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BAŞYAZI

DEĞERLİ YTONG AİLESİ

2015 yılını geride bıraktığımız şu günlerde sizlere sevinç ve gururla 
hitap edebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. 
Sevinçliyiz, çünkü sektördeki lider konumumuzu, çok daha etkin, 

hızlı ve verimli iş yapış süreçleri ile desteklemek amacıyla yeni kaynak 
planlaması programı (ERP) için Microsoft Dynamics AX’ı devreye almak 
üzere harekete geçtik.

Gururluyuz, çünkü tarihi başarılarla dolu olan Türk Ytong’umuzun, 
52. yıldönümünü tüm fabrikalarımızda büyük bir coşkuyla kutladık.

Gururluyuz, çünkü her üç yılda bir farklı sektörlerdeki markaları 
ödüllendiren Verlag Deutsche Standards, üst düzey danışma kurulu 
tarafından belirlenen en başarılı 250 Alman markası arasından Ytong’u 
“Yüzyılın Markası” olarak yeniden seçti.

Gururluyuz, çünkü geçtiğimiz Mayıs ayında Çatı ve Cephe Mal-
zemeleri Ödülleri’nde Yılın Cephe Sistem Bileşeni Ödülü’nü alan 
Ytong Blok 0,11 ürünümüz, RAF Yapı Malzemesi Ödülleri’nde, Kaba 
Yapı Bileşenleri kategorisinde ödüle değer bulunarak bizi ikinci kez 
onurlandırdı.

Sevgili Ytong Dostları,
Türk Ytong olarak başarıyı, büyük oranda sahip olduğumuz köklü 

kurum kültürü ve yenilikçi anlayışa borçluyuz. Tüm çalısanlarımızla 
birlikte her yılı bir öncekinden daha başarılı geçirebilmek için dur-
maksızın gerek Ar-Ge olarak gerekse iş yapış metotları olarak yeni-
liklerin peşindeyiz. Bu vesileyle getirdikleri öneriler ile şirketimizin 
geleceğe dönük yüzleri olan ve öneri yarışmamızda derece alan tüm 
arkadaşlarımı gönülden kutluyorum. Şundan emin olabilirler ki her 
getirilen öneri, şirketimizin en üst kademelerinde değerlendirilmekte 
ve sırasıyla uygulamaya alınmaktadır.

52 yılın birer parçası olan ve bu yıl kıdem ödülü alan arkadaşla-
rımıza da gönülden şükranlarımı belirtirken, başarılarının devamını 
temenni ederim. Emeklerine sağlık.

Ülkemiz için 2015 oldukça zor bir sene olmasına rağmen bu yılı 
bizler için başarılı kılan siz değerli iş ortaklarımıza da çok özel bir 
teşekkürü burada dile getirmek istiyorum. Türkiye’nin iki genel seçim 
geçirmesi, mülteci problemleri ve Rusya krizi tabii ki sektörümüz için  
de göz ardı edilmeyecek sorunlardı. Ancak sizler bunların üstesinden 
gelmekle kalmadınız, bize ayrıca yeni bir rekor olan 1.570.000 m3 
volümü sağladınız, bu başarınızdan ötürü tekrar teşekkürlerimizi 
kabul edin lütfen.

Yeni yılın sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisiyle hepinizi 
sevgi ve saygınlarımla selamlıyorum.

Türk Ytong Genel Müdürü 
Gökhan Erel
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52. KURULUŞ YILDÖNÜMÜMÜZÜ KUTLADIK

52. yaşımızı Trakya, Çatalca, Antalya, 
Bilecik ve Pendik tesislerimizde 
düzenlediğimiz etkinliklerle kut-
ladık. 

Firma ortaklarımız, yöneticilerimiz ve 
çalışanlarımızla bir araya geldiğimiz Pendik 
tesisimizdeki törende uzun yıllar Ytong’a 
hizmet veren çalışanlara kıdem ödülleri 
de verildi.

HER YENİ YILI YENİLİKLERLE 
KARŞILIYORUZ

Törende konuşan Genel Müdürümüz 
Gökhan Erel, sahip olduğumuz köklü 
kurum kültürü ve yenilikçilik anlayışına dik-
kat çekerek, tüm çalışanlarımızla birlikte 
her yılı bir öncekinden çok daha başarılı 
geçirdiğimizi dile getirdi. Erel, “Bu yıl da 
Türk Ytong’un gerek kendi içinde gerekse 

YILDÖNÜMÜ

sektöründe ilklere imza attığı bir yıl oldu. 
Öncelikle Türk Ytong’un büyüyen ve hızla 
yenilenen yapısına, genişleyen müşteri, 
ürün ve hizmet yelpazesine cevap verecek, 

yüksek performanslı yeni bir teknoloji ile 
kavuşması için altyapımızı yenileme çalış-
malarını başlattık. Yenilikçi anlayışımızı 
üretim süreçlerimize de yansıtarak, enerji 

Ytong’a hizmet veren çalışanlara kıdem ödülleri verildi - Pendik Tesisi
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Bilecik Tesisi

Antalya Tesisi

Trakya Tesisi

Çatalca Tesisi

52. 
yılımızda da

sürdürülebilir 
tercihler yapmaya, 

enerji ve kaynaklarını 
korumaya devam 

ediyoruz. 

verimliliği ve çevre koruma odaklı Ar-Ge 
çalışmalarımıza hız vererek blok ürünle-
rimizin ısı yalıtım performansını yüzde 15 
artırdık. Ytong olarak, ısı yalıtımına sahip, 
çevre dostu ürünlerimizle tüketicileri ve 
çevreyi korumaya; sürdürülebilir tercihler 
yapmaya, enerji ve kaynaklarını korumaya 
önem veren bir anlayış ile hizmet vermeye 
devam ediyoruz. Türk Ytong’u sektöründe 
ve dünya gazbeton liginde en yükseklere 
taşıyan başarıların temelinde de tüm eki-
bimizin sahip olduğu bu anlayış ve inanç 
yatıyor” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI 
HEDEFLİYORUZ

