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İçinde bulunduğumuz yüzyıl, birçok teknolojik imkanı insanlığın hizmetine 
sunarken, bir yandan da çevrenin bozulmasına ve çevre sorunlarının ortaya 
çıkmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, günümüzde çevrenin korunması ve 
iyileştirilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. Her geçen gün artan fosil yakıt 
tüketimi sera gazının artışını, küresel ısınma ve iklim değişikliğini etkilemek-
tedir. Bugün harekete geçilmezse sera gazı salınımlarının yükselerek artık geri 
çevrilemez bir değere ulaşması kaçınılmazdır.

Yalıtım da çevre üzerinde yaşamsal bir önem taşıdığı için dergimizin bu sayı-
sında çevre ve yalıtım konusunu sayfalarımıza taşıdık. Yalıtım, fosil yakıtların 
tüketimini azaltan, bunun sonucunda sera gazlarının emisyonunu kısıtlayan 
ve yaşanabilir bir çevreye katkı sağlayan önemli bir uygulamadır. Avrupa Birli-
ği ve gelişmiş ülkeler, binalardan kaynaklanan karbon salımlarının önlenmesi 
amacıyla  alınacak önlemlerin başına yalıtımı koymuş ve bu yönde önemli 
adımlar atmıştır.

Paris’te toplanan İklim Değişikliği Çerçeve Sözlemesi’nin 21. Taraflar Konferan-
sı’nın sonuç bildirgesinde binalardan kaynaklanan sera gazları emisyonlarının 
azaltılmasının gerekliliği Türkiye dahil, 195 ülke tarafından kabul edilmiş ve 
imzalanmış durumdadır. Sera gazlarının azaltımı konusunda buradaki hedefle-
rin gerçekleşmesi için doğru yalıtım uygulamaları kaçınılmazdır.

Çevremiz ve ülkemiz için hayati önem taşıyan sektörümüzün ihtiyaç duydu-
ğu daha güçlü bir İZODER yaratarak geleceğe taşımak da temel hedeflerimiz 
arasındadır.  Bu amaçla yaptığımız çalışmaları ve statejileri üyelerimiz ile pay-
laşmak, üyelerimizin görüş ve önerilerini almak amacıyla üye buluşması ve 
panel gerçekleştirdik. Panelde İZODER’in ve sektörümüzün daha etkin ve güçlü 
olması için yeni işbirliklerinin ve üyelerimizin katılımının önemi, yalıtım kon-
feranslarının sürdürülebilir olarak gerçekleşmesi, haksız rekabet ile mücadele 
ve iletişim, bilinçlendirme çalışmaları başlıkları öne çıktı.  Yalıtım sektörünün 
ve İZODER’in daha etkin, nitelikli ve hakim seviyeye ulaşması için üyelerimizin 
fikir ve katkıları bizler için büyük önem taşıyor.  

Bu katkılarla atacağımız adımlar aynı zamanda İZODER’in gelecekteki yol hari-
tasını da oluşturacak. Bundan böyle sektörümüzün ve üyelerimizin beklentile-
rine yönelik komisyonlarımızla birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz. 

Saygılarımla 

Daha Güçlü Bir İZODER İçin 
Üyelerimizin Katkıları
Çok Önemli 

04

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı

Tayfun Küçükoğlu





İZODERGİ

12
AB Yolunda Türkiye için

1814

08

mayıs - haziran 2016  Sayı 119

Sahibi 



44 60 

24 
Net Points 98

Vodafone Arena

20 

içindekiler

Yönetim Yeri

Acı Kaybımız

İZODER Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. 
Sn Ertuğrul ŞEN’in Değerli Oğlu

MUSTAFA ŞEN

Seni Unutmayacağız...

İZODER ailesi  



8

Yalıtım sektörünün çatı derneği İZODER, yaptığı 
çalışmaları ve statejilerini üyeleri ile paylaşmak, 
üyelerinin görüş ve önerilerini almak amacıyla 2 

Haziran günü Sheraton Otel Ataşehir’de üye buluşması 
ve panel gerçekleştirdi. 

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu açı-
lış konuşmasında yalıtım sektörünün ve İZODER’in daha 
etkin, nitelikli ve hakim seviyeye ulaşması için üyelerin 
fikir ve katkılarının önemli olduğuna dikkat çekti. Yalıtı-
mın tüm branşlarında yüksek gelişme, dinamizm, ener-
ji ve motivasyon olduğunu belirten Küçükoğlu şunları 
söyledi: “Tüm branşları ile yalıtım, barınmadan çağdaş 
yaşam koşullarına geçişin temel göstergesidir. Yalıtım 
sektörlerimiz, ülkemizin gelişiminden güç alarak hızla 
büyüme potansiyelinde. Hedefimiz ülkemizin ihtiyaçla-

rı, alışkanlıkları, olanakları ve bilimsel doğrular önderli-
ğinde üretici, bayi, uygulamacı ve halkımızın bilinçlen-
mesi hamlesidir. Bilinçlenme hamlemiz sektörümüzün 
hızlı kalkınma hareketini tetikleyecek, ülkemiz gelişi-
mine, çağdaşlaşmamıza katkımızı yükseltecektir. Sek-
törlerimizi geliştirme faaliyetlerimiz üyelerimizin aktif 
katılımı ile gerçekleşecektir.”

Daha sonra yapılan panelde İZODER Yönetim Kurulu 
Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Başkan Vekili Fatih Öktem 
ve Levent Pelesen, üyelerden gelen soruları yanıtladı-
lar. Panelde İZODER’in daha etkin ve güçlü olması için 
yeni işbirliklerinin ve üyelerinin katılımının önemi, yalı-
tım konferanslarının sürdürülebilir olarak gerçekleşme-
si, haksız rekabet ile mücadele ve iletişim, bilinçlendir-
me çalışmaları  başlıkları öne çıktı.  
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Panelin ardından plaket törenine geçildi. 

İZODER Üyeliğinde 10 yılını tamamlayan 

Ece İnşaat, Marshall Boya, İzoyapı İzol., 

Aykimtaş, Terraco, Knauf İnş., İzomar İzol., 

Basaş, Alsecco İnş., İlhan İnş., Baumit, 

Wacker Chemie, Özen Yapı, Emülzer, Tipor 

Mim., Form Akustik, Saint-Gobain Weber fir-

malarına plaketleri Yönetim Kurulu Başkanı 

Tayfun Küçükoğlu, Başkan Vekili Levent Pe-

lesen ve Fatih Öktem tarafından verildi. 

İZODER Üyeliğinde 20. yılını dolduran Özgür 

Atermit, Betek Boya, Himerpa ve Mardav 

Yalıtım’a plaketleri Başkanlar Kurulu Üyesi 

Nuri Bulut tarafından takdim edildi. 

İZODER üye buluşması 
Vedat Sakman’ın verdi-
ği konser ile son buldu. 
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T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İZODER işbirliği ile dü-
zenlenen 2023 enerji verimliliği hedefleri doğrultusunda 
Türkiye için yeni U değerleri ile ilgili rapor sonuçları 8 Hazi-

ran günü Ankara TOBB’da düzenlenen konferansla açıklandı. Açı-
lışta konuşan İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğ-
lu, enerji verimliliğinin, çağdaşlaşan ülkemizin 2023 hedeflerine 
ulaşmasında kritik öneme sahip olduğunu belirterek, binalarda, 
konutlarda sağlanacak enerji verimliliği potansiyelinin ulaşım 
ve sanayiden büyük olduğunu vurguladı. Küçükoğlu, “Ülkemize 
uygun ideal U değerlerinin, akademisyenlerimiz ve gelişmiş ülke 
tecrübeleri, ülkemiz koşulları, olanakları ve 2023 hedeflerimiz 
dikkate alınarak hazırlanması esastır. Atacağımız başarılı adım 
coğrafyamızda örnek oluşturacaktır” şeklinde konuştu. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdü-
rü Selami Merdin, yapılan U değerleri çalışması ile binarlarda 
enerji verimliliği uygulamasında bir dönüm noktası yaşanaca-
ğını, bu sayede binalardaki enerji verimliliğini yönetebilir, ener-
ji tüketimine yönelik strateji üretebilir konuma gelineceğinin 
altını çizdi. Merdin, sürdürülebilir yapılaşma için güvenli yapı 
malzeme, nitelikli iş gücü ve sürdürülebilir yasal düzenleme-
lerin önemli olduğunu ifade ederek bu çalışmanın sonuçlarını 
değerlendirerek gerekli adımların atılacağının bilgisini verdi. 

Ecofys Enerji Verimliliği Baş Danışmanı Thomas Boermans “Türkiye 
İçin Yeni Maliyet Etkin U Değerleri” konulu sunum gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Erol Aracaklı Yıldırım (Beyazıt Üniversitesi), Doç. Dr. Can 
Coşkun (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Ertürk’ün (Balıkesir Üniversitesi) hazırladığı “81 İl için Enerji Pers-
pektifinde Bina Bileşeni U Değerlerinin Tespiti” başlıklı sunum 
Doç.Dr. Can Coşkun tarafından katılımcılarla paylaşıldı. 

Konferansa sektörden ve ilgili bakanlık yetkililerinden temsil-
ciler yoğun ilgi gösterdi.   

 İZODER Yönetim
Kurulu Başkanı

Tayfun Küçükoğlu

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Mesleki

Hizmetler Genel Müdürü
Selami Merdin
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Fransa’nın başkenti Paris, Fransız Devrimi’nden 226 
yıl sonra, 2015 yılının Aralık ayında, iklim değişikli-
ğiyle mücadelenin yeni çerçevesini çizen iklim kon-

feransına ya da 21. Taraflar Toplantısı’na  (COP21) ev sa-
hipliği yaptı. Konferansın sonucunda kabul edilen Paris 
Anlaşması’nın uzun vadeli sonuçlarını öngörmek için er-
ken. Ancak bir değişimin başladığını söylemek çok iddi-
alı olmaz Paris Anlaşması’nın iklim değişikliğiyle müca-
dele açısından ne gibi fırsatlar sunduğunu, eksiklerinin 
ne olduğunu dört soruya yanıt vererek görmek mümkün. 

1- Paris Anlaşması neden önemli?
Bilim insanları, iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden 
korunabilmek için küresel ortalama yüzey sıcaklığındaki 
artışın sanayi devrimi öncesine göre 1,5°C’de sınırlan-
ması gerektiğini belirtiyor. Sıcaklık artışı bugün itibarıy-
la 1°C’yi buldu. Karbon emisyonlarının mevcut seyriyle, 

yüzyıl sonunda sıcaklık artışının 4°C’yi bulması işten bile 
değil. 1,5°C eşiğini aşmamak için küresel emisyonların 
2020’den önce düşüş eğilimine girmesi gerekiyor. 

Anlaşmanın en olumlu taraflarından birisi, taraf ülkele-
rin iklim bilimcilerin ana mesajını nihayet anlamış gö-
rünmesi. Paris Anlaşması’nda uzun vadede sıcaklık artı-
şının 1,5°C’de sınırlandırılmasının önemine yapılan vurgu 
önemli. Anlaşma ile taraf ülkeler, bu hedefe ulaşılması 
için küresel emisyonlarda düşüş eğiliminin bir an önce 
başlaması ve yüzyılın ikinci yarısında net karbon emis-
yonlarının sıfırlanması gerekliliğini de tanıyor. 

2- Anlaşma hükümleri iklim değişikliği-
nin önüne geçmeyi garanti ediyor mu?
Paris Anlaşması’nın geniş bir mutabakat zemini oldu-
ğunu söyleyebiliriz. Her bir ülke için net emisyon azal-
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tım hedeflerinin, açıkça belirtilmiş sorumluluk ve yaptı-
rımların bulunduğu bir iklim rejimi olasılığı 2009 yılında 
Kopenhag İklim Konferansı’nda ortadan kalkmıştı. Bir-
leşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne 
(BMİDÇS) taraf 195 ülkeden küresel emisyonların yüzde 
95’inden sorumlu 187’si Paris İklim Konferansı öncesin-
de ve konferans sırasında kendi kapasiteleri çerçeve-
sinde belirledikleri emisyon azaltım katkılarını (INDC) 
masaya koydu. Paris Anlaşması, bağlayıcı emisyon azal-
tım hedeflerinin değil, bu katkıların üzerine inşa edildi. 
Oluşturulan geniş mutabakat zemini tarafların nere-
deyse tümünden alkış aldı.

Ancak madalyonun diğer tarafına da bakmakta fayda 
var. 2015 yılı, kaydedilen en sıcak yıl olarak tarihe geçti. 
2016 yılının Mart ayı da 1880 yılından beri ölçülen en 
sıcak Mart ayı oldu.1 Yapılan analizlere göre Paris An-
laşması öncesinde sunulan katkılar yerine getirilirse, 
21. yüzyıl sonunda 2,7 – 3,7°C daha sıcak bir gezegende 
yaşayacağız. Sıcaklık artışını 1,5°C’de sınırlama hedefi 
ile masaya koyulan katkılar arasında önemli bir açık 
var. Bu, “emisyon açığı” olarak adlandırılıyor. Emisyon 
açığının ortadan kaldırılması için gerek 2020 öncesi, 
gerekse 2020 sonrasına ait emisyon azaltım hedefleri-
nin yükseltilmesi gerekiyor. 

