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baﬂyaz›

Genel Müdür Nabi Özdemir

Sevgili Ytong Ailesi,
De¤erli Ytong Dostları,
Her yıl oldu¤u gibi bu yıl da Yapı Fuarı’nda sizlerle bir araya geldik.
Bu yıl büyük bir katılımla gerçekleﬂen ‹stanbul Yapı Fuarı, Türk Ytong açısından son derece verimli
geçti. Yapı sektörünün her alanındaki profesyonelleri buluﬂturan bu fuarda, yeni ürünlerimizi
tanıtma fırsatı bulduk. Fuar standımızda lanse edilen Ytong-Multipor Yanmaz Cephe Sistemi,
ziyaretçilerin yo¤un ilgisiyle karﬂılaﬂtı. Kullanımı günden güne yaygınlaﬂan bu benzersiz ürün ile
müﬂterilerimize yine yenilikçi, farklı ve güvenilir çözümler üretmenin mutlulu¤unu yaﬂıyoruz.
Fuarda özel olarak üzerinde durdu¤umuz bir di¤er ürün grubu baﬂta çatı plakları olmak üzere
donatılı ürünlerdi. Özellikle çatı plakları, Ytong’un herkesçe bilinen avantajlarının yanında, binalara
kazandırdı¤ı estetik ve alan tasarrufu gibi özellikleriyle mimarlarımız tarafından tercih edilen bir
ürün çeﬂidi olma özelli¤ini sürdürüyor. Ytong Çatı Plakları’nın binalarda ilave yaﬂam alanları
oluﬂturmaya elveriﬂli olmasından, baﬂta Almanya olmak üzere bir çok Avrupa ülkesinde yararlanılıyor.
Bu sayımızın arka sayfasında yer alan habere konu olan bina bu özellik için mükemmel bir örnek
teﬂkil ediyor. Mimarlarımızı donatılı ürünlerimiz ve bilhassa çatı uygulamaları konusunda
bilgilendirmek üzere her türlü deste¤i veriyoruz ve vermeye devam edece¤iz.
2. Yetkili Satıcılar Çalıﬂtayımız bu yıl 26-27 Haziran tarihleri arasında ‹stanbul’da yapılacak.
Bu çalıﬂtayın önemine ve yararına inanıyoruz. Yeni fikirlerin, yaratıcı çözümlerin ve iﬂbirli¤i önerilerinin
paylaﬂıldı¤ı bu beyin fırtınası ortamından hem ﬂirketimiz hem de Yetkili Satıcılarımız açısından çok
faydalı sonuçlar çıkmaktadır.
Isı yalıtımı ve enerji tasarrufuna iliﬂkin teknik e¤itimlerimiz tüm hızıyla sürüyor. Yetkili Satıcılarımızın
iﬂbirli¤i ve katılımı ile bu e¤itimleri yaygınlaﬂtırıyoruz.
Dünyayı sarsan ekonomik krizin etkileri ülkemizde ve sektörümüzde de hissedilmeye devam
ediyor. Elbirli¤iyle, tedbirli ve öngörülü hareket ederek bu zor günleri aﬂaca¤ımıza ve hem ülkemiz
hem de iﬂ dünyamız açısından rahat, huzurlu günlerin gelece¤ine dair inancımızı koruyoruz.
Sevgi ve saygılarımla,

3

ürün
Ytong - Multipor yanmaz cephe sistemi ile güvenli yal›t›m

Ödüllü Bulmaca

Yalnızca
Betonarme
Yüzeylerin
Yalıtılması
Yeterli

D

e¤erli Okurlar,
Ytong Aktüel’in “ödüllü bulmacas›”
sizlerin yo¤un ilgisi ile sürüyor...

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları Yönetmeli¤inde
belirtildi¤i üzere binaların
dıﬂ yüzeylerinde yer alan
bütün betonarme
elemanların yalıtılması ﬂart.
Peki ya duvarlar?
Yönetmelikte açıkça
belirtilmiﬂ olmasına
ra¤men sıkça yanlıﬂ
yorumlanan bu konuya
açıklık getirmekte fayda var.

Aﬂa¤›daki foto¤raf›n hangi habere ait
oldu¤unu bilin, Ytong - Multipor kupa
kazanan 5 kiﬂiden biri siz olun!

ahada gördü¤ümüz pek çok uygulamanın
aksine aslında d›ﬂ cephe dolgu duvarlarının
Ytong ile oluﬂturulmas› halinde ilave yal›t›m
yap›lmas› zorunlulu¤u yok. Gerek TS 825 gerek
Bayındırlık ve ‹skân Bakanlı¤ı Binalarda Isı
Yalıtımı Yönetmeli¤i “dolgu duvarlar hesap
sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılmalıdır” diyor.

S

TS 825 Revizyon (22 Mayıs 2008) Binalarda
Isı Yalıtım Kuralları Mad.1.3
Dıﬂ yüzeylerde yer alan bütün betonarme
elemanlar (kolon, kiriﬂ, hatıl ve perde duvar)
yalıtılır.

