimi, pazar-
lama-satış ve iletişim kanallarının değiş-
kenliği şirketimizi yeni bir ERP ve CRM 
(Müşteri İlişkileri Yönetimi) programı ara-
yışına itmiştir.

Başlatılan ERP yenileme ve CRM proje-
sindeki en önemli amaç, şirket içerisinde 
oluşturulmuş 27 yıllık ERP kültürü ve alış-
kanlığıyla birleşebilecek, günün koşullarına 
daha çabuk uyum sağlayabilen, kullanı-
cılara istedikleri yerden ulaşabilecekleri 
bir ERP ve müşteri ihtiyaç ve beklentilerini 
daha iyi analiz ederek, bu taleplere daha 
hızlı cevap vermemize olanak sağlayacak 
bir CRM programının tespit edilmesidir.

Bu projenin başlangıcında bir yürütme 
komitesi oluşturulmuştur. Bu komite üst 
düzey yöneticilerden ve Bilgi İşlem Depart-
manından oluşmaktadır. Komitenin ilk işi 
bu proje ile ilgili çalışma planı yapmak ve 
yol haritası belirlemek olmuştur.

Bir danışman firma ile anlaşılarak, iş 
süreçlerinin analizleri çıkarılmış, bu süreç-
ler gözden geçirilerek, iyileştirme gereken 
alanlar belirlenmiş ve yeni ERP progra-

mında o işlerin nasıl yapılacağı tespit edil-
miştir. Ön analiz çalışmaları sonrasında 
belirlenen ERP İş Ortakları, seçilmiş anah-
tar kullanıcılara demolar yapmış, anketler 
aracılığı ile anahtar kullanıcıların görüşleri 
alınmıştır.

Gelinen noktada yeni ERP İş Ortağımızı 
belirlemek üzere son adımları atmaktayız. 
Yeni bir programa geçiş tüm firmalar için 
zorlu bir süreçtir. Özellikle daha önce ERP 
kullanan firmalarda oluşmuş olan verile-
rin yeni programa aktarılması, süreçlerin 
revize edilmesi, kullanıcı eğitimleri ve yeni 
programın ihtiyaçlara göre uyarlanması gibi 
konular tüm şirketin katılmasını gerektiren 
çalışmalardır. Çalışanların motivasyonu, üst 
yönetimin proje ile ilgili etkin ilgisi projeyi 
başarıya ulaştıracak anahtar unsurlardır.

Bu süreci hep birlikte başarıyla yöne-
tip teknolojinin son imkânlarına sahip bir 
ERP ve CRM’e en az sorunla geçeceğimize 
inanıyor, destek veren tüm çalışma arka-
daşlarıma şimdiden teşekkür ediyorum. n

Türk Ytong Bilgi İşlem Müdürü Murat Oral

GÜNCEL



NOSTALJİ

70’Lİ YILLARDAKİ İLANLARIMIZDA DA 
ENERJİ TASARRUFUNU VURGULUYORDUK
1970’li  yıllara ait gazete ilanlarımızdan bazı örnekleri sizlerle paylaşıyoruz.
Petrol krizinin patlak verdiği 1975 yılından sonraki ilanlarımızda “enerji tasarrufu”na yönelik 
vurgumuz belirgin bir şekilde görülüyor.

1974 1975 1975

19751975 1978
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HABER

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTIMIZ YAPILDI

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZA BİR ÖDÜL DAHA

Olağan Genel Kurul Toplantımız 22 Nisan 
Çarşamba günü Pendik fabrikamızda 

yapıldı. Şirket ortakları ve yöneticilerimizin 
katılımıyla gerçekleştirilen kurulda 2014 
yılı değerlendirilerek 2015 yılı beklentileri 
görüşüldü. 

