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Austrotherm’den
Türkiye Pazarına

ANKARA
Yeni Fabrika Yatırımı:

Austrotherm Bülteni

Austrotherm’den Türkiye Pazarına Yeni Fabrika Yatırımı
Avrupa’nın en önemli inşaat malzemesi üretici gruplarından biri olan, ısı yalıtım 
ürünleri alanında 65 yıldır faaliyet gösteren Austrotherm, 2017 yılsonunda Romanya’ya 
yaptığı fabrika yatırımının ardından, 2018 yılının ilk yatırımını Türkiye’ye yaptı.

İzocam ve Austrotherm’den Tedarik İşbirliği
Yalıtım sektörünün iki dev markası İzocam ve Austrotherm Türkiye, İzocam markalı EPS 
ürünlerinin Türkiye çapında üretimi ve tedariği konusunda işbirliği anlaşması imzaladı.

Uluslararası Geofoam Kongresi’nde Austrotherm Tecrübesi
Austrotherm Türkiye, bu yıl beşincisi düzenlenen EPS2018 
Uluslararası Geofoam Kongresi’nin ana sponsoru.
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Tolga Celayer
Austrotherm Türkiye Genel Müdür Yardımcısı

Değerli okuyucularımız,

2018 yılının bu ilk Austrotimes sayısında öncelikle sizlere sağlık ve mutluluk 
dileklerimi sunmak isterim. 

Bu sayımızda markamıza dair genel bir bakış sunmak, bağlı olduğumuz Schmid 
Industrie Holding bünyesinde yer alan Austrotherm Grubu’nun 2018 yılındaki 
ilk yatırımını ülkemize yapmış olmasının gururunu sizlerle paylaşmak istedik. 

Austrotherm Grubu’nun Türkiye pazarına olumlu bakışı ve ülkemizin ekono-
mik gelişimine ne kadar güvendiğinin bir göstergesi olan bu yeni yatırım ile 
1 Nisan 2018 tarihi itibariyle Ankara’da fabrikamızı faaliyete geçirdik. Avrupa 
genelinde toplam 11 ülkede 21 üretim tesisi bulunan, Türkiye’de EPS ürün-
lerindeki tek Avrupa menşeili üretici olan Austrotherm bu yatırımla üretim 
tesisi sayısını 22’ye yükseltirken, Austrotherm Türkiye’nin üretim kapasitesi 
de yüzde 45 artıyor olacak.

Bina dış cephe mantolamada kullanılan EPS ısı yalıtım malzemeleriyle bir-
likte inşaat mühendisliği uygulamalarında kullanılan EPS blok ürünlerimizi 
üreteceğimiz son teknoloji Ankara fabrikamız ile kapasite artışının yanı sıra 
lokasyon olarak da seçilen bölgenin avantajını yaşıyor olacağız. Ankara’nın 
yanı sıra Zonguldak, Bartın Karabük, Kastamonu, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kı-
rıkkale, Konya, Aksaray Karaman ve Mersin’e ürün sevk ederek, Anadolu’ya 
ülkemizin merkezinden hitap ediyor olacağız. 

Özetle yeni fabrikamız ile Austrotherm olarak ısı yalıtımı sektöründe tüm Tür-
kiye genelinde her noktaya hizmet verecek şekilde yapılanmış durumdayız. 
Dilovası-Kocaeli, Turgutlu-Manisa ve Sincan-Ankara’daki kendi fabrikalarımı-
zın yanında, mevcutta bulunan Kayseri ve Diyarbakır fason üretim tesislerimiz 
ve Mayıs ayından itibaren faaliyete geçecek olan yeni Arsin-Trabzon fason te-
sisimiz ile sektöre en hızlı şekilde ürün tedariği edebilecek geniş bir üretim 
ve sevkiyat ağı ile hizmet sunuyor olacağız. Austrotherm vizyonu içerisinde 
orta vadede 2 yeni lokasyonda daha fason tesisler kurarak güzel ülkemizin 
dört bir yanına ulaşmak arzusundayız.

Yeni yatırımlar özelinde aralıksız çalışmalarımızı sürdürürken, yaptığımız 
yoğun tanıtım ve daha da genişlettiğimiz Austrotherm İnşaat Mühendisliği 
Uygulamaları Departmanı’mızın faaliyetlerine hız verdik. Austrotherm ge-
oBLOCK® hafif dolgu çözümüne dair bilgileri kamu kurumları ile paylaşırken 
üniversitelerde verdiğimiz seminerlere hız kesmeden de devam ediyoruz. 
Mimarlık ve mühendislik öğrencilerine bu yeni ve çok efektif inşaat uygula-
mamızı tanıtıyor, kendilerini geleceğe hazırlıyoruz.  

Sektörümüze yönelik bilgi paylaşım misyonumuz ile ücretsiz gerçekleştirdi-
ğimiz AUSTROtalk online seminerlerimize de aralıksız  devam ediyoruz. 

Austrotherm Türkiye olarak çalışmalarımız bu kadarla da sınırlı değil. Der-
gimizin ilerleyen sayfalarında yer alan, sektörümüze yeni bir hizmet olarak 
sunduğumuz “Diamond Collective GEO” projemize dair bilgileri, büyük ses 
getiren sosyal sorumluluk projemiz “Isı Yalıtımlı Kedi Evi” projemize dair bil-
gileri özellikle dikkatinize sunmak isterim. 