Yönetim Kurulu Başkanımız F. Fethi Hin-
ginar da konuşmasında, “Bundan tam 52 
yıl önce Türkiye’ye kazandırılan bu büyük 
eserin bugün ulaştığı seviye hepimize gurur 
veriyor. Ülke çapında yaşanan tüm sıkıntı-
lara karşılık inşaat sektörü Türkiye’nin en 
önemli sektörü olmaya devam etti. 2015, 
hem ekonomik hem de siyasi sorunlara 
rağmen hepimizi gururlandıran pek çok 
güzel gelişmenin yaşandığı, Türk Ytong’un 
ikinci 50 yılına sağlam adımların atıldığı, 
yeni hedeflerimize adım adım ilerlediğimiz 
güzel bir yıl oldu. Tüm fabrikalarımız yine 
tam kapasiteyle çalıştı. Ve yine bütün yılların 
üzerinde rekor bir üretim ve satış seviyesine 
ulaştık. Bizler de bu sektör içinde malze-
memizin, teknolojik üstünlüğümüzün ve 
güvenilir bir şirket olmamızın verdiği güçle 
yerimizi korumaya ve daha da ileri gitmeye 
gayret edeceğiz. Araştırma, ürün geliştirme 
ve inovasyon konularında çalışmalara hız 
kesmeden devam edecek, sürdürülebilir 
başarıyı hedefleyeceğiz. Ytong ailesinin, bir-
likte birçok yeniliklere daha imza atacağına 
ve daha da büyük başarılara ulaşacağına 
yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı. n
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ÖDÜL

Sektörde bir ilk olarak ısı yalıtım 
performans değerini yüzde 15 
daha artırarak ürettiğimiz “Ytong 
Blok 0,11”, Arkitera Mimarlık Mer-

kezi tarafından verilen RAF Yapı Malzemesi 
Ödülü’nü de kazandı. “Ytong Blok 0,11”, 
geçtiğimiz Mayıs ayında Çatı ve Cephe Mal-
zemeleri Ödülleri’nde aldığı Yılın Cephe Sis-
tem Bileşeni Ödülü’nün ardından başarısını 
bir kez daha kanıtlamış oldu.

7. RAF Yapı Malzemesi Ödülleri 22 Ara-
lık Salı günü, Moda Sahnesi’nde düzenle-
nen törenle sahiplerini buldu. 
Arkitera Mimarlık Merkezi 
tarafından verilen ve 
performans, üretimde 
kullanılan malze-
meler, standartlara 
uygunluk, zamana 
ve dış çevre koşulla-
rına dayanım ve çevre 
etkisi ile fiziksel çev-

YTONG BLOK 0,11’E BİR ÖDÜL DAHA

Blok ürünlerimizdeki basınç dayanım değerini 
koruyarak, ısı yalıtım performansını artırmayı 

başardık.

Araştırma Kurumu (İTBAK)’ndan alıyoruz. 
A1 sınıfı hiç yanmaz yangın sınıfında bulu-
nan “Ytong Blok 0,11” ürünümüz ile yapılara 
güvenli yalıtım performansı sunuyoruz. n

reye değer katan yapı malzemelerinin üre-
ticilerini onurlandırmak amacıyla düzen-
lenen RAF Yapı Malzemesi Ödülleri’nin 
Kaba Yapı Bileşenleri kategorisinde ödül 
alan “Ytong Blok 0,11”, yenilikçi ve sürekli 
gelişim konusundaki iddialı çalışmaları-
mız sonucunda geliştirdiğimiz ve ısıl yalıtım 
değeri yüzde 15 iyileştirilmiş bir ürün. 

ISI YALITIM DEĞERİNDE 
SEKTÖRDE BİR İLK

“Ytong Blok 0,11” ürünümüz ile duvar-
ların ısıl iletkenlik hesap değerini 

yüzde 15 daha iyileştirerek 0,13 W/
mK’den 0,11 W/mK’e düşürmüş, 

böylece sağlanan enerji tasar-
rufunu da artırmıştık. 

Tüm fabrikalarımızda 
üretilen bloklar için geçerli 
olan Ulusal Teknik Onay 
(UTO) Belgesi’ni, İnşaat Tek-

nik Değerlendirme ve Bilimsel 

nen törenle sahiplerini buldu. 
Arkitera Mimarlık Merkezi 
tarafından verilen ve 

ların ısıl iletkenlik hesap değerini 
yüzde 15 daha iyileştirerek 0,13 W/

mK’den 0,11 W/mK’e düşürmüş, 
böylece sağlanan enerji tasar

rufunu da artırmıştık. 

üretilen bloklar için geçerli 
olan Ulusal Teknik Onay 
(UTO) Belgesi’ni, İnşaat Tek

nik Değerlendirme ve Bilimsel 
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HABER

ÖNERİ YARIŞMAMIZ SONUÇLANDI

YTONG, YÜZYILIN MARKASI SEÇİLDİ

Her üç yılda bir farklı sektörlerdeki mar-
kaları ödüllendiren Verlag Deutsche 
Standards, üst düzey danışma kurulu 

tarafından belirlenen en başarılı 250 Alman 
markası arasından Ytong’u Yüzyılın Markası 
olarak yeniden seçti.

Berlin’de düzenlenen törende, sağladığı ısı 
yalıtım ve enerji tasarrufu performansı, hafifli-
ğiyle sunduğu depreme dayanıklılık avantajı ve 
çevreye duyarlı üretimi gibi önemli özellikleri 
sebebiyle ödüle layık görülen Ytong, geleceğin 
malzemesi olarak da dünya çapında en çok 
tercih edilen markalardan biri olarak dikkat 
çekiyor. n

Çalışanlarımıza yönelik düzenlediğimiz “Ytong 2015 Öneri 
Yarışması”nın ödül töreni 14 Aralık Pazartesi günü 
Pendik fabrikamızda gerçekleştirildi. Seçici kurulunda 

Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar, Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Zeynep Emiroğlu, Genel Müdür Gökhan 
Erel, Satış ve Pazarlama Danışmanı Nuri Ertokat,  Genel Müdür 
Yardımcılarımız Tolga Öztoprak ve Murat Sümer’in yer aldığı 
yarışmada bu sene 28 öneri değerlendirildi.

