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Sika yüz yaşında!
Değerli Sika Dostları,
Sika’nın müşterilerine hitaben hazırlayıp yayımladığı ‘SikaLife’ isimli
derginin ilk sayısını sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet
duyuyoruz. Bu dergi vasıtası ile sizlere sunduğumuz yerel ürünlerin ve
hizmetlerin paylaşılmasının yanı sıra, hem dünyanın çeşitli coğrafyalarında
gerçekleştirilen değişik projelerde kullandığımız Sika teknolojilerine yönelik
bilgiler vereceğiz hem de Sika ile ilgili güncel gelişmeleri aktaracağız.
Diğer taraftan sizlere büyük bir memnuniyetle bildirmek isteriz ki, 2010
yılında Sika’nın yüzüncü kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Sika, 1910
yılında kurulduğu günden bugüne kadar, müşterilerine sunduğu yenilikçi
çözümleriyle ve topluma karşı güvenilir yaklaşımlarıyla var olan bir
kuruluştur. Günümüzde Sika, dünya çapında yetmişten fazla ülkedeki
faaliyetleriyle ve yaklaşık 12 bin çalışanıyla hem müşterilerine başarılı
çözümler sunuyor hem de iş ortaklarının başarılarını garantiliyor.

Bora Yıldırım
Genel Müdür

Sika’nın geleceğinde ise sürdürülebilir gelişme prensipleri önemli rol
oynayacak çünkü bu prensipler, bugünün ve geleceğin fırsatlarının
zorluklarına cevap veriyor. Söz konusu zorluklar, dünya ekonomisindeki
suyun kullanımı, enerji tasarrufu veya iklim koruma gibi geleceğin
ekonomik koşullarını ve büyümeyi oluşturacak ana akımlar tarafından
etkileniyor. Gelecekteki girişimcilik başarısı, bu ana akımlar için
geliştirilecek olan akılcı çözümlere bağlı olacak.
Gelişen ve değişen ekonomik koşullar, tüm ticari kurumları, kaçınılmaz
bir değişim ve dönüşüm sürecine dâhil edecek. Bu sürece adapte olup
değişim ve dönüşümü içselleştirebilen organizasyonların başarılı olacağı,
diğerlerinin ise büyük olasılıkla oyun dışı kalacağı bir sürece girdik. Biz, bir
yandan bu sürece adapte olurken diğer yandan da konsantre olduğumuz
global pazarlarda elde ettiğimiz bilgi birikimimizi ve geliştirdiğimiz
teknolojik ürünleri, lokal olarak siz değerli müşterilerimize sunmaya devam
ediyoruz.
Zaman kavramı içerisinde değiştirebileceğimiz tek yönün geçmiş değil,
gelecek olduğu bilinciyle çalışırken, geleceği birlikte şekillendirecek
olmamızın heyecanını sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Saygılarımızla
Sika Life
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Asırlık tecrübe,
yenilikçi karakter
Değerli Okuyucularımız,
Sika’nın bundan tam yüz yıl önce başlayan yolculuğunun en anlamlı dönemlerine, hep birlikte tanıklık
etmenin heyecanını yaşıyoruz.

Turgay Özkun
Pazarlama & Teknik Servis Hizmetleri Müdürü

Zamanın yeni tip su geçirimsizlik harç katkısı olan “Sika-1”in bir asır önce icadından bugüne, çok yol
katettik. Günümüzde endüstriyel zemin kaplamaları, beton katkıları, tamir ve koruma, derz dolguları, inşaat
ve otomotivde elastik yapıştırma, yapısal güçlendirme, çatı su yalıtımı ana başlıklarında, birçok farklı
sektöre, yüzlerce çeşit ürün ve sistem çözümü sağlayan küresel bir tedarikçi konumundayız.
Sika, bu gücünü asırlık tecrübesinden ve yenilikçi karakterinden alıyor. Faaliyet gösterdiğimiz beş kıta
üzerindeki yetmişten fazla ülkede, yüzüncü yılımız için kullanılan ortak sloganımız da “Sika: 1910’dan bu
yana, istikrarlı ve yenilikçi” olarak belirlendi. Son beş yıl içerisinde pazara sunulan yeni ürünler toplam
satışlarımızın yüzde 34’ünü oluşturdu. Bu gelişme, yenilikçi anlayışımızın en somut kanıtıyken, birçok farklı
coğrafyada, zorlu uygulama koşullarında gerçekleştirilen benzersiz ve hızlı çözümler ise yüz yıllık sürekliliği
ile referans listemizi oluşturuyor.
Dünyanın neresinde, hangi koşulda olursa olsun müşterileriyle her an yakın temas halinde olmayı ilke
edinen bir şirketiz. Bu doğrultuda, sizleri küresel ve yerel anlamda Sika’daki gelişmelerden hızlı ve sürekli
haberdar etmek amacıyla hazırladığımız “SikaLife” isimli dergimiz yayın hayatına başlıyor. İlgiyle
okuyacağınızı umduğumuz bu ilk sayımızın konu başlığını, tahmin edebileceğiniz gibi “Yüzüncü Yılımız”
olarak belirledik. Bununla birlikte, departmanlarımızı tanıtacağımız bölümler, sektörün değerli temsilcilerinin
yer alacağı çarpıcı röportajlar, Sika ürünleriyle gerçekleştirilen referans niteliğindeki örnek projeler, yeni
Sika ürün ve teknolojileri ile ilginizi çekeceğini düşündüğümüz birçok konu dergimizde yer alacak.
Güncel konularla, önümüzdeki sayıda yeniden birlikte olmak arzusuyla, sektördeki tüm paydaşlarımıza
ve iş ortaklarımıza başarılı bir yıl dilerim.
Saygılarımla
Sika Life
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Dünyanın en uzun demir yolu tüneli olan
Gotthard Tüneli, İsviçre Alpleri’nde 13 milyon
metreküp kayanın arasına inşa ediliyor. Burası,
Sika yeniliklerinin de katkıda bulunduğu 158
kilometrelik, muhteşem bir geçiş yolu olacak.

İ

sviçreliler, Grisons Kantonu’nda bulunan ve bir Alp şehri olan Sedrun’un hemen
altında, dünyanın en uzun demir yolu tüneli Gotthard’ı inşa ediyor. 1993 yılında
başlayan çalışma, iki tane tek hatlı ana demir yolu tünel sistemini birleştirecek
beş tesiste devam ediyor.
Gotthard Tüneli 2016 yılında tamamlandığında, hızlı trenlere geçiş sağlayacak;
Kuzey ve Güney arasındaki ana Avrupa ekseninde 250 kilometre/saat hızla çalışan
yük trenlerinin seyahat süresini elli dakikaya indirerek mevcut yükleri ikiye katlayacak. İsviçre Federal Demiryolları’nın bir alt kuruluşu olan proje sahibi AlpTransit Gotthard AG yetkilileri, 5,5 milyar avroluk projenin, yükleri kara yolundan alacağını ve diğer sıkışık İsviçre tünellerinin yükünü hafifleteceğini belirtiyor.
Tünel, İsviçre dağ dizisinin ve gnayslarının bin metre altında uzanan, muazzam
bir kayalık boşlukta yer alıyor. İşçiler kayaları emniyete almak amacıyla, yeni kazılmış
yüzeye püskürtme beton atarak çalışıyor. Beton, dakikalar içinde sertleşerek tünel
duvarına destek sağlıyor. Gotthard Tüneli’nin yapısı, projenin en önemli inşaat malzemesi olan güçlü ve dayanıklı beton bir zeminde yolculuk imkânı sağlıyor.
İşçilerin sağlıklı ve hızlı bir şekilde çalışması, tünelin iç kaplamaları dâhil çeşitli
uygulamalar için betonun “tam zamanında” etkinleşmesine bağlı. Bazı durumlarda
püskürtülen betonun, sekiz saate kadar uygulanabilir ve uzun mesafelere pompalanabilir olması gerekiyor. Betonu sabitleştirmek içinse SikaTard® adı verilen özel bir
karışım kullanılıyor ve hızlandırıcılar (Sigunit®-AF) mukavemet artışının zamanında başlamasını sağlıyor.
Yerin altındaki yüksek sıcaklıklar ve nem nedeniyle, betonun uzun süre çalışabilen özellikte ve dayanıklılıkta olması gerekli. Bu etkiler, “özel tasarlanmış” Sika karışımları ile elde ediliyor. Polikarboksilat etherlerine (PCE) dayanarak hızlı su azaltı-

cıların (Sika® ViscoCrete®) keşfedilmesi, betonu birkaç yıl öncesine oranla daha güçlü hale getirdi. Dev makineler, Alplerin kayalık katmanlarını delerken beş Keops Piramiti’ne eşdeğer oranda, yaklaşık 13 milyon metreküp kaya çıkardı. Sika sayesinde işçilerin hızlı, verimli ve güvenli malzemelerle çalışması sağlandı.