Bayındırlık ve ‹skân Bakanlı¤ı Binalarda Isı
Kat kat yalıtıma gerek yok!
Yalıtımı Yönetmeli¤i (9 Ekim 2008) Mad. 8e)
Bu konu Ytong kullanıcıları için çok önem taﬂıyor. Dıﬂ yüzeylerde yer alan bütün betonarme
Çünkü Ytong üstün ısı yalıtımı özelli¤i ile binaların
elemanlar (kolon, kiriﬂ, hatıl ve perde duvar
duvarlarında tek baﬂına yeterli ısı yalıtımını
vb.) mutlaka yalıtılmalıdır. Dolgu duvarlar ise,
sa¤lıyor. Betonarme yüzeylere gelince, Ytong
bu konuda da müﬂterilerine yine yenilikçi ve en hesap sonuçlarına göre gerekiyorsa yalıtılır.
güvenilir çözümü sunuyor: Ytong - Multipor.
Ytong ve Ytong - Multipor ile oluﬂturulan cephe sisteminin yapı için ısı yalıtımının ötesinde vaadleri
var. Yangın güvenli¤i ve ekoloji bunların baﬂında geliyor.
Farkı Yanmazlı¤ı
Günümüzde ısı yalıtımı için alınan çeﬂitli önlemler ve bu amaca dönük farklı malzemeler
bulunmakta. Ytong-Multipor’u tüm bu malzemeler arasında öne çıkaran özelli¤i ise mineral
esaslı, yanmaz bir cephe yalıtım malzemesi oluﬂudur. Ytong – Multipor yangın karﬂısında direnç
gösterirken aynı zamanda deforme olmuyor ve zehirli gazlar açı¤a çıkarmıyor. Ytong – Multipor
ile yangın riski olmaksızın her türlü yapı güvenle yalıtılabiliyor.

Ytong-Multipor dıﬂ cephe ısı yalıtım sisteminde duvar
blokları betonarme döﬂemeden dıﬂarı taﬂırılarak örülür
ve betonarme yüzeyler Ytong-Multipor ile kaplanır.
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Do¤ru cevab›, ad›n›z - soyad›n›z ve iletiﬂim
bilgilerinizle birlikte bize gönderin,
foto¤rafta gördü¤ünüz Ytong-Multipor
kupaya sahip olun.
Ytong Aktüel - Yar›ﬂma
Adres: Türk YTONG Sanayi A.ﬁ.
Pendik 34899 ‹stanbul
Faks: 0216 396 19 61
E-posta: bilgi@ytong.com.tr
TEBR‹KLER!
14. say›m›zdaki ödüllü yar›ﬂman›n cevab›n›
bulan okurlar›m›z aras›ndan yap›lan
çekiliﬂte,
1. Gülﬂen Özcan
2. Orkun Girgiç
3. Seçil Akman
4. Özlem ﬁahin
5. Özdemir Burak Mumcu
bizden “Ytong USB Flashdisk“ kazand›lar.
Ytong Aktüel ekibi olarak kendilerini
tebrik ediyoruz.

“2009 Ytong takviminde sorulan sorulara
cevap verenler kazanmaya devam ediyor.
Mart; Nisan ve Mayıs aylarında
Sorulara do¤ru cevap verenler arasında
yapılan çekiliﬂ sonucu Ytong – Multipor
barda¤ı kazanan talihliler ﬂu ﬂekilde;
Mart Ayı – Mengi Kardeﬂler
Nisan Ayı – Osman Avﬂar
Mayıs Ayı – Talip Akdo¤an”

proje ve teknik

YTONG,
Türkiye’nin
En Yükse¤inde
stanbul Levent’te yükselen ve 261 metre
yüksekli¤iyle Türkiye’nin en yüksek binası unvanını
ele geçiren ‹stanbul Sapphire aynı zamanda
Türkiye’nin ilk yeﬂil binası olma özelli¤ini de taﬂıyor.
Yapımı Biskon Yapı ve Güney ‹nﬂaat tarafından
gerçekleﬂtirilen ve Tabanlıo¤lu Mimarlık ‘›n
projelendirdi¤i ‹stanbul Sapphire kulesi ‹stanbul’un
yeni simgesi olma iddiasında. Satıﬂlarına baﬂlanan
projenin 2010 yılında tamamlanması planlanıyor.

‹

Ülkemizde 46 yıldan bu yana birçok modern yapıda
oldu¤u gibi Sapphire ‹stanbul’da da konfor ve yangın
güvenli¤i düﬂünülerek Ytong tercih ediliyor. Binanın
konut katlarında ﬂu ana kadar, duvarlarda ve asmolen
döﬂemelerde çeﬂitli kalınlıklarda G2 ve G4 sınıfı olmak
üzere toplam 4.000 m3 Ytong duvar blo¤u kullanıldı.
Proje tamamlandı¤ında binada kullanılan toplam
Ytong miktarı 6.000 m3 olacak.
Biskon ‹nﬂaat yetkililerinden Mustafa Akhan,
‹stanbul’un son gözdesi Sapphire projesinde Ytong
tercih edilmesinin nedeninin ise minimum fire ile
kaliteli ve temiz imalat yapılabilmesi ve ısı ve ses
izolasyonu açısından sa¤ladı¤ı konfor ﬂartları
oldu¤unu söyledi.

Her Yerde
ullanımı günden güne yaygınlaﬂan mineral bazlı,
yanmaz ısı yalıtım pla¤ı Ytong -Multipor Denizli’de
inﬂaatı sürmekte olan Yeﬂil Sedir Konutları’nda da
tercih ediliyor. Gönüldeﬂ Yapı tarafından
gerçekleﬂtirilen ve 7’ﬂer katlı 2 binadan oluﬂan konut
projesinde 28 daire yer alıyor. Projede toplam
1.000 m2lik yüzeyin ısı yalıtımı için 5 cm kalınlıkta
Ytong-Multipor kullanılıyor.
Servergazi mevkiinde akıllı bina tasarımına uygun
ﬂekilde inﬂa edilen konutlar, 2010 yılının Kasım ayında
sahiplerine teslim edilecek.