Keyifli okumalar dileğimle,
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NECLA ÖZÇELİK
Austrotherm Türkiye 
Toplam Kalite Yönetimi, 
İdari İşler ve ISG Müdürü

Kalite Hız Kesmiyor

Austrotherm Türkiye’nin kalite odaklı çalış-
malarını Kalite Kontrol Faaliyetleri ve Kalite 
Sistem çalışmalarımız olarak iki başlık al-
tında yürüttüklerini belirten Toplam Kalite 
Yönetimi, İdari İşler ve ISG Müdürü Necla 
Özçelik, tüm lokasyonlarda Kalite Kontrol 
Laboratuvarı’nın bulunduğuna dikkat çek-
ti.  Özçelik, “Kalite Kontrol Faaliyetleri çatısı 
altında, tüm fabrikalarımızda tüm ürünleri-
miz, CE Rapolaması TS EN 13163 standar-
dına uygun olarak üretilmekte ve laboratu-
varlarımız standardın gerekliliklerine göre 
tasarlanmış durumdadır. Laboratuvarlarda 
tüm testler standardın maddelerine uygun 
olarak gerçekleştirilmektedir. CE raporlama-
larımız dışında gönüllülük esasına göre TSE 
Ürün belgelendirmelerimiz de tamamlanmış 
durumdadır” dedi.

Kalite sistem çalışmaları hakkında da bil-
gi veren Necla Özçelik, Turgutlu ve Dilovası 
fabrikalarında ISO 9001:2015 Belgelendir-
me çalışmalarının tamamlanmış ve belge-
lendirilmiş olduğunu, Ankara fabrika için de 
hazırlıkların başladığını belirtti. 

TS ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetim 
Sistemi’nin ikinci çeyrekte belgelendirme 
ile sonuçlandırılacağının haberini de payla-
şan Toplam Kalite Yönetimi, İdari İşler ve ISG 
Müdürü Necla Özçelik, EFQM Mükemmellik 
Modeli çalışmalarına başlandığını duyurdu. 
Kalite odaklı eğitimlerin de ön planda ol-
duğu Austrotherm Türkiye’de, 2018 yılında 
özellikle fabrika çalışanlarına yönelik Kali-
te Bilinçlendirme- Kalite Çemberleri ve 5S 
Eğitimleri planlarını oluşturulmuş durumda. 

ne hayal 
etmiştiniz?

EPS-EPP üretimi ile ilgili

tüm hayallerinizi 
gerçekleştiriyoruz

w w w . a k k a y a - a k k a y a . c o m

Ankara Fabrika

Turgutlu Fabrika

Dilovası Fabrika
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Austrotherm’den

15 yıldır Türkiye’de hali hazırda Kocaeli-Di-
lovası ve Manisa-Turgutlu’daki fabrikaların-
dan Marmara, Ege ve Antalya bölgelerine, 
Diyarbakır ve Kayseri’deki üretim tesisle-
rinden İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerine hizmet veren Austrotherm, yeni 
Ankara fabrikası ile lojistik olarak tüm Tür-
kiye’ye yenilikçi ve kalite odaklı ürünlerini 
daha da hızlı sunmaya hazırlanıyor. 

Yeni Fabrika İle Yüzde 45
Kapasite Artışı 
Avrupa genelinde toplam 11 ülkede 21 üre-
tim tesisi bulunan, Türkiye’de hali hazırda 
iki EPS fabrikası ve üç üretim tesisi ile Türki-
ye’de EPS ürünlerindeki tek Avrupa menşeili 
üretici olan Austrotherm, Ankara fabrikası 
ile fabrika sayısını üçe çıkartırken kapasi-
tesini yüzde 45 artıyor olacak. Austrotherm 
Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Van-
lı; “Grup olarak en önem verilen ülkelerin 
başında Türkiye geliyor. Yeni fabrika yatırı-
mımız ve kapasite artışımız bunun göster-

Türkiye Pazarına
Yeni Fabrika YatırımıAvrupa’nın en önemli 

inşaat malzemesi üretici 
gruplarından biri olan, ısı 
yalıtım ürünleri alanında 
65 yıldır faaliyet gösteren 
Austrotherm, 2017 
yılsonunda Romanya’ya 
yaptığı fabrika yatırımının 
ardından, 2018 yılının 
ilk yatırımını Türkiye’ye 
yaptı. Nisan 2018 itibariyle 
faaliyete geçen yeni 
fabrika Ankara Sincan 
OSB’de yer alıyor. 



gesi ve Austrotherm Türkiye olarak, 2018 
yılında Türkiye ısı yalıtım pazarında sektör 
liderliği ve sektöre yön veren çatı firma ol-
mayı hedefliyoruz. EPS Geoblok projeleri-
mizin ilkini 2017 yılında ilk kez Türkiye’de 
hayata geçirdik. Türkiye, ilk başarılar ve gru-
bumuz için önemli bir ülke. Yeni ürün grup-
larımızı da 2018 yılı içerisinde Türkiye’de 
üretmeye planlamaktayız” dedi.

Austrotherm, toplam 9.000 metrekare alan 
üzerine kurulu Ankara fabrikasında, bina dış 
cephe mantolamada kullanılan EPS ısı yalı-
tım malzemeleriyle birlikte inşaat mühen-
disliği uygulamalarında kullanılan EPS blok 
ürünlerini üretimini gerçekleştiriyor. 

Ankara Fabrika, Anadoluya Hız Katacak
Austrotherm Türkiye Genel Müdür Yardımcısı 
Selçuk Vanlı yeni yatırımla ilgili; “Yüksek tek-
nolojiye sahip yeni yatırımımız Ankara fabri-
kamız ile Türkiye pazarında üretim kapasite-
mizi yüzde 45 artırmış olacağız. Ürünlerimizi 
sürdürülebilir kalite anlayışı içerisinde stan-
dart olarak üretiyoruz. Hizmet ve ürün kali-
temizden hiç taviz vermeden, bütün coğrafi 
bölgelere kesintisiz hizmet için yatırımları-
mızı yönlendiriyoruz. Aldığımız talep doğ-
rultusunda ortaya çıkan kapasite artışının 

yanı sıra lokasyon olarak da seçilen böl-
genin avantajını yaşıyor olacağız. Ankara 
fabrikamızla birlikte, Ankara’nın yanı sıra 
Zonguldak, Bartın Karabük, Kastamonu, 
Bolu, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale, Konya, 
Aksaray, Karaman ve Mersin’e ürün sevk 
ederek, Anadolu’ya ülkemizin merkezin-
den hitap ediyor olacağız. Bu sayede daha 
hızlı ve pratik olurken, daha fazla avantaj 
sunuyor olacağız” dedi.  