1916’dan bugüne…
Kaspar Winkler, 1910 yılında Sika’yı kurduğu zaman başarının formülünü “yalıtım” olarak tanımladı. Yalıtım, Sika Grup’un dünya çapında sahip olduğu başarının
formülü olma özelliğini bugün de sürdürüyor. Yaklaşık yüz yıldır müşterilerine kalıcı
çözümler sunan Sika, son on yılda çeşitli amaçlarla kullanılan çok sayıda yeni ürün
ve sistem ortaya koydu. Yalıtım için yüksek kaliteli ürünlerin ve çözümlerin üretilmesine
bugün de devam ediliyor.
Şirket kurulduğu zaman Kaspar Winkler, su ve neme karşı koruma sağlayan Sika®1 ürününü geliştirdi. Savaş yılları süresince ekonomik sıkıntıya uyum sağlayan Sika,
1916 yılında bu ürün ile ekonomik bir çığır açtı. Savaşın uzunluğu nedeniyle kömür
rezervlerinde sıkıntı çekilmesi sonucunda, demir yollarını elektrikle çalışır hale getirme
fikri hız kazandı. Bunu gerçekleştirmek için tünelin duvar işçiliğinin, su girişine karşı yalıtılmış olması gerekiyordu.
Bu sorunun çözümü için Sika®-1 ve Sika®-3 ürünleri, Yeni Avrupa Alp Geçidi
(NEAT)’nin inşaatında, yalıtım amacıyla kullanıldı. Derz dolgusunu geliştirme hedefiyle başlayan basit bir çalışma, giderek karmaşık bağlantı yalıtım malzemelerinin birbirine bağlanmasına, geniş alanların su geçirmez membranlarla yalıtımına, beton ve
püskürtme beton geliştirilmesine yönelik çeşitli sistemlere dönüştü. Bu sistemler günümüzde de kalıcılığını koruyor.
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Yüz yıllık referans

Kuruluşunun yüzüncü yılında Sika Türkiye
ailesi, Esma Sultan Yalısı’ndaki kutlama
gecesinde bir araya geldi; yüzüncü yıl onurunu
konuklarıyla paylaştı.

K

uruluşununyüzüncüyılındaSika,faaliyettebulunduğutümülkelerdebirasırlıkbaşarısınıkutlamayadevamediyor.Satışgücü,dağıtımağı,üretimkapasitesi,tecrübeveinsankaynağıaçısındanseksenülkearasındahepilkoniçerisindeyeralanSikaTürkiye,bukutlamalarınenönemlimerkezlerindenbirioldu.
KutlamalarçerçevesindeSikaTürkiye’ninyıllardırişvegönülbağınınbulunduğu
müşterilerinin,dağıtıcıveuygulayıcıbayilerininyanısıra,sektöreyönverensiviltoplum
örgütleri,üniversiteler,sektörelmedyatemsilcileriileinşaat,otomotivveyapıkimyasalları
dünyasınınöndegelenisimleribirarayageldi.
7Mayıs2010tarihindeEsmaSultanYalısı’ndadüzenlenenveyaklaşıküçyüzdavetlininkatıldığıgörkemligalagecesi,EsmaSultanYalısı’nıneşsizBoğazmanzarası
eşliğindekikokteylresepsiyonuilebaşladı.DavetlilerveSikaailesi,busayedebirbirleriylesohbetetmeimkânıbuldu.İlerleyensaatlerdetümdavetlilerinkatılımıylabirlikte,mekânıntarihidokusunuhissettirenyemekorganizasyonunungerçekleşeceğialanageçildi.
SikaYapıKimyasallarıAŞGenelMüdürüBoraYıldırım,konuklarahitabenyaptığıaçılışkonuşmasındaSika’nınköklütarihi,bugüngeldiğinoktavegelecekplanları
hakkındabilgiverdi.Hepbirlikteyenilenakşamyemeğinde,geceninsürpriziolarakbaşarılıyorumcuIşınKaracasahnealdı.İkisaatiaşkınbirsüresahnedekalanIşınKaraca,birbirindengüzelşarkılarınıSikaailesivemisafirleriiçinseslendirerekbuunutulmaz
geceyerenkkattı.
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Sika’dan “Yüzüncü Yıl” toplantısı
Sika, Swissotel’de düzenlenen basın
toplantısı ile beton ve çimento katkıları
konusunda Türkiye’yi ARGE merkezi olarak
seçtiğini açıkladı.

D

ünyanınbeşkıtasındafaaliyetgösterenSika,4Mayıs2010günüSwissotel’de
gerçekleştirilenbasıntoplantısındaTürkiye’yiARGEmerkeziolarakseçtiğiniduyurdu.YazılıvegörselmedyatemsilcilerininkatıldığıtoplantıdaSikaTürkiyeGenelMüdürüveaynızamandaOrtaAsyaveHazarBölgesiMüdürüBoraYıldırım,Türkiye’deyapmışolduklarıyeniyatırımlarıveSikamerkezyönetimininTürkiye’yibölgeselARGE
merkeziolarakkonumlandırmasınındetaylarınıanlattı.
Sika’nın,liderlikyaptığıbetonveçimentokatkılarıkonusundaTürkiye’yiARGEmerkeziseçmesininöneminedeğinenBoraYıldırım,busayedeTürkiye’ylebirlikteOrtadoğu-Hindistan-Afrika(IMEA)bölgesindeki25ülkeyeservisvereceklerinibelirtti.
İsviçremerkezyönetiminin,bilgibirikimlerineveteknolojikaltyapılarınagüvenerek
böylebiryatırımkararıaldığınıaktaranYıldırım,sözlerinişöylesürdürdü:“SikaTürkiye
olarakbizeverilenfırsatıtamamenTürkçalışanlardanoluşanbirekipledeğerlendireceğiz.BizimmerkezimizdeARGEçalışmalarıyapılanürünler,herülkeninkendimerkezinde
üretilecek.SikaTürkiyeolarakyüzde15civarındabirihracatımızvar.Ancak,çimentokatkılarıtamkapasiteyleüretilmeyebaşlandığındabuorandahadaartacak.”

Sika Türkiye’nin hedefleri
EkonomikşartlardavebunabağlıolarakinşaatsektöründeolumlugelişmelerbeklediklerineişaretedenYıldırım,“Dahafazla‘müşteriodaklı’birstratejiizleyeceğiz.2011
yılındagerçekbüyümeplanınıhayatageçirmeyiumuyoruz.Hedefimiz,2011yılısonundafaaliyetteolduğumuztümpazarlardavemüşterigruplarındalidertedarikçiolmak”diye
konuştu.
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SİKA Haber
Katılımcılar, online bir blog aracılığıyla izlenimlerini
arkadaşlarıyla ve ilgilenen diğer insanlarla paylaştı.
http://experience.sika.com/category/resources/

Umut vadeden bir
gelecek için
Lucia (İspanya)
Merhaba arkadaşlar. Size kötü bir haberim var. Dün İstanbul için çok önemli bir su deposu gördüm ve anlaşılan o ki, sizin ürünleriniz değil, başka bir su yalıtım harcı kullanılmış. Ama endişelenmeyin, çünkü bahsettiğim su deposu 1500 yıl önce inşa edilmiş. Sika ise henüz yüz yaşında.
Bahsettiğim güzellik, Ayasofya’nın hemen karşısındaki Yerebatan Sarnıcı. Turumuz boyunca böyle bir şeyle karşılaşmayı hiç beklemiyordum. Bu tecrübenin bizim için en güzel yanı, yeni ve eski
su depoları arasındaki gelişmeleri karşılaştırma fırsatını bulmamızdı. En ilginç yanı ise, modern sistemler ile karşılaştırdığınızda ne kadar çok benzerlik olduğunu görmemizdi. Bugünse bir su arıtma tesisi gezdik. Karşılaştırmalar yapma şansı bulduk. Zürih’te gördüğümüz dört yüz kişilik tesisten
sonra, beş milyon kişiye hizmet veren bu tesis, bizi hayretler içinde bıraktı.

Nils (Şili)
İstanbul’un 2010 Avrupa kültür başkenti olma nedenini tahmin etmek zor değil. Tarih boyunca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış bu kent, hayatımda gördüğüm en inanılmaz şehirlerden biri. Gezemediğim tarihi yerleri görmek için mutlaka tekrar geleceğim. Bugün, Sika su yalıtım harçlarıyla yapılmış bir su arıtma tesisi ve Sika membranlarıyla yalıtılmış bir alışveriş merkezi deposu gezdik. Bu iki ilginç ve farklı uygulamayı gördükten sonra, artık bizim de konunun uzmanı olmaya başladığımızı söyleyebilirim.

Geoff (Güney Afrika)
Bugün İSKİ su arıtma tesislerini gezdik. Karşılaştıkları problemleri nasıl çözdüklerini dinlemek çok
ilginçti. Daha sonra gezdiğimiz alışveriş merkezi su deposunda ise, düzgün ve basitçe uygulanmış su yalıtımı çözümlerinin başka bir örneğini yerinde izledik. Trafik yoğunluğundan dolayı, uçağımızı kaçırmamak için, hakkında çok şey duyduğumuz Sika fabrikasını görme şansımız olmadı.
Ama benim ülkemle birçok konuda benzerlikler taşıyan bu ülkeye, kesinlikle geri geleceğim.

Sika’nın son dönemde imza attığı “Umut
Vadeden Bir Gelecek” kampanyası, gençlerin
inşaat ve endüstri projelerinde deneyim
kazanmasını amaçlıyor.