K
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röportaj

Bir hastane yanıyor,
insanlar hayatlarını
kaybediyor ve biz
yanlıﬂları böyle fark
ediyoruz
lkemizde önemli projelere imza atan
ve projelerinde yang›n güvenli¤ine özel
bir hassasiyet gösteren Y. Mimar Cem Erözü
ile yang›n›n tasar›mdaki önemini görüﬂtük

Ü

Yanmıﬂ bir endüstri yapısının yeniden
inﬂaasında Ytong ürünlerini kullandınız.
Tercihinizi belirleyen faktörler nelerdi?
Bir endüstri yapısında önemli olan çabuk,
sa¤lıklı ve ekonomik bir ﬂekilde yapıyı
oluﬂturmaktır. ‹çerideki üretimin mümkün
olan en kısa sürede baﬂlaması ancak bunun
ekonomik ve sa¤lıklı ﬂekilde çözümlenmiﬂ
olması gerekir. Bu ana kriterlerin yanısıra,
firma imajının da dıﬂarıya yansıtılması, ça¤daﬂ
endüstri yapılarında önem kazanmaktadır.
Bahsetti¤iniz inﬂaat Tekirda¤ - Çorlu’daydı ve
bina kabu¤unun kıﬂ döneminde imal edilmesi
zorunlulu¤u, bizleri, hızlı, ekonomik ve
uygulaması kolay yapı malzemeleri seçimine
yönlendirdi. O bölgede kıﬂ oldukça sert geçti¤i
için, bu kriterleri sa¤layacak en uygun
malzemenin, Ytong donatılı duvar panelleri
olaca¤ını düﬂündük ve gerek montaj
kolaylı¤ının, ve gerekse ısı yalıtımının yanısıra
yangına karﬂı yüksek dayanım özellikleri
sayesinde bu üründe karar kıldık. Cephede
görmek istedi¤imiz motifi elde etmemiz ise
di¤er önemli etkendi. Yani 60 cm’de bir giden
derz çizgilerimiz olacaktı. ﬁirketinizle irtibata
geçtik ve çok verimli bir çalıﬂma süreci ortaya
çıktı. Malzemenin boyutları ve biçimi konusunda
bizlerden sürekli onay alınarak gerçekleﬂen
bir süreçti.
Mimari tasarımda yangın güvenli¤i nasıl bir
önceli¤e sahip?
Yangın maalesef mimarlarımızın bir
eksikli¤idir. Mimarlarımız bu konuda yeterince
hassas yetiﬂtirilmiyor. Ben yangına olan
hassasiyetime, Avusturya’da çalıﬂtı¤ım
dönemde ulaﬂtım. ‹nsanlar genelde alevden
korkarlar ama, yangında asıl endiﬂe edilmesi
gereken duman ve çökme tehlikesidir. Özellikle
bunlardan korunmak gerekiyor. Örne¤in
Rusya’da çok ciddi bir yangın yönetmeli¤i var.
Belki gere¤inden fazla katı bir ﬂartname oldu¤u
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Y. Mimar Cem Erözü
düﬂünülebilir ama bence do¤ru olan yaklaﬂım
bu. Mimari tasarımlarla yangın yönetmeli¤inin
bir arada yorumlanması gerekir.
Tabi bunun için öncelikle bir bilinç oluﬂması
gerekiyor. Bu noktada makine mühendislerinin
deste¤i çok önemli.
Ben bir yangın uzmanı de¤ilim ama
yaﬂadıklarımdan çıkardı¤ım sonuç; Türkiye’de
mimarlarla makine mühendisleri arasında
bir kopukluk oldu¤u ve mimari e¤itimde
bu konuya yeterince a¤ırlık verilmedi¤idir.
Avrupa’da bu alanda mimarlara yönelik
önemli çalıﬂmalar var.
Öncelikle yangın risklerini iyi bilmemiz
gerekiyor. Her bina için kullanılacak önlem,
binanın içerdi¤i iﬂleve göre ayrı olabilir. Yangında
öncelik insan hayatını kurtarmaktır.
Yangın konusunda genel olarak bilinçli de¤iliz
sanırım?
Evet bu bilincin yerleﬂmesi lazım. Baﬂımıza
bir ﬂeyler gelmeden önlemler almayı
ö¤renmeliyiz. “Bir musibet bin nasihatten iyidir”
derler. Bir hastane yanıyor, insanlar hayatlarını

kaybediyor ve biz yanlıﬂları böyle fark ediyoruz.
Maalesef Türkiye’de iﬂler bu ﬂekilde yürüyor.
Kısacası biraz hassasiyet gerekiyor. Merak
duyup incelemek, araﬂtırmak lazım.
Son olarak, Ytong’un çatı plaklarını
tercihinizden bahsedebilir misiniz?
Çatı oluﬂturulurken 2 ﬂeyi dikkate almak
gerekir. Birincisi hafiflik, ikincisi ise çatı
çekirde¤inin ısı performansı. Ytong çatı
plaklarıyla 6 metrelik bir açıkılı¤ı geçip,
kapatılan mekanın iﬂlevi de olanak veriyorsa,
bunun üzerine incecik bir su yalıtımı ve kenetle
iﬂi bitirebiliyoruz. O zaman ayrıca ısı yalıtımına
da gerek kalmıyor. Kaldı ki, ısı yalıtımı için
kullanılan malzemeler zamanla sönüme
u¤rayacakları için bu konuda ayrıca önlem
almak gerekiyor. Üstelik Ytong çatı plaklarını
iyi iﬂçilikle, kırmadan dökmeden
yerleﬂtirdi¤inizde içeriden de gayet hoﬂ bir
görüntü elde etmiﬂ oluyorsunuz.