 
Bölgede Rekabet Değişecek
Ankara Fabrika Ticari Müdürü Volkan De-
çani de Austrotherm’in Ankara fabrika ya-
tırımı ile ilgili; “Ankara’da grubun yatırım 
kararıyla, tam otomasyon fabrikamızda, 
değerli iş ortaklarımıza hizmet vermeye 
başladık. Ankara fabrikamızın, mutlulu-
ğunu ve gururunu yaşamaktayız. İlk ön-
celiğimiz, Ankara ve kapsamında ki böl-
gelerde Austrotherm ürünlerinin bilinen 
kalitesini pekiştirmek. Yeni yatırımımız 
ile bölge pazarda da güçlü oyuncularla 
beraber tatlı bir rekabet içerisinde olaca-
ğız. Bizim amacımız farklılığımızı ön plana 
çıkarıp, kalitemizle birlikte, hızlı, sonuç 
ve tamamen müşteri memnuniyeti odaklı 
anlayışımızla, Austrotherm kültürünü iş 
ortaklarımız ile birlikte yürütmek” dedi.  

SELÇUK VANLI
Austrotherm Türkiye 
Genel Müdür Yardımcısı

VOLKAN DEÇANİ
Ankara Fabrika 
Ticari Müdürü

DİKKAT
KALİTE TAŞIYORUZ!

Şehir içi, Şehirler arası, Gıda, Ağır lowbed, 
Parsiyel, Ambar, Proje ve Kuru yük taşımacılığı

Marka lojistik San. ve Tic. Ltd.şti.
Barış Mah. Marmara Nakliyeciler Terminali
E/blok No 4 Gebze/Kocaeli
T: 0262 643 2623 | F: 0262 644 7830
www.markalojistik.com.tr
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Austrotherm
Türkiye’de
“ASK” Farkı

Türkiye’de altı bölgede üretim tesisi bu-
lunan Austrothem Türkiye, farklı bölgeler 
için yatırım çalışmalarına aralıksız devam 
ediyor. Austrotherm olarak bayilerimizi 
birer iş ortağı olarak görüp, ticaretlerinin 
tüm aşamalarında en doğru ve kaliteli 
hizmeti verebilmek için çalışıyoruz di-
yen İstanbul Avrupa ve Trakya Bölge Satış 
Yöneticisi Alper Şanlı, “yeni ASK depart-
manımız ile üretimden sevkiyata, nakli-
yeden teslimata, satıştan uygulamaya ve 
sonrasında ki doğabilecek tüm ihtiyaçları 
için bayilerimizin yanında olacağız” dedi. 

ASK’ta kredi kartı ile satış 
dönemi başlıyor
2017 yılı itibariyle Austrotherm Türkiye 
olarak başlatılan Alternatif Satış Kanalları 
operasyonu sayesinde, orta ve küçük öl-
çekli sektörel firmalar, uygulayıcı firmalar, 
proje firmaları, mimarlık firmaları gibi bir-
çok alanda Austotherm ürünlerini kullan-
mak isteyen müşterilere, Kredi Kartı Satış 
yöntemiyle hizmet verilmeye başlandı.Hü-
seyin Alper Şanlı, Alternatif Satış Kanalları 
Departmanı’nın amacını; dönemsel kam-
panyalar, hediyeler ve sürpriz aktiviteler 
sayesinde Austrotherm Alternatif Satış 
Kanalları (ASK) müşterilerine kaliteli hiz-
metler sunarak, mutlu ve bağlı iş ortakları 
edinmek olarak tanımlıyor. Şirket olarak 
stratejilerimiz devamlılık esasına dayalı 
diyen Şanlı, “yeni projelerimiz ile pazara 
yön veren, yenilikçi ve memnuniyeti üst 
seviyede olan marka algımızı sürdürmek, 
artırmak amacındayız. Belirlenen tüm he-
defler müşterilerimizin mutluluğu ve mem-
nuniyeti ile gerçekleşmesi mümkün hale 
geleceğinden, bizler; çalışma azmimizi ve 
tüm bilgi birikimlerimizi en iyi hizmeti ve-
rebilmek için kullanıyoruz” dedi.

Austrotherm Türkiye, 
Alternatif Satış Kanalları 
Departmanı (ASK) ile yeni bir 
dönemin sinyallerini veriyor. Dünyada 65, Türkiye’de de 10 yıldır üretim 

ve faaliyette bulunan, geliştirdiğimiz ürünle-
rimiz ile maksimum fayda sağlamaya odak-
lanmış bir marka olarak, Isı Yalıtımlı Kedi 
Evi projesi ile hem ısı yalıtımının, mantola-
manın önemine dikkat çekmek, farkındalığı 
artırmak hem de sokakta yaşayan kedilere 
sıcak bir yuva sunmak isteyen Austrotherm 
Türkiye, kedi evlerini EPS ısı yalıtım levha-
larını kullanarak üretti. 

Her yıl daha da büyüyen, hayvan severler-
den ve tanınmış simalardan, sanatçılardan 
büyük destek alan sosyal sorumluluk pro-
jesine desek verenler arasında, Bana Göz 
Kulak Ol Derneği, Çak Bi Pati Derneği gibi 
dernek ve hayvan severlerin yanında Mert 
Fırat, Ayse Özyılmazel, Aslı Tandoğan, Aslı 
Enver, Begüm Birgören, Özge Özder, Özgür 
Çevik, Volkan Severcan, Suzan Kardeş, Gon-
ca Vuslateri gibi onlarca sanatçı da yer aldı.
En büyük desteklerden biri ise Sezen Ak-
su’nun stüdyosu Studio Lonca’dan geldi. 
Studio Lonca, birçok tanınmış ismi, çok ge-

Austrotherm Türkiye, ısı 
yalıtımı konusunda sunduğu 
faydayı bu sefer kediler için 
harekete geçirip, Türkiye’nin 
ilk ‘Isı Yalıtımlı Kedi Evleri’ 
projesine imza attı. 

