AKG Gazbeton Paydaş Bülteni Sayı: 1, Temmuz 2014

Gücümüze güç katanları,
can kulağıyla dinledik.
25-27 Nisan 2014 tarihlerinde Anadolu Bölgesi yetkili satıcılarımızla ‘Gücümüze güç
katanlar’ teması ile paydaşlar toplantısı gerçekleştirdik. Paydaşlarımızla birlikte AKG
Gazbeton’un 2013 yılını değerlendirdik, gelecek hedefleri ve yeni projeleri paylaştık.

Paydaşlar toplantısının ilk gününde Anıtkabir’i ziyaret ettik.
Türkiye’nin dört bir tarafına yayılan geniş bayi ağı ile
gazbeton sektörünün öncü kuruluşu AKG Gazbeton,
bölgesel paydaş toplantılarına Anadolu Bölgesi ile
devam etti.
25-27 Nisan 2014 tarihinde Ankara Holiday
Inn Hotel’de gerçekleşen toplantıya AKG
Gazbeton’un Anadolu Bölgesi’ndeki 50’den
fazla bayisi katıldı.

yeni uygulamalarımızla sektördeki pazar payımızı
arttırmak, piyasaya yön veren kuruluş olarak hem
sizlere, hem ülkemize, hem de sektörümüze katma
değer sağlamayı sürdürmektir. Bu yolda
her zaman olduğu gibi yine sizlerle
yürüyeceğimize ve büyük başarılara
AKG Gazbeton
hep birlikte imza atacağımıza yürekten
olarak başarılarla inanıyoruz. AKG Gazbeton’u gücümüze güç
dolu 2013 yılını katan siz değerli paydaşlarımız ile bugüne
geride bıraktık. kadar olduğu gibi bundan sonra da hep
birlikte geleceğe taşıyacağız” dedi.

“
”

“Gücümüze Güç Katanlar” temalı toplantıda
bir konuşma yapan AKG Gazbeton Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Akgerman, “AKG
Gazbeton olarak başarılarla dolu 2013 yılını geride
bıraktık. Bu başarıda elbette sizlerin emeği büyük.
2014 yılı için de hedefimiz yeni ürünlerimizle,

Anıtkabir ziyareti ile başlayan bayi
toplantısı, çalışma toplantısı, sunumlar ve ödül
töreninin ardından eğlenceli bir akşam yemeği ile sona
erdi.
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Paydaşlarımızın
performanslarını ödüllendirdik!

Harıl Harıl Çalışıyoruz!
2014 AKG Gazbeton için atılım yılı. Üç ana bölge olarak
değerlendirdiğimiz Türkiye genelinde fuarlar, toplantılar,
seminerler, konferanslar, zirveler, sponsorluklarla gücümüzü
sektör profesyonellerine sürekli hissettiriyoruz.

• 6-7 Ocak 2014, Enerji
Verimliliği Fuarı’na katıldık.

Ankara’da gerçekleştirdiğimiz Anadolu
Bölgesi Paydaşlar toplantısı bir ilke
sahne oldu. Çeşitli kategorilerdeki
başarılı performanslarıyla ön plana çıkan
paydaşlarımız AKG Gazbeton yöneticileri
tarafından ödüllendirildi. Paydaşlarımızı
bundan sonra düzenleyeceğimiz paydaş
toplantılarında da ödüllendirmeye devam
edeceğiz.
• En çok tamamlayıcı ürün satan
paydaş ödülü
11.000 m3 blok için 190 ton tamamlayıcı
ürün satışı gerçekleştiren Işık Yapı
Malzemeleri adına Murat Zeki SOLAK,
• Kazan - Kazan ilişkisine en iyi örnek
olan paydaş ödülü
Karşılıklı kazanç sağlayarak 45.000 m3
gazbeton satışı gerçekleştiren Cangül
İnşaat A.Ş. adına Mustafa CANGÜL,
• En iyi gelişim gösteren paydaş ödülü
Bu kategoride verilen 3 ödül ve sahipleri
şöyle;
1. Bartın, Zonguldak ve Karabük illerini
kapsayan bölgede 10 kişilik satış ekibi
kurarak 2013’te 24.000 m3 satış
gerçekleştiren Pelenkoğlu Ltd. Şti. adına
Uğur PELENKOĞLU,
2.
Aksaray’da
gazbeton
pazarını
geliştiren ve kamuda gazbeton pazarı