S

ika,yüzüncüyıldönümüetkinlikleriçerçevesinde“UmutVadedenBirGelecek”kampanyasınıhayatageçirdi.Yeniwebsayfasındasürdürülebilirlikstratejisinipaylaşan
kurum,bukapsamdaSikaürünlerininkatkıdabulunduğuprojeleritanıtıyor.Sika,
kampanyadâhilinde,gençlereyatırımyapmayıveonlarınbüyük,kapsamlıinşaatprojelerindeveendüstriyelaraştırmalardaişdeneyimikazanmalarınıdaamaçlıyor.Gençlerininşaatveendüstriprojeleriniziyaretetmelerineimkân
verenşirket,sürdürülebilirliğinkorunduğu,ürünvesüreçleringeliştirildiğiİsviçre,Danimarkaveİngiltere’dekiprojelere,toplamdaaltıkez,iki
haftalıkziyaretimkânısunuyor.Buseyahatlerekatılacakolangençmühendis,mimarvekimyagerleranketlebelirleniyor.
“Umut Vadeden Bir Gelecek” kampanyasındaki ilk tur Nisan
2010’dagerçekleştirildivekatılımcılar,İsviçre’dekidünyanınenbüyüktüneliniziyaretetme
şansıbuldu.Sika,tünellerdekullanılansusızdırmazlıksistemleriilebetonvepüskürtme
betonkatkımaddelerininanaortaklarındanbirivebukonudagenişbilgivebirikimesahip.Budoğrultudakatılımcılar,Sika’nınGotthardinşaatşantiyesindedünyanınenbüyük

Tuğba (Türkiye)
Artık neredeyse iki haftalık iklim değişimi tecrübesi gezimizin sonlarına geldik. Dün, Londra’da Arup
ofisini gezme şansımız oldu ve başta cephe sistemleri olmak üzere Sika’nın kendilerine katkılarını dinledik. Daha sonra Londra’nın şehir düzenini ve görüntüsünü daha da güzelleştirecek olan
modern binalarını gördük. Bu son iki hafta, benim uluslararası yapı sektörü hakkında fikir edinmem
için harika oldu. Sika’nın, yapı sektörünün birçok alanında gösterdiği sürdürülebilirlik ve yenilikçilik gayretini gerçekten takdir ediyorum.

tünelininnasılinşaedildiğinigördü;Sika’nınteknikdestekyöneticisiylebirliktetünelşantiyesindekikazıçalışmalarınakatıldı.Öğrenciler,farklıbetonteknolojilerininyüklenicinin
ihtiyaçlarınınasılkarşıladığınıanalizederken,kazılmışmalzemeleringeridönüşümüiçin
kullanılankatkımaddelerihakkındabilgiedindi.
Projeninkonubaşlıklarındanbiride“SuveSuyunKullanımı”ydı.Proje
kapsamında,katılımcılaraiçmesuyununverimlikullanımınailişkinbirsunum
yapıldı.21.yüzyıldaiçmesuyununpetrolkadardeğerlibirmaddeolacağı
noktasındanhareketedenSika,ürünlerinintemiziçmesuyueldeedilmesinekatkısıkonusundaçözümortaklıklarınıkatılımcılarlapaylaştı.İsviçreAlplerindekiyapaygöletlerinziyaretiylebaşlayangezininbirayağıdaİstanbul
oldu.Öğrencilerilkgün,şehrintarihiyerlerinigezdi.İkincigüniseİSKİİkitelliTesisleri’ni,M1MerterAlışverişMerkezisudepolarınıveburadabulunanSikasistemleriniincelemeimkânıbuldu.
Başvurularsürüyor.Yaklaşanprojeleriçinlütfenhttp://experience.sika.comadresiniziyaretedinizveilgilenenöğrencileretavsiyeediniz.
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SÜRDÜRÜLEBİ Lİ R ÇÖ Z Ü M L E R :

“Eskiyi yeni yapmak”
Sika ve DavidSolar arasındaki iş birliği
sayesinde, çevreci malzemelerle trend
belirleyen tasarımlar hayata geçiriliyor.

S

olarenerji,binayenilemeprojelerindegiderekdahafazlaönemkazanıyor.Mimari
tasarımbileşenlerinigeliştirirken,mevcutçatılarısolarkonseptlerleyenileyerekciddiölçüdeenerjitasarrufusağlamakartıkmümkün.
Bakım-geliştirmeçalışmalarınınvemimarifaaliyetlerin,verilenbütçeylegerçekleştirilmesivedayanıklıçözümlerüretilmesi,faydaolarakkendiniamortiediyor.Bukapsamda
SikaveDavidSolarfirması,yenilikçivesağlamuygulamalariçinişbirliğiyapıyor.
DavidSolarfirması,MimarDavidMuspachtarafındantasarlananyenilikçiahşapyapıyadayanan,güneşenerjisielektriksantralleriveçatıçözümlerigeliştirerekuyguluyor.
Ahşap,ekişlemgerektirmeksizinatmosferkoşullarınadayanabildiğivekarbondioksitihtiyacıdüşükolduğuiçintemizenerjiüretimivetrendbelirleyentasarımlardatercihedilen,rekabetçiveekolojikbirmalzemeözelliğitaşıyor.

si yılda 50.000 kWh
Yeni çatının enerji kapasite
yıllık tüketimi)
(yaklaşık olarak 14 ailenin
re
Çatının boyutu: 1000 metreka
Yapım yılı: 2009
Yer: Almanya

BukonseptesasalınarakyürütülenDavidSolar ve Sika iş birliğinin ilk projesi Almanya’dagerçekleştirildi.Yeniçatı,Sikayapıştırıcılarıyardımıylasolarhücrelerledonatıldıvebusayedeilavekiremiteihtiyaçduyulmadı.
Havakoşullarına,UVveısıfarklarınakarşıdayanıklıolanyapıştırıcılar,parçalararasında
oldukçagüçlüamaesnekbirbirleşimsağladı.Busistemsayesindehiçbirçerçeveyada
mekanikkilitkullanılmayarak,ortayaşıkveestetikbirçatıçıkarıldı.
Sonderecesağlamveenazyirmiyılkalıcılığasahipolanhafiffotovoltaikhücreler,
çalışmakolaylığısağlamasıbakımındandabüyükönemtaşıyor.Şiddetlifırtınalaradayanabilmeavantajınasahipolanhücrelerayrıca,üzerindeyürünebilmesiylebakımiçin
kolayerişimsağlıyor.

Sika Life
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2010 Dünya Kupası’nın ilk galibi

Sika

2010 Dünya Kupası’nda birbirinden heyecanlı maçlara sahne olan Nelson Mandela Körfezi Stadyumu’nun
yapımında, Sika elastik dolgu malzemelerinden oluşan “Sikaﬂex AT Facade” ürün gamı kullanıldı.

G

üneyAfrika’dakiPortElizabethşehrindebulunanveyapımıikiyılsürenNelsonMandelaKörfezi2010ÇokAmaçlıStadyumu,2010DünyaKupasıorganizasyonunun
enönemlivezorlugörevlerindenbiriydi.
ProjeyigerçekleştirmeklegörevlendirilenyüklenicilerGrinakerLtaileInterbetonJV
veprojemüşavirleriDhirooKalian(ADA)ileDominicBonnesse(BonnesseMimarları)inşaatesnasındabirtakımproblemlerlekarşılaştı.Stadyum,tahminihareketikırkbeşmilimetreolan,onmilimetreliktoplambeşyüzmetreuzunluğundaderzesahipti.Tasarımspesifikasyonlarıoldukçayüksekolanderzlerin,termalhareketeveesnemeyeihtiyacıvardı.
Derzlerayrıca,insanvetemizlememakinelerikaynaklımekanikbasıncadadayanıklıolmalıydı.BunoktadaSikaçözümleridevreyegirdiveSika’nındayanıklıderzdolgusistemisayesindeşirketihaleyialdı.

Projedeoturmaalanıdadâhilolmaküzerestadyumdakitümprekastbetonelemanlar
arasına20.000x600mililitre,birleşimvehareketderzleriiçintasarlananelastikbirdolgu
malzemesiSikaflexATFacadeürünleriuygulandı.MükemmelUVdayanımısağlayanSikaflexATFacade,aynızamandahavaşartlarınadayanıklılığıylaöneçıkanbirürüngrubu.
Projedeayrıca,SikadurCombiflexsistemindenyararlanıldı.EsnekHypalonsugeçirmez
bantveuygunbirSikadurepoksiyapıştırıcıdanoluşansistem,birleşimyerinesabitlendiğindebirdenfazlayöndedüzensizveyüksekhareketeolanaktanıyor;öteyandanyüksekkaliteliderzdolgusuoluşturuyor.
Büyüketkinliklerinbüyükstadyumlaraihtiyacıvardır.Sika,bugözalıcıstadyumun
2010DünyaKupasıiçinhazırhalegetirilmesineyardımettivekupanınilkkazananı“Sika”
oldu.
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Bölge distribütörleri
Çalıştay’da bir araya geldi
SikaYapıKimyasallarıAŞBayiDağıtımKanalıİşBirimi’nin2010yılıitibarıylauygulamayakoyduğu“BölgeDistribütörlüğüSistemi”ninilkaltıayı,18–19Hazirangünlerinde
PendikGreenPark’tagerçekleştirilenÇalıştay’damasayayatırıldı.Türkiye’dekitümSika
bölgedistribütörlerininkatılımıylagerçekleştirilentoplantıdaayrıca,sistemingeleceğine
yönelikprojelertartışıldı.GenelMüdürBoraYıldırım’ınaçılışkonuşmasıvedeğerlendir-

Bölge Distribütörlüğü Sistemi’nin ilk altı ayının
değerlendirildiği Çalıştay, bayilerin katılımıyla
gerçekleştirildi.
mesiylebaşlayantoplantı,BayiDağıtımKanalıİşBirimiMüdürüErdalBozok’unsunumlarıyla
devametti.GününgerikalanbölümüiseYönetimDanışmanıBülentBaşar’ınönderliğinde
mevcutdurumanalizi,hedeflerveaksiyonplanlarınıiçerengrupçalışmalarıiledevam
etti.Katılımcılar,eşsizBoğazmanzarasıeşliğindeyenilenakşamyemeğiyle,gününyorgunluğunuatmafırsatıbuldu.