Türkiye’nin İlk 

Kedi Evleri
Isı Yalıtımlı 

HÜSEYİN ALPER ŞANLI
İstanbul Avrupa ve Trakya 
Bölge Satış Yöneticisi



niş bir sanat çevresinin bir araya getirdiği 
için, kedi evleri ile çok sayıda sanatçının 
buluşmasını sağlamış oldu.  

Marka tarafından farklı semtlere yerleşti-
rilen kedi evlerinin yanı sıra proje sosyal 
medyada da büyük yankı buldu. “Isı Yalıtım-
lı Kedi Ev”lerinden edinmek isteyen hayvan 
severler, Austrotherm Türkiye sosyal medya 
hesaplarını takip edip Instagram’da #her-
kedininbireviolsun hashtag’i ile binlerce 
paylaşım yapıp, kedi evlerinden kazandılar. 

Isı yalıtımlı kedi evlerimizin sahipleri ile Et-
kin Dağıtım’ın desteği ile buluştuğu projemi-
ze destek veren herkese gönülden teşekkür 
ederiz.

İŞ ORTAĞINIZ
GÜVENİLİR
ÜRETİMİ İLE

EPS
TEKNOLOJİ

YÜKSEK

Fabrika

Adana Yumurtalık Serbest 
Bölgesi Toros Mh. 1. Blv. 2. Cd. 
No:3/01 01920 Ceyhan, Adana

Tel : 0(322) 634-2210

Web Sitesi

Satış Ofisi

Rüzgarlı Bahçe Mah. Çınar Sk. 
No. 3, K.4 Demir Plaza 

Kavacık/ Beykoz/ İstanbul

Tel : 0(212) 537-7213

E-Posta : sales@aschem.com.tr
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Standartların Ötesinde Yalıtım
Austrotherm Eps Premium®

Austrotherm, ısı yalıtım ürünleri alanındaki 65 yıllık tecrübesi ile sektöre kalite odaklı 
ürünler sunmaya devam ediyor. Isı yalıtımı sektöründe ihtiyaca yönelik ürün çeşitliliği 
sunabilen marka olarak farklılaşan Austrotherm, en üst kalite ürünü EPS PREMIUM® ile 
geleceğin ürününü bugünden sunuyor. 

Bina duvarlarının dıştan ısı yalıtımı, man-
tolama uygulamaları ile teras ve kırma 
çatılarda ısı yalıtım uygulamalarında 
kullanılan Austrotherm EPS PREMIUM®, 
sunduğu yüksek ısı yalıtım performan-
sıyla özellikle “Düşük Enerjili Bina” ve 
“Pasif Evler”in mantolama ve çatı ısı ya-
lıtımında hem bugüne hem de geleceğe 
dair çözümler sunuyor.
 
Ürünün en önemli özelliklerinden biri, di-
ğer gri renkli EPS ısı yalıtım levhalarına 
göre, aynı kalınlıkta uygulamalarda daha 
yüksek ısı yalıtım performansı sunması.

Avrupa genelinde toplam 11 ülkede 22 
üretim tesisi bulunan Austrotherm’in 
Türkiye’deki üç EPS fabrikası ve üç üre-
tim tesisinde de üretilen Austrotherm EPS 
PREMIUM®, 0,30 W/mK  ısı iletim katsa-
yısı ile markanın ürün segmentinde, en 
yüksek ısı yalıtım performansını sağlayan 

0,030    0,032
EKSTRA GELİŞTİRİLMİŞ

ISI YALITIM KABİLİYETİ

YENİ!

ürün olarak yer alıyor. 2017 yılında kulla-
nıma sunulan Austrotherm EPS PREMI-
UM®, genleştirilmiş polistiren’den (EPS) 
üretilmiş, içerdiği yoğun grafit katkı saye-
sinde güneşten gelen ışınları hem eme-
rek hem de yansıtarak  yüksek ısı yalıtı-
mı performansı sunan ısı yalıtım levhası 
olarak sektörde yer alıyor. 

Austrotherm EPS PREMIUM®,  sa-
hip olduğu yüksek esneklik kabili-
yeti sayesinde uygulama esnasında 
keserken kırılmıyor, dağılmıyor ve 
duvara rahatlıkla uygulanıyor.

Ödüle Aday
Yeni ürünleri ile kısa sürede yaka-
ladığı başarıyı, ödülle taçlandırmak 
isteyen Austrotherm, Yalıtım Dergisi 
tarafından düzenlenen Yalıtım Sek-
törü Başarı Ödülleri’ne, hem bugüne 
hem de geleceğe dair bir ürün olan 
Austrotherm EPS PREMIUM® Isı Yalı-
tım Levhası ile Yılın Isı Yalıtım Ürünü 
kategorisine aday oldu.



İzocam ve Austrotherm’den 
Tedarik İşbirliği
Yalıtım sektörünün iki dev markası İzocam 
ve Austrotherm Türkiye, İzocam markalı EPS 
ürünlerinin Türkiye çapında üretimi ve teda-
riği konusunda işbirliği anlaşması imzaladı. 
Izocam’ın Dilovası tesislerinde bulunan EPS 
yalıtım ürünleri üretimine ek olarak bundan 
böyle İzocam markası adı altında son tüke-
ticiyle buluşan EPS yalıtım ürünleri, tüm 
Türkiye çapında Austrotherm tarafından 
üretilecek.