yaratan, 2013’te 9.000 m3 satış rakamına
ulaşan Ramazan Kargın İnşaat adına
Tamer KARGIN,
3. En eski paydaşlarımızdan olmasına
rağmen kendisini sürekli yenileyen ve
6.500 m3 satış gerçekleştiren Tan İnşaat
Ltd. Şti. adına Atilla TAN,
• Satışını en çok arttıran paydaş ödülü
(2013)
Bu kategoride verilen 3 ödül ve sahipleri
şöyle;
1. Zor bir pazar olan Bolu’da, bölgesinde
önemli bir proje olmamasına rağmen
satışlarını 3.000 m3’ten 9.500 m3’e
çıkaran Yıltaş Yapı Market adına Emre
YILDIRIM,

• 17-18 Ocak 2014, ÇEDBİK Leed
Green Sertifikası eğitimlerini
düzenledik.
• 21 Ocak 2014, 2. İnşaat Konut
Konferansında tanıtım yaptık.
• 22 Ocak 2014, İzmir Serbest
Mimarlar Derneği üyelerine
“Minepor tanıtım toplantısı”
düzenledik.
• 06 Şubat 2014, “Her Yönüyle
Kentsel Dönüşüm Kongresi”ne
sponsor firma olarak katıldık.
• 20-21 Şubat 2014, 3.
Uluslararası
Yeşil
Binalar
Zirvesi’ne sponsor olduk.

• 28-29 Nisan 2014, Deprem
Güvenliği,Yangın Koruma ve
Kentsel Dönüşüm Fuarı’na
katıldık.
• 4 Haziran 2014, İzmir Mimarlar Odası’na Ürün Tanıtım
Semineri düzenledik.
• 27 Mayıs 2014, Yapı Endüstri
Merkezi Müteahhitlerle birebir
görüşmeler gerçekleştirdik.
• 31 Mayıs 2014, ERKE Tasarım
Leed Eğitimine Sponsor olduk.
İçinde yer aldığımız her organizasyon bize ve paydaşlarımıza
pazarda avantaj sağlayan
kazanımlar olarak dönüyor. Bu
bilinç ile harıl harıl çalışmaya
devam edeceğiz.

2. 1.500 m3 olan satış rakamını 16.000 m3
gibi rekor seviyelere taşırken büyük ve
prestijli projelerde yanımızda olan Sepe
İnşaat adına Pınar BÖKER,
3. 4.500 m3 olan satışını 12.000 m3’e
çıkaran Yaramanlar İnşaat adına İlker
YARAMAN,
• En çok satış yapan paydaş ödülü
6.500 m3’ü donatılı ürünlerimizden
olmak üzere 75.000 m3 gazbeton
satışı gerçekleştiren paydaşımız Peker
Demir Ticaret adına Metin PEKER ödül
kazanmıştır.

Kalder’den

“Yılın Başarılı Ekibi Ödülü”
11 kişilik ekibimiz Türkiye Kalite Derneği (KALDER) İzmir şubesi
tarafından “Yılın Başarılı Ekibi Ödülü”nü kazandı.
Takametre’nin geliştirdiği proje, üretim sırasında kullanılan buharın yoğuşmasıyla elde edilen enerjinin “ısıtma” için kullanılması ve
kürleme prosesindeki iyileştirmeler ile şirket içi doğalgaz kullanımında yüzde 15 oranında tasarruf sağlandı. AKG Gazbeton olarak
“Sürdürülebilir Kaynak Kullanımı” anlayışının ürünü olan proje ile
bir metreküp gazbeton blok üretiminde 1,07 sm3 doğalgaz tasarrufu ve buhar üretimi için kullanılan suda günde 11 ton olmak üzere, yılda yaklaşık 4 bin ton su tasarrufu sağladık.
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Yüklemelerde

Randevulu Dönem
AKG Gazbeton İşletmeleri’nde, paydaşlarımızın
memnuniyetini arttırmak için “Randevulu Yükleme”
uygulamasına başlandı.

