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BAŞYAZI

DEĞERLİ YTONG DOSTLARI

Mübarek Ramazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı geride 
bırakmış bulunuyoruz; bu vesileyle herkesin bayra-
mını bir kez daha kutluyorum.

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen gazbeton üreticisi 
olarak son yıllarda özellikle malzememizin ısı yalıtım perfor-
mansına yönelik önemli inovasyonlar gerçekleştirdik. 2014 
sonunda duyurduğumuz, Ytong duvarların ısıl iletkenlik hesap 
değerini %15 daha iyileştirerek geliştirdiğimiz Ytong Blok 
0,11’den sonra, ürünü bir adım daha ileri taşıyarak, “ısı yalıtım 
performansı”, piyasadaki standart gazbeton blok ürünlere 
göre yüzde 30 daha iyi olan “Ytong 0,09”u sizlere duyurmanın 
haklı gururunu yaşıyoruz. “Ytong 0,09” ile yapılarda doğal 
olarak daha fazla enerji tasarrufu sağlanacak. Bunun hane 
halkına getirisi büyük olacak, tabii ki ülke ekonomisine de. 

İçinde bulunduğumuz dönemde, Kentsel Dönüşüm, sek-
törümüzün ve ülkenin önemli bir gündem maddesi olarak öne 
çıkıyor. Nitelikli kentsel gelişim, Türk Ytong olarak her daim 
önem verdiğimiz konu başlıkların biri oldu. Bundan hareketle, 
kentsel dönüşüm konusunda vatandaşların doğru bilgiye eriş-
melerini sağlamak amacıyla İstanbul Serbest Mimarlar Der-
neği (İstanbulSMD) ile bir sosyal sorumluluk projesi hazırladık. 
Kentsel dönüşüm hareketinin en yoğun yaşandığı Kadıköy’ü 
(İstanbul) pilot bölge seçerek, halkımızı başta mimari ve teknik 
olmak üzere, karşılaşacakları temel konular hakkında ayrıntılı 
olarak bilgilendirmeyi hedefl ediğimiz “SARI IŞIK: KENTSEL 
DÖNÜŞÜME HAZIRLAN” Projesi ile ilgili ayrıntılı bilgiyi der-
ginin ilerleyen sayfalarında bulabilirsiniz.

Tüm dünyayı ilgilendiren “Göç”, “Mültecilik”, “Mekân” 
ve “Aidiyet” sorununa odaklanan “YERSİZLİK İÇİN BİR YER” 
konulu Ytong Mimari Fikir Yarışması, Türkiye’de ilk kez ger-
çekleşen ve yoğun biçimde izlenen Dijital Kolokyum ile büyük 
fark yarattı. 116 önerinin sunulduğu yarışmamızda 5 proje 
ödüle hak kazandı. Tüm katılımcılara konuya sağladıkları 
zenginlik için teşekkür ediyor, ödül kazananları yürekten 
kutluyoruz.

Büyük bir aile olmanın bilinci ve gücü ile yılın ikinci yarı-
sında da güzel gelişmelerle yolumuza devam edeceğimizden 
eminim. Gelecek sayıda tekrar buluşmak dileğiyle...

Türk Ytong Genel Müdürü  / Gökhan Erel

6 Yeni Projemiz: “Sarı Işık: 
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FUAR

10-14 Mayıs tarihleri arasında düzen-
lenen, Türk yapı sektörü ve bölgenin 
en büyük buluşması olarak kabul 
edilen 39. Uluslararası İstanbul Yapı 

Fuarı’na katılarak, ısı yalıtım performansı 
yüzde 30 geliştirilmiş yeni ürünümüz “Ytong 

0,09”u ziyaretçilerin beğenisine sunduk. 
Fuarın ilk günü standımızda düzenlediğimiz 
açılış kokteyline katılan Yetkili Satıcılarımız 
ve sektör ilgilileri “Ytong 0,09”u ilgiyle ince-
leyerek, ürün hakkında bilgi aldılar. 

Uluslararası Yapı İstanbul Fuarı’nda konu-

YAPI İSTANBUL FUARI’NDA 

Uluslararası İstanbul Yapı Fuarı’nda, ısı yalıtım performansı ile 
binalara sınıf atlatan yeni ürünümüz “Ytong 0,09”u sektöre tanıttık. 

www.ytong.com.tr

Türk Ytong, 
sektörde 

ilklerin öncüsü 
olmaya 

devam ediyor. 