Birincilik Ödülü
Ahmet Evci / Antalya Fabrikası İş Geliştirme Şefi
İkincilik Ödülü
Eda Uzun / Kurumsal İletişim ve Pazarlama Uzmanı
Üçüncülük Ödülü
Onur Kaya / Etkinlikler ve Eğitim Uzmanı
Mansiyon Ödülleri
Cem Engin / Doğu Marmara İş Geliştirme Şefi
Emine Polat / İnsan Kaynakları Memuru
Y. Evren Demircioğlu / Bakım ve Yrd. İşl. Müh. 
Burcu Burduroğlu / İnsan Kaynakları Uzmanı n

Yapı malzemeleri arasında dünyanın en çok tercih edilen markalarından Ytong, Yüzyılın Markası seçildi.
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PROJE

AVRASYA TÜNELİ’NİN DE ÇÖZÜM 
ORTAKLARINDAN BİRİ OLDUK
AVRASYA TRASYA TRASYA ÜNELİ’NİN DE ÇÖZÜM
ORTAKLARINDAN BİRİ OLDUK
AVRASYA TÜNELİ’NİN DE ÇÖZÜM 
ORTAKLARINDAN BİRİ OLDUK

Yapı Merkezi ile SK E&C tarafın-
dan kurulan YMSK Ortak Girişimi 
tarafından inşaatı gerçekleştirilen 
ve kısa adı “Avrasya Tüneli” olan 
İstanbul Boğazı Karayolu Geçişi 

Projesi, İstanbul’un Asya ve Avrupa yakala-
rını ilk kez deniz tabanının altından karayolu 
tüneliyle birleşecek bir proje. İstanbul’da 
araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-
Göztepe hattında hizmet verecek olan 
Avrasya Tüneli, toplam 14,6 kilometrelik 
bir güzergâhı kapsıyor. Projenin 5,4 kilo-
metrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir 
teknoloji ile inşa edilen iki katlı tünelden ve 
diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünel-
lerinden oluşurken, Avrupa ve Asya yaka-
larında toplam 9,2 kilometrelik güzergâhta 
ise kavşak, yol genişletme ve iyileştirme 
çalışmaları yapılıyor. Proje ile İstanbul’da 
trafiğin çok yoğun olduğu bir güzergâhta 
yolculuk süresi 100 dakikadan 15 dakikaya 
kadar inecek ve güvenli-konforlu yolculuğun 
ayrıcalığı yaşanacak.

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haber-
leşme Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları 
Genel Müdürlüğü (AYGM), Avrasya Tüneli 

Avrasya Tüneli’nin yangın çıkışlarında 
ve LEED Gold sertifikasının hedeflendiği 
Operasyon Binasında da panellerimiz 
kullanılıyor. 

Projesi’nin tasarımı, inşaatı ve 24 yıl 5 ay 
işletmesini gerçekleştirmesi için Avrasya 
Tüneli İşletme İnşaat ve Yatırım A.Ş. 
(ATAŞ)’yi görevlendirmişti. İşletme süre-
sinin tamamlanması ile Avrasya Tüneli 
kamuya devredilecek.

EN AYRICALIKLI 
PROJELERDEN BİRİ 

Avrasya Tüneli, çap olarak dünyada 
altıncı, denizaltı derinliği olarak ise ikinci 
sırada yer alıyor. Bu iki önemli unsurun 
birleşmesi ise Avrasya Tüneli’ni en ayrı-
calıklı inşaatlardan biri yapıyor. Çevresel 
hassasiyetleri üst düzeyde olan Avrasya 
Tüneli Projesi, 285 milyon Amerikan Doları 
tutarında öz kaynak, 960 milyon Amerikan 
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karar verdik. İnşaat sürecinde de istediğimiz 
hızı yakaladık. Beklenilen sürelerde imalat-
lar tamamlandı. 6 metreye yakın yüksek-
likteki duvarları Ytong donatılı panellerle 
oluşturduk. Kâgir duvar elemanıyla örmeye 
çalışsaydık hem zor, hem yapıyı ağırlaştı-
rabilecek bir işe girişmiş olacaktık. Ayrıca 
ikincil işleri de beraberinde getirecekti. 
Fakat Ytong panellerle iş kalemleri azal-
tılmış oldu. Hızlı bir şekilde de imalatlar 
tamamlandı”.

TÜNEL İÇİNDE DE YTONG 
MALZEMELER KULLANILDI

Ytong malzemelerin ısı, ses ve yangın 
konusunda avantajlara sahip olduğunun 
altını çizen Tanrıverdi, “Yalıtım, Ytong’un 
doğasında var. Ytong ürünleri ayrıca esnek 
çalışma imkanı da sunuyor. Tüm bu unsur-
ları üst üste koyduğumuzda Ytong dona-
tılı elemanların bizim için daha avantajlı 
olduğunu gördük. Ayrıca şantiyedeki arka-
daşlarımdan Ytong’la çalışmalarının gayet 
uyumlu gittiğini duyuyorum. Ytong yetkilileri 
her sorunda yanımızda oluyorlar” diyor ve 
Avrasya Tüneli içinde de Ytong malzemele-
rin kullanılacağı bilgisini veriyor. Bu tercihin 
de nedenlerini özetleyen Tanrıverdi, “Tünel-
lerdeki en önemli konulardan birisi yangın 
güvenliğinin sağlanmasıydı. Çünkü tünel-
lerde gazın tahliyesi çok önemlidir. Bir de 
sözkonusu tünel, Avrasya Tüneli gibi denizin 
altındaysa yapının çok daha iyi korunması 
gerekir. Bu kapsamda alınan tedbirlerden 
birisi de yangın çıkışlarıydı. Tünel boyunca 
200 metrede bir yangın çıkışları bulunuyor 
ve bunların çok iyi korunması gerekiyor. 
Dolayısıyla tünelin içindeki yangın çıkışla-
rının betonarme parapet duvarlarının üst 
kısımlarında Ytong paneller tercih ederek 
bu güvenliğe de katkıda bulunmaya çalıştık” 
ifadelerini kullanıyor. n