Austrotherm Türkiye olarak 2017 yılında ku-
rulan “Diamond Collective Ortaklar Progra-
mı”, EPS sektöründe üreticiler arasında bir 
güç birliği oluşturmanın yanı sıra bir çok ko-
nuda kazan-kazan yaklaşımı ile sinerji oluş-
turmaya devam ediyor.

2018 yılı içerisinde Diamond Collective 
programı kapsamını büyüterek “Diamond 
Collective GEO” programını yürürlüğe alı-
nacağının müjdesini veren Austrotherm Tür-
kiye Genel Müdür Yardımcısı Tolga Celayer, 
“Sektörde oluşacak tüm geofoam projele-
rinde Austrotherm Mühendislik Departma-
nı’nın sunacağı servisleri, Türkiye ve yurtdı-
şı genelinde sunmayı amaçlıyoruz.  İnşaat 
Mühendisliği Departmanı’mızın sunduğu 
EPS BLOK Hafif Dolgu Mühendislik çözümü; 

Diamond Collective Ortakları,
“GEO” ile güçlerine güç katacak

Türkiye’de ilk defa olarak saha incelemesin-
den projelendirmeye, saha uygulama koçlu-
ğundan  uygulama sonrası teknik ölçümlere 
kadar olan süreçteki hizmetlerin tamamını 
kapsıyor olacak.  

Çok kısa süre içerisinde tüm inşaat sektörü-
nün dikkatini çeken bu uygulama, yeni ya-
pacağımız projelerle birlikte daha da aranır 
bir çözüm olarak karşımıza çıkacak. Prog-
ram ortaklarımız için bu konudaki deste-
ğimiz, Diamond Collective GEO adı altında 
hazır bulunmaktadır” dedi.

GEO
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Saha Koçluğu İle
Başarı Kaçınılmaz2017 yılında yapılan fason üretim 

anlaşması ile yüksek kaliteli Aust-
rotherm ürünlerinin üretildiği Di-
yarbakır üretim tesisi, Austrotherm 
kalitesinin Doğu Anadolu pazarına 
açılan kapısı olarak faaliyetlerini sür-
dürüyor.

Toplam 12.000 m2 alana sahip fabri-
kanın üretim ve stok alanı 3.825 m2, 
yükleme alanı ise 630 m2.

Diyarbakır Üretim Tesisi Satış Yöne-
ticisi Rojen Özel, “Diyarbakır bizim 
için yeni bir bölge, bu bölgedeki ısı 
yalıtım malzemesi taleplerini ke-
sintisiz ve hızlıca yerine getirmeye 
başladık. Diyarbakır üretim tesisi, 
Austrotherm Türkiye çatısında özel 
bir lokasyona sahip, fabrikamız ile 
Doğu Anadolu pazarına yayılmayı 
hedefliyoruz” dedi.

Doğu Anadoluya 
Açılan Kapı, 
Diyarbakır 
Üretim Tesisi

Austrotherm Türkiye İnşaat Mühendisliği Uy-
gulamaları Departmanı, Austrotherm Türki-
ye’nin çözüm ortağı olduğu mega projelere 
CE ve TSE belgeli ürün tedariğinin yanı sıra 
mühendislik tasarımı ve saha koçluğu des-
teği de sağlıyor.

Austrotherm Türkiye İnşaat Mühendisliği Uy-
gulamaları Yöneticisi Dr. Emre Akınay, “Türki-
ye’nin ilk EPS blok yol dolgusu uygulamasını, 
İstanbul Çevre Yolu Uzunçayır çıkışının Harem 
yönü trafiğinin bir kısmının Acıbadem Mahal-
lesine yönlendirilmesi projesini, İstanbul Acı-
badem’de geçekleştirdik. 

İlk istinat duvarı EPS blok geri dolgu uygula-
masını ise YSS Köprüsü bağlantı yolları çalış-
maları kapsamında bir kazıklı iksa yapısının 
başlık kirişi üzerine yol dolgusu inşa edilmesi 
üzerine İbn Haldun Üniversitesi’nde İstanbul 

Kayaşehir’de tamamladık. Her iki projede de, 
uygulama sırasında yüklenici firma taşeronla-
rına Austrotherm Türkiye olarak saha koçluğu 
hizmeti vererek projelerin başarı ile hayata 
geçmesini sağlamış olduk. Projelerde yükleni-
ci firmaların izni doğrultusunda Austrotherm 
Türkiye tarafından finanse edilen kapsam-
lı enstrumantasyon programları uygulandı” 
dedi. 

Austrotherm Türkiye İnşaat Mühendisliği Uy-
gulamaları Departmanı kurulan ölçüm istas-
yonlarından periyodik olarak her ay okumalar 
alarak uygulama performanslarının değerlen-
dirildiğini belirten Dr. Akınay, saha ölçümle-
ri ile zenginleşen proje deneyimi bir taraftan 
Türkiye’de EPS teknolojisinin içselleşmesine, 
diğer taraftan ise üretilen yayınlar ile akade-
mik kamuoyunda farkındalığın oluşmasına 
olanak sağladığına dikkat çekti.

EMRE AKINAY
 Austrotherm Türkiye İnşaat 
Mühendisliği Uygulamaları Yöneticisi

ROJEN ÖZEL
Diyarbakır Üretim 
Tesisi Satış Yöneticisi



Austrotherm Türkiye’den 
Değer Katan

Austrotherm Türkiye İnşaat Mühendisliği 
Uygulamaları Yöneticisi Dr. Emre AKINAY 
tarafından gerçekleştirilen ve dünyadaki 
örnek uygulamaların yanında Türkiye’de 
Austrotherm Türkiye’nin çözüm ortağı ol-
duğu uygulamalara ilişkin ayrıntıların ak-
tarıldığı üniversite seminerleri, 2018 yılında 
da devam edip öğrencilere değer katmaya 
devam ediyor olacak. 