Özellikle nakliye aracı olan yetkili satıcılar,
yüklemelerini,
artık
“randevu
sistemiyle”
gerçekleştiriyorlar. Bir gün önceden e-mail ya
da telefon yoluyla randevu alan paydaşlarımızın
yüklemeleri, bu sistem sayesinde daha hızlı
tamamlanıyor.
Yeni uygulamayla, randevu takibi haricindeki diğer
araçların da kapı sıraları takip ediliyor, bu sayede
araçların kapıya saat kaçta kayıt olduğu, sahaya kaçta
girdiği ve saat kaçta fabrikadan çıktığı güncel ve geriye
dönük takip edilebiliyor. İşletmelerimizde başlayan bu
uygulamayla hem zaman tasarrufu sağlanmış oluyor,
hem de takip sistemi daha sağlıklı işliyor.

AKG Gazbeton Çalışanlarının

Blok Ürünlere
EPD Belgesi
AKG Gazbeton, Türkiye ve
tüm Avrupa’da geçerli olan;
ürünlerin “Yaşam Döngüsü”
analizini
tamamlayarak
Çevresel Ürün Beyanı’nı
hazırladı ve Alman bağımsız
denetleme kuruluşu IBU’nun
onayıyla EPD Belgesi’ni
almaya
hak
kazandı.
Çevresel
Ürün
Beyanı;
bir birim ürünün yaşamı
boyunca ne kadar su kaynağı
kullanıldığını, ne kadar enerji
kaynağı kullanıldığını ve ne
kadar karbon salımına neden
olduğunu içeriyor. Özellikle
“Yeşil
Bina”
yapımında
kullanılacak
malzemelerin
seçilmesinde
etkili
olan
ve
Avrupa’da
yaygın
olarak talep edilen EPD
Belgesi, ürünün hammadde
aşamasından, atık olarak
değerlendirilmesine kadar
geçen süre içindeki çevresel
etkilerinin bütünsel analiziyle
oluşturulan bir doküman.

Daha Sağlam Paletler
Yenilenen ve güçlendirilen AKG damgalı paletler ile sizlerin beklentilerini karşılıyoruz.
Paydaşlar toplantımızda sizlerden gelen
önerileri değerlendirerek paletlerimizi güçlendirdik. Bu çalışmayla çıtaların ve takozların et kalınlığı arttırıldı. Yapılan iyileştirme
ile paletlerimizdeki hasar oranı azalacak,
kaynak israfının önüne geçilecek. Paletler
konusunda hazırladığımız föy de yakın zamanda sizlere ulaştırılacak.

Yardımeli
Derneği
Somali’nin
başkenti Mogadişu’da 100 Yataklı
Çocuk Hastanesi inşa etmek için
kolları sıvadı. Dernek Yöneticileri,
AKG
Gazbeton
Yönetimi’nin
hastanenin tüm duvar örgü
malzemeleri ihtiyacını karşılamayı

AKG Gazbeton, çevrenin korunmasına katkı sağlamaya
devam ediyor. AKG Gazbeton İşletmeleri’nin
bahçelerine dikilen fidanlar doğum
günlerinde çalışanlara hediye ediliyor.
Fidanını sahiplenerek bakımını ve
gelişimini takip eden çalışanlar
işletmelerinin çevrelerini de
güzelleştirmiş oluyorlar.

AKG Gazbeton
Pazarlama ve Satış
Yapısı Kuvvetleniyor
Gelişen ve genişleyen kurumsal yapısıyla,
AKG Gazbeton Pazarlama ve Satış
teşkilatı artık tek bir elden, tek yürek
olarak paydaşlarına hizmet verecek.
Her zaman en iyi hizmeti verme hedefinde olan AKG Gazbeton,
paydaşlarıyla olan işbirliğini ve kurumsal iletişimini arttırmak
amacıyla organizasyon yapısını yeniden düzenliyor. Bu amaçla,
tüm bölgelerin bölge satış müdürlükleri ile ürün müdürlüğü
yeni bir yapı ile yoluna devam edecek. Orta Anadolu Bölgesi
Satış Müdürü olarak uzun yıllardır AKG Ailesi’nde görev alan
Sırrı Güvenç, Haziran 2014 itibariyle “Pazarlama ve Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı” olarak görevine başladı. Tüm
paydaşlarına verdiği hizmette en yüksek kalitede, çözüm odaklı
ve ilkeli ticaretiyle AKG Gazbeton, yeniliklere ve gelişmelere
devam edecek.