3-  Türkiye yeni iklim rejiminin
neresinde?
Türkiye, Paris İklim Konferansı’ndan tam iki ay önce, 
ulusal katkı beyanını BMİDÇS Sekretaryası’na sundu. 
Ülkemizin emisyonları, 1990-2014 yılları arasında yüzde 
124 oranında artış gösterdi. Sunulan katkı ise, emisyon-
ların 2030 yılında referans senaryoya göre %21 oranında 
azaltılacağı idi. İlk bakışta olumlu görünen bu katkının 
tercümesi şu oldu: (i) Emisyonları, -artış hızını artırarak- 
15 yıl içerisinde yüzde 100 oranında artırmak, (ii) 2030 
yılında kişi başına düşen emisyon miktarında Japonya, 
Almanya, İngiltere gibi ülkeleri geçmek.

Türkiye’yle beraber üst orta gelir sınıfında yer alan 
Meksika, Çin ve hatta Güney Afrika gibi ülkeler ulusal 
katkı beyanlarında emisyon artış hızlarını düşürüp, 2030 

yılına kadar emisyonlarda azalma eğilimini başlatacak-
larını beyan ederken, Türkiye ortaya koyduğu “emisyon 
artış hızını artırma” hedefi ile uluslararası kamuoyu-
nun olumsuz tepkisiyle karşılaştı. Yeni iklim rejiminde 
başta Yeşil İklim Fonu olmak üzere iklim finansmanı 
mekanizmalarından yararlanma hedefi güden Türkiye, 
müzakere masasındaki diğer ülkeleri üzerine düşen 
adil pay ölçüsünde sorumluluk aldığına tam olarak ikna 
edemeyerek bu hedefin uzağına düştü. 

Paris Anlaşması’nın kabulünden bugüne geçen beş ay 
zarfında, Türkiye’nin uluslararası iklim politikasındaki 
iki temel önceliğinin halen iklim finansmanından ya-
rarlanmak ve mutlak emisyon azaltım taahhüt etme-
mek olduğunu görüyoruz. Ancak stratejide birtakım de-
ğişiklikler olduğu da ortada. Başlangıç olarak, Türkiye 
22 Nisan’da New York’ta düzenlenen imza töreninde 
Paris Anlaşması’na resmi imza atan 175 ülke arasında 
yer aldı. 2020’de düzenlenecek İklim Konferansı’na ev 
sahipliği yapma niyetini açıklayan ülkemiz, bunun için 
aktif lobi çalışmalarına da başladı. En önemlisi, 2020 
yılından önce ulusal katkı beyanının yeniden değerlen-
dirilmesi gündeme gelmeye başladı.

Bu adımları olumlu ama ihtiyatla karşılamak gereki-
yor. Türkiye’nin iklim değişikliğiyle mücadelede üzerine 
düşen sorumluluğu yerine getirmesi için emisyonlarda 
düşüş eğilimini 2020 yılı öncesinde başlatması gereki-
yor. Bunun için emisyon azaltım hedefini artırmamız, 
kalkınma ve enerji politikalarımızı gözden geçirmemiz, 
yenilenebilir enerjiye dair hedefleri yükseltmemiz, 
enerji verimliliği potansiyelimizi hayata geçirmemiz, 
ulaşım, sanayi gibi karbon ayak izi yüksek sektörlerde 
düşük karbonlu kulvarlara doğru dönüşümü daha fazla 
zaman kaybetmeden başlatmamız gerekiyor. 

Enerji verimliliği ve elektriğin öncelikli sektörler oldu-
ğunu söyleyebiliriz. AB İlerleme Raporu’na göre enerji 
verimliliği konusunda hiç bir ilerleme kaydedilemedi. 
Elektrik talebini karşılamak için başlıca seçenek olarak 
hala yeni kömür santrallerinin kurulmasından bahse-
diliyorken, ülkemizin uzun vadeli emisyon hedeflerini 
iyileştireceğini beklemek fazla iyimserlik olabilir.



4- Özel sektörü ne bekliyor?
Paris Anlaşması ile çerçevesi çizilen yeni küresel iklim 
rejiminde sıkı kurallar yok. Ancak geleceğin nasıl şekil-
lenmesi gerektiğine dair hükümetleri, şehirleri, iş dün-
yası ve sivil inisiyatifleri hedefleyen açık göstergeler 
mevcut. 

Finansman ile başlayalım. Paris Anlaşması ile önümüz-
deki dönemde finansmanda önceliğin düşük emisyonlu 
ve/veya iklim değişikliğine dayanıklılığı sağlayacak yatı-
rımlara verilmesinin öneminin altı çizildi. Bu, hem özel 
sektör hem de kamu sektörüne açık bir sinyal veriyor. 

Bu sinyalin en yoğun olduğu sektörlerden birisi kömür 
sektörü. Kömür, yüksek karbon içeriği nedeniyle iklim 
değişikliği üzerinde etkisi en yüksek fosil yakıt. Son üç 
yıl içerisinde, aralarında Dünya Bankası ve Avrupa İmar 
ve Kalkınma Bankası’nın da bulunduğu pek çok uluslara-
rası finans kuruluşu ile OECD üyesi ülkelerin ihracat-it-
halat bankaları kömür yatırımlarını istisnai durumlar 
dışında ya da topyekûn terk etme kararları aldı. Benzer 
politikalar ING, Credit Agricole, JP Morgan ve HSBC gibi 
birçok özel banka tarafından da uygulamaya sokulurken 
Axa, Allianz gibi özel sermaye fonu ve emeklilik fonları 
da kömür sektörüne yaptıkları yatırımlardan çıkıyor. 900 
milyar ABD Doları’nı bulan değeriyle dünyanın en bü-
yük emeklilik fonu olan Norveç Emeklilik Fonu da kömür 
yatırımlarından çekildi.  Küresel kömür tüketimi azalır-
ken, dünyanın en büyük özel kömür şirketi olan Peabody 
Enerji, 14 Nisan 2016 tarihinde iflasını açıkladı. 

Paris Anlaşması sonrasında kömür projelerinin finans-
manı ve toplumsal kabulü giderek zorlaşırken anlaşma, 
yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına 
yeni dönemde öncelik verilmesinin gerekliliğini bir kez 
daha ortaya koydu. 2015 yılında küresel ölçekte kurulan 
yeni elektrik enerjisi kapasitesinin yarısı yenilenebilir 
enerjiye dayalı. Uluslararası Enerji Ajansı’na göre beş 
yıllık dönemde kurulu güce yapılacak eklemelerin üçte 
ikisinin yenilenebilir enerjiye dayalı olması bekleniyor. 
Yeni kurulu gücün yarısını güneş ve rüzgâr enerjisi oluş-
turacak. Bu değişimi piyasa şartları ve düşen maliyetler 

besliyor. Güneş enerjisinden elektrik üretmenin maliyeti 
son beş yılda neredeyse yüzde 80 oranında düştü. 2040’a 
kadar maliyetlerin yüzde 48 daha azalması bekleniyor.2

Bu bağlamda, enerji verimliliği konusundaki girişimlere 
de değinmek gerekiyor. 16 ülke ve 60’tan fazla organi-
zasyonun içerisinde yer aldığı “Binalar ve İnşaat için 
Küresel İttifak Oluşumu”, küresel emisyonların yüzde 
30’undan sorumlu binalar sektöründe enerji tüketimi-

nin önemli ölçüde azaltılması amacını güdüyor. Enerji 
verimliliği gerek Paris Anlaşması’nda, gerekse Birleş-
miş Milletler tarafından Eylül ayında kabul edilen Sür-
dürülebilir Kalkınma Hedefleri çerçevesinde yer alan, 
“herkes için sürdürülebilir enerji” hedefi altındaki te-
mel yapı taşlarından birini teşkil ediyor. Sürdürülebilir 
Kalkınma Hedefleri’yle 2030 yılında enerji verimliliğin-

16
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de iyileşme hızının ikiye katlanması hedefleniyor.
Bu girişimlerin birer başlangıç olduğunun altını çizelim. 
İleri doğru adımlar da atılıyor. İngiltere Merkez Başka-
nı Mark Carney’in başkanlığını yaptığı Finansal İstikrar 
Kurulu (Financial Stability Board – FSB), COP21’de ya-
pılan açıklamayla “İklimle Bağlantılı Finansal Bildirim 
Görev Gücü” adı verilen yeni bir yapı ile şirketlerin iklim 
değişikliği kaynaklı risklerinin kamuoyuyla paylaşılaca-
ğı bir mekanizma için çalışmaların başladığını belirtti.  

Buna göre, şirketlerin iklim değişikliği kaynaklı üç ana 
risk unsuru konusunda kamuoyunu bilgilendirmeleri 
amaçlanıyor:
(i) İklim değişikliğinin etkilerinden kaynaklanan riskler.
(ii) Şirketlerin iklim değişikliğinin meydana gelmesinde-
ki sorumlulukları nedeniyle maruz kalabilecekleri riskler.
(iii) Sektörel dönüşüm sonucunda oluşacak riskler.
 

Orta vadede ne ile karşı karşıya kalınabileceğini ta-
hayyül edebilmek için, Finansal İstikrar Kurulu Başkanı 
Mark Carney’e kulak verebiliriz. Carney’e göre özel sek-
törün emisyon azaltım stratejilerini hazırlaması, stra-
tejilerin ulusal emisyon azaltım hedefleriyle uyumlu 
olması, nihai olarak da sıfır net emisyonu amaçlaması 
gerekiyor. Carney, eğer önümüzdeki 10 yıl içerisinde dü-
şük karbonlu yatırımlara doğru kademeli bir dönüşüm 
gerçekleşmezse, şirket bilançolarını ve dolayısıyla fi-
nansal istikrarı riske edecek keskin U dönüşleriyle karşı 
karşıya kalma olasılığının yüksek olduğunu belirtiyor.

Türkiye’nin BMİDÇS’ye sunduğu ulusal katkısında yer 
alan yüzde 21 emisyon azaltım hedefinin, aslında emis-
yonların önümüzdeki 15 yılda iki katına çıkarılması an-
lamına geldiğini belirtmiştik. Enerjiyi bugünden daha 
verimsiz kullanıp 30 yıl öncesinin teknolojileriyle üre-
tim yapılmadığı takdirde, bu hedefin Türkiye ekonomisi 
ve iş dünyası için herhangi bir değişimi gerektirmediği 
ortada. Ancak küresel gelişmeler karşısında küresel öl-
çekte rekabetçi olmanın yolu, iklim değişikliğine ilişkin 
riskleri tanımaktan, emisyon azaltımı için iddialı hedef-
ler belirleyip bunları uygulamaya koymaktan geçiyor. 
Bu kabiliyeti gösterebilen şirketlerin geleceğin ekono-
misinde daha etkin olacağını öngörüyoruz.

Son Söz
Paris Anlaşması ile taraflar, iklim biliminin ortaya koy-
duğu bulgularla uyumlu uzun vadeli hedefler konusun-
da anlaştılar. Bu olumlu, ancak söz konusu uzun vadeli 
hedefler çerçevesinde nasıl uygulamaların hangi hızda 
hayata geçirileceği kritik öneme sahip.  

Paris Anlaşması’nın sonuçlarını değerlendirmek için 
de 226 yıl beklememiz gerekmeyecek. Önümüzdeki 4-5 
yıllık süreçteki değişim ve dönüşüm durumu analiz et-
mek için yeterli. Unutmayalım, 1,5°C hedefi için küresel 
emisyonların 2020 yılından önce düşüş eğilimine gir-
mesi gerekiyor. 

1 http://climate.nasa.gov/news/2432/

2 Bloomberg New Energy Finance, New Energy Outlook 2015,

http://www.bloomberg.com/company/new-energy-outlook/
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Müteahhit : AHM İnşaat
Proje Müellifi : Ahmet Başar - Belgin Acınar 
Binanın Taban Alanı : 1800 m2

Binanın Yüksekliği : 53 metre
Uygulama :  Çizgi Ötesi Yapı - Ömer Beken
Kullanılan Yalıtım Malzemeleri: Kalekim’in su yalıtımı 
ürünlerinden 12.000 m2 perde duvarda İzoblok 2K+ ve 
İzoline Astar, 3000 m2’lik havuz alanında İzolatex Plus, 
5000 m2’lik teras alanlarında ise Elasticool  ile su yalı-
tımı sağlanan projede ayrıca  Epotech W, Pah Bandı ve 
Dilatasyon Bandı da kullanıldı.

İskenderun’da yer alan AHM Port City, rezidansları, 5 
yıldızlı oteli, mağazaları, ortak alanlarıyla modern bir 
yaşam merkezi olarak tasarlandı. Projenin su yalıtımı 
uygulamalarında Kalekim’in geniş ürün gamından yüksek 
elastikiyete sahip, radyan ısı enerjisini yansıtarak tasar-
ruf sağlayan kaplama malzemesi Elasticool ile birlikte, 
İzoblok 2K+, İzoline Astar, İzolatex Plus, Epotech W ürün-
leriyle birlikte Pah Bandı ve Dilatasyon Bandı kullanıldı.
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İçinde bulunduğumuz yüzyıl, birçok teknolojik imka-

nı insanlığın hizmetine sunarken, bir yandan da in-
sanlığın ortak mirası olan çevrenin bozulmasına ve 

çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle, günümüzde doğal çevrenin korunması ve 
iyileştirilmesi giderek önem kazanan bir konu haline 
gelmiştir. Dünyada ve ülkemizde birçok sektörde yer 
alan birçok kuruluş, çevresel sorumluluklarını yerine 
getirebilmek için üretim yönetimine ilişkin kararlarda 
çevre konularına duyarlı yaklaşımlar sergilemekte ve 
çevreye olumsuz etkileri en az olabilecek yatırımlara 
yönelmektedir. Çevresel faktörlerin sanayicinin reka-
bet gücü açısından giderek önem kazanmakta olduğu 
önümüzdeki süreçte, bu sorumluluklarını yerine ge-
tiren firmalar, gelecekte ayakta kalabilen işletmeler 
olabilecek, eko-inovasyon ve eko-verimlilik gibi yön-
temler ise ön plana çıkan kavramlar olacaktır. 