departman

Sat›n Alma Ekibi Hedefi Vurdu

Türk Ytong
Sat›nalma ve
Ambarlar Müdürü
Tunç Ayd›n,
birimin rolünü ve
ﬂirkete katk›s›n›
anlatt›.
ekabetin yo¤un oldu¤u
piyasalarda faaliyet
gösteren iﬂletmelerde, sat›n
alman›n önemi her geçen
Sat›n Alma Müdürü Tunç Ayd›n
gün art›yor. ‹ﬂletmelerin sat›ﬂ
fiyat›n› yükseltemedi¤i
durumlarda mal ve hizmet al›mlar›n› yapan sat›nalma birimlerine, maliyetleri
düﬂürme görevi düﬂüyor. Bu görevin baﬂar› ile yerine getirilmesi, iﬂletmenin
karl›l›¤›n› önemli ölçüde art›ran bir etken olarak kendini gösteriyor.

R

Bugün itibariyle 4 farkl› ilde üretim tesisi bulunan Türk Ytong’da sat›nalmalar,
ilgili fabrikalardaki sat›nalma memur ve ﬂefleri vas›tas›yla yap›l›yor.
Hammadde grubu ile ithal ürün al›mlar› ise ‹stanbul Pendik’te bulunan
Merkez Sat›n Alma birimimiz taraf›ndan yürütülüyor.
Sat›n Alma bölümünün rolü sürekli olarak alternatif tedarikçi ve ürün
araﬂt›rmalar› yapmakla sona ermiyor. Sat›n Alma birimi ayn› zamanda
kalite kontrol ve üretim bölümleriyle eﬂgüdümlü çal›ﬂarak tasarruflar›n
art›r›lmas›n› da hedefliyor. 2008 y›l› ile 2009’un ilk çeyre¤inde yap›lan
çal›ﬂmalar sonucunda, kalite hedeflerinde belirlenmiﬂ olan tasarruf
miktarlar›n›n çok daha üstünde kazanç sa¤lanm›ﬂt›r.
Birimimiz yabanc› orta¤›m›z Xella’n›n Sat›n Alma birimi ile de yak›n iliﬂkiler
içindedir. Sat›n Alma ekibimiz, bu iliﬂkiler ve bilgi paylaﬂ›mlar› sayesinde
büyük tasarruflar elde etmiﬂtir. ‹leride bu iliﬂkilerin daha da geliﬂece¤ine
ve ortak stratejiler yarat›labilece¤ine inan›yorum.

Okullu
Profesyoneller

Y

tong’un çalıﬂanlarına verdi¤i
e¤itim deste¤i devam ediyor.
Çalıﬂanların e¤itimlerini bir üst
seviyeye çıkarmalarını ya da yeni bir
dil ö¤renmelerini kolaylaﬂtırmak
amacıyla hazırlanan programdan
faydalanan çalıﬂanlar bu sayede
‹ﬂletme Müdürü Murat Öran
kendilerini ve mesleki birikimlerini
geliﬂtirme imkanı buluyor. Bu
programdan yararlanan ve ‹stanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi’ndeki
yüksek lisans e¤itimini tamamlamak üzere olan ‹ﬂletme Müdürü Murat
Öran’dan konu hakkındaki görüﬂlerini aldık;
Yüksek lisans e¤itiminden beklentinizi kısaca anlatır mısınız?
Yüksek lisans yapmaktaki amacımı, mezuniyetimden bu yana ortaya çıkan
geliﬂmeler konusunda donanımımı artırmak ve edindi¤im birikimi çalıﬂtı¤ım
ﬂirkete daha efektif biçimde aktarmak ﬂeklinde özetleyebilirim. Buna ek olarak
yüksek lisans sonrasında verece¤im tezin konusunu, ﬂirkete faydalı olabilecek
bir alandan seçerek, bir ﬂekilde ﬂirketin bana sunmuﬂ oldu¤u bu fırsatın
karﬂılı¤ını vermeyi de amaçlıyorum.
Bu e¤itimin size nasıl katkı sa¤layaca¤ını düﬂünüyorsunuz?
Farkl› sektörlerden kiﬂilerle tanıﬂarak kendi vizyonunuzu geliﬂtirmek önemli
bir imkandır diye düﬂünüyorum. Ayrıca, kiﬂinin aktif olarak de¤iﬂik iﬂlerle
u¤raﬂması, yo¤un iﬂ temposu içinde verilen bir mola gibi. Tüm bunların iﬂim
ve kariyerim konusunda bana önemli bir birikim olarak dönece¤ini düﬂünüyorum.
ﬁirketin bu konuda çalıﬂanlara verdi¤i destek için ne söyleyebilirsiniz?
Tüm sorumluluklar›ma paralel olarak ﬂirketimizin ders, sınav ve teknik gezilere
düzenli bir ﬂekilde katılmamı sa¤laması çok önemli bir katkı. Gerekti¤inde
toplantı günlerinin bile buna göre ayarlanması verilen deste¤i açıkça
göstermektedir.
Di¤er çalıﬂanlara bu programdan yararlanmalarını önerir misiniz?
Evet. Di¤er tüm çalıﬂanlarımıza da kendilerini geliﬂtirmek amacıyla ﬂirketimizin
bizlere sa¤ladı¤ı bu tür Yüksek Lisans, Doktora ve Yabancı dil gibi e¤itimlerden
faydalanmasını tavsiye ediyorum.