Boat Show ve Yapı Fuarı’nda Sika rüzgârı
Her yıl, sektörün önde gelen fuar etkinliklerine
katılım sağlayan Sika, hem ürünlerini tanıtma
şansı buluyor hem de Sika kullanıcıları ile bir
araya geliyor.
Yapıveendüstrialanlarında,özelkimyasallarkonusundafaaliyetgösterenSika,
ürünvehizmetleriniişortakları,müşterilerivepotansiyelkullanıcılarıylabuluşturmak
hedefiylefuarorganizasyonlarındakiyerinialdı.
SözkonusuetkinliklerdenbiriCNRFuarMerkezi’ndedüzenlenenAvrasyaBoat
Show’du.Dünyanınkaradayapılanikincibüyükteknefuarıolanbuorganizasyona,
Sikaendüstrigrubualtmışdörtmetrekarelikstandıylakatıldı.Mevcutürünvesistemlerin
yanısıra,pazarayenisürülen“SikaHydroPrep-290”uygulamalarıiçin,“subazlıprimer”ve“cufadan”akustikzeminkaplamalarınıntanıtımıyapıldı.
YapısektörününenöndegelenfuarorganizasyonlarındanolanYapıİstanbulFuarı,MayısayındaTÜYAPBeylikdüzüFuarMerkezi’ndegerçekleştirildi.Fuara,yerlive
yabancısektörtemsilcilerikatılırkenSikaYapıKimyasalları,heryılolduğugibidört
numaralısalondakiyüzmetrekarelikstandıylafuarakatılımsağladı.Yüzüncüyılkonseptiylehazırlananstant,çözümyaratansistemveürünleriyleilgitoplarken,busayedeişortaklarıylavemüşterilerlebuluşmafırsatıyakalandı.
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Mükemmelliğin yansıması
Jaguar “All New XJ”, koruma, güçlendirme, derz
dolgu ve yapıştırma işlerinde Sika teknolojilerinden
yararlanan bir araç olma özelliğini taşıyor.
JaguarLandrover’ın“AllNewXJ”isimliotomobili,günümüzdünyasında
lüksünsomutlaşmışhalinitemsilediyor.“AllNewXJ”aynızamanda,erkeklerinrüyalarınınaynasıvemükemmelliğinyansımasıolaraktanımlanıyor.Kaslışıkkavislerveçarpıcıalüminyumdıştasarım;yenilikçivepazarliderimalzemelerin,parçalarınvekonseptlerinbirsonucuolarakortayaçıktı.Koruma,
güçlendirme,derzdolguveyapıştırmaişlerindeSikateknolojilerindenyararlananbiraraçolmaözelliğinitaşıyanveJaguarLandrover’ınalametifarikasıolan“AllNewXJ”,şirketingelecekstratejisindedönümnoktasıolduve
SikaAutomative’leyapılanişbirliğiyledahadabüyükbiraşamakaydedildi.

Yüzen şehir Oasis’e
“sessiz” bir dokunuş
Dünyanın en özel gemisi MS Oasis of the Seas’te
kullanılan Sika ürünleri, sessiz ve huzurlu bir
seyahatin kapılarını açtı.
DünyanınenyenilikçigemisiolarakifadeedilenMSOasisoftheSeas,aynızamandabugünekadarinşaedilenenbüyükveenmoderngemiolmaözelliğitaşıyor.
220bintonağırlığındakibuyüzenşehir,bin380kişilikaçıkhavatiyatrosuna,yetmişten
fazlabara,biriNewYork’takiCentralPark’ıngerçekbirkopyasıolanikialışverişsokağınasahip.
Yapımındahiçbirlükstenkaçınılmayangemideyolcular,yirmibiradetyüzmehavuzundanbirinintadınıçıkarabiliyor,buzpateniyapabiliyorveyasinemadafilmizleyebiliyor.Fakatböylesinemodernvebüyükbirgemiinşaetmek,çeşitlisorunları
daberaberindegetiriyor.Normalşartlarda,gemisuüzerindeyüzerken,97binkW’nin
üzerindekimotorgücü,gemideoldukçabüyükbirtitreşimenedenolacak,5.400yolcuve2.100’denfazlamürettebatdabüyükbirgürültüyeyolaçacaktır.Biryolcugemisindebutürgürültüvetitreşimler,mükemmelbirtatilikötübirkâbusadönüştürebilir.
GemidekullanılanSikaakustikzeminkaplaması,busorunlarıgidermedeönemliroloynadı.Yüksekkalitede,sofistikeakustikzeminkaplamasistemlerisağlayanSika’nıntitreşimvegürültüproblemleriniçözen“SikaFloor®Marine”ürüngamı,viskoelastiktitreşimazaltmasistemleri,yüzenzeminler,güvertedöşemelerigibimalzemelerdenoluşuyor.MSOasisoftheSeasyolcuları,koridorlardakihalıların,ıslakalanlardakifayansların,kamaralarınınvekapalısporsalonlarınınaltında,Sika’nın110bin
metrekaredenfazlaakustikzeminkaplamasısağlayarak,sessizvehuzurlubirseyahatintemelinioluşturduğunufarketmeyeceklerbile…

JaguarveSikaAutomativearasındakiüçyıllıkuzunişbirliğisonucunda
hayatageçirilenuygulamada,ağırlığınkorunması,estetikolarakmükemmellik
veyenialüminyumtasarımlailgiligüvenlikhedeflerineulaşılmasıgibikonulardaözelçözümlerkullanıldı.Aynızamanda,JaguarLandroverbayiağıtarafındansunulankişiyeözelhizmetvetamiratta,hertürlüonarımiçinSika’nın
uzmanlığındanfaydalanıldı.SikaReinforcerbileşenleri,genleşenSikaBaffles,
Sikagenleşenekstrüzyonları,SikaReinforcer,yapısalNVHuygulamaları,Sika
çatıbirleştirmeyapıştırıcılarıvecamiçinSikaflexcamyapıştırmamastiğinin
kullanıldığıprojedeservisveonarımdaSikaReinforcer-900RveSikaBaffles278ürünlerindenyararlanıldı.
SikaAutomative’inJaguarLandrover’laolanişbirliği,2003yılındaSika
akustiktamponpaketlerininkullanılmasıylabaşladı.BugünSika,tamamen
entegrekonseptmalzemeleriteminetmeklekalmıyor,aynızamandageleceğin
araçlarıiçinJaguarLandrover’labirlikteyeniteknolojilergeliştiriyor.
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Sika Türkiye “Yüzüncü Yıl
Organizasyonu”nda buluştu
Sika Türkiye personeli
şirketin kuruluşunun yüzüncü
yılını, Polonezköy Legend
Otel’de gerçekleştirilen
organizasyonla kutladı.
Tümçalışanlarınkatıldığıetkinlik,hepbirlikteyapılankahvaltınınardından,günedamgasınıvuransürprizaktiviteyledevametti.Üçanagrubavekendiiçindeyedişeraltgrubaayrılankatılımcılar,kendilerineverilenplan,süre,malzemevegörevlerdâhilindeengüzelarabayıüretmekvepazarlayabilmekiçinkıyasıyayarıştı.Günsonundaortayaçıkansıradışıta-

sarımlarvebutasarımlarlamüşteriyitatminedebilmekadınayapılanpazarlama-satışfaaliyetleri,
tatlıbirrekabetesahneoldu.Sözkonusuaktiviteyletümçalışanlar,hemhepbirlikteeğlenmefırsatıbulduhemdeplanlamanın,iletişiminvetakımçalışmasınınöneminibirkezdaha
gördü.Organizasyonaçıkhavada,canlımüzikeşliğindeyapılanbarbeküpartisiilesonerdi.

Sika artık sıvı membranlarda da “teknoloji lideri”
Sika AG, sıvı membran alanında teknoloji lideri olan
Iotech Group’u satın alarak, sektör liderliğine soyundu.

SikaAG2009yılında,merkeziİngiltere’deolan,ABDveBelçika’daşubeleribulunanIotechGroupLimitet’isatınaldı.IotechGroup’unsatınalınmasıylaSika,yenipazarlara
sahipolmafırsatıyakalarken,nemletetiklenenpoliüretanteknolojisikonusundadaözel
haklareldeetti.
SıvımembranalanındateknolojilideriolanIotechGroup,poliüretansıvımembranların,çatıkaplamavesuyalıtımıuygulamalarındakullanımıiçinformülizasyonu,üretimi
vetedarikikonusundauzmanbirmarka.
Sıvımembranlar,yüksekölçüdekârlıvekrizedayanıklıçatıyenilemepazarındaidealbirmalzemedir.Şirketler,yeniyapımprojelerinibirkaçyıllığınaerteleyebilirken,akan
birçatınınyenilenmesinierteleyemez,çünkübu,üretimindurdurulmasınavebüyükfinansalkayıplarayolaçabilir.Bunedenle,sıvıolarakuygulananmembranlarbugibidurumlardaendoğrutercihtir.Sıvımembranlar,mevcutbitümsistemiüzerinedoğrudan
uygulanaraksökmeveortadankaldırmamasrafınısıfırlar.Özellikleyeşilçatılariçinsıvı
olarakuygulananmembranlar,yüzeyetamamenyapışıkolduğundan,suyalıtımsisteminin
arkasındansugeçişiniönleyerekönemlibirfaydasağlar.