F. Fethi Hinginar yeniden Yönetim Kurulu 

Yeni Arayışlar Girişimi Plat-
formu Derneği (YAPDER)’nin 

desteklediği 11. Kent ve Yaşam 
Ödülleri’nde Yönetim Kurulu 
Başkanımız F. Fethi Hinginar’a 
“Başarı Öyküsü Ödülü” verildi. 
Kent ve Yaşam Ödülleri, kentin, 
çevrenin, doğanın korunması ve 
geliştirilmesi için proje üretmiş 
kişi ve kurumlara 13 ayrı dalda 
sunuluyor. n

Yetkili Satıcı Ara Toplantımızı 30 
Nisan 2015 tarihinde gerçekleş-

tirdik. Yaklaşık kırk Yetkili Satıcımızın 
katıldığı toplantıda geçmiş dönem 
değerlendirildi ve gelecek dönem 
planları görüşüldü. n 

YETKİLİ SATICILARIMIZLA
BULUŞTUK

Sponsor olduğumuz ve Çevre 
Dostu Yeşil Binalar Derneği 

(ÇEDBİK) tarafından düzenlenen 
LEED 4. Versiyon Eğitimi, 27 Şubat 
tarihinde katılımcıların yoğun ilgi-
siyle gerçekleştirildi. n

LEED EĞİTİMİNE 
SPONSOR OLDUK

Kocaeli ve Çorlu illerimizde 
14 Nisan ve 29 Nisan tarih-

lerinde Mak. Yük. Müh. Nuri 
Ertokat’ın sunumuyla gerçek-
leşen “Cephelerde Isı ve Yangın 
Yalıtımı” konulu seminerimize 
mimarlar, inşaat mühendisleri, 
makine mühendisleri ve sektör 
çalışanları katıldı. n

ISI VE YANGIN YALITIMI SEMİNERLERİ DÜZENLEDİK

Çukuryurt Türk Ytong İlköğretim 
Okulu öğrencileri 23 Nisan Ulu-

sal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı 
bu yıl da yaptıkları gösterilerle neşe 
ve coşku içinde kutladılar. Düzenle-
nen törene velilerin yanı sıra Trakya 
Fabrika Müdürümüz Erkan Tabakçı-
oğlu da katıldı. n

ÖĞRENCİLERİMİZ BAYRAMI 
COŞKUYLA KUTLADI

Başkanlığına seçilirken diğer görevler şu 
şekilde oluştu;
Yönetim Kurulu Başkan Vekili: 
Zeynep Emiroğlu
Üyeler: Jan Buck-Emden, 
Ömer A. Üründül, Günter K. Schimscha, 
Nükhet Demiren, Durun Uğur. 
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YETKİLİ SATICI

DEMİRTAŞ İNŞAAT, YAPI MALZEMELERİ

Demirtaş İnşaat 
otuz yılı aşkın 

bir süredir 
faaliyet 

gösteriyor

Otuz yılı aşkın bir süredir İnegöl’de faaliyet gösteren 
Demirtaş İnşaat, her geçen gün büyümeye devam ediyor.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faali-
yet gösteren Demirtaş İnşaat, 
1984 yılında Ahmet Demirtaş 
tarafından kurulan köklü bir şir-

ket. Kuruluşundan günümüze kadar güler 
yüzlü, kaliteli ve sevkiyat konularında iyi 
hizmet vermek, Demirtaş’ın en önemli 
hedefleri arasında yer alıyor. 

Çözüm ortaklarıyla birlikte kendini 
geliştirmeyi amaçlayan Demirtaş İnşaat, 

büyümeyle ilgili hedefini de her sene 
gerçekleştiriyor.

Bugüne kadar birçok projeye Ytong 
temin eden Demirtaş İnşaat’tan İsmail 
Demirtaş, dahil oldukları son projelerden 
biri olan Ergünler İnşaat’a ait Ayvenpark 
Villaları’nda Ytong ürünlerinin kullanıl-
masındaki en önemli nedenin, Ytong’un 
yalıtım konusunda sağladığı enerji tasar-
rufu olduğunu dile getiriyor. nAhmet Demirtaş
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ETKİNLİK

ALTI ÜLKEDEN GENÇ MİMARLAR 
BİR ARAYA GELDİ

İstanbul Serbest Mimarlar Derneği 
(İstanbulSMD) tarafından düzenlenen 
“Genç Mimarlar Konferansı, Tasarım 
Öyküleri” etkinliğine destek olduk. 