Terfi - Atamalar
•1971 do¤umlu A. Murat Polat, 1995 yılında ‹stanbul
Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olarak, farklı
sektörlerde faaliyet gösteren firmalarda deneyim
kazandı. 01.09.2000 tarihinden itibaren ﬂirketimizde
görev yapmakta olan Polat, 01.05.2009 tarihi
itibariyle Finansman ﬁefli¤i görevinden, Finansman
Müdürlü¤ü görevine atanmıﬂtır.

A.Murat Polat

•ﬁirketimizde görev yapmakta olan M. Tunç Aydıner,
16.04.2009 tarihi itibariyle Güney Marmara Bölge
Satıﬂ Müdürlü¤ü görevinden, yeni oluﬂturulan
‹ﬂ Geliﬂtirme Müdürlü¤ü görevine atanmıﬂtır.

•1966 do¤umlu H. Taner Ercanlı, 1993 yılında
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ‹nﬂaat
bölümünden mezun olarak, 1991 yılından itibaren
inﬂaat sektöründe faaliyet gösteren firmalarda
deneyim kazandı. 23.12.1997 tarihinden itibaren
ﬂirketimizde Bölge Satıﬂ Sorumlusu olarak görev
yapmakta olan Ercanlı, 16.04.2009 tarihi itibariyle
Güney Marmara Bölge ﬁefli¤i görevine atanmıﬂtır.

H. Taner Ercanl›

•ﬁirketimizde görev yapmakta olan Tolga
Öztoprak, 16.04.2009 tarihi itibariyle Hazır Sıvalar
Satıﬂ Müdürlü¤ü görevinden Yan Ürünler Satıﬂ
Müdürlü¤ü görevine atanmıﬂtır.

M. Tunç Ayd›ner

Tolga Öztoprak
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ﬁimdi Bursa’ya Daha Yakınız!
ursa 22. Yapı ve Yaﬂam Fuarı ve Kongresi
19-22 Mart 2009 tarihleri arasında Tüyap
Bursa Fuar Merkezi’nde yapıldı. Ytong’un da
yer aldı¤ı fuara bu yıl, 15 farklı ülkeden 300’e
yakın firma katıldı.

B

Çalıﬂmalar arttı
Geçti¤imiz Ekim ayında Bilecik’te faaliyete
geçen yeni fabrikası ile birlikte Güney Marmara
Bölgesi’ndeki faaliyetlerini artıran Ytong, Bursa
Fuarı’nda bölge inﬂaat sektörü temsilcileri ile
buluﬂtu. Ytong ürünlerinin yanısıra, yeni ürün
Ytong-Multipor’la oluﬂturulan Yanmaz Cephe
Sistemi’nin tanıtıldı¤ı Ytong standı, fuarın en

çok ziyaretçi alan
standları arasında
baﬂı çekti. Fuarın
ikinci günü standda
düzenlenen
kokteyle Ytong
Yetkili Satıcıları ile
bölgenin önde
gelen mimar ve
mühendisleri
katıldı. Fuar
kapsamında ayrıca,
Bursa Makine Mühendisleri Odası iﬂbirli¤i ile Meslek ‹çi E¤itim Seminerleri kapsamında Isı Yalıtım
Hesaplama Programı E¤itim Semineri verildi.

Deneysel uygulama
köﬂelerinde Ytong’un hafiflik,
yanmazl›k ve ›s› yal›t›m›
özelliklerini bire bir görme
f›rsat› bulan ziyaretçiler,
sektöründe bir ilk olan, hafif
ve su itici Ytong D›ﬂ Cephe
S›vas›’n›n su geçirmezli¤ini de
fuarda test ettiler

T

ürkiye’nin en büyük yapı malzemeleri fuarı
olan Uluslararası Yapı ‹stanbul Fuarı,
06-10 Mayıs 2009 tarihleri arasında 32. kez
kapılarını açtı. Tüyap Beylikdüzü Fuar
Merkezi’nde gerçekleﬂtirilen ve 100.000’in
üzerinde ziyaretçi tarafından gezilen fuarda
Ytong her yıl oldu¤u gibi 6. holdeki standında
ziyaretçilerle buluﬂtu.
Tonoz çat› ilgi çekti
Fuara Ytong Donatılı Çatı Plakları ile oluﬂturulan
tonoz çatı uygulaması ve yeni ürün

Ytong-Multipor ile oluﬂturulan Yanmaz Cephe
Sistemi’nin ön plana çıkartıldı¤ı bir stant ile
katılan Ytong, ziyaretçilerin yo¤un ilgisiyle
karﬂılaﬂtı. Öyle ki, bu yo¤un ilgi stantta görev
yapan satıﬂ mühendisi sayısının artırılmasını
gerektirdi.
Yeni nesil ısı yalıtımı
Yeni ve benzersiz Ytong - Multipor, fuarda en
fazla dikkat çeken ürün oldu. Isıl iletkenlik de¤eri
0,045 W/mK olan Ytong-Multipor, Ytong duvar
blokları ve Ytong dıﬂ cephe sıvası ile birlikte