Proje kapsamında Orta Doğu Teknik Üni-
versitesi’nde, Karadeniz Teknik Üniversite-
si’nde, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde, Atılım 
Üniversitesi ve Nuh Naci Yazgan Üniversite-
si’nde değerli akademisyenler ve genç mü-
hendis adayları ile bir araya gelen Dr. Emre 
Akınay, üniversite seminerlerinin yanı sıra 
İMO, TCDD DATEM, İLBANK, BOTAŞ ve İGDAŞ 
gibi kamu kurumlarının değerli mühendis-
leri ile bir araya gelip,  EPS teknolojisinin 
geleneksel uygulama yöntemlerine göre 
sağladığı avantajlara ilişkin farkındalık se-
minerleri gerçekleştirdi.

geoBLOCK® 

Seminerleri

Austrotherm Türkiye İnşaat 
Mühendisliği Uygulamaları 
Departmanı, EPS blokların 
İnşaat Mühendisliğinin ilgi 
alanı olan mega projelerde 
kullanımına ilişkin farkındalık 
yaratma amacı ile kamu 
kurumlarına ve üniversitelere 
eğitim seminerleri vermeye 
devam ediyor.

Austrotherm Türkiye’nin öncü konumu ve 
bilirkişi olarak konumlandırılması ile ger-
çekleştirilen seminerler ile ilgili Dr. Emre 
Akınay, “EPS teknolojisinin tüm kamu ve 
özel kurumlar ve elbette ki geleceğin mü-
hedislerini yetiştiren tüm üniversiteler ta-
rafından benimsenmesi ve içselleştirilmesi 
amacı ile yola çıktık. Austrotherm Türkiye 
İnşaat Mühendisliği Uygulamaları Depart-
manı bu amacına ulaşmak için 2018 yılında 
da farkındalık seminerlerine hız kesmeden 
devam edecektir” dedi.
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Uluslararası Geofoam Kongresi’nde 

Avrupa’nın önde gelen inşaat malzemesi üretici gruplarından 
biri olan, ısı yalıtım ürünleri alanında 65 yıldır faaliyet gösteren 
Austrotherm, bu yıl beşincisi düzenlenen EPS2018 Uluslararası 
Geofoam Kongresi’nin ana sponsoru oldu.

Austrotherm Tecrübesi 

EPSDER–EPS Sanayi Derneği tarafından dü-
zenlenen EPS2018 Uluslararası Geofoam 
Kongresi, 9-11 Mayıs 2018 tarihinde Kıbrıs 
Girne’de 5. kez gerçekleşiyor olacak. 

Sektörün gelişimine sponsorluk projeleri ile 
de destek olan Austrotherm Türkiye’nin ana 
sponsorluğunda gerçekleşecek 5. Uluslara-
rası Geofoam Konferansı, inşaat mühendis-
liği uygulamalarında araştırma yapan bilim 
adamlarını, geofoam hafif dolgu sistemini 
çözüm ortağı olarak tasarlayan karayolu ve 
demiryolu proje firmalarını ve yüklenicilerini, 
geofoam blok, hammadde ve makine üreti-
cilerini bir araya getirecek. Geofoam tekno-
lojisindeki son gelişmelerin de tartışılacağı 
platformda, Türkiye’de ilk ve tek geofoam 

Turgutlu 
Austrotherm 
Hedef 
Büyüttü

Austrotherm Türkiye’nin 2008 yılında sa-
tın alıp kurulum aşamalarını başlattığı Tur-
gutlu fabrikasında, 2013 yılından itibaren 
genleştirilmiş polistiren (EPS) blok ve levha 
üretimi yapılmaktadır. Bölgede istihdam da 
sağlamış olan fabrika, 17.500m2 açık alan 
6.500m2 kapalı alan toplamda 25.000 m2lik 
bir alanda hizmet vermektedir. 

Fabrikamızda kurulduğu günden bugüne 
artan satış kapasitesini karşılamak amacı 
ile yeni silolara ve yeni makine parkurları 
ile üretim hacmimizi arttırmış bulunmak-
tayız diyen Turgutlu Fabrika Ticari Müdürü 
Ebru Kırbaşlı Doğru, “Fabrikamızda üreti-
len ürünlerimiz ile tüm Ege bölgesi, Antalya 
ve Çanakkale bölgesine hizmet vermekte, 

bölgelerde oluşturduğumuz bayilik siste-
miz ile satışlarımızı gerçekleştirmekteyiz. 
Bayilerimizin uzman kadrosu ve firmamıza 
göstermiş oldukları satış destekleri ve iş-
birliğimiz ile satışlarımızı gerçekleştirmek-
teyiz. Satışlarımızı 2016 yılı kıyaslayacak 
olursak 2017 %40’lık satış artışı sağladık, 
2018 yılında da hedef büyütüyoruz” dedi.

teknolojisi ile ürün geliştiren marka olan 
Austrotherm Türkiye, konferansta bir başa-
rı hikayesi olarak Austrotherm geoBLOCK®  
ürününe dair bilgileri paylaşacak.

Yol ve altyapı inşaatları sektörü için Aust-
rotherm geoBLOCK®’u bir mühendislik 
çözümü olarak sektör profesyonellerinin 
kullanımına sunan Austrotherm Türkiye 
etkinlikte, hayata geçirdiği Austrotherm 
geoBLOCK®  projelerine dair bilgi paylaşı-
mında da bulunacak. Ayrıca Austrotherm 
Türkiye İnşaat Mühendisliği Uygulamaları 
Yöneticisi Dr. Emre Akınay katılımcılar ile 
“Gömülü HDPE boru davranışının EPS Ge-
ofoam kullanılarak iyileştirilmesi” konulu 
bir bildiri paylaşacak.