Sika Life
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“Yeşil” bir dünya için
Sika öğütme
uygun
“yeşil” çimento dozkolaylaştırıcısından
kullanıldığında çimento
değirmeninin performansı

Dünyanınkarbondioksitemisyonlarınınyakyüzde 10 oranında
laşıkyüzde5’indensorumluolançimento,buartarken, bir ton zemin
gününinşaatendüstrisindebüyükbirroloynuyor.Bunedenleüreticiler,dahaetkiliveçevredosçimentosu başına enerji
tuüretimmetotlarıgeliştirmekiçindurmaksızın
sarfiyatı yüzde 10
çalışıyor.
oranında azalıyor.
Kireçtaşıayrıştıkça,kaçınılmazolarakkimyasalreaksiyonlardayüzde60oranındaklinkerkaynaklıkarbondioksitsalımıgerçekleşiyor.Kalanyüzde40’lıkoraniseklinkeribin450dereceyeçıkarmakiçingerekenenerjimiktarındankaynaklanıyor.Bununyanısıra,hammaddelerinvemamulçimentonun
öğütülmesiesnasındaciddibirelektriksarfiyatısözkonusuoluyor.
Sika’nın,öğütmekolaylaştırıcılarveperformansarttıcılargibikimyasalişlemlemeajanları,çimentokalitesiniveçimentoöğütmetesislerininüretimetkinliğinigeliştirmekiçin
tasarlanan,yaratıcıçözümleritemsilediyor.Sika,öğütmeperformansınımaksimumaçıkarmakiçinpolikarboksilatpolimerlerkullanan,yeniveeşsizbiröğütmemaddesiteknolojisisunuyor.Buöğütmekolaylaştırıcısındanuygunbirdozkullanıldığındaçimento
değirmenininperformansıyüzde10oranındaartarken,birtonzeminçimentosubaşına
enerjisarfiyatıyüzde10oranındaazalıyor.
Herazaltılmışklinkeriçerikyüzdesi,birmilyontonharmanlanmışçimentobaşınakarbondioksitemisyonunu8.300tonazaltırkengüçgelişiminiiseolumsuzetkiliyor.Sika’nın
performansartırıcılarıylagüçartırmaçözümleri,harmanlanmışçimentoiçerisindekiklinkeriçeriğininyüzde10yada16oranındaazaltılmasınıvearzuedilençimentokalitesinden
tavizverilmemesinisağlıyor.Buşekildebirmilyontonharmanlanmışçimentobaşınayılda80binile130bintonkarbondioksittasarrufumümkünoluyor.

Çimento
değirmeni,
çimento
üretimindeki son
üretim
aşamasıdır.

Sika Grup “Yönetim Kurulu” Türkiye’yi ziyaret etti
Sika Grup Yönetim Kurulu Başkanı
Walter Grüebler, Sika Türkiye’nin
bölgesel bir güç haline geldiğini açıkladı.
SikaGrupşirketlerininYönetimKuruluBaşkanıWalterGrüebler,yönetimkuruluüyeleri,İcraKuruluBaşkanıErnstBartschiveIMEABölgeMüdürüIvenChadwick,SikaTürkiye’yiziyaretetti.
İkigünlükziyaretinilkgününde,öğleyemeğininardındanSabancıMüzesi’ndeki“Efsaneİstanbul:BirBaşkentin8000Yılı”isimlisergigezildi.Boğaz’dagerçekleştirilentekneturununardındangece,hepbirlikteyenilenakşamyemeğiilesonbuldu.ZiyaretinikincigünündeSikaTuzlaFabrikası’ndadüzenlenentoplantıda,SikaTürkiyeGenelMüdürüBoraYıldırımvedepartmanyöneticilerimevcutdurum,potansiyelvehedeflerkonusundakatılımcılarabilgiverdi.DahasonrabirkonuşmayapanWalterGrüebler,SikaTür-

kiye’ninsonbiryıldabaşarıgrafiğinihızlayükselttiğinivebölgeselbirgüçhalinegeldiğiniaçıklayarak,ziyaretindebuamaçlagerçekleştirildiğinibelirtti.
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Güçlü ve
yenilikçi çözümler
Proje Tanımı: İstanbulBalat/EminönüilçesindebulunanveT.C.PlatoMeslekYüksekokulubünyesindeyeralan3katlıyığmayapının,SikaWrapsistemiilegüçlendirilmesi.
İşveren: T.C.PlatoMeslekYüksekokulu
Uygulamacı: TeknomakMakine

•
•
•
•

Proje İhtiyaçları:
Yüktaşımakapasitesininartırılması
Yapıkullanımamacınındeğişmesi
Yapıhasarlarınıntamiri
Sismikgüçlendirmeyapılması

Proje
lu
Yüksekoku
k
le
s
e
M
o
T.C. Plat
nbul
Balat / İsta

Sika Çözümü: Tarihiyarımadadabulunanyapınıneskidokusubozulmadansismikolarakgüçlendirilmesiveonarılmasıtalebidoğrultusunda,ilgiliyönetmeliklerve
standartlaragörestatikçözümlemeyapıldı.Hafifliği,uygulamasınınkolayvehızlıolmasınedeniilekarbonliflidokumalarilegüçlendirmeyapılmasınakararverildi.
Onarım ve Kullanılan Ürünler: Zayıfyüzeylerinkaldırılmasıvegevşekparçalarınuzaklaştırılmasındansonra,aderansastarıolarakSikadur32uygulandıveardındansilisdumanıkatkılıyapısaltamirharcıSikaMonoTop612ileonarımyapıldı.
Güçlendirme ve Kullanılan Ürünler: ProjeihtiyaçlarıvetalepedilengereksinimlerdoğrultusundakarbonliflidokumaSikaWrap300C/30ürünü,Sikadur330
ileyüzeyeyapıştırıldı.Aynızamandakarbonliflidokumaileankrajyapılarakçalışma
tamamlandı.
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Büyüteç

YENİ NESİL SU YALITIM MALZEMELERİ

®

Sikalastic 600 Serisi
Sikalastic 600 Serisi’nin kullanım alanları, betonarme
veya metal çatılarla sınırlı değil. Ürünler, yeni yapılarda
yatay ve düşey yüzeylerde, özellikle de mevcut
yapılardaki yenileme uygulamalarında kullanılıyor.
®
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S

ikalastic® 600Serisi,farklışekillerdetasarlananterasçatılardakullanılmaküzeregeliştirildi.Seri,tekbileşenli,gelenekselpoliüretanesaslısürmesuyalıtımmalzemelerdenfaklıbiryöntemolanMTC(MoistureTriggeredChemistry)teknolojisiilekürlenen,yeninesilsuyalıtımmalzemelerindenoluşuyor.
Anafikirolarak,terassürmesuyalıtımmalzemesiolaraktanımlanabilecekolan
bugrup,katlararasındakullanılançokfarklıözelliktebirtaşıyıcıkeçeilemevcutsistemlerdenayrılıyor.Ürünler,kısasüredekürünütamamlayarak,tümterasalanıvedetaylariletamamenbütünleşiyor;ekyeriolmayan,elastikveuzunömürlüsugeçirimsizbirmembranoluşturuyor.Sikalastic® 600Serisi’ni,tekbileşenlipoliüretanesaslı
diğersuyalıtımmalzemelerindenayıranönemliözelliklerininbaşında,farklıkürlenme

teknolojisisayesindeçokkısasüredekürünütamamlayarakdışhavakoşullarınadayanıklıhalegelmesiveuzundönemdayanımıoldukçayüksekbirkaplamaoluşturmasıgeliyor.
Sikalastic® 600Serisi,farklıamaçlariçintasarlananteraslarda,gezilmeyenvedış
havakoşullarınamaruz,gezilmeyenagregabalastlıveyabahçeteraslardakullanılan,
yaklaşıkyirmideğişikürünükapsıyor.Farklıyüzeyleriçingeliştirilençeşitliastarlar,katlararasındatümyüzeyalanıvetümdetaylardakullanılantaşıyıcıkeçe,sonkatuygulamalarındakullanılanatmosferiketkileredayanımlıürünvebahçeteraslardakullanılmaküzeregeliştirilenkökleredayanımlıürünbunlardanbazıları.Buürünlerden,
tekbaşınayararlanılabileceğigibi,aynıterasiçerisindeoluşturulabilecekdeğişikde-

Sikalastic 621 TC @ 0,75 L / 1,1 kg/m2

Sikalastic Reemat
Premium
Sikalastic 601 BC @ 0,75 L / 1,1 kg/m2

Mevcut alt yüzey

Toprak dolgu

Sikalastic Filtre katmanı
Drenaj levhası
Sikalastic XPS çatı paneli

Sikalastic 622 TR 1,0 L / 1,5 kg /m2

Sika Reemat Premium

Betonarme döşeme (astarlı)

Sikalastic 602 BR 1,5 L / 2 kg /m2

taylardabirliktedekullanılabiliyor.
Sikalastic® 600Serisi’ninkullanımalanlarıbetonarmeveyametalçatılarlasınırlı
değil.Ürünler,yeniyapılardayatayvedüşeyyüzeylerde,özellikledemevcutyapılardakiyenilemeuygulamalarındakullanılıyor.Uygulamayapılabilecekyüzeylerarasındaeskibitümlükaplamalar,taş/briket,karoveahşapyüzeylerdeyeralıyor.
Sikalastic® 600SerisiürünlerileoluşturulansistemlerETAG-005-6gereğinceCE
işaretlemesinesahipvefarklıkürlenmeteknolojilerisayesindemevcutsistemlerden
ayrılıyor.Serininenönemliözelliklerindenbiride“yangındayanım”niteliğinevehem
BS476hemdeFMsertifikasınasahipolması.Teraslardaveözellikle,yaşananmekânlardayapılantadilatlar,ortamdabulunandiğeryapımalzemelerininalevalmasıgibi
çokbüyükbirriskbarındırıyor.Sikalastic® 600Serisihemuygulamaesnasındaböylebirriskiçermemesihemdekürünütamamlamasonrasındaalevdayanımınasahip
olmasınedeniyle,özellikleokul,hastane,petrokimyaendüstrisivehavaalanıgibiyapılardatercihediliyor.Ürünlerleoluşturulansistemkurunun,filmkalınlıkları0,8ila2,2
milimetreolup,malzemesarfiyatları1,5-3,8kilogram/metrekarearasındadeğişiklik
gösteriyor.Belirtilenfilmkalınlıklarının,gerekliperformansölçütlerinebağlıolaraktercihedilmesigerekiyor.
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Söyleşi

Temelleri, Akçimento ve Çanakkale Çimento
ile atılan, Sabancı Holding ve
HeidelbergCement ortak kuruluşu Akçansa,
1996 yılında Akçimento ve Çanakkale
Çimento’nun birleşmesiyle Türkiye’nin en
büyük çimento üreticisi konumuna geldi.