YENİ ÜRÜNÜMÜZÜ SERGİLEDİK 
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şan Genel Müdürümüz Gökhan Erel, “Dünya-
nın ve Türkiye’nin önde gelen gazbeton üreti-
cisi olarak son yıllarda özellikle malzemenin 
ısı yalıtım performansına yönelik önemli 
inovasyonlar gerçekleştirdik. Odak noktamız 
olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu alanında 
2014 sonunda Ytong duvarların ısıl iletkenlik 
hesap değerini yüzde 15 daha iyileştirerek 
geliştirdiğimiz Ytong Blok 0,11’i sektöre tanıt-
mıştık. Simdi bu ürünü daha da ileri taşıyarak 

ısı yalıtım performansı, yüzde 30 
daha artırdığımız ‘Ytong 0,09’u 
sektörle buluşturuyoruz. Sek-
törde yine bir ilk olan ve devrim 
niteliği taşıyan Ytong 0,09’un ısı 

yalıtım performansı piya-
sadaki standart gazbe-
ton blok ürünlerine göre 
yüzde 30 daha fazla. Bu 
geliştirme sağlanırken, 
ürünün basınç dayanım 
değeri olan 2,5 MPa 
korundu” dedi. İki yıl 
içinde ürün inovasyonu 
alanında kat ettiğimiz 

mesafenin çok 
önemli olduğu-

nun altını çizen 
Erel, ısı yalıtım 
performansı 

ile aynı oranda sağlanan enerji tasarrufu-
nun da arttığını, bunun ise gerek hane hal-
kına gerekse de ülke ekonomisine çok daha 
önemli katkılar sağlayacağını belirtti. n
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SOSYAL SORUMLULUK

Kentsel dönüşüm ve riskli yapı 
yenileme sürecindeki vatandaş-
ları bilgilendirme amacıyla İstan-
bul Serbest Mimarlar Derneği 

(İstanbulSMD) ile geliştirdiğimiz “SARI IŞIK: 
KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN” Projesi, 
27 Mayıs 2016 günü İstanbul Point Otel’de 
düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna 
duyuruldu.

Kentsel dönüşüm sürecindeki vatandaş-
ları, başta mimari ve teknik olmak üzere 
karşılaşacakları temel konu başlıkları hak-
kında ayrıntılı olarak bilgilendirmek amacıyla 
hazırlanan SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME 
HAZIRLAN Rehberi, vatandaslara ücretsiz 
olarak dağıtılmaya başlandı. Toplam 15 yıllık 
bir süreçte riskli yapı statüsündeki yakla-
şık 12 bin binanın yenileneceği Kadıköy’de 

İstanbulSMD ile birlikte vatandaşların Kentsel Dönüşüm sürecinde bilgilendirilmesi projesini başlattık:

Rehberin tüm 
içeriğine 

kentseldonusumehazirlan.com 
internet sitesinden de 

ulaşmak mümkün.

“SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN”

Kentsel dönüşümün tanımın-
dan ilgili kanunlara, sürece 
dahil olan kamu ve özel sektör 
temsilcilerinin görev ve sorumlu-
luklarından projelendirme, sözleşme 
aşamalarına kadar tüm aşamaları 
özetleyen SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜ-
ŞÜME HAZIRLAN Rehberi, kritik karar 
noktaları için vatandaşları hakları ve sorum-
lulukları konusunda önceden bilgilendiriyor.
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yaşayan vatandaşlardan alınan görüşler 
ışığında, İstanbulSMD üyesi mimarların ve 
konusunda uzman teknik insanların katkı-
larıyla hazırlanan rehberin tüm içeriğine 
www.kentseldonusumehazirlan.com  
internet sitesinden de ulaşmak mümkün.

İstanbulSMD Başkanı 
Prof. Ertun Hızıroğlu:
“SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM 
ALANLARINA İHTİYACIMIZ VAR”

Mimarlık sektörünün ülke çapındaki en 
saygın sivil toplum örgütlerinden biri olan 
İstanbul Serbest Mimarlar Derneği (İstan-
bulSMD) Başkanı Prof. Ertun Hızıroğlu, 
toplantıda yaptığı konuşmada, kentsel 
dönüşüm sürecindeki en kritik faktörün, 
sağlıklı ve kaliteli yaşam alanlarının doğru 
projelendirilmesi olduğunu belirtti ve şu 
ifadeleri kullandı: 

“Başta Kadıköy olmak üzere İstanbul’un 
çeşitli yerlerinde kentsel dönüşüm hare-
ketinin gün geçtikçe hızlandığını ve yoğun-
luk kazandığını görüyoruz. Mülk sahipleri, 
belediyeler, müteahhitler ve bakanlıklar 
arasında süregiden bu yenileme faaliyeti 
oldukça karmaşık ve zorlu. Öncelikli ihti-
yacımızın sağlıklı ve kaliteli yaşam alanları 
olduğunu unutmamamız lazım. SARI IŞIK: 
KENTSEL DÖNÜŞÜME HAZIRLAN Projesi 
aracılığıyla vatandaşların mimarlık bilimiyle 
doğrudan ilişkiye geçtiği bu süreci elimiz-
den geldiğince özetlemeye, onlara yol gös-
termeye gayret ettik...”