Yapı-Endüstri Merkezi’nde yoğun bir katı-
lımla gerçekleştirilen ve altı ülkeden genç 
mimarları biraraya getiren konferansta, 
ofislerinin kuruluşundan başlayarak kar-
şılaştıkları zorluklar ve mesleki dönüm 
noktaları paylaşıldı.

Almanya’dan Frank Eittorf, İtalya’dan 
Tomas Ghisellini, Fransa’dan Nicolas Lets-
chert, İngiltere’den Anna Liu ve Çin’den 
Linshou Wu’nun yanı sıra Türkiye’den Ali-
şan Çırakoğlu ve Ali Hızıroğlu’nun konuş-
macı olarak katıldığı konferansın mode-
ratörlüğünü ise XXI Dergisi Genel Yayın 
Yönetmeni Hülya Ertaş yaptı. Konferans, 
Ertaş’ın konuşmacılara yönlendirdiği soru-
lar ekseninde, samimi bir yuvarlak masa 
formatında gerçekleşti. 

Hülya Ertaş: Türkiye’de birçok genç 
mimar yarışmalar sayesinde ofis 
kuruyor. Bu süreçte genç bir mimar 
olarak ne gibi zorluklar yaşadınız?

Tomas Ghisellini (TGA, İtalya): Şu anda 
İtalya’da mimarlık yapmak çok zor. Siyasi 
denge oldukça hassas ve toplumsal bir 
gerginlik söz konusu. Ofisimi, kazandığım 
yarışmalar sayesinde kurdum. Bu üç proje 
de inşa edildiği için çok şanslıyım.

Alişan Çırakoğlu (Çırakoğlu Mimarlık): 
Ben de ofisimi, birinci geldiğim ulusal bir 

Anna Liu (Tonkin-Liu): Çok fazla yarışma 
projesi yapmasak da, yarışmalar araştırma 
süreciyle bizi çekiyor. Bu süreçte elde edilen 
bilgi birikimi ve “yitirilen davalar”, daha 
sonra size başka projelerde yeni alanlar 
açabiliyor.

Nicolas Letschert (ALU): Fransa’da yarış-
malara referansla ve bir ön eleme sonu-
cunda katılabiliyorsunuz. ALU’yu kurarken 
hiçbir finansal kaynak yoktu. Bu süreçte 
kendimizi tanıtmak ve piyasaya tutunmak 
amacıyla politik anlamda karmaşık, top-
lumsal projeler yaptık. Başta bir büromuz 
bile yoktu, ofisimizi yavaş yavaş kurduk.

İstanbulSMD tarafından Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlenen “Genç Mimarlar Konferansı, 
Tasarım Öyküleri” etkinliğine destek olduk. 

“Yarışmalar bizim 
için önemli bir 
motivasyon 

kaynağı”

yarışma sonrasında kurdum ama projem 
uygulanmadı. Diğer kazandığım iki yarışma 
da bu şekilde sonuçlandı. Yarışmalar bizim 
için önemli bir motivasyon kaynağı.



Frank Eittorf (Frank Eittorf Friends): Bu 
işe ilk olarak öğretmenimle başladım. Ofis 
kurma aşamasında ise farklı yarışmalara 
girdim. Almanya’daki yarışmalarda bir 
puanlama sistemi var. Belli bir yarışmaya 
katılabilmek için yüksek puanlarınız olmalı. 
Bunun için başka bir mimarla işbirliğine 
gidebilirsiniz.

Linshou Wu (WAU Design): Her işveren 
deneyimli bir mimarla çalışmak ister. Ama 
işveren önce kârla yola çıkarsa, mimarı 
kısıtlar. Bugün Çin’de büyük projeler belli 
monopollerin elinde. Bu durumda büyük 
ofislerde genç mimarlar için daha çok fırsat 
var ama risk de bir o kadar fazla.

Ali Hızıroğlu (ERA): Çin’de mimarların 
kendi ofislerini kurması için dar bir alan 
var. 5-10 bin çalışanlı şirketlerden oluşan 
bu geniş sistem dışında kendin olmak 
Türkiye’ye göre çok zor. Rakip sayısı çok 
fazla. Türkiye’de ise durum daha farklı ve 
genç yaşta ofis kurma şansı daha yüksek.