Çevresel ve ekonomik performansı buluşturan bir yöne-
tim stratejisi olan Temiz Üretim (Eko-verimlilik) kavramı, 
ülkemizde ilk kez 1999 yılında Tübitak ve TTGV tarafın-
dan yazılan sanayi sektörü raporuyla gündeme gelmiş, 
2011 yılında “Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapa-
sitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Progra-
mı” kapsamında bir alt-program olarak Birleşmiş Millet-
ler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) sorumluluğunda ve 
TTGV tarafından Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) 
işbirliği ile yürütülen ulusal ölçekte tek program olmuş-
tur. Bu yaklaşım, hem üretim maliyetlerinden tasarruf 
sağlanmasına katkıda bulunmakta, hem de işletmelerin 
gelirleri için yeni kaynaklar yaratabilmektedir.

BTM’de Eko-Verimlilik uygulamaları 2011 yılında ozon 
tabakasını incelten şişirici gazlar yerine ikame gazla-

rın kullanımına geçiş projesiyle birlikte başlamış, 2014 
yılında İZKA ve TTGV işbirliği ile imzalanan protokol 
çerçevesinde “İzmir’de eko-verimlilik uygulamalarının 
yaygınlaştırılması” programı ile hız kazanmaya devam 
etmiştir. İZKA ve TTGV tarafından sanayi kuruluşlarına 
yapılan çağrı ve sonrasında yapılan değerlendirmeler 
neticesinde firmamız, 19 firma arasından seçilerek, uy-
gulanabilir eko-verimlilik projelerine sahip, bu program 
kapsamında destek ve hibe almaya hak kazanan 4 fir-
ma arasında yer almayı başarmıştır.

İZKA ve TTGV işbirliği ile yürütülen bu program kapsa-
mında, firmamız bünyesinde proje ekipleri oluşturu-
larak, amaç ve hedefler belirlenmiş, öncelikli alanlar 
belirlendikten sonra, eko-verimlilik fırsatlarının tespiti 
yapılmıştır. Üst yönetimin onayı ve desteği ile birlikte, 
tespit edilen eko-verimlilik fırsatları içerisinden kızgın-
yağ kazan baca ısısından enerji elde edilmesi ve bitüm-
lü membran atıklarının geri kazanımı olmak üzere iki 
projemizin hayata geçirilmesine karar verilmiştir.



İZKA ve TTGV ile yapılan sözleşmeler sonrasında toplam 
bedelleri ~150.000 $ olan projelerimizin uygulaması 6 
ayın sonunda tamamlanmış, altı ay boyunca da izleme 
ve performans ölçümleri yapılmıştır. 2015 yılının Aralık 
ayında izleme süreçleri tamamlanan projelerimiz halen 
uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmakta olup, projeler 
için yapılan tüm (makine-techizat, personel, sarf mal-
zeme vb) harcamalar, İZKA ve TTGV tarafından hibe ve 
geri ödemeli destekler ile desteklenmiştir.

Yıllık ortalama 110.000 $ tasarruf 
sağlanmakta olan bu projelerle;
 Yıllık ort. 100 ton atık azaltımı,
 Yıllık ort. 100 ton hammadde tasarrufu,
 Yıllık ort. 2,5 milyon kwh enerji tasarrufu sağlanmak-

tadır.

Eko-Verimlilik yöntemi, işletmelerin pazarın değişen 
dinamiklerine adapte olmalarını sağlayan, dünyada uy-
gulamaları giderek artan ve gelişen bir araçtır. Avustur-
ya, Kanada, Almanya gibi ülkelerde Eko-Verimlilik mer-
kezleri oluşturulmuş, danışmanlık ve eğitim hizmetleri 
verilmekte olup, bu tür merkezlerin ülkemizde de ha-
yata geçirilerek yerel kalkınma ajansları ile desteklen-
mesi firmalarımızın dünya pazarlarına açılmasına da 
büyük katkı sağlayacaktır. 

Bu tür uygulamaları gerçekleştiren şirketler, özellikle 
yalıtım sektöründe rekabetçi baskılara daha atak bir 
şekilde yanıt verebilecek, müşteri ihtiyaçlarını ve ar-
tan talepleri karşılayabilecek ve aynı zamanda çevreyi 
koruyarak toplumsal sorumluklarını yerine getirebile-
cektir. Sanayi sektöründe, bu tür uygulamaların ger-
çekleştirilebilmesi için, her düzeydeki personelin ekip 
çalışmalarına özendirilmesi, uygulamaların günlük iş-
leyişin bir parçası haline getirilmesinin desteklenmesi 
büyük önem arz etmektedir. 

BTM, İZKA ve TTGV tarafından desteklenen bu projeler-
de takım olmanın ruhunu göz ardı etmeden  “sürdü-
rülebilirlik için eko-verimlilik” sloganı ile birlikte yola 

çıkmış ve yalıtım sektöründe eko-verimlilik projeleri ile 
birlikte örnek ve öncü teşkil edecek projelerle bir ilki 
daha gerçekleştirmiştir. 
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İzocam’ın sosyal sorumluluk bilinciyle 
hayata geçirdiği ve üniversite öğrenci-
lerine büyük fırsatlar sunan 16. İzocam 

Öğrenci Yarışması’nın sonuçları belli oldu. 
Beyaz Rusya’nın Brest kenti için “Sosyal 
ve iklimsel bağlamda sürdürülebilir, ço-
ğaltılabilir yerleşim” senaryosu geliştiren 
41 ekip içinden finale kalan 9 proje açık 
jüri oturumuna katıldı. Yarışmada İstan-
bul Teknik Üniversitesi Mimari Tasarım 
bölümünden Gencay Çubuk birinciliğe hak 
kazanırken Yıldız Teknik Üniversitesi Bina 
Araştırma ve Planlama bölümünden Fer-
hat Bulduk ile İstanbul Teknik Üniversitesi 
Mimari Tasarım bölümünden Ayça Yazıcı 
ikinci, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümünden Onur Karadeniz üçüncü oldu.

Yetkin öğretim görevlileri ve uzman mimarlardan oluşan Jüri yarışma süreçlerindeki aktif rolüyle ve özverili çalış-
malarıyla hem yarışmaya hem de öğrencilerin gelişimine katkı sağladı. İTÜ Makine Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç, Günarda Enerji firmasından Y.Mimar Ali Erkan Şahmalı, ODTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi 
Prof Dr. Celal Abdi Güzer, İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Y.Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Suyabatmaz-Demirel Mi-
marlık firmasından Y.Mimar Hakan Demirel ve Dilekçi Mimarlık firmasından Y.Mimar Durmuş Dilekçi ile ODTÜ Makine 
Fakültesi öğretim üyesi Prof Dr. Mehmet Çalışkan  İzocam 16. Öğrenci Yarışması’nın seçkin Jürisi içinde yer aldı. 

Her fakülte ve bölümden katılımın sağlanabildiği yarışma ‘Bir Senaryo Bir Proje’ başlığıyla gerçekleştirildi. 68 üniver-
siteden 280 öğrencinin başvurduğu yarışma iki aşamada yapıldı. Öğrenciler yarışmanın ilk aşamasında, sürdürülebilir 
kent yaşamını içeren senaryolarını hazırladılar. Jüri değerlendirmesi sonucu teslim edilen 41 senaryodan 11 tanesi 
ikinci aşamaya geçerek senaryoları projelendirmeye hak kazandı. 23 Nisan 2016’da gerçekleşen açık jüri oturumunda 
ise proje sahipleri projelerini 10 dakika süresince jüriye anlatma ve jüriden gelen görüşlerle kendilerini geliştirme şan-
sı buldular. Başarı belgesiyle birlikte kitap seti hediye edilen finalistler arasından dereceye giren birinci proje 8 bin, 
ikinci proje 6 bin ve üçüncü proje 4 bin TL ödül kazandı. Ayrıca yarışmada dereceye giren ilk üç proje 25-28 Mayıs ta-
rihlerinde Beyaz Rusya’nın başkenti Minsk’de düzenlenecek uluslararası finalde ülkemizi temsil etmeye hak kazandı. 

İzocam Öğrenci Yarışması’nın Beyaz Rusya’da gerçekleşen uluslararası finalinde ülkemizi temsil eden Yıldız Teknik 
Üniversitesi’nden Ferhat Bulduk ile İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Ayça Yazıcı’nın projesi Jüri Özel Ödülü almaya 
hak kazandı. 7 yıldır Isover ile uluslararası bir boyut kazanan İzocam Üniversite Öğrencileri Yalıtım Yarışması’nın fina-
listleri üçüncü kez Jüri Özel Ödülünü ülkemize kazandırdı. Yarışmada Bulgaristan birinci olurken Güney Afrika ikinci, 
Romanya ise üçüncü oldu. Belarus, Finlandiya, Romanya ve Türkiye ise jüri özel ödülüne layık görüldü.
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İstanbul Kağıthane’de bulunan proje mimari çözümleri 
ve konumu itibarıyla bölgenin en seçkin projelerinden-
dir. Halen yalıtım çalışmaları devam eden projede iklim 

şartlarına en uygun ısı yalıtım sistemi “Alsecco Ecomin 
Sistem ” seçilmiştir. Her mekanda mükemmel bir ısı kon-
foru yakalanması amacıyla proje yönetimi ile birlikte tüm 
detaylar en ince ayrıntısına kadar çözülmüş, uygulamada 
gerekli tüm kurallar çerçevesinde ısı yalıtımı sağlanmıştır. 
Son kat uygulamasında ise doğal şartlara dayanıklı, mi-
neral esaslı son derece rahat nefes alabilen, kolay uygu-
lanan ve su itici özelliğe sahip Alsecco dekoratif kaplama 
ve Alsecco Doğanın Dokunuşları serisinden Venüs Effect 
kullanılacaktır. Böylelikle binanın konstrüksiyonunun dış 
hava şartlarından etkilenmeden korozyon güvenliği ve dış 
cephe dayanıklılığı arttırılmıştır. Son kat için ise Alsecco 
Silikonlu boya ve ahşap görünümlü boya seçilmiştir.  

Proje adı : Nef Points 98
Proje Yeri : Kağıthane - İstanbul
Yüklenici Firma : Nef 
Uygulayıcı Firma : Milim İnşaat Müh. Tic. Ltd. Şti.
Metraj : 7.000 m2    

Sistem Ürünleri:

3)
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Her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kut-
lanıyor. İzocam da çevre ve karbon salımları 
konusundaki aktif çalışmaları ile hassasiyetini 

ortaya koyuyor. Şirket 2015 yılında, su yönetimi, enerji 
yönetimi ve verimliliği, iklim değişikliği, sorumlu üre-
tim, işgücü ve istihdam, ürünler ve sistemleriyle top-
lumu sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı taahhüt etti. 
Yine 2015’te aldığı ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemleri 
Belgesi, Camyünü ve Taşyünü için Çevresel Ürün Beyan-
ları, karbon ayak izi beyanları, enerji ve enerji tüketimi 
kaynaklı sera gazı azaltım projeleri ve onaylanan sera 
gazı izleme planlarıyla bu taahhütlerini yerine getiri-
yor. Ülkemizin INDC hedeflerine ulaşılmasının sadece 
doğru yalıtımla gerçekleşebileceğini vurgulayan İzo-
cam’ın 2016 yılındaki önemli hedefleri arasında ise ISO 
14064 Sera Gazı Yönetimi Onayı’nı almak bulunuyor.

Her geçen gün artan fosil yakıt tüketimi sera gazının 
artışını, dolayısıyla da küresel ısınmayı etkiliyor. Ener-
jisinin yüzde 75’ini ithal eden ülkemizde küresel ısın-
maya karşı, ulusal karbon envanteri çıkarılması, sektör-
lerin azaltım hedeflerinin belirlenmesi gibi çalışmalar 
gerçekleştirilirken, sektörlerin sera gazı miktarlarına 
göre karbon vergisi toplanması da gündemdeki önlem-
ler arasında yer alıyor. İzocam kurum kültürünün oda-
ğındaki sürdürülebilirlik taahhütleri ile temiz çevre ve 
enerji verimliliğini sahipleniyor.

Ülkemizde yalıtım sektörünün oluşması ve gelişmesi-
ni sağlayan İzocam, yalıtım ile çevre ve enerji konuları 
arasındaki ilişkinin kamuoyuna anlatılmasında uzun 
yıllardır öncü rol üstleniyor. Çünkü doğru uygulamalar-

la yapılan “kalın yalıtım” sayesinde enerji giderlerini ve 
buna bağlı olarak da karbon salımlarını önemli ölçüde 
azaltmak mümkün… İzocam ayrıca kurumsal sosyal so-
rumluluk projeleri geliştirerek, AR-GE çalışmalarını çev-
re dostu ürünler üretmeye adayarak, tesislerinde enerji 
yönetim sistemlerini uygulayarak ve çevresel ürün be-
yanlarıyla hem topluma hem de sektörüne karşı üzeri-
ne düşen görevi yerine getiriyor.



İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut; “50’yi aşkın yıldır 
ürünlerimizle ülke ekonomisine 110 milyar dolarlık 
enerji tasarrufu sağladık. Bu miktar 12 bin 500 hasta-
neye, 29 adet Marmaray’a (Marmaray’ın ilk hat açılışı 
ve istasyonlarının maliyeti 3,3 milyar dolar) ve 3 yıllık 
turizm gelirimize eşittir. Ayrıca 200 milyon ton petrole 
eşdeğer (TEP) enerji tasarrufunun gerçekleşmesinde 
katkıda bulunduk. Bir başka ifadeyle 1.360 havaala-
nı ve 2 milyon 300 bin futbol sahasına eşdeğer olup 
dünya ile ay arasındaki mesafenin 32 katıdır. Yalıtım 
sektöründe enerji, çevre ve sürdürülebilirlik konuları-
nı sahiplenen ve bu alanlarda geliştirdiğimiz nitelikli 
işlerle büyüyen sayılı firmalardan biri olmanın guru-
runu yaşıyoruz” diyerek İzocam’ın çevreye verdiği öne-
me dikkat çekiyor.

İzocam’da çevreye saygı kapsamında kurumsal bilinç 
düzeyinin de sürekli arttığını söyleyen Nuri Bulut, bu-
nun en güzel örneklerinin sahip oldukları Çevresel Ürün 
Beyanı Belgesi (EPD) ve ISO 50001 Enerji Yönetim Siste-

mi Belgesi olduğunun altını çiziyor. “1 Nisan 2015 tarihi 
itibariyle camyünü ve taşyünü ürünler için EPD (Envi-
ronmental Product Declaration - Çevresel Ürün Beya-
nı) Belgesi’ni alarak Türkiye’de Isı Yalıtım Malzemeleri 
üreticileri içinde EPD Belgesi’ne sahip ilk kuruluş olduk. 
EPD Belgesi, ürün veya hizmete ait doğrulanmış nicel 
çevresel bilgilerin şeffaf olarak toplumla paylaşımını 
ve böylece çevreye olumsuz etkileri daha az olan ürün 

ve hizmetlerin teşvik edilmesini amaçlıyor. 2014 yılında 
aldığımız ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi ise 
enerji tüketimimizde ve dolayısla sera gazı salımımızda 
azalmayı hedeflediği için enerji tüketimimizin azalma-
sına yönelik sistemlerimizi ve süreçlerimizi iyileştirme-
mize katkı sağlıyor.”

2015 yılında ülkemizin Birleşmiş Milletler İklim Değişik-
liği Çerçeve Sözleşmesi Sekreteryası’na sunduğu Ulusal 
Katkı Niyet Beyanı (INDC) hedeflerine ancak yalıtım ile 
ulaşılabileceğini vurgulayan Bulut “Sera gazı salımları-
nın azalması için binalarda alınacak önlemler son de-
rece önemlidir. Beyanda yeni yapılan konut ve hizmet 
binalarının Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği’ne 
uygun şekilde, enerji etkin olarak inşa edilmesinin ge-
rekliliği yer alıyor. Diğer taraftan binalarda Enerji Kim-
lik Belgesi oluşturularak sera gazı salımlarının kontrol 
altında tutulması ve enerji tüketimlerinin yıllara bağlı 
olarak azaltılması zorunluluğu da vurgulanıyor.  INDC 
beyanında yeni ve mevcut binaların enerji verimli hale 
getirilmesinde vergi azaltımı, kredi gibi teşvik kanalla-
rının geliştirilmesi gerekliliği ise bir kez daha hatırla-
tılıyor. INDC’de yer alan hedeflere ulaşılması için yeşil 
bina ve pasif ev tasarımlarının yaygınlaştırılması ile 
enerji ihtiyacının minimuma indirilmesinin öneminin 
altı da çiziliyor. İşte bu maddelere ulaşmak için yalıtım 
devreye giriyor. INDC’nin Binalar ve Kentsel Dönüşüm 
bölümünde yer alan pasif evlere ulaşılması sadece 
doğru tasarım ve kalın yalıtım uygulaması ile mümkün 
olabilir” dedi. 
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İlki Adana Tüyap Fuarı’nda Dünya Polistren Grup’un organizasyonu 
ile gerçekleşen Polistren-Poliüretan Yapı Malzemeleri Üreticileri 
Sektör Toplantısı’nda sektörde faaliyet gösteren kuruluşların bir 

araya gelmesi sağlandı. Antalya-Porto Bello Hotel’de yapılan ikinci 
toplantıda sektörde güç birliğinin sağlanması, sektör kriterlerinin 
oluşturulması ve resmi anlamda kurum faaliyetlerinin gösterilebil-
mesi için  Polistren-Poliüretan Yapı Malzemeleri Üreticileri Derneği’nin (POLİDER) kurulması kararı alındı. Ankara Cong-
ressium’da gerçekleşen üçüncü toplantı ile Yönetim Kurulu ve Yönetim Organları belirlendi. Katılımcıların tümünün oyu 
ile Dünya Polistren Grup Kurucu Genel Müdürü Bülent Kunt, Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Merkezi İstanbul 
olarak belirlenen POLİDER’in Yönetim Kurulunu; Bşk. Yrd. Mustafa Ilık, Bşk. Yrd. Zeynel Çapar, Sekreter Selçuk Küçükali, 
Sayman Selman Özlü, Üye Turgut Toprak, Üye Kerem Bozkurt, Üye Galip Özyurt oluşturdu. 

Türkiye’deki inşaat sektöründe, yapı kimyasalları alanında 
yeni ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine öncü olmak, 
kalitenin sürekliliğinin korunmasına katkıda bulunmak ve 

bu ürünlerin doğru kullanılması konusunda sistematik çözüm-
ler üretmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam eden 
Koramic Yapı Kimyasalları; Bozüyük’deki dev yatırımını faaliye-
te geçirdi. Yapı Kimyasalları sektöründe dünya çapında 110 yılı 
aşan deneyiminin ışığında Türkiye pazarındaki gelişimini de 17 
yıldır büyük bir hızla sürdüren Koramic; 2013 yılı sonunda proje 
çalışmalarına başladığı ve geçtiğimiz Kasım ayı içinde faaliye-
te geçirdiği Bozüyük’deki yeni fabrikasıyla yaklaşık 15 milyon 
dolarlık bir yatırımın ilk bölümünü tamamlayarak büyümesini sürdürüyor. Bilecik’e bağlı Bozüyük’de 22 bin metrekare 
arsa üzerinde bir teknoloji üssü olarak tasarlanan ve ilk etap için yaklaşık 9 milyon USD’lık yatırımın gerçekleştirildiği 
yeni tesis; 11 bin metrekare inşaat alanı ve 8 bin metrekarelik kapalı alanda yıllık 190 bin ton üretim kapasitesiyle 
dikkatleri üzerine topluyor. Gelişime ve kalitede sürekliliğe olan inancıyla Koramic;  AR-GE departmanı için çok özel 
bir alana yer verdiği yeni fabrikasında, tamamen son teknoloji ekipmanlarla donanımı gerçekleştirilen modern labo-
ratuarlarda, Belçika’daki genel merkezi ve Fransa’da bulunan kardeş şirketleri ile ortak çalışmalarına devam ediyor. 
Türkiye’de toplam 4 üretim tesisinde, %20’si ihracata yönelik olmak üzere 130 bin tondan fazla yapı kimyasalının 
üretim ve satışını gerçekleştiren Koramic; Eczacıbaşı Grubu ile birlikte hayata geçirdiği ve iş ortaklığının devam ettiği 
VitrA Fix  ve  VitrA Therm markalı ürünlerin yanı sıra 2012 yılında üretimine başladığı yeni markası CERMIX ile birlikte 
yapı sektörüne 250’den fazla ürünle hizmet veriyor. 
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Dünyanın lider yapı kimyasalları üreticisi olan 
Mapei geliştirdiği öncü ürünler ve sistem çö-
zümleriyle yapı sektöründeki standartları tanım-

lamaktadır. Mapei çevreye duyduğu sorumluluk sonucu 
uluslararası sertifikalarla ödüllendirilmiş, eko sürdürü-
lebilirlik kriterlerine uygun pek çok ürün ve sistem ge-
liştirmektedir. Tüm dünyada ekolojik olarak sürdürüle-
bilir yapı sektörü dayanıklılığını yıllar boyunca koruyan 
belgeli, yüksek teknoloji ürünü MAPEI sistemleri kullan-
mayı tercih etmektedir.

Mapei’nin felsefesi yapının ve son kullanıcılarının ihti-
yaçlarına cevap veren maksimum kaliteyi ve yıllara mey-
dan okuyan dayanıklılığı sunan tam sistem çözümleri 
geliştirmektir.  Mapei Yapı-Turkey Build’de yapı sektörü 
profesyonellerinin ihtiyaçlarını göz önüne alınarak geliş-
tirdiği tam sistem  çözümlerinden, seramik ürünleri, su 
yalıtımı, zemin kaplamaları, beton tamiri, yapısal güç-
lendirme, tarihi yapıların restorasyonu, deprem koruma, 
ısı yalıtım ve dekoratif kaplama sistemlerini sergiledi.

Teras, Balkonlar, Banyolar ve Yüzme
Havuzları  için Tam Sistem
Mapei teras ve balkonlar için MAPELASTIC Sistem ile  
yıllar boyunca ilk günkü görünüm ve fonksiyonelliği-

ni koruyan çözümler 
sunuyor. Teras, bal-
kon, banyo ve yüzme 
havuzlarında 20 yılı 
aşkın süredir kulla-
nılan, çift bileşenli, 
esnek çimento esaslı 
harç MAPELASTIC, dü-
şük sıcaklıklarda bile 

yüksek esnekliğini korur. Tesviye şapından, özel üretim 
köşe yalıtım bantlarına kadar tüm detayları kusursuz 
bir sistem oluşturmak için kullanılan ürünler sayesinde  
estetik ve konfor bir arada sunulur. 

MAPELASTIC Sistem ile birlikte kullanılan özel yapıştırıcı 
ADESILEX P9 EN 12004 standartlarına uygun olarak C2TE  
olarak sınıflandırılmıştır.  Derz dolgusu KERACOLOR FF’nin 
17 farklı rengi  vardır ve  EN 1388 standartlarına uygun ola-
rak CG2 WA olarak sınıflandırılmıştır. Sistemde kullanılan 
silikon MAPESIL AC’nin 31 farklı renk seçeneği vardır.  

Doğal Taşların Yapıştırılması için Hızlı Sistem
Yapı piyasasına sunduğu sistem çözümleriyle her zaman 
bir adım önde olan Mapei, doğal taşlar için hızlı ve gü-
venilir bir yapıştırıcı 
olan GRANIRAPID’i artık 
Türkiye’de üretiyor. İki 
bileşenli bu özel yapış-
tırıcıyla, nem ve suya 
hassas doğal taşlar şe-
kil, renk veya desen bo-
zulması riski olmadan 
uygulanabilir. Ayrıca 
zeminlerin çok kısa sü-
rede yaya trafiğine açıl-
masını sağlayan hızlı 
kürlenme özelliğiyle, 
onarım işleri için de ideal bir alternatif oluşturur. GRA-
NIRAPID, EN 12004 standartlarına uygun olarak C2FS1 ola-
rak sınıflandırılmıştır. Sistem içinde kullanılan özel derz 
dolgusu ULTRACOLOR PLUS, küfe dayanıklı Bio-Block 
teknolojisi ve su itici özelliğini vurgulayan DropEffect 
özelliklerinin yanısıra efloresans sonucu oluşabilecek 



31

renk değişimlerini de engeller. Renk paletinde 30 rengin 
yer aldığı ULTRACOLOR PLUS EN13888 standartlarına uy-
gun olarak  CG2 WA olarak sınıflandırılmıştır.

Endüstriyel Çatılar için Uzun Ömürlü Su 
Yalıtım Çözümü
Mapei, esnek bir TPO türevi olan FPO’dan ürettiği su ya-
lıtım örtüsü Mapeplan T ile, düşük eğimli çatılar için 
mükemmel bir su yalıtım çözümü sunuyor. Mapeplan T, 
yüksek dayanımlı polyester veya cam tülü file donatılı 
olarak esnek polyolefin FPO’dan üretiliyor. Açıkta kalan 
veya balastlı çatı uygulamaları için mekanik olarak sa-
bitlenen membran sistemleriyle beraber özellikle dü-
zensiz alt yüzeyler için tam yapıştırma sistemi de pazar-
daki mevcut çözümlere yeni bir alternatif oluşturuyor. 
MAPEPLAN T membranları, tek multi-ekstrüzyon kapla-
ma işlemiyle üretiliyor ve donatı yerleştirilmesi ön la-
minasyonsuz yapılıyor. Örtülerde üst katmanın standart 
rengi smart white, alt katmanınki siyahtır. Mapeplan T 
UV dayanımlıdır ve tüm hava koşullarına dayanır.