Ç

imento ve hazır beton üretiminde Marmara, Ege ve Karadeniz bölgelerinde
faaliyet gösteren Akçansa, iştiraki olan Betonsa şirketi ile 1998 yılında birleşmesi
sonucunda, Marmara ve Ege bölgelerine yayılmış otuz beşin üzerinde hazır
beton tesisinde “Betonsa” markasıyla hizmet veriyor. Diğer bir iştiraki Agregasa Agrega San. ve Tic. AŞ ile de 2002 yılında birleşerek agrega üretim faaliyetini “Agregasa” markası altında sürdürüyor.
2009 yılı finansal sonuçlarına göre 697,8 milyon TL net satış rakamıyla İSO 500
listesinde elli beşinci sırada yer alan Akçansa, 2009 yılında iç pazarın daraldığı bir
dönemde yeni ihraç pazarlarına yönelerek, yurt dışı satışlarını yüzde 114 oranında
artırdı. Klinker ve çimentoda 2,5 milyonluk ihracat tonajıyla önemli bir rekora imza
attı. Firma, 2011 yılında Çanakkale Fabrikası’nda hayata geçecek olan Atık Isı Geri
Kazanım Tesisi’yle de enerji tasarrufu konusunda çok önemli bir yatırıma imza atıyor. Bu gelişmeler ışığında Akçansa Hazır Beton ve Agrega’dan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Cenk Eren’le görüşerek, firmanın faaliyetleri, hedefleri ve sektöre bakışı konusunda bilgi aldık.
İnşaat, global krizden en çok etkilenen sektörlerden biri oldu. Hazır beton
ve çimento sektörü krizden nasıl etkilendi? 2010 yılında inşaat sektörünün yaşadığı büyümeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?
İnşaat sektöründe gerçekleşen yüksek orandaki daralma, genel olarak hazır beton sektöründe aynı oranda hissedildi. Ancak bu etkiler, devam eden büyük kapasiteli
konut ya da altyapı projeleri sayesinde Betonsa’da minimum seviyelerde yaşandı.
2010 yılında global krizin etkileri azaldıkça, özellikle İstanbul gibi büyük şehirlerde
konut projelerinde artış gerçekleşti ve bu konudaki yatırımlar devam etti. İnşaat projelerindeki artışa paralel olarak, hazır beton sektöründe de oldukça hızlı yükselen
bir trend söz konusu. Kriz nedeniyle bekleyen birçok inşaat işine 2010 yılında başlandı; ekonomik iyileşmeler, tüketicilerin özellikle konuta olan ilgisini yeniden canlandırdı.
Çimento ve hazır beton kullanımında pazar ve potansiyel hakkında neler söyleyebilirsiniz? Türkiye ile Avrupa’yı karşılaştırdığınızda nasıl bir tablo ortaya çıkıyor?
2009 yılında Türkiye’de hazır beton satış miktarı Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB)
rakamlarına göre 69,4 milyon metreküp olarak gerçekleşti ve 2008 yılına göre yüzde 5 daralma gösterdi. Global krizin etkilerinin daha fazla hissedildiği Avrupa genelindeki daralma yüzde 20 civarında oldu. Dolayısıyla Türkiye, hazır beton kullanımı
bakımından Avrupa’da birinci sırada yer aldı.
Hazır beton kullanımı Türkiye’de, Avrupa’dan oldukça sonra başlasa da, geldiği noktada hem üretim kapasitesi hem de kişi başı miktarı açısından Avrupa’nın üzerinde bir ortalamaya sahip. 2009 yılında Türkiye’de hazır beton kullanımı oranı 0,92
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iken, Avrupa ortalaması 0,70 olarak gerçekleşti. Türkiye’deki pazarın hâlâ gelişime
açık ve yapılaşma açısından Avrupa’nın gerisinde olması sebebiyle bu trend, Türkiye’de ileriki yıllarda da devam edecektir. Toplam hazır beton üretimi bakımından
Avrupa birincisi olmamıza rağmen, kullanılan beton dayanımları yüzdelerine bakıldığında Avrupa ortalamasının altında olduğumuz görülüyor. Dolayısıyla bu konuda
atılması gereken bazı adımlar var.
Hazır beton ve çimento sektörünün sorunlarından ve çözüm önerilerinizden
bahsedebilir misiniz?
2008 yılında THBB tarafından yapılan bir anket çalışmasına göre sektörde yaşanan sıkıntıların başında yüzde 25 gibi bir payla kalite denetimsiz beton üretiminden kaynaklanan haksız rekabet yer alıyor. Denetimsiz ve faturasız satış yapan çok
sayıda beton üreticisi, sektöre büyük zarar veriyor. 2008 yılı verilerine göre ülkemizde,
hazır betonların yüzde 57,5’i THBB üyesi kuruluşlar tarafından üretildi. Bu kuruluşlar, standartlara uygun, Kalite Güvence Sistemi (KGS) belgeli hazır beton üretmeye gayret ediyorken, standart dışı üretim yapan çok sayıda beton üreticisinin olması,
haksız rekabet doğuruyor ve kalitesiz ürünler piyasaya sürülüyor.
Sektörde kontrol olmaması, kaliteli üretim için uğraşan THBB üyelerinin zarar
etmesine neden oluyor. KGS belgesi olmayan, ama herhangi resmi bir karar ile de
yasaklanmayan elle üretilen betonun, taşıyıcı sistemlerde kullanılması kesinlikle yasaklanmalı ve inşaatlarda kullanılması zorunlu en düşük beton dayanım sınıfı “C 30/37”
olmalıdır. Yapı denetimi güçlendirilmeli ve sigorta sistemiyle denetlenmelidir. Belediyeler şimdiye kadar olduğu gibi, hazır beton tesislerine ruhsat verirken sadece
çevre koşullarına bakmamalı, standartlara uygun beton üreten tesislere ruhsat verilmeli.

Sika’nın hizmet kalitesini takdirle karşılıyoruz

Akçansa Çimento Fabrikası’nda 24 milyon dolara mal olacak Atık Isı Geri Kazanım Tesisi’nin temelini attınız. Bu yatırım Akçansa’ya ve Türkiye’ye nasıl bir
katma değer sağlayacak?
Çanakkale Fabrikamızda, yirmi dört milyon dolarlık yatırımla hayata geçecek olan
Atık Isı Geri Kazanım Tesisi’ni 2011 yılında devreye almayı planlıyoruz. Eylül ayında
temelini attığımız bu proje, Türkiye’de ve yakın coğrafyamızda bir ilk olacak. Atık ısıdan enerji üretilecek olan 15,2 MW kapasiteli tesiste, yıllık 105 milyon kWh enerji
tasarrufu sağlayacağız. Böylece Çanakkale Fabrikamızda ihtiyaç duyulan enerjinin
yüzde 30’unu atık ısıdan temin edeceğiz. Atık Isı Geri Kazanım Tesisi faaliyete geçtiğinde, enerji tasarrufunun yanı sıra yıllık 60 bin tona yakın karbondioksit emisyonunu da önleyeceğiz. Tesis devreye girdiğinde “Gönüllü Emisyon” standartları arasında en prestijlisi olan “Gold Standart” için başvuruda bulunarak, iklim değişikliğinin
etkilerinin azaltılması konusundaki hassasiyetimizi bir kez daha vurgulayacağız.
Sürdürülebilir büyümenin vazgeçilemez ön koşulu olarak çevreye gösterdiğimiz
duyarlılık, öncelikli hedefimizdir. Özellikle atık yönetimi konusunda gönüllü elçiliğe
soyunduk. Çimento sektöründe atık bertarafına ilişkin yasal zorunlulukları yerine getirerek, atık temin eden ve bu alanda yatırım yapan ilk şirketiz. 2009 yılını çimento
sektöründe alternatif yakıt kullanımı açısından lider olarak tamamlayan Akçansa’nın,
alternatif yakıt kullanımı alanında yaptığı yatırımlar, konuya verdiği önemin göstergesidir. Akçansa Çevre ve Kalite Laboratuvarı da bu anlayışın bir sonucudur.
Akçansa’nın büyük önem verdiği alternatif yakıt kullanımı sayesinde hem yakıt
maliyeti hem de karbondioksit salımı azaltılmış oluyor. Ancak her atık, bu süreç için
uygun olmayabiliyor. Çevreye ve ürün kalitesine zarar vermeyecek atıkların belirlenmesi,
zorlu ve teknik kalifikasyon gerektiren bir süreç. Bu yüzden son teknoloji ürünü analiz cihazlarıyla donatılan Alternatif Yakıt ve Hammadde Laboratuvarı çalışmaları büyük önem taşıyor. Aynı zamanda “Tek Karbon Çift Oksijen” projemizle, faaliyette bulunduğumuz şehirlerde atık sahibi tüm şirketlere, yerel kamu kurum ve kuruluşları
ile belediyelere çözüm ortağı olmayı öneriyor, “Atıklarınızı bize gönderin” çağrısında bulunuyoruz. Atıkların sağlıklı ve güvenli bir şekilde bertarafıyla, bu kurumların
karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olmak hedefindeyiz.