Hülya Ertaş: İlk dönemdeki naifliğinizi 
koruyabiliyor musunuz?

Anna Liu: Naiflik yaştan çok, masumiyeti-
nizle ilgili bir şey.

Nicolas Letschert: Okuldan çıktığınızda 
halâ naifsiniz. Sonra toplumsal ve ekonomik 
nedenlerle bir bombardımana uğruyorsu-
nuz. Naifliği korumak için aslında her gün 
savaş veriyoruz. Sadece geçim kaygısıyla 
mimarlık yapmamak ve bu naifliği korumak 
çok önemli.

Hülya Ertaş: Mimarlığa başlamak için 
yarışmalar dışında ne gibi yöntemler var?

Alişan Çırakoğlu: Türkiye’de üniversite-
den mezun olunca proje imzalama ve yapı 

YTONG AKTÜEL / HAZİRAN 2015   15www.ytong.com.tr

yapma yetkisine sahip oluyorsunuz. Başka 
ülkelerde bunun için ayrı bir lisans gere-
kiyor.

Frank Eittorf: Okulda öğretim üyesi olmak.

Anna Liu: İşbirliği ve arkadaşlık çok 
önemli. Şu an yaptığımız birçok proje de 
Abu Dabi’den İspanya’ya kadar tanıdıkları-
mızdan geliyor. İzole olmak yerine, sizinle 
benzer ilgi alanlarına sahip insanlar bul-
malısınız.

Tomas Ghisellini: Mimarlar artık sadece 
hacim inşa eden kişiler değil. Meslek derin-
lemesine bir değişime uğradı. Gelecek için 
stratejiler öngörmeliyiz. Yaşadığımız eko-
nomik krizler, meslekle ilgili yeni sahaları, 
sınırları keşfetmek için bir fırsat. Her ülkede 
aynı durum geçerli. Mimarlar artık projele-
rindeki içerik ve stratejiler ile ün kazanıyor.

Hülya Ertaş: Ofislerinde çalıştığınız “yaşlı” 
mimarlar ile mesleğe bakışınızdaki farklar 
sizin için bir fırsata dönüştü mü?

Alişan Çırakoğlu: Teknoloji kullanımı 
tasarım sürecine pozitif etkide bulunuyor. 
Mimarlar her zaman ileri bakardı ama 
teknoloji her şeyi daha pratik hale getirdi. 
Bugün dünya ile sürekli bağlantı halindeyiz. 
Diğer yandan, mimarlığı yapma biçiminin 
öyle çok da hızlı bir şekilde değişeceğini 
düşünmüyorum.

Nicolas Letschert: Bilgisayar öncesi ve 
sonrasında ciddi bir nesil kırılması var. 
Bazen karakalem kullanmanın zevkine 
yeniden varsak da bilgisayarın kazandırdığı 
hızı gözardı edemiyoruz.

Ali Hızıroğlu: On yıl öncesine göre durum 
çok farklı. Artizanal üretim tekrar önem 
kazanmaya başladı. Genç mimarlar el 
çizimlerini ayrı bir düşünce katmanı olarak 
projelerine ekliyorlar. Tabi üretim süreci-
nin bir parçası olması ve kazandırdığı hız 
nedeniyle teknolojiden tamamen vazgeçe-
miyorsunuz. Ayrıca teknolojinin sağladığı 
iletişim olanağı, daha esnek ve paylaşımcı 
bir ortam yaratıyor.

Anna Liu: Öğrencilerimizi dijitalden manu-
ele yönlendirmeye başladık. Dijital araçlar 
çok güçlü olsa da bazen gençler için kar-
maşıklık yaratabiliyor. Arada “zoom out” 
yapıp, toplumsal ve kentsel meseleleri de 
düşünmelisiniz.