Türk Ytong Yönetim Kurulu 
Başkanı F. Fethi Hinginar:
“VATANDAŞLARIN DOĞRU BİLGİYE 
SAHİP OLMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Yönetim Kurulu Başkanımız F. Fethi 
Hinginar ise, vatandaşların içinde bulun-
duğu sürece dair olabildiğince bilinçlen-
mesi gerektiğini vurguladığı konuşmasında, 
“Dönüşümün en üst seviyede gerçekleştiği 
Kadıköy’de yapılan araştırmalarda, ilçe 
sakinlerinin pek çok konuda bilgiye ihtiyaç 
duyduklarını gözlemledik. Bundan hare-
ketle, mimarları mülk sahipleri ile bir araya 
getirerek, vatandaşların doğru bilgiye erişe-
bilecekleri bir proje hazırladık. Türk Ytong 
için kentleşmenin nitelikli gelişimi her daim 
önemli konu başlıklarından biri olmuştur. 
Özellikle içinde bulunduğumuz dönemde, 
kentsel dönüşüm sadece İstanbul’da değil, 
ülke genelinde önemli bir gündem mad-
desi. İnanıyorum ki, SARI IŞIK: KENTSEL 
DÖNÜŞÜME HAZIRLAN Projesi Kadıköy ile 
başlayarak pek çok il ve ilçeye yayılacak 
kapsamda bir bilgilendirme harekatı ola-
caktır” ifadelerini kullandı. 

İŞ YOĞUNLUĞU YÜZDE 30 ARTTI
Türkiye çapındaki kentsel dönüşüm faali-

yetleri kapsamında en büyük çalışma sahası 
İstanbul. İstanbul genelinde riskli yapı tes-
piti yapılan bina sayısı 39.102 olup, riskli yapı 
olduğu onaylanan yapıların sayısı ise 38.590. 
Riskli yapıların 165.944 adedi konut, 24.287 
adedi işyeri olmak üzere 190.231 bağımsız 
birimden oluşuyor. Bu yenilemenin büyük 
bir kısmı Kadıköy’de gerçekleşiyor. Resmi 
olmayan verilere göre Kadıköy ilçesinde 
12 bin binanın daha riskli yapı statüsünde 
değerlendirilmesi bekleniyor. Halihazırda 
bin iki yüze yakın inşaatın aynı anda devam 
ettiği bölgede, kentsel dönüşüm faaliyetle-
rinin 15 yıl daha süreceği tahmin ediliyor. 

Sarı Işık Masası’na yoğun ilgi
 28-29 Mayıs tarihlerinde Erenköy, Ethem Efendi 
Caddesi girişinde kurulan Sarı Işık masasından, 
vatandaşlara binlerce rehber ve broşür dağıtıldı. 
Proje hakkında bilgi almak isteyenler Sarı Işık 

Masası’nı ziyaret etti.

SOSYAL MEDYADAN VE SARI IŞIK 
MASALARINDAN PAYLAŞILACAK

“SARI IŞIK: KENTSEL DÖNÜŞÜME 
HAZIRLAN” rehberinin içeriği www.kentsel-
donusumehazirlan.com internet sitesinin 
yanı sıra projenin sosyal medya hesapla-
rından da kamuoyuyla paylaşılıyor:

Facebook: /kentseldonusumehazirlan
Twitter: /kentseldonusume. n
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ÜRÜN

ISI YALITIMINDA DEVRİM: YTONG 0,09

 Standart gazbeton 

bloklara göre 
% 30 daha fazla 

enerji tasarrufu

Dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen 
gazbeton üreticisi olarak son yıllarda 
özellikle malzemenin ısı yalıtım per-
formansına yönelik önemli inovas-

yonlar gerçekleştiriyoruz. Bunlardan sonun-
cusu ise, sektöründe bir devrim niteliği taşıyan 
“Ytong 0,09” oldu.

Yüksek ısı yalıtım performansı ile standart 
gazbeton bloklara göre yüzde 30 daha fazla 
enerji tasarrufu sağlayan Ytong 0,09 duvarlar, 
yapıda sağladığı enerji tasarrufunu artırırken 
hane halkına ve ülke ekonomisine de önemli 
katkılar sağlıyor. Ytong 0,09 ile ısıl performans 
geliştirilirken, ürünün 2,5 MPa olan basınç 
dayanım değeri de korundu.

