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IŞIKLAR, 2018 BAYİ TOPLANTISINI ANTALYA 
ADALYA ELİT OTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİ 

TÇMB’NİN YENİ BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR OLDU

Işıklar Yapı Ürünleri, 2018 yılı bayi toplantısını, 15-17 Şubat 2018 tarih-
leri arasında Antalya Lara’da bulunan Adalya Elit Otel’de gerçekleştirdi. 
Bayilerin katılımı ile gerçekleşen organizasyon, Işıklar Yapı Ürünleri 

Genel Müdürü Özgür Üzeltürk’ün açılış konuşması ile başladı. Organizasyon 
süresince Işıklar yetkilileri tarafından bayi yetkililerine ürün stratejileri ve 
yeni ürünler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Işıklar Yapı Ürünleri’nin 2017 
Yılı Pazarlama Stratejileri ve 2018 Yılı Pazarlama Hedefleri hakkında detaylı 
bilgiler ise Ürün Yöneticisi Pınar Özçırpıcı tarafından verildi.

Katılımın yoğun olduğu seminerde MSGSÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mus-
tafa Özgünler ve Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu, yangın güvenliği ve yapı 
sektöründe doğal malzemelerin önemi hakkında bilgiler verdi. Sektörde 
büyük ilgi gören Işıklar Ekoklinker ürünü ile ilgili detayların da paylaşıldığı 
toplantıda, Işıklar Yapı Ürünleri bayileri çeşitli turnuvalarla keyifli saatler 
geçirdi. Toplantının son günü ise Işıklar Yapı Ürünleri tarafından başarılı 
bayiler ödüllendirildi.

IŞIKLAR YAPI ÜRÜNLERİ BÜYÜMEYE DEVAM EDİYOR
Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş. Yönetim Kurulu, aldığı kararla klin-

ker pres, taban ve kaplama tuğla ürünlerine ve kendi Ar-Ge departmanı 
tarafından  geliştirilerek geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve Çatı ve Cephe 
dergisinden yılın duvar sistemi ödülünü alan ses ve ısı yalıtımında devrim 
niteliğindeki Ekoklinker 4.0 ürünlerine giderek artan talebi karşılayabilmek 
için atıl duran Tuğla Tünel Fırınlarından birini gerekli tadil ve otomasyon 
yatırımlarını yaparak, Haziran ayında devreye almak için yatırımlara başlama 
kararı aldı.  95 kişilik ilave istihdam yaratılacak yatırımla üretim kapasitesi 
ikiye katlanacak. Yatırımın kârlılığa da olumlu etki yapması hedefleniyor. 

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin 9 
Şubat 2018’de yapılan 60. Genel Kurulu’nda 
Yönetim Kurulu Başkanlığına oybirliği ile 

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat 
Özdemir seçildi. Ülke çapında 7 entegre çimento 
fabrikası ve 3 çimento öğütme ve paketleme tesisi 
bulunan Limak Holding’in Yönetim Kurulu Baş-
kanı Özdemir, görevi Eylül 2014’ten bu yana 
TÇMB Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüten Şefik 
Tüzün’den devraldı. 

ÇUKUROVA YALITIM, 
“THERMFLOOR” İLE 
UYGULAMA KOLAYLIĞI 
SAĞLIYOR

Çukurova Yalıtım’ın ana üretim 
kalemleri içinde yer alan “Yapı-
por” markalı EPS grubu ürünlerine 

1,5 yıl önce katılan “Thermfloor” Yerden 
Isıtma Levhası, pazarda yoluna güçlü bir 
şekilde devam ediyor.

Yerden ısıtma ürünleri, şap altı yalıtım 
malzemesi ve tabana döşenen sıcak su 
borularının sağlıklı dağılımı ile sabitlen-
mesini sağlayan, genleştirilmiş ekspande 
polistren (EPS) köpükten yapılmış bir 
yalıtım levhası.

Bina içlerinde parke altındaki PVC 
boruların montajında kolaylık sağlayan 
ürün, aynı zamanda ısı yalıtımına da yar-
dımcı oluyor.

Thermfloor, uygulama süresi kısa 
olduğundan zaman tasarrufu sağlıyor. 
Radyatörsüz olduğundan mekanlar daha 
kullanışlı hale geliyor ve kullanım alanla-
rını daraltmıyor. Oda içi hava sirkülâsyonu 
az olduğundan alerjik reaksiyonları mini-
mum düzeyde tutuyor. Konforlu ve eşit 
ısınma sağladığı için ısı tavanda birik-
miyor.

Thermfloor’un uygulaması da son 
derece kolay. Şap atılmadan önce zemine 
“yerden ısıtma levhaları” döşeniyor. 
Ardından uygun borular mantar arala-
rından geçirilip şap ile birlikte kapatılıyor. 
Sistem; ev, villa, otel, okul, iş yeri, cami, 
hastane, spor salonu, stat, havuz çevresi 
vb. alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. 