Tomas Ghisellini: Mimarlık her zaman 
öğeleri biraraya getirdiğimiz bir süreç. Yani 
genç ve yaşlı mimarların yan yana dizil-
diği bir durum yok. Bu, birbirine eklenerek 
devam eden bir süreç.

Nicolas Letschert: Az önce bahsettiğimiz 
naiflik, aynı zamanda dünyaya nasıl baktı-
ğınızla da ilgili. Konu, yer, talep ne olursa 
olsun, yeni neslin dünyaya belli bir bakışı 
olduğunu düşünüyorum.

Hülya Ertaş: Ulusal ekonomiler 
zayıfladıkça, mimarlık küreselleşiyor. 
Farklı coğrafyalara göre nasıl bir 
süreç izliyorsunuz? Yerel bağlam 
tasarımlarınızı nasıl etkiliyor?

Anna Liu: Başka bir coğrafyada proje yapar-
ken ipuçlarını avlamaya çalışıyorsunuz. 
Dışarıdan bakan kişi olarak çok fazla bilgiye 
sahip olmamak bir avantaj.

Tomas Ghisellini: Yabancı bir ülkeye gitti-
ğimde önce oradaki yemekleri yiyor, oranın 
müziğini dinliyorum. McDonald’s mimar-
lığından nefret ediyorum. Yerin ruhunu 
anlamak çok önemli. Çizim yaparken orada 
yaşayan insanların biyografilerini yazıyorsu-
nuz. Hassas ve saygılı olmalısınız. Mimarlık 
malzeme ve biçimle değil, ruhla ilgili bir 
konu. Akıllı bir mesafe kurmalı, içinizdeki 
ateşi her gün canlı tutmalısınız.

Nicolas Letschert: Gittiğimiz ülkelerde hep 
yerel bir ofisle çalışıyoruz. Bu, hem vizyon 
hem de zaman açısından fayda sağlıyor. 
Kapılar daha hızlı açılıyor. Arazi analizleri 
daha çabuk yapılıyor.

Genç Mimarlar Konferansı, soru-cevap 
bölümünün ardından düzenlenen kokteylle 
sona erdi. 

“Naifliği korumak için 
her gün savaş veriyoruz”

“Yaşayan insanların 
biyografilerini
yazıyorsunuz”“Artizanal üretim 

önem kazanmaya başladı”

“Mimarlar artık sadece 
hacim inşa eden 

kişiler değil”

Kaynak: www.yapi.com.tr n
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GÜNCEL

MİMARİ FİKİR YARIŞMASINDA 
GERİ SAYIM...
MİMARİ FİKİR YARIŞMASINDA 
GERİ SAYIM...

2015 Ytong Mimari Fikir Yarışması, 
“20 Yıl Sonra Ben Buradayken” 
başlığıyla, sürdürülebilirlik ve insan 
odaklı tasarımı merkeze koyarak, 

geçmişten günümüze mimari yapının 
olumlu ya da olumsuz değişimlerinin irde-
lenmesini ve gelecekteki sosyal, teknolojik, 
mimari yapının bugünden ele alınıp tartışıl-
masını hedefliyor.

Tasarım sürecinde katılımcılardan, 
dünden bugüne mimarlık alanını etkile-
yen faktörleri inceleyerek, kendi deneyim-
ledikleri bir mekan için 20 yıl sonrasına 
dair öngörülerde bulunmaları bekleniyor. 
Katılımcılardan, Konut-Çalışma/İş Ortamı-
Sokak-Mahalle strüktürünü ve mekan iliş-
kilerini, mevcut durumdan ve “kendilerin-
den” yola çıkarak, değişen teknolojik ve 

sosyal koşulları da dikkate alarak geleceğe 
yönelik olarak yeniden kurgulamaları ve bu 
kurgu içerisinde her yönüyle insan odaklı ve 
sürdürülebilir bir tasarımı öne çıkarmaları 
bekleniyor.

Jürinin yapacağı değerlendirme sonu-
cunda 3 eşdeğer ödül seçilecek ve derece 
alan proje ekipleri Marsilya Mimarlık Gezisi 
ödülü kazanacak. Gezide jüri üyeleri ile bir-

“20 Yıl Sonra Ben Buradayken” konulu 2015 Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda geri sayım başladı. 
Tüm süreçleri dijital platform üzerinden yürütülen ve her türlü medya türünden sunuma açık olan 
yarışmaya başvurular 22 Haziran 2015 tarihinde sona erecek.