Akçansa olarak 2011 yılı için hedefleriniz, projeleriniz ve yatırımlarınız hakkında bilgi alabilir miyiz?
Akçansa bünyesinde bir “Sürdürülebilirlik Komitesi” kurduk. Bugüne kadar yapılan çalışmaları, tüm fonksiyonların katılımı ile şirket içinde yayma hedefi ile çalışıyoruz.
Bu çerçevede 2010 yılı son çeyreğinde GRI prensiplerine uygun olarak ilk sürdürülebilirlik raporunu yayımlayacağız. Bu alandaki çalışmalarımız için kaynak ayırmaya
devam ediyoruz. Orta ve uzun vadede sanayiye, çevreye ve toplumun geneline sağlayacağı katkıyı göz önünde bulundurarak yatırımlarımızı planlıyoruz. Önceliğimiz alternatif yakıt. Tüm fabrikalarımızda alternatif yakıt kullanım oranlarını Avrupa’daki seviyelere ulaştırmak bizim için son derece önemli.

Sika’yla yürüttüğünüz faaliyetler ve iş birlikleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
Sika ile iş birliğimiz, uzun yıllar uyum içinde devam etti. 2009 ve 2010 yıllarında ana katkı tedarikçimiz Sika oldu. Bugüne dek Sika, sektörel gelişmelere paralel
olarak ihtiyaç duyduğumuz katkıyı en uygun standartlarda üretti ve hizmetimize sundu. Ayrıca yıl içinde gerek kendi ARGE merkezimizden gelen taleplere paralel çalışmalarda gerekse Sika’nın ürün ve müşteri memnuniyeti gözeterek yapmış olduğu ürün geliştirme faaliyetlerinde, çalışmalarımız uyum içinde devam ediyor. Sika’nın
hizmet kalitesi, bize yaklaşımları ve ürün geliştirme konusundaki iş birliği, tüm ilgili departmanlar tarafından takdirle karşılanıyor.

Standartlar, yönetmelikler ve toplam kalite açısından sektörünüzdeki mevcut durumu değerlendirir misiniz?
THBB tarafından 1996 yılında kurulan ve Türkiye’de sektörel denetimin ilk örneklerinden biri olan KGS’nin, deprem kuşağında yer alan ülkemizde beton ve ilgili
ürünlerin kaliteli üretiminin gerçekleşmesinde büyük katkısı olduğunu düşünüyorum.
Tamamıyla gönüllülük esasına göre, zorunlu olmayan bir muayene ve belgelendirme sistemi olarak faaliyetlerini sürdüren KGS’nin, yaptığı denetim ve belgelendirme
çalışmaları, kaliteli yapı üretimine katkı sağlıyor. Hazır beton kullanıcılarının kaliteye talepleri arttıkça, sistemin etkinliği de artacaktır.
Son zamanlarda Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) yönetmelikleri de önem kazandı ve bu konuda üreticilerin üzerindeki baskı arttı. Gerek sahada gerekse şantiyede müşterilerimizin bu konuda bilinçlenmeye başlamasıyla, gerekli donanımsal
ihtiyaçlar da büyük önem kazandı.
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Sosyal Sorumluluk

Çatıdan zemine
Sika katkısı
Sika Hollanda ve Sika Belçika, engelli çocuklara ve
gençlere yönelik çok önemli bir sosyal sorumluluk
projesi için dünya devleriyle bir araya geldi.

B

atıAvrupa’nın,engelliçocuklarayönelikilksporveeğlencemerkeziolan“RonaldMcDonaldCentreOnlyFriends”KuzeyAmsterdam’dainşaedilmeyebaşlandı.Fiziksel,zihinselveyakronikrahatsızlıklarasahip,25yaşınıaşmamışgençlerinveçocuklarınyararlanabileceğimerkezdesporalanları,atletizmparkuru,oyunbahçesi,bisikletparkuru,fitnessodası,yüzmehavuzuvebüyükbirsporsalonuyeralıyor.
Fizikselaktivitelerinyanısıra,masavebilgisayaroyunlarıgibiimkânlarınbulunduğumerkez,engençkonuklarıiçinbiroyunodasınadasahip.
Descol,SikaHollandaveSikaBelçikaişbirliğiylegerçekleştirilenprojede,McDonald’s,Pepsi,PhilipsveVolkerWesselsgibiglobalşirketlerdeyeraldı.MerkezintasarımınıiseBNAGençMimarlarÖdülü’nükazananFactMimarıPeerGlandorfgerçekleştirdi.MimarPeerGlandorf,çocuklarınkendileriniuzmanbirsporcugibi,amaaynı
zamandarahathissedebileceğibiryertasarlamakistediğinibelirtti.Glandorf,tesisin
yalnızcaengellileriçinbirspormerkeziolarakgörülmesiniistemediğini,herkesinrolününolduğubirmerkezolarakalgılanmasıgerektiğinivurguladı.
Tasarımındetaylarınıöneçıkarmakiçin,binamalzemeleriözenleseçildi.PeerGlandorf’un,kulüpbinasızeminininkırmızı,sporsalonuzemininyeşil,yüzmehavuzuzeminininisemaviolmasıgibi,mekânlardahangirenklerinnasılkullanılacağıkonusunda
belirginönerilerivardı.Bubilgilerışığındadoğruzeminlerioluşturmaktazorlanmayan
veprojeyeolumlukatkılardabulunanSika,sporalanındakilabirentleriçindebirçözümönerisigeliştirdi.PulasticLEDCourtile,birsporoyunuesnasındayalnızcaoyununoynandığıalanınaydınlatılmasısağlandı.Böyleliklesporkortu,kullanıcılariçindaha
konforluvepratikhalegetirildi.Binalardabirgüvenlikunsuruolarakdakullanılabilen
PulasticLEDCourt,acildurumlardakaçışrotalarınıaydınlatarakyönlendirmesağlıyor.
Sika’nınkatkısızeminlerlesınırlıkalmadı.SarnafilFPOile5.100metrekarealanınsu
yalıtımıvederzdolgusugibiçeşitliişleredebüyükölçüdekatkısağlanırken,Sikasatışekibi,bilgiveuzmanlığıylaönemlibirsosyalsorumlulukprojesineimzaatmışoldu.
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Sika
Fransa,
gelişmekte olan
ülkelerdeki içme suyu
erişimini garanti altına
almak ve kötü beslenmeyle
savaşmak amacıyla
Antenna Technologies ile
finansal ve teknik
ortaklık anlaşması
nahasatınınAralıkortasında,projeninbaşlamaimzaladı.
sındanyalnızcayediaysonrayapılmasıbekleniyor.

Temel ihtiyaçlara yerel çözümler
O
rtaklıkçerçevesindeilkolarak,Moritanya’tabir“Spirulinaçiftliği”inşaedildi.Kötü
beslenmeylemücadeleetmekiçinkurulançiftlikteyedibinçocuğatedavisağlanacak.
Spirulina,yüksekbesindeğerinesahipbirbesintamamlayıcısıolaraktanımlanıyor.
AntennaTechnologiesveGüneyHindistan’dakiMedicalCollegeofMaduraïtarafından
gerçekleştirilenve1999yılındaDünyaBeslenmeKongresi’ndesunulanklinikdenemeler,
dört-altıhaftakullanılangündebirilaüçgramspirulinanın,beşyaşakadarolançocuklarınyiyeceklerinietkilişekildetamamladığınıgösteriyor.Sudayaşayanbirmikroorganizma
olanspirulina,ılıkiklimlerdebölgeselolaraküretilebiliyorveNouakchott’takiilkspiruli-

Spirulinaçiftliğinde,planlananüçyetiştirmehavuzundan
ilkikullanımahazır.Havuzunsuyalıtımı,öncedenkullanılangelenekselplastikfilmlerden
dahaetkiliveuzunömürlübirçözümolanSikamembranlarıileyapıldı.SikaFransa,söz
konusuprojeyeteknikuzmanlığınyanısırafinansalaçıdandadesteksağladı.
AntennaTechnologieshakkındadahafazlabilgi:www.antenna.ch
Nouakchottçiftliğihakkındadahafazlabilgi:www.antenna-france.org/modules/libre.php?id=106
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Biz’den

Sika bir okul gibidir
Sika Ailesi’nin başarısının temelinde, güçlü ve istikrarlı
bir ekip çalışması yatıyor. Sika’nın, beton ve çimento
katkıları konusunda Türkiye’yi ARGE merkezi olarak
ilan etmesinin ardından, bu başarının mimarlarını
sayfalarımıza taşıdık. Sika Araştırma Geliştirme &
Kalite Kontrol Müdürü Nazmiye Parlak’la konuştuk.