SINIF ATLATAN MALZEME
Güncel yönetmeliklere göre, yeni yapılacak 

veya yapılmakta olan binaların Enerji Kimlik 
Belgesi sınıfı en az C olacak şekilde tasarlanıp, 
inşa edilmesi gerekiyor. “C ya da B” gibi kate-
gorilerde projelendirilmiş bir binada, mimari 
projede değişiklik yapılmaksızın duvar mal-
zemesi olarak Ytong 0,09 kullanılması ile bina 
enerji tasarrufunda sınıf atlayarak “A veya B 
sınıfı” Enerji Kimlik Belgesi alabilecek.

YAPILAR HAFİFLEYECEK
Ytong 0,09, standart gazbeton bloklardan 

yüzde 13 daha hafi f bir ürün olması nedeniyle 
binaya daha az duvar yükü binmesini sağlıyor. 
Binanın hafi fl emesi ise deprem güvenliği açı-
sından yapılara hayati kazanımlar sunuyor. n

Isı yalıtım performansı geliştirilmiş yeni ürünümüz “Ytong 0,09” ile sektörde devrim niteliğinde bir 
gelişmeye daha imza attık. Türk yapı sektörüne enerji tasarrufunda sınıf atlatacak olan Ytong 0,09, standart 
gazbeton bloklara göre yüzde 30 daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor.
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YARIŞMA

YTONG MİMARİ FİKİR YARIŞMASI 
SONUÇLANDI

İçinde bulunduğumuz günlerde tüm 
dünya gündeminin en önemli konuları 
haline gelen “Göç” ve “Mültecilik” soru-
nunun mimari bir perspektifte “mekân” 

ve “aidiyet” kavramları kapsamında irde-
lendiği “Yersizlik için Bir Yer” başlıklı 2016 
Ytong Mimari Fikir Yarışması’nda 116 öneri 
arasında yapılan değerlendirmede 5 proje 
ödüle değer bulundu.

YARIŞMA, DİJİTAL KOLOKYUM İLE 
BİR İLKE İMZA ATTI

Yarışma kapsamında düzenlenen ve yton-
gakademi.com ile sosyal medyadan canlı 
yayınlanan “Dijital Kolokyum” ile bir ilke 
imza atıldı. Katılımcıların yarışma web site-
sine yükledikleri projeler, herkese açık ola-
rak sergilenirken, Jüri üyeleri, Yapı Endüstri 
Merkezi’nden canlı olarak yayınlanan ve 6 saat 
süren kolokyumda projeleri yorumlayarak, 
katılımcıların sosyal medyadan ve yarışma 
sitesinden paylaştığı soruları yanıtladı.

596 Rumuzlu Proje: Ebru Elif Aydın (Mimarlık Öğrencisi-İstanbul Teknik 
Üniversitesi), Neslişah İnan (Mimarlık Öğrencisi-İstanbul Teknik Üniversitesi)
612 Rumuzlu Proje: Merve Karadaban (Mimarlık Öğrencisi-İstanbul Teknik 
Üniversitesi), Pınar Geçkili (Mimar), Cem Eren Güven (Mimar) 
629 Rumuzlu Proje: Deniz Yıldırım (Mimarlık Öğrencisi-Dokuz Eylül 
Üniversitesi), Can Kalınsazlıoğlu (Mimarlık Öğrencisi-Dokuz Eylül Üniversitesi) 
631 Rumuzlu Proje: Fulya Selçuk (Mimar)
661 Rumuzlu Proje: Nur Damla Soyseven (Mimarlık Öğrencisi-Yıldız Teknik 
Üniversitesi), Şevki Topçu (Mimarlık Öğrencisi-Yıldız Teknik Üniversitesi).

 VENEDİK’TE EŞSİZ BİR
MİMARLIK GEZİSİ

Kazanan proje sahiplerinin Venedik 
Mimarlık Bienali gezisi ile ödüllendirile-
ceği yarışmada, 17-19 Ağustos 2016 tarihleri 
arasında jüri üyeleri ile birlikte İtalya’nın 
Venedik kentinin mimarlık ve sanat dene-
yimleri paylaşılacak, dünyanın önde gelen 
mimarlık etkinliklerinden 15. Uluslararası 
Venedik Mimarlık Bienali Sergisi’ne gidile-
rek, Arsenale ve Giardini’de ülke pavyon-
ları incelenerek Türkiye Pavyonu da ziyaret 
edilecek. n