Katılımcılardan tasarım 
sürecinde dünden bugüne 
mimarlık alanını etkileyen 
faktörleri inceleyerek kendi 
deneyimledikleri bir mekan 
için 20 yıl sonrasına dair 
öngörülerde bulunmaları 
bekleniyor. 
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likte Marsilya kentinde mimarlık ve sanat 
deneyimlerinin paylaşılacağı bir gezi yapıla-
cak ve Aix en Provence Bölgesi’nde bulunan 
Château la Coste ziyaret edilerek, dünyaca 
ünlü mimar ve sanatçılar tarafından tasar-
lanan eserler görülecek. Sanat, mimarlık 
ve topografyanın biraraya geldiği özel bir 
mekan yaratma fikrinden doğan bu pey-
zajda, dünyanın birçok yerinden davet edi-
lerek gelen tasarımcı ve mimarların “ken-
dilerinden” bir parça buldukları ve özgürce 
yorumladıkları eserler, yeni projelerin ve 
enstalasyonların gelmesiyle dönüşerek 
yaşamaya devam ediyor.

Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı 
Aydan Volkan, ODTÜ Mimar-
lık Fakültesi Öğretim Üyesi 
Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, 
MSGSÜ Mimarlık Fakül-
tesi Dekanı Prof. Dr. Güzin 
Konuk, Mimar Ömer 
Kanıpak ve Türk Ytong 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Nükhet Demiren’in jüri 
üyeliğini yaptığı yarışmaya 
Türkiye ve KKTC vatandaşları 
ücretsiz olarak katılabiliyor. 

Mimar, kentsel tasarımcı, şehir ve 
bölge plancıları ile bu alanlarda öğrenim 
gören öğrencilere açık olan yarışmaya ekip 
ya da bireysel olarak başvurulabiliyor. Son 
katılım tarihi 22 Haziran 2015 olan yarış-
mayla ilgili açıklayıcı bilgi ve yarışma şart-
namesi www.ytongakademi.com/yarisma-
lar adresinden temin edilebiliyor.

Yetkili Satıcılarımız ve satış 
yetkililerimiz, 26-28 Nisan 

2015 tarihleri arasında Berlin-
Emstal’de bulunan Ytong Ar-Ge 
Merkezi’ni ziyaret ederek, gazbeton 
endüstrisinde çığır açan Ytong 
teknolojisi hakkında bilgi alma 
fırsatı yakaladılar. 

Yetkili Satıcılarımız ve satış 
yetkililerimiz program dahilinde 
Alexander Meydanı, Berlin 
Kathedrali, Brandenburg Kapısı, 
Fridrich ve Unter Den Linden 
Caddeleri’ni gezerek Berlin’in 
güzelliklerini keşfettiler. n

YETKİLİ SATICILARIMIZLA YTONG AR-GE MERKEZİ’Nİ ZİYARET ETTİK

“Ytong’un davetiyle biraraya geldiğimiz jüri 
üyeleriyle uyumlu bir çalışma gerçekleştirdik. 

Oluşturduğumuz ‘20 Yıl Sonra Ben Buradayken’ 
konulu yarışma, genç mimarlar için hem geleceği 
hem de yakın geçmişi kendi deneyimledikleri bir 

mekan üzerinden düşünmeleri için bir çağrı 
niteliğinde. Bu deneyimi ve öngördükleri 

geleceğe dair senaryoyu diledikleri formatta 
jüri üyelerine aktarmakta serbestler. Bu 

nedenle hem içerik hem de sunum olarak 
ilginç fikirlerle karşılaşacağımızı umuyorum...” 