S

ika Türkiye ARGE Departmanı’nın yapısından, organizasyon içindeki görevlerinden ve faaliyetlerinden bahseder misiniz?
SikaTürkiyeARGEDepartmanı,betonvekimyalaboratuvarlarımızdagörevyapan
ikikimyamühendisi,birinşaatmühendisi,dörtkimyateknisyenivedörtinşaatteknisyenindenoluşuyor.Pazarınihtiyacıolanvefarkyaratacakyeniürünlergeliştirmek,ana
faaliyetimiz.Buürünlerin,yayımlanmışilgilistandartlarınagöreperformansdeneylerini
yapıyor,sertifikalarıylabirlikteürünleripazarasunulmayahazırhalegetiriyoruz.
Müşterilerimizinmevcutşartlarınagöreözelsistemveürünlerihızlıbirşekildegeliştirerek
kalıcıçözümlersunuyoruz.ÇimentokatkılarıkonusundaOrtadoğu,Hindistan,Afrika(IMEA)
bölgesindeyeralandiğerSikaülkelerineARGEhizmetiveriyoruz.SikaTürkiye’ninyönetimsorumluluğundabulunanOrtaAsyaveHazarbölgesindekiSikaülkeşirketlerine
ARGEdesteğisağlayarakilgilipersonelieğitiyoruz.Ayrıca,SikaTeknolojiMerkezlerive
MerkezARGEbölümleriyleortakçalışmalargerçekleştirmekvebilgitransferiyapmak,
firmamızınfaaliyetalanınagirenkonulardaulusalveuluslararasıkongrelerekatılmak,yükseklisanstezlerihazırlayan,meslekliselerinedevamedenöğrencileredestekolmakfaaliyetlerimizarasındayeralıyor.
Sika Merkez Yönetimi, Sika Türkiye'yi özellikle çimento katkıları konusunda,
faaliyette bulunduğu IMEA bölgesi kapsamında ARGE üssü olarak belirledi. Bu konuya ilişkin detayları bizimle paylaşır mısınız?
SikaTürkiye'ninARGEüssüseçilmesi,bilgibirikimine,tecrübesineveelemankalitesineduyulangüveninbirgöstergesidir.Bu,hemgurur
vericihemdeilerideTürkiye'yeyapılacakdiğeryatırımlarınvefarklısorumluluklarınbaşlangıcıdır.Şuanda
HindistanhariçtümIMEAülkelerineteknikdesteksağlıyoruz.Buülkelerden,kliker,cüruf,pozolangibiçimentobileşenleriteminederek,ihtiyaçlarınagöreçalışmayapıyor;uygunürünönerisindebulunuyoruz.Bu
zamanakadarÜrdün,SuudiArabistan,Kenya,Güney
Afrika,MısırveLübnan’dakibirçokçimentofabrikasına,kendiüretimşartlarına,proseslerineveçimentobileşenlerineuygunkatkılarönerdik.Tabiiki,tümbuçalışmalarındoğruyapılabilmesiiçinönemlikoşullardanbiri
doğru ekipmandır. Laboratuvarımız, Sika Almanya laboratuvarındadakullanılanensonteknolojiközelliklere
sahipcihazlarladonatılmışdurumda.

Sika Grup tarafından yapılan açıklamalara göre, dünya genelinde gerçekleştirilen toplam satışın yüzde 34'ünü, piyasaya son beş yılda sunulan yeni ürünler oluşturuyor. Sika Türkiye'de durum nasıl?
SadeceyerliüretilenürünleriesasaldığımızdaTemmuz2010verilerinegörebuoran
yüzde 31 olarak gerçekleştirildi. Yurt dışından kardeş Sikalar'danteminedilenürünlerleyüzde34'ünüzerindebiroranaulaşıldığınısöyleyebilirim.Inovasyon,Sikaşirketkültürününvazgeçilmezbirparçası.SikaGrupşirketleriarasındabizdebukonuyu
“vizyon”olarakbelirleyenşirketlerarasındayeralıyoruz.Mevcut
rekabetkoşullarındadeğişimeadapteolamayan,hattadeğişimirakiplerdenönceuygulayamayankuruluşlarınbüyümesimümkündeğil.Tabiikitümbunlarıgerçekleştirirkenetikkurallara
bağlılık,çevreyevesosyalyaşamaduyarlılıkaslatavizvermeyeceğimizkonular.
Pazara yeni sunulan ürün ve teknolojileriniz hakkında bilgi verir misiniz?
Yurtdışındakilaboratuvarlarımızdageliştirilereküretilen
ürünlerinharicinde,SikaTürkiyeolarakgeliştirilenvebuyıl
pazarasunulanürünlerimizmevcut.Çimentoveyaalçıileka-
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rıştırılarakuygulanabilenyüzeybitirmevedüzeltmemacunlarıSidercimveSidercim421;
brütbetonlariçinsıvaastarıSikaPrimer10;arakatdöşemelerivebölmeduvarlariçinsu
yalıtımmalzemesiSikalastic200Wvetabiikihermüşteriiçinözelolarakgeliştirilensayısızkimyasalbetonkatkısıbuürünlerarasındasayılabilir.
Zürih’teki Sika Technology Center’ın faaliyetlerinden ve Sika Türkiye ile ilişkisinden bahseder misiniz?
Sika,altıaydabirteknolojikgelişmelerinpaylaşıldığıtoplantılarorganizeediyor.Buradadünyanınçeşitliülkelerindengelenkimyacıarkadaşlarımızlatecrübelerimizipaylaşıyoruz.AyrıcaRnDInfoCenterplatformundahangiülkehangiürünügeliştirdiyse,sanalortamdaonlinegörebilmeimkânımızoluyor.BudayerelolaraktümSikaülkelerine
bilgiveteknolojitransferini,yereladaptasyonlarlabirliktehızlıbirşekildemümkünkılıyor.
Yapı kimyasalları özelinde bir değerlendirme yapmak gerekirse, ülkemiz ARGE
konusunda hangi konumda bulunuyor?
ÖncelikleTürkiye'dekalitebilincininvekaliteliürünihtiyacınınhergeçengünartması,
bukritereçokönemverenSikagibikuruluşlariçinönemlibirfırsat.Bununyanısıra,yerliveyabancıyapıkimyasallarıfirmasısayısınıngüngeçtikçeartması,bizlerihergündaha
farklıdüşünmeyevefarkyaratabilmekadınadahaçokçabalamayayönlendiriyor.Ülkemiz,bazıalanlardayeniteknolojilerivebilgileritransferetsedebunlarıyerelşartlaraadap-

teedebilmekonusundaAvrupa’ylamukayeseedebilecekARGEbecerisine,hızınavebu
teknolojileridahaekonomikyapabilmekabiliyetinesahip.
ARGE Departmanı olarak, 2011 yılındaki hedefleriniz neler olacak?
Betonkatkılarındagösterdiğimizbaşarıyıveburadasahipolduğumuzbilgiyi,betonunönemligirdisiolançimentoilebirleştirerekmüşterilerimizinihtiyaçlarınauygunoptimalçözümlersunmayıhedefliyoruz.Bölgemerkezlaboratuvarıolarakgörevlendirilmemiz
nedeniyleyurtdışımerkezlaboratuvarlarıilesıkıbirbilgialışverişimizvar.Budabizimiçin
çokönemlibiravantaj...Yurtdışındanithaledilenbirçokürününmüşterilerekısasüredesevkiyatınısağlayabilmekiçin,buürünleriyerelleştirmeçalışmalarımızdevamedecek.
Ayrıca,Sika'dayenigeliştirilen,uzunçalışmasüresinesahipTürkiyeçimentoagregalarıileseçiciliğidahadüşükolanuyumlubirpolikarboksilatpolimerile2011'depiyasaya
farklıkatkılarsunmayıhedefliyoruz.
Sika çatısı altında faaliyet gösteriyor olmakla ilgili düşünceleriniz nedir?
Sika'da17Ağustos1992’denbuyanagörevyapıyorum.2005yılındanitibarende
ARGEveKaliteKontrolMüdürüolarakçalışıyorum.Sikabirokulgibidir.19yılboyunca
hergünyenibirşeyöğrenilirmisorusunagönülrahatlığıile“Sika’dabumümkün”cevabınıverebilirim.Busüreiçinde,Sika'nınkurulduğuülkeninlokalşartlarıneolursaolsun,insansağlığıveçevreyeduyarlılığınahayranlıklaşahitoldum.
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Ödüllü Bulmaca
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SOLDAN SAĞA

YUKARIDAN AŞAĞIYA

1. MimarSinan’ınustalıkeseriolanEdirne’dekiselatincami–Yüksekokul–İlkelbenlik2. Uzlaştırıcı–Yöntemgereği3. Öndegelentanınmışsanatçı–Doktor–Oruçayı4. Denizkuvvetlerigenerali–Nazlı,cilveli–Yuva5. Satrançtaözelbirhareket–Cüzi,kısmi–Boyuneğen
–Sağır6. Trabzon’unbirilçesi–Rusçadaevet–İskambildekoz–Fiiller–Birsorusözü7.
Hastalığayakalanmakorkusu–Harçyoğurmamakinesi8. Değirmenoluğu–Tayyare–Okyanusya’dabiradaülkesi9. Çavuşkuşu,hüthüt–Mihrace–Birsuçişlendiğianda,olayyerindeolmadığınıkanıtlama10. Yönetselyargı–Akşamyemeği–Konya’dabirbaraj11. Kazakistan’ınbaşkenti–HasanSabbah’ınkalesi–Dinlence

1. Atatürk’ünyatı–Su2. Yalnızlıkkorkusu3. Samsun’unbirilçesi–Subay4. Avrupa’da
büyükbiryarımada–Boğagüreşi5. Alışılmış,herzamanki–Projeev6. Vilayet–Denizkulağı–Bağışyapma7. Birhoşnutsuzluksözü–BirJapontiyatrosu8. Birmarangozaleti
–Dâhil–Kiloamperinsimgesi9. Çokbilmişgeçinen–Takımada10. Belirti–Başakakma,
serzeniş11. Afrika’dabirülke–Sırça12. Hile,entrika–Olumsuzlukverenbirönek–Ağabey13. Keçedenyapılmışçadır–Birhayvan14. Şuanda,henüz–Birsüprüntütoplama
kabı15. Işıkşiddetibirimi–Değişiklik16. Ulaştırma–Dalan17. NuriBilgeCeylan’ınbir
filmi–Fas’ınbaşkenti18. Duyuruyoluyla–Karfırtınası19. Hangiyer–Kırmızı

Bulmacının çözümünü kesip adınızı,
soyadınızı ve bölümünüzü yazarak,
kapalı zarf içinde Pazarlama Servisi
Bölümü’nden Ebru Atakan'a,
en geç 3 Ocak 2011 tarihine kadar
gönderiniz. Bulmacayı doğru çözenler
arasından, çekilecek kura ile
belirlenecek 1 kişi, 1 adet İsviçre yapımı
kol saati kazanacaktır.

Şantiyelerden Raflara
Aktarılan Tecrübe

®

Betona
Yapışmada

EN İYİ

Elastikiyette

EN İYİ

Dayanıklılıkta

EN İYİ