ÖDÜLE DEĞER GÖRÜLEN PROJELER VE YARIŞMACILAR
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PROJE

ÇEVREYE DUYARLI 

AVRUPA SANAYİ SİTESİ

10 metrelik 

bölücü duvarlar için  

akla ilk gelen malzeme 

Ytong Donatılı 
elemanları olmuş

Reç Yapı tarafından Çerkezköy 
ve Kapaklı Organize Sanayi 
Bölgesi’nde (Tekirdağ) inşa edi-
len Avrupa Sanayi Sitesi, 100 bin 

550 metrekare parsel alanında, 7 bloktan 
oluşuyor. 1000 metrekareden 1800 metre-
kareye kadar 82 adet bağımsız bölüm bulu-
nan Avrupa Sanayi Sitesi’nin bir bloğunda 
tüm işyerlerinin ihtiyacı olan mekanlar, 
yemek salonu, mescit ve eğitim salonları 
gibi ortak kullanım alanları planlanmış. 
Sanayi yapılarında sıklıkla tercih edilen pre-
fabrik sistemin tercih edildiği Site’nin statik 
çatı çözümleri de güneş enerji panellerine 
uygun olarak çözümlenmiş. Böylelikle 
enerji giderleri azaltılmaya, enerji verimli-
liği sağlamaya ve çevreye duyarlı bir proje 
oluşturulmaya çalışılmış.  

Projede yer alan her blokta, değişen 
sayılarda bitişik nizamda bağımsız bölüm-
ler bulunuyor. Bu bağımsız bölümleri bir-
birinden ayırmak için 10 metrelik bölücü 
duvarlar yapılması aşamasında ise akla ilk 

gelen malzeme Ytong Donatılı elemanları 
olmuş. Projenin Mimarı Zeyneti Uluadam, 
Ytong markasının tercihinde öncelikle yan-
gın dayanımı başta olmak üzere ürünleri-

mizin yüksek ısı yalıtımı sağlaması, montaj 
kolaylığı ve en önemlisi Bölge’deki satış 
ekibimizin ilgisi ve kendilerini her konuda 
bilgilendirmesinin çok etkili olduğunu  vur-
guluyor. 

“Ytong, projemizde iç mekanlarda, 
bağımsız bölümlerin birbirinden ayrılması 
için yatay duvar uygulaması şeklinde kul-
lanıldı. 15 cm kalınlığında 600 +135 cm = 
735 cm boyunda prefabrik kolonların orta 
aksında Ytong Donatılı Duvar Elemanlar 
tercih ettik. Projemizde yaklaşık 35 bin met-
rekare Ytong uygulaması var. Bunun 7.500 
metrekarelik kısmı tamamlandı” diyen 
Mimar Zeyneti Uluadam, verilen hizmetten 
de oldukça memnun... 

“Bu tip büyük şantiyelerde en önemli şey, 
iş programına uymaktır. Ytong bu konuda 
bizi hiç üzmedi. Malzemenin gelmesi, 
sahaya indirilmesi, iş güvenliğine verilen 
önem bizi memnun etti” ifadelerini kullanan 
Uluadam, Ytong’un projeye hız kazandır-
dığını, ısı ve ses yalıtımı anlamında ciddi 
katkılar sunduğunu belirtiyor ve bundan 
sonra, özellikle sanayi yapılarının bölücü 
duvar uygulamalarında birinci tercihlerinin 
“Donatılı Ytong” olacağını vurguluyor. n

Projenin Mimarı Zeyneti Uluadam

Avrupa Sanayi Sitesi’ndeki uygulamalar, Yetkili Satıcımız Yapısis Mühendislik tarafından gerçekleştirildi
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PROJE

ERGÜLERYÜZ İNŞAAT’IN TÜM PROJELERİNDE

ÖNCELİKLİ TERCİH YTONG

Ytong 

müşteri 
memnuniyeti 

ve satış kolaylığı 
sağlıyor.

Son yıllarda inşa ettiği Tekirdağ 
merkezindeki Asil Evler ve yapımı 
devam eden 10 adet villa proje-
sinde Ytong ürünlerini tercih eden 

Ergüleryüz İnşaat’ın genel müdürü Erdem 
Güleryüz, sonraki projeleri için de öncelikli 
tercihlerinin Ytong olacağını söylüyor. 

Ytong’u ilk defa, 2007 yılında Çorlu’da, 
kendilerine ait 6 bin metrekarelik iş mer-
kezi inşaatında kullandıklarını ifade eden 
Erdem Güleryüz, ürünlerimizi hafi fl iği, ısı 
yalıtımı, projeye hız kazandırması, binaya 
nefes aldırması, yangın dayanımı, deprem 
güvenliği sağlaması ve sağlıklı olması gibi 
avantajları nedeniyle tercih ettiklerini vur-
guluyor. Güleryüz, bu özelliklerin, müşteri-
lerinin de ilgisini çektiğini ve satış-pazar-
lama süreçlerinde kendilerine oldukça 
büyük fayda sağladığını dile getiriyor. 

