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Türkiye’de bir ilk...

Minepor’un Yüksek Standartlarını Avrupa Birliği
ETA Belgesi ile Onayladı

AKG Gazbeton, yeni nesil hiç yanmaz ısı yalıtım
plağı Minepor’a ETA Belgesi’ni alarak sektöründe
bir ilki gerçekleştirdi. AKG Gazbeton Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Akgerman, “ETA Belgesi
Ar-Ge çalışmalarımızın olumlu bir sonucudur. Uzun
vadeli ve planlı büyüme için kurumsal sorumluluğu
yüksek firmaların başta Ar-Ge olmak üzere
sürdürülebilir gelişmeye odaklanmaları gerekiyor.
Biz de ETA Belgesi ile bunu başardığımız için çok
mutluyuz” dedi.

AKG Gazbeton, hiç yanmaz yeni nesil ısı yalıtım
plağı “Minepor” ile Avrupa Teknik Onayı olan ETA
Belgesi’ni almaya hak kazandı. Ankara’nın Yeni
Kentleşme Sürecinde Gelişimi konferansına katılan
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Prof.
Dr. Mustafa Öztürk, ETA Belgesi’ni AKG Gazbeton
Yönetim Kurulu Başkanı Levent Akgerman’a
takdim etti. Akgerman, “ETA Belgesi Ar-Ge
çalışmalarımızın olumlu bir sonucudur. Uzun vadeli
ve planlı büyüme için kurumsal sorumluluğu yüksek
firmaların başta Ar-Ge olmak üzere sürdürülebilir
gelişmeye odaklanmaları gerekiyor. Biz de ETA
Belgesi ile bunu başardığımız için çok mutluyuz”
dedi.Teşekkür plaketini ise T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami
Merdin’in elinden AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali
Şükrü Kahyaoğlu aldı. Kahyaoğlu ise özel sektör ve
kamunun ortak çalışması gerektiğini vurgulayarak,
“ETA Belgesi sayesinde Minepor, AB üyeleri, Avrupa
Ekonomik Bölgesi üyesi ülkelerine, AB ile Karşılıklı
Tanıma Anlaşması imzalamış ülkelere ve İsviçre’ye

ihraç edilirken herhangi bir test ya da onay sürecine
tabi olmayacak. Minepor, AKG Gazbeton’a olan
güvenin artmasını destekleyecek. ETA Belgesi
ile sektörümüzde bir ilki gerçekleştirdiğimiz için
gururluyuz. Belge hazırlık sürecinin ardından
Minepor için aldığımız ETA Belgesi ile yurt dışı pazar
payımızda yüzde 10’luk bir artış hedefliyoruz” dedi.

ETA Belgesi Nedir?
ETA Belgesi, Avrupa Teknik Değerlendirme
Kuruluşları Birliği (EOTA) üyesi ve ülke sözcüsü ITB
Araştırma Kurumu tarafından verilen bir belgedir. Bu
belge AB üyesi 28 ülke ve İsviçre, Avrupa Ekonomik
Bölgesi ülkelerinin tamamında geçerli bir belgedir.
AB ile Karşılıklı Tanıma Anlaşması (MRA) imzalamış
ülkelerde de tanınan ETA Belgesi ile belgenin geçerli
olduğu bölgelere ihraç edilen ürün herhangi bir test
ya da onay sürecine tabi olmuyor. ETA Belgesi ile
AB üyesi olmayan ürüne ve ihracatçıya olan güven
de artıyor.
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AKG Gazbeton
çevreci üretimi
ile her gün 5 ağaç
kurtarıyor

Gazbeton Paneller
“Güneş Kırıcı”
Olarak Kullanılıyor
Çanakkale Biga’da düşey duvar panelinin güneş kırıcı olarak
kullanılması ile gazbeton uygulaması konusunda yeni bir
adım atıldı.

Biga’da, Özel Kız Öğrenci Yurdu projesinde kullanılan düşey duvar
panelleri, bölgedeki bayimiz Faruk Duman tarafından bağlantısı
yapılarak hayata geçirildi. Projesi Mimar Erkut Şahinbaş tarafından
hazırlandı ve AKG Gazbeton Tasarım ve Uygulama Uzmanı Yük. Mimar
Sibel Öztibet tarafından son rotüşları yapılarak uygulamaya geçildi.
Üç bin metrekare alana sahip olan projede, binanın konum itibariyle
güneş ışınlarına fazlasıyla maruz kalması güneş kırıcı kullanılmasını
zorunlu kılıyor. Gazbetonun üstün yalıtım özellikleri nedeniyle ısıl
konforun da maksimum düzeyde sağlanacağı proje, bu yöndeki ilk
uygulama olarak kayıtlara geçti.