EBRU KIRBAŞLI DOĞRU
Turgutlu Fabrika 
Ticari Müdürü



Avusturyalı EPS ısı yalıtım uzmanı Austrotherm’in, 
sektörü ve kamuoyunu bilinçlendirmek için başlattığı 
AUSTROtalk’lar devam ediyor. 

AUSTROtalk’lar 
Aralıksız Devam Ediyor

Austrotherm Türkiye, KalDer Ulusal Kalite 
Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ne imza attı. 
EFQM Mükemmellik Modeli’ni kurulduğu 
günden bu yana bir yönetim modeli olarak 
benimseyen Austrotherm Türkiye, kalite 
odaklı yaklaşımında bir adım daha atmış 
oldu. Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) 
başlattığı ve kurumlarda mükemmellik kav-
ramının benimsenmesini hedefleyen ‘Ulusal 
Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi’ni Aust-
rotherm Türkiye adına Genel Müdür Özgür 

Kaan Alioğlu imzaladı. Austrotherm Türkiye, 
kuruluşlarda müşteri, çalışan, toplum, te-
darikçiler dahil tüm paydaşlarının beklen-
tilerini karşılayan, üst düzeyde performans 
göstermesini ve sürdürülebilir bir başarıyı 
elde etmesini hedefleyen EFQM Mükemmel-
lik Modeli kapsamında imzaladığı “Ulusal 
Kalite Hareketi İyi Niyet Bildirgesi” ile mü-
kemmelliğin temel kavramlarını benimseme 
ve yaşama geçirme konusunda kararlılıkla 
ilerlemeyi taahhüt etmiş oldu.

Austrotherm Türkiye’nin sektöründe bir ilk 
olarak 2017 yılında başlattığı online semi-
nerler, aralıksız devam ediyor. Austrotherm 
Türkiye’nin bir bilgi platformu olarak sek-
töre ve kamuoyuna sunduğu özel bir proje 
olan AUSTROtalk webinar serisinde, Austro-
therm geoBLOCK® mühendislik çözümü ve 
uygulama tekniklerinden, yapı sektöründe-
ki gelişmelere, enerji tasarrufu konusundan 

mantolamaya kadar birçok alanda konusun-
da uzman kişiler tarafından içerik paylaşı-
lıyor.  Tamamen ücretsiz olarak her ay iki 
kez düzenlenen, herkesin takibine açık olan 
AUSTROtalk webinar’lar Austrotherm Türki-
ye’nin web sitesi ve sosyal medya hesapları 
üzerinden takip edilebilir, “Ücretsiz Kayıt 
Linki“ butonuna tıklayarak seminere online 
kayıt yapabilirsiniz. 

Austrotherm Türkiye, Ulusal 
Kalite Hareketi’ne Katıldı! 

Konuşmacı:

EMRE AKINAY
Austrotherm  

İnşaat Mühendisliği 

Uygulamaları  

Yöneticisi

EPS blok kullanımı
Kutu Menfezler  EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: 
Hafif dolgu konsepti

Kutu Menfezler  EPS bloklar ile nasıl tasarlanır: 
Sıkışabilir dolgu konsepti

Vaka analizleri

Kutu menfezlerin EPS bloklar ile tasarlanmasının 
sağlayacağı yararların değerlendirilmesi

Kutu menfezlerin tasarımında

20�YILI�AŞKIN�SÜREDİR�
İNŞAAT�SEKTÖRÜNDE�

FAALİYET�GÖSTEREN�GÜÇLÜ�
YAPI�UZMAN�SATIŞ�KADROSU�

VE�TEKNİK�DESTEK�EKİBİ�
İLE�HIZLI�VE�GÜVENİLİR�

HİZMETİ�İLKE�EDİNMİŞ�BİR�
KURULUŞTUR.

GÜÇLÜ VE GÜVENİLİR

SU YALITIM 
UYGULAMA FİRMAMIZ

HİZMET

İçmeler�Mh.�Mazhar�Sokak�No:�19�
Tuzla�/�İSTANBUL

Tel:�0216�491�02�02,�Fax:�0216�491�03�03

www.gucluinsaatyapi.com
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Austrotherm Türkiye olarak benimsemiş 
olduğumuz ana çalışma ilkemiz, tam za-
manında ulaşılabilir kaliteli ürün ve hiz-
met temeline dayanmaktadır diyen Dilo-
vası Fabrika Ticari Müdürü Murat GENÇ, 
günümüzün değişen ve her geçen gün ge-
lişmekte olan tüketici beklentilerini karşı-
layabilmek için yalnız en iyi kalitede ürünü 
üretmemizin yeterli olmadığı gibi, bu ürü-
nün ulaşılabilir ve zamanında nihai kulla-
nıcı ile buluşturuluyor olunması gerektiği 
herkesçe aşikardır demekte. 

Austrotherm Türkiye’nin ülke coğrafya-
sı içinde yapmış olduğu yeni yatırımlarla, 
üretim tesisleri ağını her geçen gün geniş-
letmekte olduğunu, gelişmiş lojistik yete-
nekleri ve tecrübeleri ile sektöründe ilkle-
rin öncüsü, iş ortakları ve nihai tüketiciye 
en hızlı ve kaliteli ürün ve nakliye hizmet-
lerini sağlayan EPS üreticisi konumunda 
olduğunun altınız çizen Genç, sektörde bir 
ilk olarak projelendirerek hayata geçirilmiş 
olan Römorklu Kamyonet hizmetinin üstün 
lojistik kabiliyetler barındırdığını belirtti. 

Kayseri’de 
Yüzde 25 
Üretim Artış 
Hedefi

Austrotherm Türkiye üretim ve satış ope-
rasyonu kapsamında 2014 yılında ilk defa 
Fason üretim tesisi olarak Kayseri İnce-
su Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan 
Kayseri Fabrika Fason tesis faaliyete ge-
çirilmişti. 