İrsaliyeler artık
“Online”
Tüm iş süreçlerinde olduğu gibi sevkiyat konusunda da kendimizi
geliştirerek çözüm odaklı kurum kültürümüzü ortaya koymak
AKG Gazbeton olarak önceliğimiz.
AKG Gazbeton’dan ürün alımlarınızda, sevkiyat süreci hakkında daha
güncel ve sağlıklı bilgi ulaştırabilmek için “Online İrsaliye” sistemini
hayata geçirdik. Bu sistemle birlikte siparişlerin işletmelerden
çıkmasından sonraki 24 saat içerisinde sms ve e-posta ile sizi
bilgilendiriyoruz.

Somali’ye Yardım Kampanyası
Yardımeli Derneği tarafından
yapımı gerçekleştirilen Somali
Çocuk Hastanesi’nin tüm duvar
blokları ihtiyacı AKG Gazbeton
tarafından karşılandı.

Dikili Bir Ağacı Var!

kabul etmesinden dolayı duydukları
memnuniyeti ifade ettiler. Yardımeli
Derneği Başkanı: “Bölgede durum
gerçekten çok vahim. Haber
merkezlerine düşen görüntülerin
kat kat fazlası insanlar mağdur ve
perişan. En çok etkilenen kesim ise
çocuklar ve kadınlar. Bizler de bu
yavrular için başkent Mogadişu’da
“100 Yataklı Çocuk Hastanesi” inşa
ediyoruz.” AKG Gazbeton olarak
böyle bir katkıda bulunmaktan
dolayı biz de memnunuz.

GÖNDERİN
PAYLAŞALIM
Paydaşlarıyla kocaman bir aile olan AKG Gazbeton dünyasıyla
paylaşmak istediğiniz resim, yazı, haber vb. içerikleri bize
iletin, değerlendirip Can Kulağı’nda yer verelim.
Paylaşımlarınız için e-posta adesimiz :
paydas@akg-gazbeton.com
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Paydaşlarımıza
Kulak Veriyoruz
Bayilerimizle röportajlar...

Gücümüze Güç Katanlar
“Peker Demir Ticaret”
AKG Gazbeton Ailesi’ne 2001 yılında katılan Ankara Yetkili Satıcısı Peker
Demir, bölgede 2013 yılında en çok gazbeton satışını gerçekleştirerek
önemli bir başarıya imza attı.
Donatılı ürünler dahil olmak üzere toplam 70 bin metreküp
gazbeton satışı gerçekleştiren Peker Demir Ticaret’in sahibi
Metin Peker ile söyleştik. Metin Bey, hem AKG Ailesi ile
birlikte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi, hem de
bazı tavsiyelerde bulundu.
AKG Gazbeton ürün yelpazesinde en çok blok ve lento
sattığını ifade eden Metin Peker, 15 yıl önce AKG Gazbeton’un
alt bayisi olarak bizimle başlayan yolculuğunun bugünlere
kadar nasıl geldiğini anlattı.

“

İnşaat işiyle
uğraşan herkes
AKG Gazbeton
markasını bilir.

”

AKG Gazbeton’un yetkili satıcıları arasında yer almanın bir ayrıcalık olduğunu
söyleyen Peker bakın nasıl devam ediyor sözlerine; “AKG, satış potansiyeli olan,
ticari kabiliyeti yüksek ve kurumsal yapısı sağlam ticaret erbapları ile iş yapıyor.
Ticari kuralları belli bir çerçevede, etik prensipler içinde çalışmaya hazır ticaret
erbaplarının AKG Ailesi’ne katılmalarını tavsiye ederim.”