Yeni Nesil Püskürtmeyle Uygulanan
Membran; PURTOP

Yapı endüstrisi için 
öncü ürünler yarat-
maya odaklanan Ma-
pei AR-GE tarafından 
geliştirilen PURTOP 
yeni nesil su yalıtım 
membranıdır. Yüksek 
yırtılma dayanımı, ola-
ğanüstü esnekliği ve 
kimyasallara dayanımı 
sayesinde, PURTOP 400 
M geniş düz çatılar ve 
köprü tabliyelerinde su 

yalıtım membranı olarak kullanmak için uygundur. Aynı 
zamanda, özel karakteristiği nedeniyle, hem yeni hem de 
eski yapıların su yalıtımında kullanılabilir. PURTOP 400 M, 
düz çatılar (yaya trafiğine uygun çatılar, ters çatılar ve ye-
şil çatılar) için PURTOP Çatı Sistemi ve araç trafiğine uygun 
düz çatılar, köprü tabliyeleri ve viyadükler için PURTOP 
Tabliye Sistemi’nde kullanılan su yalıtım membranıdır. 

Bazı uygulama örnekleri arasında bahçeli teras ve ters 
çatıların su yalıtımı, saç metalden yapılmış düz çatıların 
su yalıtımı, stadyumlardaki basamak ve oturma yerleri-
nin su yalıtımı (uygun bitirme ürünüyle birlikte), köprü 
ve viyadük tabliyelerinin su yalıtımı sayılabilir.

İç Mekan Dekorasyon Uygulamaları için 
Mapei’den Yenilikçi Öneri; ULTRATOP LOFT
Canli,  davetkar, prestijli yaşam ve çalışma alanlarında 
doğru atmosferin yaratılması, kişiliği vurgulayan estetik 
seçimler ve  işlevsel gereksinimlerin birleşimiyle müm-
kündür. Çimento esaslı yüzeyler sıradan yöntemlerin çok 
ötesinde orijinal ve yaratıcı seçenekler sunar.  Mükemmel 
bir uyumla birlikte var olabilen estetik ve işlevselliğin düz-
lemselik ve ton geçişleriyle birleşerek,  kesintisiz  zeminle-
rin oluşturulduğu çağdaş iç mekanlar yaratmak Mapei’nin 
yenilikçi çözümü ULTRATOP LOFT un arkasında yatan fikir-
dir. ULTRATOP LOFT serisinde iki farklı ürün vardır: ULTRA-
TOP LOFT F ve ULTRATOP LOFT W. İlk ürünün bitiş tekstürü 
hafifçe pürüzlüyken, ikinci ürün daha incedir, her ikisi de 
daha sofistike mekanlar talep eden son kullanıcıların ve 
yaratıcı tasarımcıların gereksinimlerini karşılamada kulla-
nılır. Yüksek performanslı cimento bazlı zemin kaplaması 
ULTRATOP LOFT, mekanik ve aşınma dayanım özellikleri sa-
yesinde yaya trafiğinin yüksek olduğu kentsel alanlarda da 
kesintisiz zeminler yaratmak için kullanılabilir. 

Isı Yalıtım Sistemlerine Mapei Desteği
Tüm dünyadaki 77 yıllık tecrübesini, MAPEI Wallmerk Isı 
Yalıtım sistemleri ile pazarın hizmetine sunan Mapei, 
yüksek teknolojiyle ürettiği ısı yalıtım sistemleri ve kap-
lama ürünleriyle birlikte, kaçırılmayacak bir destek pake-
ti de öneriyor. Proje keşfiyle başlayan Mapei hizmetleri, 
uygulama öncesi proje renklendirme hizmeti ve enerji 
kimlik belgesiyle ta-
mamlanıyor, üstelik 
bu hizmetlerin hep-
si ücretsiz. Seçkin 
MAPEI Wallmerk Isı 
Yalıtım ürünlerini ter-
cih edenler, ayrıca 10 
yıl ürün garantisi de 
elde ediyor.
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Baumit  İnovasyon Merkezi,  küresel ısınmanın etki-
si ile değişen iklim koşullarına yanıt verecek, uzun 
ömürlü sistemler geliştirmeye devam ediyor. Bau-

mit Power Sistem, yüksek darbe dayanımı ile zorlu hava 
koşullarına yanıt vermek için geliştirilen yepyeni bir ısı 
yalıtım sistemi.

Avrupa’da yapılan araştırmalar, hava koşullarına bağlı ola-
rak yapı kabuğunda oluşan hasarların son 30 yılda 15 kat 
arttığını gösteriyor. Avrupa’da birçok ülkede dolu tehlikesi 
haritaları çıkarılarak yüksek hasar oluşabilecek bölgeler 
belirleniyor. Bu çalışmalar dış cephe ısı yalıtım sistem-
lerinin de artık yüksek darbe dayanımlı olmasını zorunlu 
olduğunu gösteriyor. Baumit, bu verilerden yola çıkarak 
geliştirdiği Power Sistem ile ekstrem hava koşullarına yük-
sek dayanıklılık gösteren cepheler üretilmesini hedefliyor.

Küresel ısınmanın bir etkisi olarak karşımıza çıkan ani 
sıcaklık değişikleri ve bahar mevsimlerinin kaybolması 
sonucunda yapı kabuğundaki termal gerilmeler artıyor. 
Ani ısınıp, ani soğuyan yapı kabuğu bu gerilmeler altın-

da yüksek yüzey gerilmelerine maruz kalıp çatlama eği-
limi gösteriyor. Dolu simülasyon cihazları ile darbe daya-
nımlarına göre test edilen Baumit Power Sistem’in ana 
bileşenleri cephelerde yüksek elastikiyet ve dayanıklılık 
sağlanıyor. Sistemin ana bileşenleri olarak PowerFlex ve 
SilikonTop ürünleri sunuluyor.

PowerFlex ile zorlu hava koşullarında, özellikle dolu şek-
linde yağış alan bölgelerde yüksek darbe dayanımı sağla-
nıyor. Yapılan testler PowerFlex hazır sıvası ile ısı yalıtım 
levhası üzerine yapılacak 3 mm’lik taşıyıcı sıva katmanı 
ile 10 Joule’luk darbe dayanımı elde etmenin mümkün ol-
duğunu gösteriyor. Taşıyıcı sıva kalınlığı 5 mm’ye çıkarıl-
dığında bu dayanım ≥ 15 Joule mertebelerine yükseliyor.

Power Sistem içerisinde sunulan Baumit SilikonTop sili-
kon esaslı hazır kaplama ise taşıyıcı sıva katmanı ile eş-
değer esneklik ve darbe direnci elde edilmesini sağlıyor. 
Sistem bir bütün olarak dış ortam koşullarına en yüksek 
direnci gösteriyor.

Baumit Power Sistem, darbelere karşı yüksek dirence ih-
tiyaç duyulan soğuk iklim kuşağındaki tüm cephelerin 
yanı sıra okul, kreş veya oyun alanları gibi direkt darbele-
re maruz kalan cephelerde, 
garaj ve otopark gibi araç 
çarpmalarına maruz kalan 
alanlarda, kamu binaları 
ve apartman girişlerinde 
tercih edilebilecek ideal 
bir ürün olarak gösteriliyor.
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İşveren      : Akfen İnşaat A.Ş.
Yüklenici  : Dost İnş. ve Proje Yönetimi A.Ş.
Yalıtım Taşeronu  : TB Yalıtım Müh. Ltd. Şti.
 
Uygulama Detayları : 
72.000 m²  Temel Su Yalıtımı (Grobeton + Astar + İki Kat 
PE3 + Keçe + Koruma Betonu) 
28.000 m²  Perde Su ve Isı Yalıtımı  (Astar + İki Kat PE3 + 
XPS + Koruma Levhası) 

Akfen İnşaat AŞ.’nin işvereni olduğu, yükleniciliği-
ni Dost İnş. ve Proje Yönetimi A.Ş.’nin üstlendiği 
ve yalıtım uygulamalarının BTM bayisi TB Yalıtım 

Müh. Ltd.Şti tarafından yapıldığı Eskişehir Şehir Hastane-
si projesinde kalitesiyle kendini ispatlamış olan BTM su 
yalıtım ürünleri kullanıldı. Yeni başlayan projenin temel 
su yalıtımı kapsamında, grobeton üzerine ilk olarak BTM 
BTR100 astarı sürüldü. Ardından iki kat yalıtım olarak BTM 
Elastobit serisi 3 mm kalınlıkta PE3 ürünleri, şalümo alevi 
ile eritilerek yapıştırıldı. Yalıtım membran katmanı üze-
rine de, yalıtımı koruma amaçlı keçe serilmesi ardından, 
koruma betonu uygulamasına geçildi. Benzer uygulama, 
temel perde duvarlarında da tatbik edildi.

BTM BTR-100, su yalıtımında astar olarak kullanılan su 
bazlı sıvı bitüm emülsiyonudur. Bitümlü su yalıtım kat-
manlarının uygulandıkları yüzeye yapışma performansı-
nı arttırarak başarılı yalıtım uygulamalarının yapılma-
sına katkıda bulunur. Elastobit PE3 ise cam tülü veya 
polyester keçe taşıyıcılı, SBS (styrene-butadiene-styre-
ne) ile modifiye edilmiş bitümden üretilmiş, alt ve üst 
yüzeyleri PE (polietilen) film kaplı, yüksek elastik özellik 

gösteren, şalümo veya sıcak asfalt ile uygulanan  su ya-
lıtım örtüsüdür. Soğuk iklimler için tasarlandığı gibi, her 
türlü esneklik gerektiren yüzeyde yapılacak olan su ya-
lıtımlarında BTM Su Yalıtım Örtüsü Elastobit alt ve orta 
kat örtüsü olarak kullanılabilmektedir. 
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Cam sektörünün global oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde 
faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük düzcam üreticilerinden 
olan Şişecam Düzcam, tüm dünyada gürültü kirliliğine dikkat 

çekmek için 27 Nisan tarihinde Yapı-Endüstri Merkezi’nde ‘Gürültü 
Farkındalığı Günü’ne özel konferans düzenledi. Ünlü mimarların ka-
tılımıyla Şişecam Düzcam’ın ev sahipliğinde düzenlenen konferansta 
katılımcılar gürültü kontrolü konusunda bilgilendirilerek, gürültü ko-
nusuna alanında uzman mimarlar ile dikkat çekildi. 27 Nisan Ulusla-
rarası Gürültü Farkındalığı Günü’nde düzenlenen ‘Mimarlar Gürültüyü Tartışıyor’ konferansına ODTÜ Mimarlık Fa-
kültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Gönenç Sorguç, Öncüoğlu Mimarlık Yönetim Kurulu Üyesi Önder Kaya, Yazgan 
Mimarlık Kurucu Ortağı Kerem Yazgan ve Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı Hakan Demirel, gürültüyü 
farklı bakış açılarıyla değerlendirerek masaya yatırdı. Prof Dr. Arzu Gönenç Sorguç’un, “ses kavramı” “ses yalıtımının 
tasarımdaki önemi” “gürültünün insanın sağlığı üzerinde yarattığı olumsuz etkiler” gibi konularla ilgili bilgi pay-
laştığı konferans kapsamında, konuşma yapan ünlü mimarlar da yaşam konforu için tasarım süreçlerinde gürültü 
kontrolünün önemi, cephelerde gürültü kontrolü ile ilgili mimari yaklaşımlarını ses, mekan, malzeme, insan ilişkisi 
üzerinden aktarma fırsatı buldu.
Gürültü kontrolü ile ilgili farkındalığı artırmak isteyen Şişecam Düzcam, “Mimarlar Gürültüyü Tartışıyor” konferansı ile 
şehirleşmenin gereği her geçen gün artan çevresel gürültünün insanlar üzerinde yarattığı fizyolojik ve psikolojik olum-
suzlukların altını çizdi. Şişecam Düzcam, ürettiği ileri teknoloji Şişecam Akustik Lamine Camlarla çevresel gürültünün bi-
naların içerisine girişini azaltarak gürültünün yarattığı olumsuz etkileri en aza indirip bireylerin yaşam kalitesini artırıyor. 

Endüstriyel harç üretiminde dünya lideri Weber, Weber Akademi bünyesinde, 
üniversite öğrencilerinin mesleki pratiklerini geliştirmek, teorik bilgi düzeyleri-
ni desteklemek amacıyla düzenlediği eğitimlere devam ediyor.Weber Akademi 

ekibi, İstanbul Aydın Üniversitesi Yapı Denetim Bölümü öğrencileri için gerçekleştir-
diği “Binalarda Su Yalıtımı Uygulamalarında Son Yenilikler” konulu eğitimin ardından, 
Mart ayında Samsun Canik Başarı Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencileri ile bi-
raraya geldi. Teknik Uygulamalardan sorumlu Ürün Yöneticisi Abdülkadir Akhan tara-
fından verilen eğitimin ilk aşamasında su yalıtım uygulamaları ve yenilikler üzerine 
teorik bilgiler aktarılırken, programın ikinci bölümünde öğrenciler Weber uygulama 
uzmanları ile birlikte pratik yapma imkânı buldular. Uygulama ekipmanlarının, uygu-
lama alanlarının ve malzemelerin tanıtıldığı bölüm mimarlık öğrencileri tarafından 
yoğun ilgi ve katılım gördü.
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Türkiye’nin en köklü sanayi kuruluşları arasında 
yer alan Şişecam bugün dünyada düzcam, cam 
ambalaj ve cam ev eşyası sektörlerinin tümünde, 

yani camın her alanında üretim yapan tek Topluluk’tur. 
Şişecam Topluluğu’nun düzcam alanındaki faaliyetle-
rini yürüten Şişecam Düzcam ise alanında Avrupa’da 
2’nci, dünyada ise 5’inci büyük üretici durumundadır. 
Şişecam Düzcam Türkiye’nin yanı sıra Bulgaristan, Ro-
manya, Almanya, Slovakya, Macaristan, Rusya, Hindis-
tan ve Mısır olmak üzere toplam 9 farklı ülkede üretim 
faaliyetlerini sürdürmektedir. 