2014 yılında üretim süreçlerindeki çevreci projeleri ile her gün 5 ağacı kurtaran
AKG Gazbeton, su kullanımında da 600 binden fazla insanın bir günlük su tüketimi
olan 92 bin ton sudan tasarruf sağladı. AKG Gazbeton Pazarlama ve Satıştan
Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Güvenç, çevre politikalarını sürdürülebilir
kılarak 2015 yılında üretim süreçlerindeki her kalemde yüzde 5 tasarruf sağlamayı
hedeflediklerini söyledi.
AKG
Gazbeton,
üretimdeki
çevreci
anlayışını her geçen yıl geliştiriyor. 2014
yılında tüm üretim süreçlerinde doğalgaz
kullanımında toplamda yüzde 10 tasarruf
eden AKG Gazbeton, engellediği 1.800 ton
karbon salımı ile 1.800 ağacı kurtardı. Su
kullanımında 92 bin tonu aşan tasarruf
ile 600 binden fazla insanın bir günde
kullandığı suyun israf olmasını engelleyen
AKG Gazbeton, elektrik enerjisi kullanımında
da yine yüzde 4 tasarruf sağladı. Bu tasarruf
ile elektrik tüketiminden açığa çıkan karbon

salımı oranı yüzde 9 azaldı. AKG Gazbeton’un
2014 yılında üretim süreçlerinde sağladığı
tasarrufları sürdüreceğini belirten AKG
Gazbeton Pazarlama ve Satıştan Sorumlu
Genel Müdür Yardımcısı Sırrı Güvenç,
“Hedefimiz 2015 yılı sonuna gelindiğinde
üretim süreçlerindeki mevcut tasarruf
oranlarımızı her kalemde yüzde 5 arttırmak.
Karbon salımını azaltmak ve kaynaklarımızı
korumak için sürdürülebilir bir yol izlemeye
devam edeceğiz” dedi.

Novada Outlet, AKG Ürünleri
ile Hızla Tamamlandı ve Açılışı
Yapıldı
Akhisar’da İstanbul-İzmir Devlet Karayolu üzerinde AKG Gazbeton ürün yelpazesinden
Lento, Panel ve Minepor’un kullanıldığı Novada Outlet inşaatı bitirilerek 22 Nisan
2015’te açılışı yapıldı.

1800 m2 hipermarket, 2600 m2 yapı market,
13000 m2 perakende, 1200 m2 restoran ve
kafe, 800 m2 eğlence, 1500 m2 sinema ve 650
m2 otopark alanlarıyla toplamda 20800 m2’lik
alanı kaplayan Novada Outlet Akhisar, Ege
mimarisinin hâkim olduğu açık havada pek çok
ulusal ve uluslararası markayı buluşturacak.
Gazbetonun kolay, pratik ve hız kazandıran ürün
yapısı sayesinde, özellikle AVM’ler tarafından

tercih edilmesinde “iyi uygulama örnekleri”nden
biri olan projenin bağlantıları, bölgedeki güçlü
yetkili satıcılarımızdan Yapı Tasarım tarafından
gerçekleştirildi.
AKG Gazbeton satış öncesi ve satış sonrası geniş
bir ekibin hizmet verdiği projede özel üretilen
120x25x10 cm. Lento ve 96x60x15, 123x60x15,
125x60x15, 234x60x15, 276x60x15, 293x60x15,
600x60x15 cm. Panel ile Yeni Nesil Isı Yalıtım
Plağı Minepor kullanıldı.
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AKG Gazbeton’a ‘İnsana Saygı Ödülü’
AKG Gazbeton, tüm iş başvurularına
yanıt vermesi, adaylarıyla kurduğu
olumlu ve sonuç odaklı iletişim ve iş
ilanlarındaki etkin yönetimi ile İnsana
Saygı Ödülü’nü kazandı. 10 bini aşan
başvuru ve başvuru yapanlar arasında
yapılan araştırma sonucu İnsana
Saygı Ödülü’nü almaya hak kazanan
AKG Gazbeton Genel Müdürü Ali
Şükrü Kahyaoğlu, “Adaylarımıza ve
çalışanlarımıza verdiğimiz önemi ve
duyduğumuz saygıyı arttırarak devam
edeceğiz” dedi.
Kariyer.net tarafından bu yıl 14’üncüsü düzenlenen
İnsan Kaynakları Zirvesi’nde AKG Gazbeton,
“İnsana Saygı Ödülü”nü layık görüldü.
2014
yılı
içerisinde
sadece
kariyer.net
üzerinden 10 bini aşan iş başvurusu alan AKG
Gazbeton, başvuruların hepsine hızlı geri dönüş
gerçekleştirerek yüzde 100’lük cevaplama oranı
yakaladı. Ayrıca, kariyer.net üzerinden verilen iş
ilanlarında da etkin ilan yönetimi gerçekleştirdi.
Kurulduğu günden bugüne AKG Gazbeton olarak
adaylarla açıklayıcı ve sonuç odaklı iletişim
kurduklarını ifade eden AKG Gazbeton Genel
Müdür Ali Şükrü Kahyaoğlu ise; “Adaylarımıza ve
çalışanlarımıza verdiğimiz önemi ve duyduğumuz
saygıyı her aşamada arttırarak sürdürüyoruz”