“Yanmaz Cephe Sistemini” oluﬂturuyor. Bu
sayede binaların dıﬂ cephesinde güvenli ve tek
katmanlı bir kabuk oluﬂturulmasına olanak
sa¤lıyor.
Sizin için buradayız!
Ytong fuarda oluﬂturdu¤u “yuva” temalı köﬂede,
son kullanıcılara seslenerek “sizin için
buradayız” dedi. Ytong’un bir inﬂaat malzemesi
olmaktan öte, yuvaları güven ve konforla
kuﬂatan bir unsur, yaﬂamın önemli bir parçası
oldu¤u vurgulandı.

haberler
co Design 2009 Konferansı 16 Nisan
2009 tarihinde Yapı Endüstri Merkezi’nde
yapıldı. Ekolojik üretim tekni¤i ve ekolojik
ürünleri ile gelece¤in malzemesi olan
Ytong’un ana sponsorlu¤unda gerçekleﬂtirilen
konferansta, kentsel planlama, mimarlık,
yapı malzemesi ve gayrimenkul sektörlerinin
yerli – yabancı liderleri sürdürülebilir yapılar,
enerji verimlili¤i ve küresel ısınma gibi konuları
ele aldılar. Konferans kapsamında, Türk Ytong
Yan Ürünler Satıﬂ Müdürü Tolga Öztoprak da
bir konuﬂma yaparak katılımcılara YtongMultipor Yanmaz Dıﬂ Cephe Sistemi’ni tanıttı.

E

Kurtdere’de Uçurtma Coﬂkusu
urtdere’li çocuklar baharın geliﬂini bu yıl da uçurtma
coﬂkusuyla kutladılar. 5 Mayıs 2009’da Kurtdere
‹lkö¤retim Okulunca düzenlenen ﬂenlikte ö¤renciler Ytong
logolu uçurtmalarıyla gökyüzünü süslediler. Bu yıl
dördüncüsü düzenlenen ﬂenli¤e Saray Kaymakamı Yaﬂar
Karadeniz’in yanısıra ilçe yetkilileri ve ö¤renci velileri de
katıldılar.

K

Depreme Dayan›kl›
Y›¤ma Yap› Tasar›m›nda
Yeni Kavramlar Sempozyumu
stanbul Teknik Üniversitesi, RWTH Aachen Üniversitesi ve Ytong iﬂbirli¤i
ile düzenlenen Depreme Dayanıklı Yı¤ma Yapılarda Yeni Kavramlar
Sempozyumu 21 Mayıs 2009 tarihinde gerçekleﬂtirildi. ‹TÜ Ayaza¤a
yerleﬂkesinde yer alan Yapı ve Deprem Uygulama Araﬂtırma Merkezi
konferans salonunda gerçekleﬂtirilen ve çok sayıda akademisyenin katıldı¤ı
etkinlikte RWTH Aachen Üniversitesi, Yapı Stati¤i ve Yapı Dinami¤i Kürsü
Baﬂkanı Prof. Dr. Konstantin Meskouris ve aynı üniversitede ö¤retim
görevlisi olan Dr. Cristoph Butenwag birer sunum yaptılar.

‹

Ö¤retim Y›l›na Veda
ürk Ytong Çukuryurt ‹lkö¤retim Okulu her yıl düzenlenen yıl sonu etkinli¤i büyük
coﬂkuya sahne oldu. Saray Kaymakamı Yaﬂar Karadeniz’in yanı sıra ilçe yetkilileri
ve Saray halkının da katıldı¤ı etkinlikte ö¤renciler, danslar ve çeﬂitli gösteriler eﬂli¤inde
geride kalan ö¤renim yılına veda ettiler. Etkinlik sonunda düzenlenen çekiliﬂte kazanan
2 ö¤renciye Türk Ytong tarafından notebook bilgisayar hediye edildi.

T

89

haberler

YTONG’dan
E¤itim Deste¤ine Devam

Yapı Meslek Lisesinde
Çatı Günleri Etkinli¤i Yapıldı

ntalya ‹li Sanayici ve ‹ﬂ Adamları Derne¤i (ANS‹AD) tarafından
2006 yılında baﬂlatılan "Temel E¤itime Destek Projesi"ne,
kuruluﬂundan bugüne e¤itime her alanda katkı sa¤layan Ytong’dan
da destek geldi.

incirlikuyu’da bulunan ‹stanbul Sanayi Odas› Yap› Meslek Lisesi önemli
bir etkinli¤e ev sahipli¤i yapt›. 2 – 3 Haziran tarihlerinde Yap› Meslek
Lisesi bahçesinde gerçekleﬂtirilen Çat› Günleri kapsam›nda ö¤rencilere
yap›larda farkl› çat› çözümlerini tan›tan uygulamalar ve çeﬂitli aktiviteler
sunuldu. Ytong’un da sponsor oldu¤u etkinlikte Ytong Çat› plaklar› ile ilgili
örnek uygulamalar sergilendi.

A

Antalya’nın önde gelen iﬂadamlarının mensubu oldu¤u ve 132 üyesi
bulunan ANS‹AD öncülü¤ünde gerçekleﬂtirilen proje kapsamında
Antalya Falez Rotary Kulübü tarafından yaptırılan Habipler ‹lkö¤retim
Okulu ana sınıfı inﬂaatı için 78 m3 Ytong blok tahsis edildi.