Yeni Nesil Isı Yalıtım Plağı

MİNEPOR

Gazbeton sektöründe yeni bir dönemin başlangıcı olan ısı yalıtım
plağı MİNEPOR piyasada!
MİNEPOR ile kolon-kiriş yalıtımı eksiksiz yapılıyor. MİNEPOR özellikle
otoparkların yalıtımında tercih ediliyor. AKG Gazbeton’un ARGE
konusunda yaptığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan ve bir ilk olan bu
ürün ile sektörde önemli bir döneme giriliyor.

Yılın Isı Yalıtımı Ürünü Ödülü
Piyasaya çıkar çıkmaz büyük bir ilgiyle karşılaşan ve Yalıtım Dergisi
tarafından “2013 yılı Yılın Isı Yalıtım Ürünü” seçilen Minepor, yalıtım
dünyasına büyük bir hareketle giriş yaptı. Sektör dergilerinde
yayınlanan ilanlarıyla yalıtım profesyonellerine tanıtılan Minepor ısı
yalıtımına sağlamlık ve yangın dayanımı gibi önemli katkılar sağlıyor.

AKG Gazbeton İşletmeleri’nin, Türkiye’nin üç bölgesinde de işletmeleri olmasının
büyük bir avantaj olduğunun da altını çizen Peker; “Öncelikle bu çapta yatırımlar
yapan her sanayici gibi, Akgerman Ailesi’ni de tebrik etmek lazım. Bu denli
meşakkatli bir üretim sürecini başarıyla yürüten ve yöneten bir yapı ile çalışıyoruz.”
AKG Gazbeton ürünlerinin piyasada herkes
tarafından bilindiğini de söyleyen Peker;
“İnşaat yapan, inşaat işiyle uğraşan herkes AKG
Gazbeton markasını ve ürünlerini bilir. Marka
olarak herkes tarafından bilinirken, gazbeton
ürünü olarak da herkes tarafından aynı oranda
tanınmıyor olabilir. Örneğin gazbetonun diğer
duvar malzemelerine kıyaslandığında fiyatının
biraz yüksek olduğu düşünülür ancak biraz
derinlemesine araştırma yapanlar yalıtım
özelliğinden dolayı gazbetonu tercih ederler.”
diyerek konuya açıklık getiriyor.
Gazbetonun gözenekli yapısının ürüne yalıtım özelliği kazandırmasının önemli bir
fark olduğunun da altını çizen Metin Peker; “AKG Gazbeton olmasaydı, gazbeton
sektöründen değil de ikame sektörlerden firmaların yetkili satıcısı olurdum”
diyerek AKG Gazbeton’a olan olumlu duygularını da ifade ediyor.
Etrafındaki herkese gazbetonu tavsiye eden Peker, AKG’ye duyduğu sevgi ve
bağlılığını da; “AKG Gazbeton Yetkili Satıcısı olmasaydım ve işveren konumunda
değil de, profesyonel olarak çalışan biri olsaydım, AKG Gazbeton’da çalışmak
isterdim.” demekten de çekinmeyen Metin Peker gibi, bizimle aynı yolda yürüyen,
birlikte birbirimize güç verdiğimiz paydaşlarımızla daha nice uzun yıllara, uzun
yollara…

AKG Gazbeton’un ödüllü projesi:
Enerji verimliliğinde %50 tasarruf
Kırıkkale İşletmesi, Kondens Tankı
ve Isıtma Yüzeyi’nde yaptığı
değişiklikle, “Enerji Kazanımı Projesi”
gerçekleştirerek, Enerji ve Tabi
Kaynaklar Bakanlığı “Yenilenebilir
Enerji Genel Müdürlüğü” tarafından
ödüle layık görüldü.
Kırıkkale
İşletmesi’ndeki
buhar
tankının boyutu küçültüldü, malzemesi
değiştirildi, ısıtma fişek yüzeyleri
azaltıldı, % 50 enerji kazanımı
sağlandı, bakım maliyetleri düşürüldü ve tüm çalışmalar 3 ayda
tamamlandı. Enerji maliyetlerinde %3,6 tasarruf sağlanan proje,
Bakanlık tarafından ödüllendirildi. Ödülümüzü ise Enerji Verimliliği
Haftası nedeniyle İstanbul WOW Center’de düzenlenen törenle
Bakan Taner Yıldız’dan aldık.
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