“Mimari camlar” (düzcam, buzlu cam, ayna, lamine cam, 
kaplamalı cam), “otomotiv camları”, “güneş enerjisi 
camları” ve “beyaz eşya camları” olmak üzere dört ana 
ürün grubunda faaliyet gösteren Şişecam Düzcam, in-
şaat, otomotiv, enerji, beyaz eşya, mobilya ve tarım gibi 
birçok farklı sektöre girdi sağlamaktadır. Rekabet gücü-
nü müşteri ihtiyaçlarını tam olarak karşılayan nitelikli 
ve kaliteli ürünlerinden alan Şişecam Düzcam, ürünün 
fabrikadan çıkışından, müşteriye ulaştığı ana kadar 
her aşamayı iyileştirmeye yönelik birçok proje yürüt-
mekte, bu alanda yeni projeler geliştirmeye de devam 
etmektedir. Pazarlama faaliyetleriyle de destek verilen 
bu sektörlerde karar vericiler ve nihai tüketicilere yöne-
lik olarak çok çeşitli faaliyetler sürdürülmektedir. Ürün 
eğitimleri ve bilinçlendirme faaliyetlerinden, projelere 
özel teknik destek sağlamaya kadar birçok farklı hizmet 

ile karar vericilerin çözüm ortağı 
olan Şişecam Düzcam, pazarlama 
faaliyetlerini yine bu geniş çerçe-
vede sürdürmektedir.

Bu bağlamda, Türkiye’nin ilk çift 
cam üreticisi olan Şişecam Düz-
cam’ın Isıcam Sistemleri markası, 
sağladığı daha iyi yalıtım saye-
sinde, 42 yıldır ısıtma ve soğut-
madan oluşan enerji giderlerin-
de milyarlarca dolarlık tasarruf 
edilmesini sağlamıştır. Camdaki 
üstün teknolojisi ve yılların ge-
tirdiği deneyimle her yaşam ala-
nının ihtiyacına yönelik çözümler 
sunan Isıcam Sistemleri; C serisi, 
S serisi ve K serisi ürünleri ile ısı, 
güneş, gürültü kontrolü, emniyet 
ve güvenlik gereksinimlerinin her 
birini ya da hepsini bir arada kar-
şılayabilmektedir.  Evlerin bulun-
duğu kattan konumuna, baktığı 
yöne; dış faktörlerden bulunduğu 
iklim koşullarına kadar değiş-
kenlik gösteren gereksinimler, 
Isıcam Sistemleri’nin farklı ürün 
kombinasyonlarından oluşan ge-
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niş ürün yelpazesiyle karşılanmaktadır. Türkiye’nin tek 
çift cam markası olan Isıcam Sistemleri, Isıcam Yetkili 
Üreticileri ile birlikte yılların birikimini ve ileri teknolo-
jisini kullanarak birbirinden farklılaşan bu ihtiyaçlara 
profesyonel çözümler üretmektedir. 

Günümüzde tüm dünyada enerji kaynaklarının hız-
la tükeniyor olması, doğal gaz, kömür gibi yakıtların 
kullanımının doğaya karbon salınımını artırarak küre-
sel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli nedenini 
oluşturması; mevcut enerjinin verimli kullanılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Şişecam Düzcam da gelecek nesil-
lere yaşanabilir bir dünya bırakmak için bu konuda hem 

enerji tasarrufu sağlayan ürün geliştirme hem de bilinç 
artırma çalışmalarını sürdürmektedir.

Enerjisinin yüzde 70’ini ithal eden ülkemizde enerji tüke-
timinin yaklaşık yüzde 30’u binalarda gerçekleşmektedir. 
Binalardaki ısı kayıplarının yüzde 30’u yalıtımsız pen-
cerelerden kaynaklanmaktadır. Bu durum doğrama ve 
camların enerji tasarrufu açısından önemini ortaya koy-
maktadır. Pencerelerde cam alanı doğrama alanına göre 
daha fazladır. Bu nedenle binalarda doğru cam kullanımı 
ile daha fazla enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 

Türkiye’de bugün mevcut konut stoğunun yarısının pence-
relerinde hala tek cam kullanılmaktadır. Oysa mevcut ko-
nutların camlarının tamamının Isıcam S veya Isıcam K’ya 
dönüşmesi durumunda yılda 2,5 milyar dolar enerji tasar-
rufu imkanı bulunmaktadır. Tek cam veya sıradan çift cam 
kullanımı nedeni ile meydana gelen enerji kaybıyla, her yıl,

-
bilecek bir enerji maliyeti olarak boşa harcanmaktadır.
Türkiye’de tek cam veya sıradan çift cam kullanımın-
dan doğan kayıp ve karbon emisyonu nedeniyle her yıl 
doğaya 27,5 milyon ağaç borçlanılmaktadır. Başka bir 
deyişle 27,5 milyon ağaç, her yıl tek cam veya sıradan 
çift cam kullanımının neden olduğu CO2 salınımını filt-
relemek için çalışmaktadır.

Isıcam K kullanılması durumunda; 2 meşe ağacının CO2 

emisyonunu azaltmasına eşit fayda sağlanmaktadır.

S ve/veya Isıcam K kullanılması durumunda ise 1 meşe 
ağacının CO2 emisyonunu azaltmasına eşit fayda sağ-
lanmaktadır.
Şişecam Düzcam, gerek Ar-Ge faaliyetleriyle, gerekse 
geliştirilen teknolojileri uygulayabilme kabiliyetiyle 
çevre duyarlılığı konusundaki çalışmalarını aralıksız 
sürdürmekte, bu konudaki bilincin artması için de üze-
rine düşen görevi hem toplum hem de paydaşları nez-
dinde her fırsatta yerine getirmeye çalışmaktadır.



Türkiye’nin dış cephe ısı yalıtımında güvenilir mar-
kası Polisan’ın Exelans Enerji Isı Yalıtım Sistem-
leri, konutların mimari ve yapı fiziği ihtiyaçları 

gözetilerek Polisan Holding’in 50 yıllık tecrübesi ile ge-
liştirildi. Polisan Boya A.Ş. üretim ve kalite kontrol stan-
dartlarına uygun olarak üretilen Polisan Exelans Enerji 
Isı Yalıtım Levhaları ve paket sistemleri zaman içerisin-
de teknik değerlerini kaybetmeden kalıcı performans 
sağlıyor. İlk çıktığı günden itibaren sahada kendini ka-
nıtlayan, standartlara uygun yüksek kalite performanslı 
komponentler kullanılan Polisan Exelans ürünü için pa-
zarın ihtiyaç ve gelişimine paralel olarak sistemin geliş-
tirilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. 

Uzman Uygulamacı Bayi Seçimi Önemli
Dıştan ısı yalıtım sistemlerinin uygulamalarında olası 
hataların önüne geçmek için, yüksek performanslı ve ka-
liteli ürünler kullanılmasının haricinde, yapılan uygula-
manın bilgi, deneyim ve dikkat gerektirmesinden dolayı 
Uzman Uygulamacı Bayi seçimi de ön plana çıkıyor. “Po-
lisan Uzman Uygulamacı” sertifikasına sahip Exelans 
Enerji Uygulama Bayileri ile uygulanan sistem, istenen 
standartlara ulaşırken, garanti almaya hak kazanıyor. 
Polisan Exelans Enerji Dekoratif Kaplama ve Polisan Dış 
Cephe Boya seçenekleri binalarda mimari detay çözümü 
ve cephe alternatifleri sunarken, bu sayede mükemmel 
dekoratif görünümler elde edilmesine yardımcı oluyor. 

Polisan bir ilke imza atarak “Polisan
Yalıtım Kaskosu”nu Lanse Etti
Polisan, 2013 yılında, sadece boya ve yalıtım sektöründe 
değil, dünya sigortacılık sektöründe de bir ilke imza ata-
rak “Polisan Yalıtım Kaskosu”nu lanse etti. 
Böylece, her ne kadar geri dönüşü 3-5 yıl gibi kısa bir 
zaman alsa da, bina maliyetinin %1-3’ünü teşkil eden 
ve üstüne üstlük düşük kaliteli ucuz sistemlerin tercih 
edilmesi durumunda ilk maliyete yakın onarım ücretleri 
eklenince daha da yüksek bir maliyet oluşturan ısı ya-
lıtım sistemleri seçiminde Polisan Boya kalitesi, kasko 
ile pekiştirilerek, müşterilerin hayatı kolaylaştırıldı. Bu 
hizmetin zaman içinde rakipler tarafından takip edilmiş 
olması da Polisan’ın haklı bir gurur yaşamasını sağladı. 

Binalara Enerji Kimlik Belgesi Alma
Zorunluluğu Getirildi
5 Aralık 2009 tarihinde yürürlüğe giren “Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği”, Ocak 2011’den uygulanmaya 
başladı. Bu yönetmelik kapsamında, 1 Ocak 2011 yılı ve 
sonrasına yapı ruhsatı almış binaların tamamında ruh-
sat aşamasında, 1 Ocak 2011 tarihinden önce yapılmış 
tüm binalarda ise Mayıs 2017 tarihine kadar Enerji Kimlik 
Belgesi (EKB) alma zorunluluğu getirildi. Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı’nın AB’ye uyum sürecinde konutlar için 
getirmiş olduğu “Enerji Kimlik Belgesi” alma zorunlulu-
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ğu ile Türkiye’de de binalarda enerji tasarrufuna gere-
ken önemin gösterilmesi hedefleniyor. Polisan Boya’nın 
Türkiye çapında muhtelif binalarda yapacağı mantola-
ma, boya ve bakım ile bununla ilgili tüm işleri kapsa-
yacak şekilde geliştirilen sigorta sistemine sahip olmak 
için tek şart; Polisan Boya’nın ısı yalıtım markası olan 
Exelans Enerji ürünlerini kullanmak ve işçilikte ise Po-
lisan Boya tarafından yetkilendirilmiş uygulamacı bayi-
leri tercih etmek. Detaylı bilgi almak isteyen tüketiciler 
4448380 numaralı Polisan çağrı merkezine danışabilirler. 
 
Türkiye’de yalıtım pazarının kişi başı tüketimi 0,06 m3 

iken bu değer Amerika’nın %6’sı, Avrupa’nın ise %10’u se-
viyelerindedir. Gerek inşaat projelerinde profesyoneller, 
gerekse renovasyon projelerinde apartman yöneticileri, 
markalı sistemleri tercih eder konumdadır. İlk başlarda 
piyasada “toplama” olarak tabir edilen daha ucuz ve ga-
rantisiz sistemler de tercih edilirken, son yıllarda sayı-
larının hayli azaldığı görülmektedir. Bunun nedeni, bina 
yüzeylerinde malzeme kalitesi ya da uygulama yanlışlı-
ğından dolayı herhangi bir kusur, hata oluştuktan sonra 
yüzeye yapılan müdahale, tamirat ve işçilik masrafları 
neredeyse ilk yatırım tutarına yakın gerçekleşmektedir. 
Yaşanan bu olumsuz deneyimler, karar vericileri markalı 
paketleri tercih etmeye yönlendirmektedir.
 
Polisan, Exelans Enerji ile yalıtım pazarında 2007 yılından 
bu yana faaliyet göstermekte olup bugüne kadar yakla-
şık 20.000 bina / 480.000 hane Exelans Enerji kalitesiyle 
tanışmıştır. Polisan, son geliştirdiği “Yalıtım Sigortası” 
ile ürün kalitesini, hizmet kalitesiyle bütünleştirmiştir.

Polisan - Şekerbank  İşbirliği
ile Yalıtım Kredisi
2007 yılından itibaren Polisan Boya A.Ş. üretim ve kali-
te kontrol standartlarına uygun olarak üretilen Polisan 
Exelans Enerji Isı Yalıtım Paket sistemi, Türkiye pazarın-
daki konutların enerji verimliliği ve tasarrufu konusunda 
büyük katkı sağlamaktadır. İlk yatırım maliyeti yüksek 
olan uygulamalarda Polisan olarak her sene eklediğimiz 
hizmetlerimizle kalite ve sürdürülebilirliği taçlandırmak-

tadır. Polisan boya olarak 4 yıl önce yalıtım sektörüne 
kazandırdığımız ve dünyada bir ilk olan “Polisan Yalıtım 
Sigortası” ile Polisan boya ürünleri ile yapılan  uygula-
malar işin başlangıcından itibaren “24 ay boyunca olu-
şabilecek herhangi bir hasar, zarar, kayıp durumunda” 
Polisan tarafından koruma altına alınmıştır.

Polisan tarafından 2 yıldan beri ücretsiz EKB hizmeti ve-
rilmektedir. Binalarını Polisan ürün kalitesine ve uzman 
uygulayıcılarına teslim eden bina sakinlerine 2017 yılı-
na kadar yaptırılması zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi 
(EKB) apartman yönetimine  Polisan tarafından ücretsiz 
olarak verilmektedir. Bugüne kadar 30.000 adet hanenin 
üzerinde EKB ücretsiz verilerek hizmetlerimizin sürdü-
rülebilirliği bütünleştirilmiştir. Polisan boya olarak 2016 
yılında piyasada ki benzer yalıtım levhalarına göre ısı 
yalıtım değeri = 0,30 W/mK açısından daha iyi olan 
Exelans enerji Neo TURBO ürünümüzü piyasa sunduk. 
“Saf Akrilik bağlayıcı esaslı” Exelans TURBO boyamız ile 
Exelans Enerji Neo TURBO ürünümüzü apartmanlarında  
uzman uygulayıcılarımıza uygulatılması durumunda, 
Polisan Boya olarak sistem bileşenlerine 10 yıl malzeme 
garantisi verilerek sistem taçlandırılmıştır.