TASARIMCILARIN PERSPEKTİFİNİ GENİŞLETİYOR
“Her mimar, düşünceleri ve dolayısıyla tasarımları 

hakkında farklı görüşleri öğrenmeyi, kendi fikirlerini 
başkalarıyla kıyaslamayı ister. Yarışmalar da bu isteğin en 

somutlaşmış organizasyonları... Bir anlamda birden fazla 
çözümü olan bir bulmacanın çözümlerini incelemek, en az onu 

çözmeye uğraşmak kadar mimarlar için heyecan verici oluyor. Fikir 
projesi yarışmalarında ise problemin tanımı da çoğunlukla katılımcı 
mimarlara bırakılıyor. Genel bir çerçeve içinde sorun tanımı ve buna 
yaklaşım değerlendiriliyor. Ytong’un düzenlediği gibi fikir projeleri 
yarışmaları, tasarımcıların perspektifini genişletip, daha üst ölçekten 
durumu kavrayan öneriler geliştirilmesini tetikliyor. Pratik sorunlara 
daha derin düşünme katmanları eklediği için böyle yarışmalar bence çok 
önemli...” n

“İLGİNÇ FİKİRLERLE
 KARŞILAŞACAĞIMIZI UMUYORUM”

JÜRİ ÜYESİ ÖMER KANIPAK:

Kreatif Mimarlık Kurucu Ortağı 
TÜ Mimar-

lık Fakültesi Öğretim Üyesi 

üyeliğini yaptığı yarışmaya 
Türkiye ve KKTC vatandaşları 

Mimar, kentsel tasarımcı, şehir ve 

mekan üzerinden düşünmeleri için bir çağrı 
niteliğinde. Bu deneyimi ve öngördükleri 

geleceğe dair senaryoyu diledikleri formatta 
jüri üyelerine aktarmakta serbestler. Bu 

nedenle hem içerik hem de sunum olarak 
ilginç fikirlerle karşılaşacağımızı umuyorum...” 

T

hakkında farklı görüşleri öğrenmeyi, kendi fikirlerini 
başkalarıyla kıyaslamayı ister. 

somutlaşmış organizasyonları... Bir anlamda birden fazla 
çözümü olan bir bulmacanın çözümlerini incelemek, en az onu 

çözmeye uğraşmak kadar mimarlar için heyecan verici oluyor. Fikir 
projesi yarışmalarında ise problemin tanımı da çoğunlukla katılımcı 
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YAŞAM

Klimalar sayesinde yaz günlerinin 
sıcağından korunabileceğimizi 
düşünsek de bazı basit yöntem-
lerle klima olmadan da evimizi ve 

kendimizi nasıl serin tutabileceğimiz konu-
sunda bazı ipuçları hazırladık.

1Güneşlikleri kapalı tutun. 
Güneşin en yoğun hissedildiği 

saatlerde güneşliklerinizi, 
panjur, kapı ve 
pencerelerinizi kapalı 
tutun. Böylece sıcak 
havanın içeriye girmesini 
büyük ölçüde önlemiş 
olursunuz. 

2  Geceleri pencerelerinizi açık 
tutun. 

Güneş battıktan sonraki serin havadan 
faydalanmak için pencerelerinizi açık 
bırakın. Hatta evinizde mutfak dolapları 
gibi kapalı tüm alanlar sıcak havayı 
depoladığı için onların da kapaklarını 
açmanız, evinizin serinlemesine daha hızlı 
yardımcı olur.

3 tavan fanı kullanın. 
Oda tavanlarında depolanan sıcak 

havadan kurtulmak için tavan fanı 
kullanabilirsiniz. Tavan fanları sıcak 
havayı itmek için en uygun çözümlerden 
biridir.

4 kendi klimanızı yapın.
Vantilatörlerinizin önüne koyacağınız 

buz dolu metal 
kasenin içine ayrıca 
tuz eklerseniz soğuk 
hava akımı oluşmasını 
sağlayabilirsiniz. 
Böylece doğal bir klima 
yaratmış olursunuz.

5 evinizde açık renkli kumaşlar 
kullanın. 

Yün veya kadife kumaş türevleri ile kaplı 
yüzeye ait kanepelerinizde açık renk 
keten kumaşları tercih etmeye çalışın.