Doları tutarında kredi kullanılarak, 1 milyar 
245 milyon Amerikan Doları yatırımla 55 
ayda tamamlanacak. Proje, Avrupa’dan 4 
adet finansman ödülünün yanı sıra çevre ve 
sosyal uygulamalar konusunda da  EBRD 
tarafından verilen 1 adet çevre ödülü aldı. 
Ayrıca proje, mühendislik ve tünelcilik 
alanında dünyanın en saygın kuruluşları 
arasında yer alan ITA Uluslararası Tünel 
ve Yeraltı Yapıları Birliği tarafından Büyük 
Projeler dalında Yılın Projesi Ödülü’ne layık 
görüldü. Boğaz geçişi tünelinde sadece bu 
projeye özel olarak tasarlanan TBM (Tunnel 
Boring Machine - Tünel Kazma Makinesi) 
kullanıldı. Anadolu yakasından başlayan 
tünel inşaatı, Tünel Kazma Makinesi’nin 
deniz tabanının yaklaşık 25 metre altından 
toprağı kazarak ve iç çeperleri oluşturarak 
ilerlemesi sonucunda Avrupa yakasında 
tamamlandı.

Şu an itibariyle tünelde en riskli iş olan 
delme işi ise bitti. İki ana iş daha var. Birisi, 
yüzde 90’ı tamamlanan üst kat inşaatı. 
Hemen arkasından da alt katın inşaatına 
başlanacak. Tünelin üst katında 12 metre-
lik beton paneller yerinde imal ediliyor ve 
günde bir panel boyunda ilerliyor. Alt katta 
ise 2’şer metrelik prefabrik panel imalatı 
Yapı Merkezi Prefabrikasyon’un Paşaköy 
tesislerinde devam ediyor. Bunların tamam-
lanmasının ardından tünel içinde ince işlere 
ve elektromekanik sistemlerin montajına 
geçilecek.

OPERASYON BİNASINDA YTONG 
PANELLER TERCİH EDİLDİ

Avrasya Tüneli’nin, 7150 metrekare arsa 
içinde yer alan ve LEED Gold sertifikası-
nın hedeflendiği Operasyon Binası ise 2180 
metrekare oturum alanı üzerinde inşa edili-
yor. Ofis katları olan 1. ve 2. katlarda 24 saat 
boyunca Avrasya Tüneli’ni kontrol edecek 

tünel giriş ve çıkışını gören kontrol odası 
bulunuyor. Zemin katta ise çeşitli hizmet 
odaları, kapalı bakım atölyesi bulunuyor. 
Avrasya Tüneli’nin yönetiminin yapılacağı 
binanın bir özelliği de binada Ytong Panel-
lerin kullanılıyor olması. 

YALITIM, YTONG’UN 
DOĞASINDA VAR

Konuyla ilgili bilgi aldığımız Avrasya 
Tüneli İşletme ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) Genel 
Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi, bu 
tercihteki en önemli nedenin, Ytong ile kali-
teden taviz verilmeden hızlı ilerlenebilmesi 
olduğunu vurguluyor. “Hızlı ve pratik çözüm-
ler bulmak zorundaydık” diyen Tanrıverdi, 
ikinci nedenini ise teknik kriterler olduğunu 
ifade ediyor: “Statik olarak binada fazla yük 
taşımak istemiyorduk. Ytong panelleri de 
bu kapsamda değerlendirip kullanılmasına 

Avrasya Tüneli İşletme ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ) 
Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tanrıverdi

Uygulayıcı firma, Türk Ytong Yetkili Satıcısı Demiryürek İnşaat
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LANSMAN

YTONG’A ACTIVE PLUS ENERJİSİ

İkinci 50 yılımızın en önemli değişim ve 
yenileşim hamlesi olan ERP Yenileme 
Projesi start aldı. 4 Kasım 2015 tari-
hinde düzenlenen lansman toplantı-

sıyla şirket yöneticilerimize tanıtılan proje 
ile büyüme hedefleri ve dinamik yapımızla 
uyumlu yeni bir altyapıya geçilmesi hedef-
leniyor. Sektördeki lider konumumuzu, çok 
daha etkin, hızlı ve verimli iş yapış süreçleri 
ile desteklemek amacıyla devreye alaca-
ğımız yeni Kaynak Planlaması Programı 
(ERP) için Microsoft Dynamics AX platfor-
munu tercih ettik.

Microsoft Dynamix Axapta, bugün üre-
tim yapan modern kuruluşların pek çoğu 
tarafından tercih edilen yeni nesil bir ERP 
programı. Microsoft’un alışıldık ara yüzüyle 
uyumlu ve kullanıcı dostu olan bu platform, 
kullanıcılara pek çok kolaylıklar sağlaya-
cak.

LANSMAN, GREEN PARK PENDİK 
OTEL’DE YAPILDI

ERP altyapısı yenileme projesini, Green 
Park Pendik Otel’de gerçekleştirilen lans-
manla çalışma arkadaşlarımıza duyurduk. 
Bir iç iletişim projesi olarak kurgulanan ve 
Active Plus adıyla tanıtılan platform ile en 
son teknolojileri kullanarak tüm iş süreç-
lerimizi daha da etkin, verimli ve hızlı hale 
getireceğiz.

Toplantının açılışını yapan Yönetim 
Kurulu Başkanımız F. Fethi Hinginar konuş-

Active Plus Nedir?