Faaliyete geçtiği yıldan itibaren, her ge-
çen yıl üretim ve satış hacmini artıran te-
siste 2018 yılında yüzde 25 artış hedef-
lediklerini belirten Austrotherm Türkiye 
Kayseri Üretim Tesisi Ticari Müdürü Murat 
Özkuş, “Bu hedefe ulaşmak için gerekli 
bütün çalışmalar yapılmaktadır. Orta Ana-
dolu’da her geçen yıl EPS talebi artmakta 
olup, bölgede bu talebi karşılamak adı-
na gerek bayi yapılanması gerekse üretim 
kapasitesi olarak gereken adımlar titizlik-
le atılmaktadır. Fason üretim tesisi ile böl-
gedeki pazara yakın olunması nedeniyle 
nakliye avantajı sağlanması, pazardan al-
mış olduğumuz payın her geçen yıl arta-
rak devam etmesini sağlamaktadır. 2018 
yılında da yeni Fason üretim tesisleri ile 
sahip olduğumuz pazar hacmini artırmayı 
hedeflemekteyiz”dedi.

Römorklu Kamyonet İle
Nakliye Avantajı

MURAT ÖZKUŞ
Kayseri Üretim Tesisi 
Ticari Müdürü



Murat Genç, Römorklu kamyonet uygulaması 
hakkında şu bilgileri paylaştı. Römorklu kam-
yonet ile nakliye seçeneği gerek yükleme, ge-
rek sevkiyat ve gerekse de teslimat esnasın-
da sağlamış olduğu faydalarla, Austrotherm 
Türkiye’nin ardından sektör içerisinde daha 
birçok üretici firmanın örnek aldığı bir seçe-
nek haline gelmiştir.

Römorklu kamyonete, tek seferde bir tırın 
alabileceği kadar ürün sevk edilebilirken, 
aracın ve ona bağlı olarak hareket eden rö-
morkun özel dizaynı sayesinde, trafiğin yo-
ğun ve sokakların dar olduğu kesimlerde, 
tır veya kamyonların girmekte zorlandığı 
veya bu tür araçların bu bölgelere girmesi-
nin mümkün olmadığı noktalara kesintisiz 
hizmet verebilmekteyiz. Son dönemde ar-
tan kentsel dönüşüm proje şantiye alanla-
rının bilindiği üzere genel olarak eski yerle-
şim alanlarında olması sebebiyle, girilmesi 
zor veya mümkün olmayan, yasal kurallar 
çerçevesinde kamyon veya tır ile nakliye 
yapılamayan veya belirli saat aralıklarında 
mümkün olan bölgelerde römorklu kamyo-
net sağladığı esnek lojistik imkanlar ile iş 
ortaklarımızla bunlara bağlı müşterilerinin 
değişmez tercihi haline gelmiştir. Böylelik-
le değil günlerin saatlerin, dakikaların dahi 
önemli olduğu projelere tam zamanında, 
hızlı ve eksiksiz ürün teslimatı sağlanabil-
mektedir. 

Römorklu kamyonet bir tırın taşıyabileceği 
kadar ürünü tek bir seferde daha esnek ve 
hızlı bir biçimde nakledebildiği gibi, aynı 
bölge içerisinde iki farklı noktaya teslimat 
yapabilme imkanı da sağlamaktadır. Böyle-
likle müşterinin deposuna indirdikten son-
ra, tekrar kendi nakliye imkanları ile şanti-
ye veya tali noktalara sevk etmesi gereken 

siparişlerinin tek araç ile teslim edilmesini 
imkanını sağlamaktadır. Bu imkan özellik-
le kendi bünyesinde nakliye organizasyonu 
bulunmayıp, bu konuda dışarıdan hizmet al-
makta olan müşteri ve iş ortaklarımıza bü-
yük fayda sağlamaktadır. Ayrıca, daha evvel 
de belirttiğim gibi teslimatın yapılması ge-
reken noktanın fiziki yol koşulları itibariy-
le kamyon veya tırın giremeyeceği dar bir 
sokakta olması veya yasal zorunluluklar se-
bebiyle zorunlu teslimat saatinin uygun ol-
maması halinde römorklu kamyonetin sağ-
ladığı fayda kat ve kat artmaktadır.

Kendi tasarımımız olan aracın fiziki yükleme 
alalının da ayrıca sağlamış olduğu imkanla, 
EPS gibi sevkiyat esnasında özenli bir taşı-
ma gerektiren ürün, hızlı ve güvenli bir bi-
çimde farikadan teslimat noktasına ulaştırıl-
makta, ilk yükleme de olduğu gibi teslimat 
noktasında da hızlı bir şekilde sevk edilen 
ürünlerin araçtan boşaltılabilmesine olanak 
sağlamaktadır.

Austrotherm Türkiye olarak, gerek ürün, 
gerek hizmet ve gerekse de satış öncesi ve 
sonrası hizmetler anlamında, sektör için be-
lirleyici olan ve kendi elimizle en yükseğe 
koyduğumuz kalite çıtasını, geliştirdiğimiz 
ve geliştirmekte olduğumuz özel ve fark-
lı ürün ve hizmet çözümlerimizle her geçen 
gün daha yükseğe taşımaya devam edeceğiz.

MURAT GENÇ
Dilovası Fabrika 
Ticari Müdürü

Mantolamayı en iyi kim bilir?

Baumit bilir!



EPS Hakkında 
Herşey için
(0352) 691 33 33

İncesu Organize Sanayi Bölgesi Sultan Sazı 2.Cad. No: 23, Kayseri
T: (0352) 691 33 33, F: (0352) 691 33 32

www.nuovoeps.com

KALITELI YALITIM
KALİTELİ ÜRETİM

Nuovotherm
Nuovopor
Nuovopan
thermokale
thermokare
Nuovodecor
Nuovo geofoam

BLOK VE ENTEGRE TESİSLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİK MİMARLIK 
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

EPS

MAXIMUM 
ENERJİ
TASARRUFU