İlk yatırım maliyetinin yüksek olduğu ısı yalıtım uygu-
lamalarında, nihai kullanıcıların finansman çözümüne 
yönelik bir yenilik daha hazırladık. Polisan Boya’dan 
“EKOKREDİ YALITIM” kredisi. Polisan Boya A.Ş. bankacı-
lık sektörünün uzman gücü ŞEKERBANK ile geliştirdiği 
işbirliği sayesinde oluşturduğu, EKOKREDİ YALITIM ile 
ısı yalıtım uygulamalarında 18 ay vadeye kadar 0 (sıfır) 
faiz ya da 60 aya kadar vade ve avantajlı faiz oranlarıy-
la dosya masrafsız yararlanma imkanı sunulmaktadır. 
Ekokredi Yalıtım ile; sektörde benzeri olmayan avantajlı 
faiz seçenekleri ve komisyon oranları, 36 aya varan va-
delerde, uygun ödeme seçenekleri, yalıtım ve boya için 
alternatifli kredi seçenekleri, sıfır bayi komisyonu düşük 
müşteri faizi ya da sıfır müşteri faizi düşük bayi komis-
yon yüzdesi seçenekleri, dosya masrafsız kredi imkanı, 
Şekerbank’ın yaygın şube ağı ile apartman sunumlarına 
destek, kat maliklerine esnek ve kolay kredi uygulaması 
sağlanmaktadır.
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Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildi-
ği, nüfusun arttığı, doğal kaynakların azaldığı, enerji maliyetlerinin ve karbon ayak 
izinin, sera gazı salınımının arttığı günümüzde, sürdürülebilir bir dünya için enerji 

verimli yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. Geleceğimizi inşa ederken bugün sadece konut üret-
mek ya da depreme dayanıklı konut üretmek önemli değildir. Önemli olan üretilen konutla-
rın mutlaka enerji verimli yapılar halinde üretiliyor olmasıdır. Gerek aile bütçelerini gerekse 
ülke ekonomisini sıkıntıya sokan ve her yıl milyarlarca dolar paranın boşa harcanmasına ne-
den olan enerji verimliliği düşük ekipman ve malzemelerle donatılmış binalar yerine enerji 

kayıplarını en aza indiren yüksek enerji verimliliğine sahip binalar üretmek önemlidir. Özellikle devletin bu anlamdaki 
teşvikleri, sürecin çok daha hızlı ilerlemesine katkı sağlayacaktır. A Sınıfı Enerji verimli binaların önemine değinen GN 
İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney; “8 yıldır oturulan binaları enerji verimli hale getirebilmek için göstermiş 
olduğumuz çaba ile tecrübelerimizi aktardığımız bir süreçten geçtik. Geldiğimiz noktada son iki yıldır kentsel dönüşüm 
kapsamında projeler üreterek projelerin yüksek izolasyon standartlarında malzeme kullanımı, güneş enerji sistemi, 
akustik izolasyon gibi etkenlerle sürdürülebilir enerji konseptinde olması yönünde de bir misyonu üstlendik” dedi. 
Enerji kayıplarının en aza indirildiği sürdürülebilir enerji konseptinde hayata geçirilen en yakın örneğin Yeshill Re-
sidence projesi olduğunu vurgulayan Güney, şöyle devam etti: ”Özellikle A enerji sınıfı bir proje olmasına çok önem 
verdik. Güneş enerji sistemiyle sıcak su sarfiyatı azaltılırken, cephe ve tavanda 10cm, çatıda 14cm malzemelerle ısı 
yalıtımı, argon gaz dolgulu, low-e kaplamalı camlar ile hem ısı hem de ses yalıtımı sağladık. Yeshill Residence aynı 
zamanda Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından geliştirilen ve Avrupa Birliği (AB) ile Temiz Teknoloji Fonu 
(CTF) tarafından desteklenen “Konutlarda Enerji verimliliği Finansman Programı” TuREEFF kapsamında A enerji sınıfı 
olarak fonlanan ve A sınıfı Enerji Kimlik Belgesine sahip ilk projedir. Bu anlamda biz de bundan büyük mutluluk duyu-
yoruz. Özellikle TuREEFF ve Şekerbank ile birlikte bu projeyi gerçekleştirmiş olmaktan dolayı gururluyuz”. 

Isıdem Yalıtım, bir ilki gerçekleştirerek %100 yerli, halojen içermeyen Coolflex HF markalı elas-
tomerik kauçuk köpüğünü tesisat ve havalandırma sektörünün hizmetine sundu. Isıdem Yalı-
tım, en güncel teknolojiyle LEED sertifikalı tesislerde ürettiği halojen içermeyen Coolflex HF 

markalı ürünüyle ulaştırma, denizcilik, petrokimya ve yenilenebilir enerji gibi özel projelerde yer 
alacak. AR-GE faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Isıdem Yalıtım Genel Mü-
dürü Murat Erenoğlu: “Kurulduğumuz günden bu yana ürün/hizmet kalitemizi arttırmak amacıy-
la yoğun mesai harcadık. Bu çalışmaların sonucunda ülkemizin ilk %100 yerli halojen içermeyen 
ürünü olan Coolflex HF’yi boru ve levha olmak üzere iki ayrı formda ürettik. Önümüzdeki süreçte 
ürün gamımızı daha da genişleterek, sürdürülebilir bir büyüme hedefliyoruz. Hali hazırda ürün-
lerimiz ile yer aldığımız 40’dan fazla ülkede, Coolflex HF ile de farklı pazarlar ve uygulama alan-
larında yer alacağız” şeklinde açıklamalarda bulundu.
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Beşiktaş’ın yeni stadyumu Vodafone Arena’nın 
yapımında, Türkiye yapı kimyasalları sektörünün 
öncü ve lider firması Kalekim ürünleri tercih edil-

di.  Yapı kimyasalları sektöründe Avrupa’da 5’inci sırada 
yer alan, açık ara lider olduğu Türkiye’de her iki proje-
den birinde ürünleri kullanılan Kalekim, yenilikçi ürün-
leri ile Vodafone Arena için de teknik çözümler sundu. 
Sporseverlerin heyecanla açılışını beklediği statta, Ka-
lekim’in Türkiye’de bir ilke imza attığı dekoratif hazır 
sıva ‘Betonart’,  zorlu koşullara dayanıklı dış cephe bo-
yası ‘Joker Plus EXT’, güçlü ve düzgün yüzeyler için ‘Ta-
mirart 5’ ve ‘Tamirart 30’ ürünleri kullanıldı. 

Toplam 50 bin metrekarelik alanda kullanılan Kale-
kim’in ürünleriyle, brüt betonların düzeltilmesi, tribün 

altları, tribün altı testere kirişleri, tribün girişleri, oto-
park girişleri ve kolonlar inşa edildi. Stadı dışarıdan 
çevreleyen tüm alanlarda da modern yapıların vazge-
çilmez dekoratif hazır sıvası Betonart, düşük yüzey sı-
caklığı sağlayarak yapıların soğutma sisteminde kulla-
nılan elektrik maliyetini düşüren su yalıtımı malzemesi 
Elasticool ve dış cephelerin iddialı boyası Joker Plus 
EXT uygulandı. 

2013 yılı Haziran ayında Dolmabahçe’deki Beşiktaş İnö-
nü Stadyumu’nun yıkılmasının ardından aynı yerde in-
şasına başlanan Vodafone Arena, aynı zamanda konser 
arenası, yaşam alanı ve moda merkezi olarak da hizmet 
vermesi için planlanıyor. 



Orta ve Doğu Avru-
pa’nın en büyük 
dış cephe ısı yalı-

tım sistemi üreticisi olan 
Baumit, Türkiye pazarına 
girdiği günden bu yana 
sektör profesyonellerinin 
yanı sıra konu ile ilgili ola-
rak bireysel bilinçlenme-
nin de önemini üzerinde 
duruyor. Bağlı bulunduğu 
dernekler bünyesinde ça-
lışmalara katkı sağlayan 
firma, kendi özel iletişim 
kanalları ile de farkındalı-
ğı artırmaya ve toplumsal 
bir bilinç yaratılmasına 
yönelik çalışmalar sür-
dürüyor. Baumit, Türkiye 
pazarında 10. yılını kutlar-
ken bu çalışmalara önemli 
bir ivme kazandıracak bir 
adım atıyor: Baumit Aka-
demi.

Baumit’in yeni Genel Müdürlük binasında kurulan 
Baumit Akademi, profesyonellerden son tüketiciye 
kadar konu ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen herke-
se kapılarını açıyor. Mart 2016’dan bu yana faaliyet 
gösteren Akademi’de, profesyonellere yönelik son 
sistemler, teknik bilgiler aktarılırken; uygulamacılar 
için ürünler ve uygulama teknikleri, son tüketiciler 
için genel olarak ısı yalıtım sistemleri, yalıtım ile il-
gili doğrular/yanlışlar, vb. konularında eğitimler ve 
toplantılar düzenleniyor. Üniversitelerle de temas 
halinde olan firma, mimarlık ve inşaat fakültesi öğ-
rencilerinin de eğitimlerine bilgi ve deneyimlerinden 
yola çıkarak katkı sağlamayı amaçlıyor.
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Yalıtım deyince çoğumu-
zun aklına ilk olarak inşaat 
sektörünün bir alt segmen-

ti olduğu gelir. Bunun doğruluğu 
tartışılmaz. Ancak yalıtımın inşaat 
sektörünün yanısıra enerji, finans, 
çevre ve sağlık sektörleriyle dört 
boyutlu bir ilişki içinde olduğunu 
biliyor muydunuz? Yalıtım, ener-
ji verimliliği sağlayan, yani aynı 
alanı ısıtmak veya soğutmak için 
daha az enerji harcanmasını sağ-
layan bir çözümlerin bütünü olarak 
tanımlanabilir. Fosil yakıtlar açı-
sından, neredeyse tamamen dışa 
bağımlı olan ülkemiz için yapılarda 
uygulandığı takdirde enerji tasarru-
fu sağlayan ve doğal gaz başta olmak üzere diğer 
fosil enerji kaynaklarının ithalatını azaltan işlem-
dir. En ucuz tasarrufun kullanılmayan, yani tüketil-
meyen enerji olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Bu 
bağlamda evini yalıtan bir ailenin kendi bütçesine 
sağladığı katkının yanısıra bunun tüm binalar ba-
zında uygulanmasının ülke ekonomisine ve hatta 
dış ticaret dengesine kadar uzanan tasarruf zinci-
rini görmek oldukça kolaydır. Enerjide ülkemiz gibi 
dışa bağımlı olan ve enerjinin %40’ının binalarda 
tüketildiği Avrupa Birliği ülkeleri bu durumu yıllar 
önce farketmiş, benimsemiş ve bu nedenle Binalar-
da Enerji Performansı Direktifini hayata geçirmiştir. 
AB, Birlik ülkelerinin bu direktifi içeren maddeleri 
ulusal kanun ve yönetmeliklerine uyumlaştırarak 
geçirmesini şart koşmuş ve bunu izlemeye almıştır. 

Dünyanın karşı karşıya kaldığı en bü-
yük tehlikelerden birinin küresel ısın-
ma ve iklim değişikliği olduğunu artık 
ilkokul öğrencilerinden, akademis-
yenlere ve sokaktaki vatandaşa kadar 
herkes biliyor ve bunun sonuçlarını 
farklı şekillerde yaşıyor. Fosil yakıtla-
rın tüketiminin iklim değişikliğini te-
tikleyen en güçlü neden olduğu da ar-
tık herkesin bilgisi dahilindedir. Yine 
Avrupa Birliği karbon salımlarının 
%36’sının binalardan kaynaklandığı 
sonucuna ulaşmış; buna karşı alına-
cak önlemleri de ortaya net biçimde 
koymuş ve bunların başında binalarda 
yalıtımın uygulanması  geldiğini ifade 

“

“

Yalıtımın, direkt olarak fo-
sil yakıtların tüketimini 
azaltan, bunun sonucunda 
sera gazlarının emisyo-
nunu kısıtlayan ve sonuç 
olarak yaşanabilir bir çevre 
ve dünyanın var olmasına 
katkı sağlayan önemli bir 
uygulama olduğu gelişmiş 
toplumlarda kabul edilmiş 
durumdadır.
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etmiştir. Yukarıda kısaca özetlenen nedenlerden dolayı, 
yalıtımın rolünün çevre üzerindeki etkisinin ön plana 
çıkmasının ötesinde artık yaşamsal bir önem taşıdığı 
bilinmektedir. Yalıtımın, direkt olarak fosil yakıtların 
tüketimini azaltan, bunun sonucunda sera gazlarının 
emisyonunu kısıtlayan ve sonuç olarak yaşanabilir bir 
çevre ve dünyanın var olmasına katkı sağlayan önemli 
bir uygulama olduğu gelişmiş toplumlarda kabul edil-
miş durumdadır.