Z

16 Nisan 2009 tarihinde hizmete giren okulun açılıﬂ törenine katılan
Antalya Ytong Fabrika Müdürü Enis Arın, Ytong’un e¤itime verdi¤i
geleneksel deste¤in devam edece¤ini belirterek bu tür e¤itime destek
projelerin ülkemiz açısından büyük önem taﬂıdı¤ını söyledi.

Ö¤renci Gezileri Yurt Çap›nda Devam Ediyor
tong’un üniversite - sanayi iﬂbirli¤i çerçevesinde düzenledi¤i geleneksel fabrika gezileri devam ediyor. Her yıl iki ayrı dönemde düzenlenen gezilerin
ilk bölümü 4 fabrikada gerçekleﬂtirildi. Akdeniz Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi ‹nﬂaat Mühendisli¤i bölümleri, Kocatepe Üniversitesi
Yapı Kulübü ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Yapı ‹ﬂleri Teknik Dairesi Antalya fabrikasını; Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ve ‹SOV Teknik
Lisesi Pendik Fabrikasını ziyaret ederken; Bilecik Üniversitesi ‹nﬂaat Meslek Yüksekokulu ö¤rencileri Bilecik Ytong, Namık Kemal Üniversitesi Çorlu
Mühendislik Fakültesi ö¤rencileri ise Trakya Ytong fabrikasında a¤ırlandılar.

Y
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haberler

Kullan›c› Dostu
Is› Yal›t›m Hesaplama Program› Tan›t›l›yor
tong tarafından
hazırlanan, kullanıcı
dostu Isı Yalıtım Hesaplama
programının tanıtımı için
düzenlenen seminerler
ve 1 ilçede yapıldı.
makine mühendisleri
olmak üzere sektör
profesyonellerinin ısı yalıtım
hesaplamalarını kolaylıkla
gerçekleﬂtirmelerine olanak
sa¤layan Isı Yalıtım
Hesaplama Programı 4.0,
ana kadar Balıkesir,
Çanakkale, Edirne, Bolu,
Kütahya, Bursa, Eskiﬂehir,
Çorlu, Adapazarı, ‹zmit, Antalya, Yalova ve Denizli’de ilgililere tanıtıldı. Piyasadaki di¤er programlardan
farklı olarak birçok detayı içeren ve kullanım kolaylı¤ı göz önüne alınarak tasarlanan Isı Yalıtım
Hesaplama Programı’nı edinmek için Ytong’la irtibata geçmeniz yeterli.

Y

YTONG Müﬂterileriyle Buluﬂmaya
Devam Ediyor
tong’un gelenekselleﬂen
bölge tanıtım toplantıları
devam ediyor. Ytong’un
sektördeki kullanıcılarıyla yüz
yüze ve daha etkili iletiﬂimini
sa¤lamak amacıyla
gerçekleﬂtirilen toplantılarda
katılımcılar Ytong hakkında
son geliﬂmeleri detaylı ﬂekilde
ö¤renirken Ytong’la ilgili soru
ve görüﬂlerini yetkililere
do¤rudan iletme ﬂansı da
buluyorlar. 2009 bahar
dönemi toplantıları
‹stanbul’un yeni ilçelerinden
Sancaktepe için Titanic
Business Otel’de gerçekleﬂtirilen tanıtım toplantısı ve yeme¤i ile baﬂladı. Bu ilk toplantıyı Eskiﬂehir
Anemon Otel, Kütahya Güral Harlek Otel, Lüleburgaz Ezgi Resort ve Çorlu Silverside Otel’de
yapılan toplantılar takip etti.

Y

apısal Çelik Derne¤i üyeleri Pendik
Ytong fabrikasını ziyaret etti. 26 Mart
2009 Perﬂembe günü gerçekleﬂtirilen gezide Genel Müdür Nabi Özdemir’in Ytong tanıtımının
ardından fabrikayı gezen dernek üyelerine, Ytong Donatılı Yapı elemanlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi
verildi. Gezi sonrasında Satıﬂ ve Pazarlama Koordinatörü Nuri Ertokat katılımcılara “Çelik Yapılarda
Ytong Kullanımı” konulu bir seminer verdi.