Binalarında genelde dış cephe ve iç 
daire bölmelerinde Ytong malzeme ter-
cih ettiklerini söyleyen Erdem Güleryüz, 
“Kolon ve kiriş betonarmelerde yoğuşma 
olmaması için Ytong Isı Plağı kullanıyoruz. 
Ytong fi rması planlı ve programlı iş yapan 

bir fi rma olduğu için aldığımız hizmette hiç 
sıkıntı yaşamıyoruz. Ayrıca şantiyelerimizde 
ustalarımıza verilen uygulama eğitimleri 
çok faydalı oluyor. Ytong’un Yetkili Satıcısı 
Yapısis fi rmasıyla da oldukça uyumlu çalı-
şıyoruz” ifadelerini kullanıyor. 

MİMAR ERGÜN GÜLERYÜZ: 
“YTONG İLK TERCİHİMİZ OLACAK”

Güleryüz İnşaat’ın projelerini “kardeş 
fi rma” Asil Mimarlık çiziyor. Firmanın 
Mimarı ise Ergün Güleryüz... Ergün Güler-
yüz de Ytong ürünleri kullanmanın avantaj-

larının farkında... Sloganlarının “Siz Hayal 
Edin, Biz Çizelim” olduğunu vurgulayan 
Ergün Güleryüz, gazbetonun, yalıtım değer-
leri, yanmazlığı, yüzeyinin düzgünlüğü gibi 
özellikleri nedeniyle teknik açıdan istekle-
rine cevap verdiğini ve bu nedenle ilk pro-
jelerinden bu yana Ytong ile uzun ömürlü 
bir dostluk sürdürdüklerinin altını çiziyor. 

Bu dostluğun sadece malzeme kali-
tesiyle değil, özellikle Ytong’un “müşteri 
memnuniyeti” politikasıyla inşa edildiğini 
vurgulayan Ergün Güleryüz, “Buna birçok 
örnek verebilirim. Son yaptığımız Asil Evler 
ve Uygar Villaları projesinde sözleşme-
mizde olmamasına rağmen Ytong Bölge 
Satış Ekibi ve Yetkili Satıcının etkili sunum-
ları, yaklaşık altı bin metrekarelik uygulama 
kararı vermemizde çok etkili oldu” diyor 
ve şu ifadeleri kullanıyor: “Ytong’u tercih 
etmek kendi fi rmamız açısından da avan-
tajlı. Ultralüks projeler de ürettiğimiz için 
bizi tercih eden müşterilerimiz genelde ne 
istediğini bilen insanlar. Dolayısıyla kaliteli 
imalat, fi rmamıza müşteri memnuniyeti ve 
satış kolaylığı sağlıyor. Bundan sonraki pro-
jelerimizde de gazbeton ve Ytong çözümleri 
ilk tercihimiz olacak”. nErgüleryüz İnşaat’ın Tekirdağ’da devam eden 32 daire konut projesinde de blok ürünlerimiz, 

lentolarımız ve Isı Yalıtım Plağımız kullanılıyor.

Ergüleryüz İnşaat Genel Müdürü Erdem Güleryüz Ergün Güleryüz / Asil Mimarlık
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HABER

YETKİLİ SATICILARIMIZLA BİR ARAYA GELDİK 

Yetkili Satıcı Ara Toplantımızı 7 Nisan 2016 tarihinde gerçekleştirdik. Yaklaşık kırk 
Yetkili Satıcımızın katıldığı toplantıda geçmiş dönemi değerlendirdik ve gelecek 

dönem planlarımızı konuştuk. n

ÇUKURYURT İLKÖĞRETİM OKULU 
ÖĞRENCİLERİ ÇANAKKALE’Yİ GEZDİ

Tekirdağ-Çukuryurt’ta inşa ettiğimiz (1998) Çukuryurt Türk Ytong İlköğretim Okulu 
öğrenci ve öğretmenleri ile birlikte 21-22 Mayıs 2016 tarihlerinde Çanakkale’ye bir 

gezi düzenledik. n

ÇATI VE CEPHE SEMPOZYUMU YAPILDI

Çatı ve Sanayici İşadam-
ları Derneği ÇATIDER 

tarafından 2-3 Haziran 
2016 tarihinde 8.’si düzen-
lenen Ulusal Çatı ve Cephe 
Sempozyumu’nun destekçi-
leri arasında yerimizi aldık. 
Sempozyumun bu yılki ana 
teması “Çatı ve Cephe Sis-
temlerinde Yangın ve Rüzgar 
Güvenliği”ydi. n 