Active Plus, yeni Ytong ERP plat-
formunun adıdır. Bilindiği gibi 

çalışma süreçlerinin en değerli iki 
unsuru zaman ve enerjidir. Active Plus, 
iş süreçlerimizin hızlanmasını sağla-
makla kalmayıp, çalışma arkadaşla-
rımızın da zaman ve enerjisini daha 
doğru yönetebilmesine olanak sağla-
yacak. ERP yenileme projesi, Active 
Plus’ın güç ve enerji veren yapısından 
yola çıkılarak hazırlanan vitamin şişe-
lerinin içindeki logolu şekerlerle ERP 
kullanıcılarına tanıtıldı. n

yenilenen yapısına, genişleyen müşteri, 
ürün ve hizmet yelpazesine cevap verecek, 
yüksek performanslı yeni bir teknolojiyle 
yolumuza devam edeceğiz” dedi. 

PROJE OFİSİ AÇILDI
16 ayda tamamlanması planlanan ERP 

yenileme çalışmaları, Pendik fabrikamızda 
açılan Active Plus Proje Ofisi’nden yöneti-
lecek. 

Yönetim Kurulu Başkanımız F. Fethi Hinginar Genel Müdürümüz Gökhan Erel

masında, “Ytong’un ikinci 50 yılına girişin-
deki bu en önemli değişim ve yenileşim 
hamlesiyle, liderliğimize ve Ytong mar-
kasına yakışan yepyeni bir dönemi bugün 
birlikte başlatıyoruz”  ifadelerini kullandı. 

Genel Müdürümüz Gökhan Erel ise, 
kurumumuzun dinamik hedefleri ile uyumlu 
yeni bir altyapı ihtiyacının gündeme geldi-
ğini vurgulayarak, “Beş ayrı üretim tesisi 
bulunan Türk Ytong’un büyüyen ve hızla 

edir?
ctive Plus, yeni Ytong ERP plat-
formunun adıdır. Bilindiği gibi 

çalışma süreçlerinin en değerli iki 
unsuru zaman ve enerjidir. Active Plus, 
iş süreçlerimizin hızlanmasını sağla-
makla kalmayıp, çalışma arkadaşla-
rımızın da zaman ve enerjisini daha 
doğru yönetebilmesine olanak sağla-
yacak. ERP yenileme projesi, Active 
Plus’ın güç ve enerji veren yapısından 
yola çıkılarak hazırlanan vitamin şişe-
lerinin içindeki logolu şekerlerle ERP 

Active Plus’la
tüm iş süreçlerimizi 

daha da etkin, 
verimli ve hızlı 
hale getireceğiz



KİTAP

Sayfalarca metinle 
anlatılabilecek kimi 
bulgu ve saptamaları 
çizgiyle, mizahi bir dille 
aktarmayı başarabilen 
ender sanatçılar arasında yer 
alan Tan Oral, kitabı oluşturan bu 
birikimin oluşum sürecini ise şöyle tanımlıyor: “Bu çok 
sevdiğim ülkede uzun yıllar boyunca Ağrı’dan Trakya’ya 
kent kent dolaşırken, çatı katlarından bodrumlara kadar 
oturmadığım ev kalmamış. Kiracılıkta ‘uzmanlığa’ ve 
ev sahibi tanımada ‘insan sarraflığına’ varmışım. Yet-
memiş, ev yapma okulunda bile okumuş, ders vermiş, 
bir de zamanın en büyük mimarına çıraklık yapmışım. 
Evler, sokaklar, kasabalar, kentler, ülkeler arasında gezip 
tozarken de gördüğüm, duyduğum, şaşırdığım, kalemime 
takılan ne varsa, üşenmeyip kâğıda geçirmişim. Az gelmiş, 
bunları bir de orada burada sergilemiş, üstelik yayımla-
mışım. Yine onları evlerimde saklayıp, başıma dert almış, 
oradan oraya taşımış durmuş, biriktirmişim. Arada bir de 
karıştırıp bakıyorum, yarım asırda neler olmuş diye. İşte 
o serüvenden seçtiklerimi bu kitapta bulacaksınız. Bakın 
bakalım...” n

TAN ORAL’IN SON KİTABI 
KATKILARIMIZLA YAYINLANDI

2015 yılı teması “Mizah: Hayata 
Gülümseyerek Bakmak” olan 
34. Uluslararası İstanbul Kitap 
Fuarı’nın “Onur Çizeri” olan Tan 

Oral’ın mimarlık, kentleşme, çevre ve 
insan ilişkilerini anlatan karikatür kitabı 
“Başımı Sokacak Bir Yerim Olsun Yeter” 
katkılarımızla yayınlandı. 

Mimar ve Karikatürist Tan Oral, Yapı 
Endüstri Merkezi (YEM) Yayınları’ndan 
çıkan son kitabında, kelimelerden destek 
almaksızın, pratik zeka ve karakalem-
den güç alan yaratıcı çizgilerle, son 50 

yılda ülkemizin “İnşa Etme” macerasını 
mimarlık, kentleşme, çevre ve insan iliş-
kileri bağlamında ortaya koyuyor. 

Sektörüne önemli bir bakış açısı 
kazandırırken mizahın gücünden yarar-
lanan “Başımı Sokacak Bir Yerim Olsun 
Yeter”, içinde yaşadığımız çevrenin bozu-
larak kabuk değiştirdiği, tarihi kentlerde 
yıkıcı ve telafisi zor değişimlerin yaşandığı, 
yapılan eleştirilerin, çağrıların ve çözüm 
önerilerinin çoğunlukla karşılık bulmadığı 
günümüzde, bir karikatür sanatçısının 
sessiz çığlıklarını barındırıyor. 