6 evinizde ısı yalıtımı sağlayan 
malzemelerin kullanılmış 

olmasına dikkat edin. 
Evinizin duvarlarında ısı yalıtımı sağlayan 
malzemelerin kullanılması, yazın serin 
havanın dışarı çıkmasına, sıcak havanın 
da içeriye girmesini engellemeye yardımcı 
olacaktır. 

7 evinizin çevresine yeşil 
yapraklı ağaçlar dikin. 

Beton ve taş gibi malzemelerin güneş 
ısısını ilettiği için çevrede gölge alanların 
oluşturulması önemlidir. Yazın evinizin 
duvarlarına gölge oluşturabilecek yeşil 
yapraklı ağaçlar dikebilirsiniz.

8 pencere üstlerine tente 
yerleştirin. 

Özellikle güney cephelere bakan 
pencerelerinizin üstlerinde gölge 
oluşturacak tenteler kullanabilirsiniz.

9 ısı kaynaklarını kapalı tutun. 
Olabildiğince az aydınlatma 

kullanmaya özen gösterin, çünkü 
ampüller oldukça fazla ısı yayar. 
Kullanmadığınız zamanlarda 
bilgisayarları veya televizyonları kapalı 
tutarak ısı yaymalarını önleyebilirsiniz.

Kaynak: www.wikihow.com n

YAZ AYLARINDA EVİNİZİ SERİN TUTMANIN

9 KoLAY YoLU
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ÇALIŞAN PROFİLİ

Aaramıza 1994 yılında katılan Murat Taşkın, çeşitli kademelerde aldığı 
görevlerin ardından 2012 yılından itibaren Muhasebe Şefi olarak görevini 
yürütüyor. Finansal muhasebe işlemleri ile özellikle vergi dairesiyle ilgili 

yükümlülüklerimizi (beyannameler, tahakkuk ve ödeme takibi, ihraç kayıtlı işlemler, 
B/A-B/S formları vb.) yıllardır zamanında ve eksiksiz olarak yerine getiren Taşkın, 
yoğun iş temposundan arta kalan zamanlarında sağlıklı kalabilmek için yürüyüş 
yapıyor, balık tutuyor ve bahçe bitkileri ile uğraşıyor. n

MURAT TAŞKIN  / MUHASEBE ŞEFİ

On iki senedir Trakya fabrikamızda çalışan Arzu Hisar, Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Hisar, Trakya fabrikamızın her türlü 
iç ve dış yazışmalarını yapıyor, ayrıca fabrika genelindeki ilgili departmanların 

dokümantasyon ve ön muhasebe işlerini yürütüyor. Evli ve 15 ile 6 yaşlarında iki kızı 
olan Arzu Hisar, boş zamanlarında kızlarıyla vakit geçiriyor, şiir okuyor ve yürüyüş 
yapıyor. n

ARZU HİSAR  / TRAKYA FABRİKASI SEKRETERİ

İstanbul’da 1978 yılında doğan Soydan Ezberli, Trakya Üniversitesi Çorlu 
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Mezuniyetinin ardından 
farklı firmalarda şantiye şefliği yapan ve satış birimlerinde görev alan Ezberli, Ytong 

ailesine 2012 yılında katılmıştı. Satış Müdürlüğü bünyesinde Batı Marmara Bölgesi, 
Bölge Satış Sorumlusu olarak görev yapan Ezberli, Tekirdağ il sınırları, Silivri ve 
Çatalca ile Büyükçekmece’nin bir bölümünden sorumlu. İş dışındaki zamanının büyük 
bölümünü iki yaşındaki kızı Zeynep ve ailesiyle geçiren Soydan Ezberli ayrıca film ve 
haber programları izlemeyi, müzik dinlemeyi ve seyahat etmeyi seviyor. n

SOYDAN EZBERLİ  / BATI MARMARA BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU



Sektörde bir ilk:
Blok ürünlerimizin basınç dayanımını koruyarak, ısı yalıtım performansını artırmayı başardık.
Ytong duvarların ısıl iletkenlik hesap değerini %15 daha iyileştirerek 0,11 W/mK’e düşürdük.
Ytong’lu yapılar şimdi daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.
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