FATİH ÜNİVERSİTESİ YAPI 
VE DEPREM KULÜBÜ İLE 
BULUŞTUK

Fatih Üniversitesi Fatih Üniver-
sitesi Yapı ve Deprem Kulübü 

(FAYDEK)’ne yönelik 20-21 Nisan 
2016 tarihlerinde Ytong Tanıtım 
Semineri düzenledik. n

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİNE 
UYGULAMA EĞİTİMİ VERDİK

Işık Üniversitesi öğrencilerini 21 
Nisan 2016 tarihinde kampüsle-

rinde ziyaret ederek çatı uygulama 
eğitimi verdik. n

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 
ÖĞRENCİLERİYLE 
BULUŞTUK

Uludağ Üniversitesi Mimarlık 
Bölümü ve İnşaat Mühendisliği 

Bölümü öğrencilerini 5-6 Nisan 2016 
tarihlerinde kampüslerinde ziya-
ret ederek Ytong Tanıtım Semineri 
düzenledik. Yoğun bir ilgiyle gerçek-
leşen seminerimizde öğrencilerin 
sorularını da yanıtladık. n
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YETKİLİ SATICI

BOLU SEM YAPI

Temelleri, Sinan Mert tarafından 
1994 tarihinde farklı bir şirket 
ünvanı ile atılan ve 2005 yılında 
kurulan “Bolu Sem Yapı”, Bolu 

bölgesindeki önemli Yetkili Satıcılarımız-
dan biri. 

Bolu Sem Yapı ve Bolu bölgesi hak-
kında görüşlerini aldığımız Sinan Mert, 
22 yıl boyunca çok farklı projelerde Ytong 
ile başarılı işlere imza attıklarının altını 
çiziyor ve “Farklı sektörlerde farklı işle-
rim olmasına rağmen Ytong’u hep ‘ailem’ 
olarak benimsedim. Ytong ile hep büyük ve 
önemli projelerde yer aldık. Örneğin Emni-
yet Müdürlüğü binası, Kartalkaya’daki otel-
ler, Highway AVM, Erpiliç kesimane ve tavuk 
çiftliği, Becikoğlu AVM gibi Bolu bölgesinde 
resmi ve özel büyük projelerin birçoğunda 
Ytong markası tercih edildi” diyor. 

vancılığın merkezi konumunda. Özellikle 
ulusal birkaç fi rmanın burada olması, tavuk 
çiftlikleri yapımını hızlandırdı. Bu kapsamda 
özellikle son on yıldır kümes inşaatlarının 
büyük çoğunluğu Türk Ytong ile inşa edi-
liyor” diyor ve şu yorumlarda bulunuyor:

YTONG BİR ADIM ÖNDE
“Mevcut pazarlama faaliyetleri ve insan-

ların bilinçlenmesi, Ytong’un tanınırlığını 
artırıyor... Fakat bunun arkasında çok 
ciddi bir çalışma ruhu yatıyor. Geçmişten 
gelen Ytong kültürü ve know how çalış-
maları, Yetkili Satıcılık yapan benim gibi 
bütün arkadaşları da etkisi altına aldı. 
Satış ve bilinirlik hızla yukarı doğru ivme 
kazandı. Ytong markası know how’ı olan 
bir marka. Broşür ve kataloglarda yazılan 
tüm değerlerin arkasında duruyor. Uzun 
yıllardır Ar-Ge faaliyetleri yürütüyor. Ürün 
değerlerinin uluslararası standartlarda 
olması da Ytong’u marka olarak bir adım 
öne çıkarıyor”.

EKOLOJİK VE DOĞAYA SAYGILI
“Ytong, uzun yıllardır savunduğum eko-

lojik ve doğaya saygılı malzeme kültürünü 
geliştiren önemli fi rmalardan biri. Özellikle 
Anadolu’da birçok tuğla fabrikası tarla top-
rağını kullanıyor ve tarım arazilerini yok 
ediyor. Erozyona ve çölleşmeye neden olu-
yorlar. Ekolojik olarak bu kısım üretimlerin 
yasaklanması ve hammadde olarak ancak 
tarım dışı arazilerin bu amaç için kullanıl-
ması gerektiğine inanıyorum. Gelecekte bu 
tarz kısıtlamaların getirilmesi söz konusu 
işletmelere çok ciddi maliyetler getirecek 
ve ürün fi yatları ciddi artacak. Bu bağlamda 
gazbetonun, doğaya ve tarım arazilerine 
zarar vermeyen üretim şekliyle gelecekte 
rekabetten az etkileneceğini düşünüyo-
rum”. nBolu Sem Yapı’nın son dönemdeki önemli projelerinden birisi de Narven Termal Kasaba oldu