Hastane ve Otel
Projelerinin Özel
Tercihi Gazbeton

sözleriyle insana saygı merkezli insan kaynakları
çalışmalarını, aktif iş ilanları ve güncel ilan
yönetimiyle desteklemeye devam ettiklerinin de
altını çizdi.

İnsana Saygı Ödülü Kriterleri
Kariyer.net İnsana Saygı Ödülleri kapsamında
iş başvurularını en hızlı ve en fazla yanıtlayan
firmaların yanı sıra, en çok başvuru alan ve en çok
istihdam yaratan firmalar da ödül alıyor. Başvuru
yapan adaylara ortalama 21 gün içinde geri bildirim
yapılması, geri bildirimlerin içerisinde adaya özel
cevaplama oranının en az yüzde 99 ve üzerinde
gerçekleştirilmesi ile en az 10 işe alımın yapılmış
olması gerekiyor.

Ege Bölgesinde, kamu sağlık projeleri ile otel projelerinde AKG Gazbeton ürünlerinin
tercih edilmesinde önemli artış gözlemleniyor.
Bölgenin güçlü yetkili satıcı ağı ile Bornova, Torbalı,
Çanakkale, Balıkesir, Muğla devlet hastanelerine
40 bin metreküpten fazla satış gerçekleştirildi.
Bağlantıları bölgenin yetkili satıcılarından Kadıoğlu
ve Şahin Topçu Yapı Malzemeleri tarafından
gerçekleştirilen projeler, gazbetonun kolay ve pratik
uygulanabilir olmasından dolayı hızla tamamlandı.

Bu sebeple, AKG Gazbeton bölgenin en güçlü
üreticilerinden biri olarak, otel projelerindeki
varlığını arttırdı. Bodrum Yokuşbaşı Swiss Otel, İzmir
Bayraklı Hilton Garden Inn, Bodrum Ofton Elysium
Otel, Edremit Maxx Marine, Bodrum Güvercinlik
Titanic Otel gibi tesislerle 20 bin metreküpten fazla
AKG Gazbeton ve Minepor ürünleri kullanıldı.

Ege Bölgesi’nin turizm açısından önemli merkezlere
sahip olması, otel projelerine de her sene yenilerinin
eklenmesini ya da mevcut tesislerin yenilenmelerini
zorunlu kılıyor.

Bağlantıları, bölgenin Yetkili Satıcılarından Çağdaş
Yapı Market, Gülyapan Yapı ve Uytunlar İnşaat
tarafından yapılan projelerde, ısı yalıtım malzemesi
olarak Minepor Isı Yalıtım Plağı tercih edildi.

4

Türkiye’nin İlk Pasif Bina Aday Projesinde AKG Gazbeton

EKHO Mimarlık tarafından tasarlanan, Türkiye’nin ilk Pasif Bina
Projesi adayı Vendeka Bilişim Merkezi, Genel Müdürlük Binası’nda
AKG Gazbeton ürünlerini tercih etti.
Ürün yelpazemizden 2500 m3 blok,
1000 m3 Minepor ile inşa edilen ilk pasif
bina, Hacettepe Teknokent içerisinde
3200 m2’lik inşaat alanına sahip Genel
Müdürlük Binası olarak projelendirildi.
Tesisin ürün bağlantıları AKG Gazbeton
Orta Anadolu Bölgesi Ankara Yetkili
Satıcısı Haksa Ticaret tarafından
yapıldı.

Projede TSE 825’in duvar için
belirlenen 3. ısı bölgesi U değerinin
0,50 W/m2K altında olması hedeflendi.
Hedeflenen
değerlere
ulaşılması
için özel üretim gerçekleştirildi ve
37,5 cm kalınlığındaki Minepor, iki
gazbeton blok arasında kalacak şekilde
kullanılarak ilk pasif bina olma özelliği
olan bu projede yerini aldı.
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