YARIM ASIRLIK SERÜVEN BU KİTAPTA

çizgiyle, mizahi bir dille 
aktarmayı başarabilen 
ender sanatçılar arasında yer 
alan Tan Oral, kitabı oluşturan bu 
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HABER

AVRUPA’NIN GAZBETON LİDERİ: TÜRKİYE 

Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği 
(TGÜB)’nin 25. Kuruluş Yılı kut-
lamaları kapsamında İstanbul’da 
düzenlediği etkinliklerde Türki-

ye’nin Avrupa gazbeton liderliği hakkında 
açıklamalarda bulunan TGÜB Yönetim 
Kurulu Başkanı Fethi Hinginar, “Türkiye, 
gazbeton alanında dünya standartlarında 
üretim yapan, önemli Ar-Ge çalışmaları ile 
inovatif ürünler geliştirebilen, küresel çapta 
lider ve öncü bir aktör konumunda. Ülkemi-

zin bu noktaya gelmesi uzun yıllara dayanan 
bilgi, birikim ve dayanışmanın bir sonucu-
dur. Türkiye’nin farklı bölgelerinde yer alan 
toplam 13 adet üretim tesisi ile gazbeton 
sektörü, bugün 5 milyon metreküpe yakın 
üretim kapasitesi ve 4 milyon metreküp 
tüketim hacmine ulaşmış durumdadır. 
Bu rakamlar Türkiye’yi Avrupa’nın lider 
gazbeton üreticisi yapmaktadır. Gazbeton 
sektörü olarak insanımıza, doğamıza ve 
ülke ekonomimize önemli katkılar sağladık. 
Ülkemizde bugüne kadar toplam 50 milyon 
metreküp gazbeton üretilerek, yaklaşık 4 
milyon sağlıklı ve çağdaş yapının inşasında 
kullanılmıştır. Bu yapıların sağladığı biri-
kimli yakıt tasarrufu ise 20 milyar doların 
üzerindedir” dedi.

TGÜB 25. KURULUŞ 
YILDÖNÜMÜNÜ KUTLADI

TGÜB’ün 25. Kuruluş Yılı etkinlikleri 
kapsamında Avrupa Gazbeton Üretici-
leri Birliği (EACAA) üyeleri de İstanbul’da 

buluştu. Etkinlikler kapsamında 19 Kasım 
2015 Perşembe günü Deniz Müzesi’nde 
EAACA üyelerinin de katılımıyla bir panel ve 
fotoğraf sergisi düzenlendi. “ODTÜ ve İTÜ 
ile birlikte yürütülen ve 2 yıl süren “Gazbe-
ton Malzemelerinin Deprem Karşısındaki 
Davranışları” konulu araştırmanın sonuç-
ları ise Gazbeton ve Deprem Paneli’nde 
açıklandı. n 

ZİRVE’NİN GÜNDEMİ “SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK” OLDU

Türkiye İMSAD tarafından 2009 yılından 
bugüne gerçekleştirilen 7. Uluslararası 
İnşaatta Kalite Zirvesi, “Değişen Dünya 
Gelişen Malzeme” temasıyla 26 Kasım 

Perşembe günü The Grand Tarabya’da gerçek-
leştirildi.

Zirve, bu yıl “Sürdürülebilirlik Sözü” ile açılış 
yaptı. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. 
Fethi Hinginar, TürkMMMB Yönetim Kurulu Üyesi 
Ahmet Süreyya Ural, İstanbul Maden ve Metaller 
İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Yönetim Kurulu Baş-
kanı Rıdvan Mertöz, TürkSMD Yönetim Kurulu 
Başkanı Aytek İtez, İTO Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Gökhan Murat Kalsın, TİM Yönetim 
Kurulu Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin katılımıyla 
gerçekleştirilen açılış töreninde dernek üyeleri su, 
enerji, çevre, üretim ve iş gücü konularında sür-
dürülebilirlik ilkelerine uyacaklarını vaat ettiler.  n

TGÜB Yönetim Kurulu Başkanı 
Fethi Hinginar
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HABER

ÇUKURYURT TÜRK YTONG İLKÖĞRETİM OKULU’NDAYDIK
Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Zey-

nep Emiroğlu ile İnsan Kaynakları 
Müdürümüz Murat Dil, 27 Kasım günü, 
çağdaş eğitimi destekleme amacıyla 1998 
yılında Tekirdağ-Çukuryurt’ta inşa etti-
ğimiz Çukuryurt Türk Ytong İlköğretim 
Okulu’nu ziyaret ettiler. 

Emiroğlu ve Dil’in, Okul Müdürü Mesut 
Muharrem Ildız ve Müdür Yardımcısı 
İremnur Özer’den öğrenci ve öğretmen-
ler hakkında bilgi aldığı ziyaretin ağırlıklı 
gündemi ise okul ihtiyaçlarının tespitiydi. 
Ziyaret kapsamında ayrıca burs verdiğimiz 
öğrencilerimize bursları hakkında bilgiler 
verildi, hediyeler ve teşekkür mektupları 
iletildi. n

Okuma alışkanlığını teşvik etmek amacıyla tüm Ytong çalışanları olarak kullanılmış 
ya da kullanılmamış birçok kitabımızı “Bir Kitap da Sen Yolla” Kampanyası ile topla-

yarak Çukuryurt Türk Ytong İlköğretim Okulu kütüphanesine gönderdik.  Atatürk ilkeleri 
çerçevesinde hizmet sunan Çukuryurt Türk Ytong İlköğretim Okulu, anaokulundan 8. 
sınıfa kadar yaklaşık 150 öğrenciye modern olanaklarla eğitim veriyor. 9 dersliği, kap-
samlı oyun sahası ve geniş bir kütüphanesi bulunan okulda 14 öğretmen görev yapıyor. n

BİR KİTAP DA BİZ YOLLADIK

BALIKESİR’DEYDİK

2 Aralık 2015 tarihinde TMMOB 
Mimarlar Odası Balıkesir Şube-

si’nde “Yapılarda Çatı Çözümleri, Isı 
Yalıtımı ve Yangın Güvenliği” konu-
sunda bir seminer düzenledik. Yoğun 
ilgi gören seminerde katılımcıların 
sorularını da yanıtladık. n 

YANGIN GÜVENLİĞİ 
SEMİNERİ VERDİK

Gaziosmanpaşa Belediyesi işbir-
liğiyle 21 Ekim tarihinde “Cep-

helerde Isı Yalıtımı ve Yangın Güven-
liği” konulu bir seminer düzenledik. 
Seminere mimarlar, inşaat mühen-
disleri, makine mühendisleri ve sek-
tör çalışanları katıldı. n

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
EĞİTİMİ ALDIK

Satış ve Pazarlama departmanı 
çalışanlarımıza yönelik düzenle-

nen İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi, 27 
Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirildi. 
Uzman Abdullah Dündar tarafından 
Pendik Green Park Hotel’de verilen 
eğitim oldukça başarılı geçti.  n



www.ytong.com.tr14    YTONG AKTÜEL / ARALIK 2015

YETKİLİ SATICI

Antalya Bölgesi Yetkili Satıcımız

DİVYAPI
Antalya’da faaliyet gösteren DİVYAPI, 30 bin metrekarelik üretim, satış ve teşhir alanıyla 
müşterilerine hizmet sunuyor.