Y

Sektörden Haberler
Binalara “Enerji Tapusu” Geliyor
Enerjinin etkin kullanılmasını hedefleyen
Enerji Verimlili¤i Kanunu kapsamında,
binalara enerji kimlik kartı verilmesi
uygulamasının, yeterli bilinç oluﬂturuldu¤u
takdirde binaların de¤erinin artıraca¤ı
belirtiliyor. Bir binanın yıl içinde aydınlanma
da dahil olmak üzere ne kadar enerji
tüketece¤ini gösteren “enerji kimlik kartı”
uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte
“enerji tapusu” olacak.
‹nﬂaatta ‹stihdam % 8,4, Üretim 12,2 Azaldı
‹nﬂaat sektöründe istihdam oranı bir önceki
yılın verilerine göre yüzde 8,4 oranında azalma
gösterdi. Türkiye istatistik Kurumunca
açıklanan verilere göre inﬂaat sektörü
istihdam endeksi yüzde 17,1 azalarak
116,2’den 96,4’e düﬂtü. ‹nﬂaat sektörü üretim
endeksi ise geçen yılın aynı dönemine göre
yüzde 12,2’lik bir azalma gösterdi.
‹MSAD:KDV‹ndirimiSektöreHayatVerecek
‹nﬂaat Malzemesi Sanayicileri derne¤i
(‹MSAD) baﬂkanı Orhan Turan KDV indirimi
öngören tedbir paketini de¤erlendirdi. 2009
yılı için öngörülen daralmanın frenlenebilmesi
için sektöre canlılık getirilmesi gerekti¤ini
belirten Turan, gayrisafi milli hasılanın yüzde
beﬂini oluﬂturan ve 60 milyar liranın üzerinde
bir büyüklü¤ü temsil eden inﬂaat sektörünün
canlanmasının kritik bir öneme sahip
oldu¤unu söyledi.
Çimento sektörü ihracata yöneldi
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birli¤i (TÇMB)
Genel Koordinatörü O¤uz Tezmen, iç piyasa
ﬂartlarının a¤ırlaﬂması nedeniyle sektörün
yurt dıﬂına yöneldi¤ini ve bu yıl 10 milyon
tonun üzerinde ihracat hedefledi¤ini söyledi.
Tezmen, çimento sektörünün yılın 3 aylık
döneminde 10 milyon ton üretim
gerçekleﬂtirdi¤ini ve bunun 6,7 milyon
tonunun iç piyasada satıldı¤ını kaydetti, ihraç
edilen 3,3 milyon ton çimentodan 200 milyon
dolar civarında gelir elde edildi¤ini vurgulayan
Tezmen, 3 aylık dönemde Irak, Libya ve
‹talya'nın ilk 3 sırada yer aldı¤ını bildirdi.
Tezmen, 2008'in son çeyre¤inde ortaya çıkan
global krizin, hem geliﬂmiﬂ hem de
geliﬂmekte olan ülkeleri bu yıl derinden
sarsaca¤ını ifade ederek, "Bundan önceki
kriz dönemlerinde ihracatı artırarak ayakta
kalan çimento sektörünü, dıﬂ piyasalarda da
yatırımların azalmasıyla birlikte bu sefer daha
zorlu bir süreç beklemektedir" dedi. Tezmen,
"Çok sert bir rekabetin yaﬂandı¤ı global
pazarda Türk çimento sektörü, bu yıl, baﬂta
yakınlık avantajını kullanarak Rusya ve Orta
Do¤u olmak üzere Afrika pazarlarına yönelik
ihracatını 10 milyon tonun üzerine çıkarmayı
hedeflemektedir.” dedi.
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dünyadan haberler

YTONG
Çatı Plakları ile
daha fazla

Kullan›m Alan›,
daha fazla

Hacim

Ytong Çatı Projelerinizi Bekliyor!
Bu örnekte de görüldü¤ü gibi Ytong Çatı
Plakları ile çatı yaﬂam alanları ekonomik ve
mükemmel biçimde çözülüyor. Okul,
hastane, ofis ya da konut farketmez,
projelerinizi bizimle paylaﬂın. Proje ofisimiz
size en uygun ve estetik çözüm konusunda
danıﬂmanlık yapacak ve çatınıza yepyeni bir
kimlik kazand›racak.

Y

tong Çatı Plakları ile oluﬂturulan
çatı katları, binaların kullanım
de¤erini artırırken giderleri sabit tutarak
kullanıma elveriﬂsiz alanları yaﬂam
alanına dönüﬂtürüyor. Hannover’ın
Godshorn kasabasındaki bir e¤itim
yapısı, Ytong’un bu özelli¤inden nasıl
yararlanıldıﬂını gözler önüne seren
mükemmel bir örnek teﬂkil ediyor.
Çatı döﬂemesi kalkıyor, ekonomi geliyor
Godshorn’da yer alan bu ilkokul binası
mevcut bina kompleksine sonradan
ilave edilmiﬂti. Çevredeki binalardan
farklı olarak bu binada beﬂik çatı altındaki
alanın kullanım alanı olması
gerekmekteydi. Bunu sa¤layacak bir
çözüm arayıﬂında olan uygulayıcılar
Ytong Çatı plaklarının bu amacı
gerçekleﬂtirmeye ne kadar elveriﬂli
olduklarını gördüler. Planlamadaki asıl
düﬂünce, çatı hacmini son kattan
ayrıﬂtırmadan binaya entegre etmekti.
Bu uygulamayla çatı döﬂemesi kullanılmayacak, dolayısı ile bu iﬂlem için ilave harcama da yapılmayacaktı! Böylelikle çatı altındaki hacimler, yaﬂam
alanı olarak sorunsuz biçimde yapıya kazandırılabilecekti. Bir anlamda kullanılamaz durumdaki “ölü alanlar” iﬂlev kazanıyordu.

Ytong Çatı Plakları ekstra alanlar yaratıyor
Sonuçta, okul binasındaki çatı içi alanları yaﬂam alanına
dönüﬂtürme fikri, uygun bir planlama ve doﬂru malzeme
seçilerek, oldukça ekonomik biçimde ve kısa sürede
hayata geçirildi. Ytong Çatı Plakları bu projede; ölü
alanların yaﬂam alanına dahil edilmesini olanaklı
kılmanın yanında; yapıya yüksek nitelik de kazandırdı.
Ürünün sa¤ladı¤ı yüksek ısı yalıtımı, difüzyon kabiliyeti
ve yanmazlık özelli¤i bu yapıda tercih edilmesinde
etken oldu.
Böylece, karmaﬂık ek önlemlere veya yapı kalitesinde
tavizlere gerek duyulmadan, her mevsime uygun ve
rahat iç ortam koﬂullarına sahip bir çatı için kullanım
alanı sa¤lanmıﬂ oldu.