Bolu Sem Yapı’nın Kurucusu Sinan Mert

Halen inşası devam eden Narven Ter-
mal Kasaba gibi projelerde de Ytong kulla-
nıldığını ifade eden Mert, “Bunun yanında 
bilindiği üzere Bolu Bölgesi, kanatlı hay-

Bolu Sem Yapı, 
çok farklı projelerde 

Ytong ile 
başarılı işlere 

imza atıyor



YAŞAM

Güneşten Korunmanın Güneşten Korunmanın Güneşten Korunmanın Güneşten Korunmanın 9ETKİLİ YOLU
1 Güneşin en etkili olduğu saatlerde, 

yani 10:00 ile 15:00 saatleri arasında 
kapalı alanlarda kalmayı tercih edin. 

Havuza veya denize girmek için güneşin 
batmaya yakın olduğu akşam üzeri olan 
saatleri bekleyin.

2Güneşin zararlı ışınlarından 
korunmak için yüksek faktörlü 
koruyucular kullanabilirsiniz. 

3 Açık alanda bulunmak 
zorundaysanız olabildiğinde ağaçlık 
ve gölge yerlerde kalmaya özen 

gösterin.

7 Yüzme sporu ile ilgileniyorsanız ve 
güneşten etkilenmek istemiyorsanız 
kapalı yüzme havuzlarını tercih 

edebilirsiniz.

8 Yaz aylarında güneşten etkilenen 
cildinizin kurumaması için öğün 
aralarında bol su tüketmeyi 

unutmamalısınız.

9 Yaz aylarında hafi f, bol ve açık 
renkli kıyafetleri tercih edebilirsiniz. 
Pamuk veya keten kumaşlar daha iyi 

hava geçirdikleri için terlemeyi azaltmaya 
yardımcı olacaklardır.

10:00 ile 15:00 
saatleri arasında 
kapalı alanlarda 

kalmaya özen 
gösterin

4 Yüzünüzü ve başınızı güneşten 
korumak için bir şapka 
takabilirsiniz.

5 Tenimiz gibi gözlerimiz de güneşten 
etkilenir. Bunun için UV koruyucu 
güneş gözlükleri, göz sağlığınız için 

önemli bir aksesuardır.

6 Yaz aylarında çok sıcak bölgeler 
yerine daha ılık iklime sahip 
yerler tercih ederek farklı bir tatil 

organizasyonu yapabilirsiniz.
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ÇALIŞAN PROFİLİ

Marmara Üniversitesi Uluslararası İktisat Bölümü mezunu olan Yasemin 
Kocaer, 2010 yılından beri Pendik fabrikamızda Sipariş Yönetim Uzmanı olarak  
görev alıyor ve tüm fabrikalarımızdan gelen donatılı yapı elemanlarımızın 

siparişlerinin girişini ve üretim programını yapıyor. 
İş dışında kalan zamanında eşiyle seyahat etmekten, sörf yapmaktan ve farklı yerler 
keşfetmekten hoşlanan Kocaer, ayrıca sokak hayvanlarıyla ilgilenmekten de büyük bir 
mutluluk duyuyor. n

YASEMİN KOCAER / PENDİK FABRİKASI SİPARİŞ YÖNETİM UZMANI

Trakya fabrikamızda 13 yıldır Sevkiyat Memuru olarak görev yapan Harun Güzel, 
mesaisine stok envanterinin hazırlanmasıyla başlayıp, Satış ve Pazarlama 
Müdürlüğümüzden gelen sevkiyat programı dahilinde yazılan sevkiyatlara 

uygun araçları temin edip, müşterilerimizden onay alarak, ürünlerimizin zamanında 
şantiyelere ulaştırılmasını sağlıyor. 
Evli ve 17 yaşında bir oğlu olan Güzel, iş dışında kalan zamanını ise ailesiyle geçiriyor. n

HARUN GÜZEL / TRAKYA FABRİKASI SEVKİYAT MEMURU

Selçuk Üniversitesi TBMYO İnşaat Bölümü mezunu olan ve 2009 yılında Antalya 
Bölge Satış Sorumlusu olarak aramıza katılan Hüseyin Avcan, 6 yıldır Konya ve 
Afyon illerinde Bölge Satış Şefi  olarak görevine devam ediyor. 

Yeniliklere önem verdiği için mesleğiyle ilgili malzeme ve uygulama araştırmaları 
yapmaktan zevk alan, boş zamanlarında ailesiyle gezmeyi ve spor yapmayı seven 
Avcan, evli ve bir kız çocuğu babası. n

HÜSEYİN AVCAN / K. ANTALYA BÖLGE SATIŞ ŞEFİ