Antalya’da, 1994 yılında kaba inşaat 
malzemeleri satışı ile sektöre 
adım atan DİVYAPI, Ytong Yetkili 
Satıcılığının yanı sıra hazır beton 

ve asmolen üretimi ile inşaat demiri, yalıtım 
malzemeleri ve seramik gibi birçok inşaat 
malzemesi üreticisinin de bayiliğini yapıyor. 

Toplamda 30 bin metrekarelik üretim, 
satış ve teşhir alanıyla müşterilerine hiz-
met veren DİVYAPI, Antalya, Burdur, Denizli, 
Afyonkarahisar, Muğla, Isparta, Konya, Mer-
sin illerine ürün sevkiyatı gerçekleştiriyor. 
150 çalışana sahip DİVYAPI’nın lokomotif 
ürünlerini ise Ytong Asmolen, Ytong Duvar 
Bloğu, Ytong Çatı Plağı ve Ytong Isı Yalıtım 
Plağı oluşturuyor.  

DİVYAPI GENEL MÜDÜRÜ 
MURAT DİVARCI: 
“YTONG, SEKTÖRÜN 
LOKOMOTİF ÜRÜNÜ”

Son dönem referansları arasında EXPO 
2016 Fuar Alanı inşaatı, Antalya Arena 
Stadyumu ve Kepez’de 300 yataklı hastane 
projesi bulunan DİVYAPI’nın genel müdürü 
Murat Divarcı, Yetkili Satıcımız olmalarının,  
kendileri için birçok avantajı da beraberinde 
getirdiğini söylüyor. 

Ytong ile aile gibi iç içe bir birliktelik 
oluşturduklarını dile getiren Divarcı, “Başta 

Antalya Satış Müdürü Levent Öğdük ve 
bölge satış temsilcilerimizle proje odaklı 
yakın çalışmamız ve hızlı çözüm üret-
memiz, bizlere de kolaylıklar sağlıyor” 
diyor. Ytong’u, bir inşaatın çoğu ihtiyacını 
karşılayabilir nitelikte olduğu için tercih 
ettiklerini vurgulayan Divarcı, müşterile-
rin de Ytong’u, sıcak bir iklime sahip olan 
Akdeniz Bölgesi’nde yüksek ısı yalıtımı, 
hafiflik, sağlamlık, kolay işlenebilme, yan-

mazlık, ses yalıtımına katkısı, çevre dostu 
oluşu nedeniyle tercih ettiğini söylüyor ve 
şu yorumlarda bulunuyor: “Ytong ürünleri 
deprem emniyetini de artırıyor. Bu özellik-
ler Ytong markasını öne çıkarıyor. Yüksek 
performans sayesinde dünyanın en prestijli 
ülkelerinde tercih ediliyor. Ytong, yüksek ısı 
yalıtımı ve yapıların yangın, deprem emni-
yetini artırması nedeniyle Türk inşaat sek-
törünün lokomotif bir ürünü”. n

DİVYAPI’nın 
lokomotif 
ürünlerini 

Ytong  
oluşturuyor
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ÇALIŞAN PROFİLİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden 2003 yılında mezun olan 
Emel Nokay, iş hayatı boyunca çeşitli yerli ve uluslararası yapı malzemeleri 
üreticilerinin Satış ve Pazarlama kadrolarında bulunmuş. 2015 yılı mart ayı 

itibariyle şirketimizde İş Geliştirme Uzmanı unvanıyla göreve başlayan Nokay, 
ürünlerimize yönelik tanıtım faaliyetleri yürütüyor, ürünlerimizin yeni projelerde yer 
almasını sağlıyor ve yeni iş alanları tespit ediyor. İş dışındaki vaktinin büyük kısmını 
2,5 yaşındaki kızıyla beraber, kızının gelişimine katkısı olacak aktivitelerde geçiren 
Nokay’ın hayatındaki önemli uğraşlardan birisi de okumak ve yazmak. “Henüz kısa 
mesafeleri tamamlayabiliyor” olsa da koşmaktan da hoşlanan Nokay, yeni yerler 
görmek ve yeni yemekler denemeyi de seviyor. n 

EMEL NOKAY  / İŞ GELİŞTİRME UZMANI

1973, Denizli doğumlu olan Baybars Saraçoğlu, Kıbrıs Doğu Akdeniz Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği bölümünden mezun. 2000-2005 yılları arasında Denizli 
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nde görev alan Saraçoğlu, 2005 yılından bu yana 

Batı Antalya Bölge Satış Sorumlusu olarak görev alıyor. Saraçoğlu, boş zamanlarının 
büyük bir bölümünü 5 yaşındaki oğlu Uğur ve eşiyle geçiriyor. Denizli İnşaat 
Mühendisleri Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olan Saraçoğlu aynı zamanda Denizli 
Genç İşadamları Derneği’ne de üye. n

BAYBARS SARAÇOĞLU / BATI ANTALYA BÖLGE SATIŞ ŞEFİ

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde 1987 yılında doğan Erdal Engin, ilkokul, ortaokul ve 
liseyi Saray’da tamamlamış. 2010’de Karadeniz Teknik Üniversitesi Makine 
Mühendisliği bölümünden mezun olan Ergin, ardından 2011 yılında askerlik 

görevini tamamlamış. 2011-2013 yılları arasında farklı şirketlerde vardiya ve üretim 
geliştirme mühendisi olarak görev alan Ergin, 2013 yılının aralık ayından itibaren 
Trakya fabrikamızın Bakım ve Yardımcı İşletmeler Şefliğini yapıyor. Fabrikanın tüm 
makine ve donanımlarının bakım-onarım faaliyetlerini yürüten, periyodik bakımlarını 
planlayan ve takip eden Ergin, boş zamanlarında belgesel izliyor ve permakültür 
bahçeciliğiyle uğraşıyor. n

ERDAL ERGİN  / TEKİRDAğ FABRİKASI BAKIM VE YARDIMCI İŞLETMELER ŞEFİ



YTONG’A EMEK VERENLERE 
TEŞEKKÜRLER

Recep Manav / Vardiya Amiri - Pendik
Atilla Çetin / Antalya İdari Işler ve Satınalma Şefi

Sabih Macit Türkmenoğlu / Pendik Fabrika Doktoru

Recep Manav / Vardiya Amiri - Pendik

30 YIL

Mehmet Emir Dişbudak / Güney Marmara İş Geliştirme Uzmanı
Vedat Çevikparmak / Ticaret Şefi
Yasemin Kocaer / Sipariş Yönetim Uzmanı
Cengiz Yakup Yolcu / Muhasebe Uzmanı
Kemal Cenk Kaldırım / Satınalma Ambarlar Şoförü - Pendik
Mahmut Halilcikoğlu / Trakya Fabrika Doktoru
Ayşenur Kapusuz / Antalya Muhasebe Memuru
Murat Bolca / Laboratuvar Elemanı - Pendik
Ercan Erdeş / Mekanik Bakımcı - Pendik
Erol Kaçan / Hasır Montaj Elemanı - Pendik
Mehmet Aydın / Hasır Montaj Elemanı - Pendik
Ümit Çakır / Hasır Üretim Operatörü - Pendik
Eyüp Karkin / Hasır Üretim Operatörü - Pendik
Cihan Altun / Hasır Üretim Operatörü - Pendik
Fuat Pek / Kkb Vinç Operatörü - Pendik
Fikret Başkaya / Boşaltma İşçisi - Pendik
Atalay Sağlam / Kkb Vinç Operatörü - Pendik
Mustafa Demir / Boşaltma İşçisi - Pendik
Sami Karkin / Boşaltma İşçisi - Pendik
Remzi Gider Boşaltma İşçisi - Pendik
İsmet Haçat / Boşaltma İşçisi - Pendik
Murat Çoban / Kkb Vinç Operatörü - Pendik
Selçuk Sezer / Kkb Vinç Operatörü - Pendik
Ertuğrul Arikan / Palet Tamir İşçisi - Pendik
Sercan Yoldaş / Palet Tamir İşçisi - Pendik
Oğuz Adalı / Kazan Otoklav Operatörü - Bilecik
Özgür Akçan / Elektrik Bakım Ustabaşı - Bilecik
Cantekin Vural / Forklift Operatörü - Bilecik
Gürkan Tuzcu / Ayırma Paletleme Operatörü - Bilecik
Ersoy Bozan / Ambar ve Satınalma Görevlisi - Bilecik
Gökhan Gündüzalp / Kesme Operatörü - Trakya
Hüseyin Şen / Ayırma Paletleme Operatörü - Trakya
İlhan Könteci / Meydancı - Trakya
Halil Karakaya / Değirmen Operatörü - Antalya
İbrahim  Demir / Değirmen Operatörü - Antalya
Şakir Ünsal / Hasır Üretim Operatörü - Antalya
Ramazan Yılmaz / Donatılı Postabaşı - Antalya
Emrah Kocabaş / Kesme Operatörü - Antalya
Ramazan Daldal / Kkb. Vinç Operatörü - Antalya
Durmuş  Korkmaz / Ayırma Paletleme Operatörü - Antalya
Abdullah Yilmaz / Kuru Kesme Makine Operatörü - Antalya
Arafa Yemenici / Meydancı - Antalya
Gülay Erbil / Garson - Antalya
Süleyman Ünal / Kapı Sorumlusu - Antalya
Süleyman Özkan / Kapı Sorumlusu - Antalya

Mehmet Emir Dişbudak / Güney Marmara İş Geliştirme UzmanıMehmet Emir Dişbudak / Güney Marmara İş Geliştirme UzmanıMehmet Emir Dişbudak / Güney Marmara İş Geliştirme UzmanıMehmet Emir Dişbudak / Güney Marmara İş Geliştirme Uzmanı

5 YIL

Murat Dil / İnsan Kaynakları Müdürü
Ali Murat Polat / Mali ve İdari İşler Müdürü
Ferhan Özbek / Mali ve İdari İşler Sekreteri
Hasan Kabadayı / Döküm Teknisyeni - Pendik
Süleyman Selvi / Forklift Operatörü - Pendik
Ali Parlak / Ambalaj Makine Operatörü - Pendik
Bayram Çelik / Kesme Operatörü - Antalya

Murat Dil / İnsan Kaynakları Müdürü

15 YIL

Ibrahim Semih Kaçar / Kalite Güvence Müdürü
Ramazan  Yener / Antalya Vardiya Amiri  - Pendik
Hüseyin Barbars Saraçoğlu / Batı Antalya Bölge Satış Şefi
Ahmet Akkaynak / Kazan Otoklav Postabaşı - Pendik
Fatih Yalçın / Elektrikçi - Pendik
Tuncay Uçar / Değirmen Operatörü - Pendik
Halil Kemik / Kkb. Vinç Operatörü - Pendik
Serkan Özen / Kesme İşçisi - Pendik

Sabih Macit Türkmenoğlu / Pendik Fabrika Doktoru

25 YIL

Ibrahim Semih Kaçar / Kalite Güvence Müdürü

10 YIL

Bedri Güney / Kesme Teknisyeni - Pendik
Kemal Enis Öge / Tahsilat Takip Uzmanı - Pendik
Davut Bekaroğlu / Mekanik Bakımcı - Pendik
Cuma Demirel / Yan Ürünler Postabaşı - Pendik

Bedri Güney / Kesme Teknisyeni - Pendik

20 YIL