Sera gazlarının salımlarının azaltılması şehirlerimizin 
yaşanabilir, nefes alınabilir bir konumda gelişmesini 
sağlayan en önemli unsurdur. Karbon tutucu yeşil alan-
ların günden güne azaldığı şehirlerimizde, solunum 
yollarına bağlı hastalıkların, bilhassa çoçuk ve yaşlılar-
da arttığı istatistiklerle belgelenmiş durumdadır. Bu-
nun ülkemizin sağlık harcamalarına getirdiği yükü ra-
kamsal olarak hesap etmek hiç kuşkusuz mümkündür. 
Bu şekilde, yalıtımın enerji verimliliğinden, dış ticaret 
açığı ve bütçeye uzanan, global çevresel faktörlerden, 
devletin ve toplumun sağlık sorun ve harcamalarına ka-
dar ulaşan dört boyutlu ilişki zincirini kısaca özetlemiş 
oluyoruz.
 
Geçtiğimiz Aralık ayında Paris’te toplanan İklim Deği-
şikliği Çerçeve Sözlemesinin 21. Taraflar Konferansı’nın 
sonuç bildirgesinde binalardan kaynaklanan sera gaz-
ları emisyonlarının azaltılmasının gerekliliği Türkiye 
dahil, 195 ülke tarafından kabul edilmiş ve imzalanmış 

durumdadır. Avrupa Birliği bu konuda 
yine hızla adım atmış bulunmaktadır 
ve sera gazlarının azaltımı konusunda 
kendisine çok sıkı hedefler belirlemiş-
tir. Bunu yaparken de 2018 yılında tüm 
kamu binalarının sıfıra yakın enerji 
kullanımına geçmiş olacağını, aynı he-
defin 2020 yılında tüm yeni binalar için 
geçerli olacağını belirtiyor.

Knauf Insulation, uluslararası bir şir-
ketin küresel ekonomi içinde hareket 
kabiliyetinin ancak küresel sürdürüle-
bilirlik ve sorumluk içerisinde gerçekle-

şebileceğinin bilincinde bir üreticidir. Dünyanın birçok 
ülkesinde, binalarda ve endüstriyel tesislerde sürdü-
rülebilir enerji verimliliği sağlayan çözümler üretmek-
tedir. Bu çerçevede, 2014 yılı Ağustos ayında üretime 
başlayan ve mineral yün üretiminde en son teknoloji 
ile donatılmış üretim tesislerinde, ülkemizin ve bölge 
ülkelerinin enerji verimliliğine katkı sağlayacak sürdü-
rülebilir yalıtım çözümleri üretmektedir. İnsan sağlığı-
na ve çevreye dost proses ve ürünler geliştirmeyi ilke 
edinen Knauf Insulation, ülkemizde ve dünyada geçerli-
liği bulunan birçok sertifika ve ödüle sahiptir. Bağlayıcı 
içeriğinden fenol ve formaldehiti çıkaran Ecose Tekno-
lojisi ile üretilen yeni nesil mineral yünler, uygulamaya 
özel olarak dizayn edilerek tüketiciye sunulmaktadır. 
Knauf Insulation, tüm tüketici gruplarına farklı avantaj 
sağlayan çözümler ile yüksek enerji verimliliği sunan 
çözümleri tüketicilerin beğenisine sunmayı ilke edin-
miştir. Bu kapsamda, Eskişehir üretim tesinde üretilen 
ürünler, kısa zaman içerisinde, bayi, uygulayıcı ve son 
tüketicilerin büyük beğenisi-
ni kazanmıştır. Knauf Insula-
tion olarak ülkemizin enerji 
verimliliğine sürdürülebilir 
çözümler ile katkı sağlamak 
için var gücümüzle çalışma-
ya devam edeceğiz. 
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Yalıtımın lider firması İzocam, Pasif Ev prensip-
lerini temel alarak geliştirilen “Multi Konfor 
Binalar”a dikkat çekmeye devam ediyor. Multi 

Konfor’a nasıl ulaşılacağı konusunu sık sık gündeme 
getiren İzocam, Enerji Verimliliği’ne Multi Konforun 
olumlu katkılarını vurguluyor. Etkin olmayan, eski, kon-
forsuz teknolojilerin yerine yüksek etkinlikte, yeni, kon-
forlu teknoloji içeren, enerji ihtiyacını ve kullanımını en 
aza indirgeyen Multi Konfor Binalar, toplumların bilinç-
lenmesi ve artan duyarlılıkla birlikte hızla yaygınlaşı-
yor. %90 oranında enerji tasarrufu sağlayan, bunun ya-
nında akustik konfor ve yangın güvenliği içeren “Multi 
Konfor Binalar”, özellikle de ısı yalıtımı sayesinde hem 
ev hem de ülke ekonomisine sağladığı katkı ve çevre 
dostu nitelikleri ile öne çıkıyor.

1965 yılından bu yana kaliteden ödün vermeyen ürünleri 
ve sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetlerini sürdüren 
İzocam, yalıtımın önemini her platformda vurgulamaya 
devam ediyor. Özellikle de ısı yalıtımı, hem ev hem de 
ülke ekonomisine sağladığı katkı ve çevre dostu nite-
likleri ile öne çıkıyor. Yalıtım, ısıyı daha verimli kulla-
narak Türkiye gibi enerjisinin dörtte üçünden fazlasını 
ithal etmekte olan ülkelerde dışa bağımlılığı azaltan 
katkılar sağlıyor. Multi Konfor Binalar da yüksek enerji 
tasarrufuyla birlikte maksimum ısıl konfor sunuyor. Bu 

nedenle yalıtımın odağındaki en önemli konular arasın-
da Multi Konfor Binalar da yer alıyor. 
İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut pasif ev kavramın-
dan türeyen ve biyo iklimsel tasarımı hedefleyen Mul-
ti Konfor yapıların sürdürülebilir olduğunu ve ekolojik, 
ekonomik ve sosyal etmenleri de göz önünde bulun-
durduğunu söylüyor. “Yüksek enerji tasarrufuyla birlik-
te maksimum ısıl konfor sunan Multi Konfor yapıların 
enerji kullanım ihtiyacı 15kWh/m2 ile sınırlandırıldığı 
için %90’a varan tasarruf sağlarlar. Enerji kullanımının 
azaldığı oranda CO2 salımları da azalır. Bu nedenle Mul-
ti Konfor yapılar yalnızca enerji tasarrufu değil, çevreci 
yönleriyle de ön plana çıkıyorlar. Diğer yandan iç ortam 
hava sıcaklığını uzun süre koruması, dengede tutması 
vb. gibi nedenlere bağlı olarak Multi Konfor yapıların en 
önemli avantajı kullanıcılarına konfor sağlamalarıdır.” 

Kentsel Dönüşümde inşa edilecek Multi Konfor Evler 
ile enerji verimliliği ve yangın güvenliği çok daha yük-
sek seviyelere çekilebilir. Enerji giderleri büyük oranda 
azaltılmış yaşam alanları inşa edilmesinde yalıtımın 
etkisi dikkat çekici seviyelere ulaşabiliyor. Türkiye gün-
demindeki kentsel dönüşüm, özellikle çarpık yapılaş-
ma içindeki niteliksiz konut stoğunun hızla ve güvenli 
yenilenmesi, daha etkin enerji verimliliği sağlanması, 
sağlıklı çevre ortamına kavuşulması açısından önemli 



bir fırsat olarak görülüyor. Kentsel dönüşümde yapılacak 
binaların enerji tüketimlerinin daha fazla sınırlandırılması; 
AB’nin 2020 hedefleri gibi Türkiye’nin de İklim Değişikliği 
Ulusal Eylem Planı ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesin-
deki hedeflerini destekleyecek, yenilikçi uygulamaların 
yaygınlaşmasını sağlayacak. Bunun gerçekleşebilmesi için 
doğru ve işinin ehli kişilerce uygulanmış kalın yalıtım fak-
törünün de göz ardı edilmemesi gerekiyor.

Pasif ev kavramından türeyen ve biyoiklimsel tasarımı 
hedefleyen Multi Konfor Binalar, sürdürülebilir olmasıyla 
değer taşıyor. Ekolojik, ekonomik ve sosyal etmenleri göz 
önünde bulunduran Multi Konfor Binalar; yüksek enerji ta-
sarrufuyla birlikte maksimum ısıl konfor sunmasının yanı 
sıra kusursuz akustik ve görsel konfor, kaliteli iç ortam 

havası, yangın korunumu ve güvenliği sağlıyor. Bütün bu 
özellikleriyle İzocam’ın, sürdürülebilir yapıların geliştiril-
mesi için geliştirdiği stratejisinin de merkezinde yer alıyor. 
Paris Anlaşması’nda iklim değişikliğiyle mücadelede belir-
lenen hedeflerinin başında; “Küresel ortalama sıcaklıktaki 
artışı endüstri öncesi düzeylerin 2°C üstünün çok aşağısın-
da tutmak ve sıcaklık artışını endüstri öncesi düzeylerin 
1,5°C üstüyle sınırlamak” geliyor. Bu cümle, çağımızın en 
büyük enerji dönüşümünün habercisi olarak nitelendirili-
yor. Belirlenen hedefin gerçekleşmesi için fosil yakıtların 
kullanımının azaltılması ciddi önem taşıyor. Günümüzde 
toplam enerji tüketiminin %35’i binalardan kaynaklanıyor. 
Multi konfor binalar sağladığı %90’lık tasarrufu kalın yalı-
tım uygulamasıyla elde ederken, iklim değişikliğiyle mü-
cadeleye göz ardı edilemeyecek ölçüde katkı da sağlıyor. 

51

İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB), kuruluş yılı 2011’den bu yana üye 
firmalarını her yıl ihracattaki başarılarına göre ödüllendiriyor. Firmaların 2015 yılı 
ihracat performanslarına göre değerlendirildiği “Başarılı İhracatçılar” ödülleri 

kapsamında, İSİB İzocam’ı “En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma” ka-
tegorisinde ödüle layık gördü. Ekonomi Bakanı Mustafa Elitaş’ın, önemli kurum ve 
kuruluşların üst düzey yetkilileri ile sektör temsilcilerinin katılımıyla Nisan 2016’da 
gerçekleştirilen ödül töreninde, İSİB üyesi firmalara 17 kategoride toplam 46 ödül ve-
rildi. “En Çok İzolasyon Malzemesi İhracatı Yapan Firma” kategorisinde ödül almaya 
hak kazanan İzocam, ödülünü Ekonomi Bakanı Sn. Mustafa Elitaş’tan aldı. İzocam 2013 
ve 2014 yıllarında da İSİB tarafından aynı kategoride ödüle layık görülmüştü.
İzocam’a bir ödül de İhracatın Yıldızları’ndan geldi. Dünya Gazetesi ve DHL Expres işbirliği ile bu yıl 15’incisi düzenle-
nen İhracatın Yıldızları Ödülleri’nin törenine TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, DEİK ve İKV Başkanı Ömer Cihad Vardan, 
ihracatçı birlikleri başkanları ve iş dünyasının sayılı isimleri katıldı. Törende toplam 9 farklı kategoride 19 firma ödül 
aldı. İhracatın Yıldızları Ödül Töreni’nde, özel nitelik taşıyan faaliyetlerinden dolayı öne çıkan firmalar da “Özel Ödüller” 
kategorisinde değerlendirildi. İzocam’ın ihracattaki başarısı “Sürdürülebilirlik İçin Çözüm Üreten İhracat Özel Ödülü” ile 
ödüllendirildi. İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut ödülü Dünya Grubu Genel Müdürü Hülya Koç’tan aldı. 
Nuri Bulut, ihracat başarılarının aynı dönemde iki farklı kuruluş tarafından ödüllendirilmesinden büyük gurur duydukla-
rını söyledi. “İzocam olarak ülkemiz ekonomisine katkı sağlayabilmek için odaklandığımız en önemli iki konu ihracat ve 
istihdam. İhracatımız ile bugün 46 ülkeye ürünlerimizi gönderiyoruz. Dünya genelinde sahip olduğumuz müşterilerimize 
sunduğumuz kesintisiz ve kaliteli hizmetimizin yanı sıra, yeni pazarlar araştırıp yeni fırsatlar elde ederek ihracat hacmi-
mizi aralıksız olarak geliştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de mevcut ihracat kapasitemizi artırmak için var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi. İzocam’ın son 5 yılda ihracattan elde ettiği satış geliri toplam 160 milyon 
USD’yi buldu. Şirket, gelecek 5 yılda bu rakamı 200 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyor.



Türkiye’de özel sektör eliyle sanayinin Anadolu’ya yayılmasının öncülerinden 
biri olan Kale Grubu’nun Kurucusu ve Onursal Başkanı İbrahim Bodur 88 ya-
şında hayata gözlerini yumdu. Dr. İbrahim Bodur, Çanakkale’nin Çan ilçesin-

deki Kaleseramik Fabrikaları’nda 25 Mayıs günü düzenlenen törenin ardından son 
yolculuğuna uğurlandı. 

Dr. İbrahim Bodur, 1957 yılında üretime geçen  Çanakkale Seramik’le 
başladığı sanayi hayatında; Çanakkale’den Erzurum’a, Mardin’den İz-
mir’e, İstanbul’dan İtalya’ya uzanan onlarca fabrikanın, 17 şirketin, on-
binlerce öğrenci okutan ve binlerce işsize meslek edindiren bir vakfın, 
TÜSİAD’dan İSO’ya kadar bugün ülkenin en önemli STK’ları arasında yer 
alan çok sayıda kurumun kuruculuğu ve başkanlığı gibi birkaç ömre 
sığabilecek başarılara imza attı. Çekoslovakya ve İtalya’dan devlet ni-
şanı sahibi olan İbrahim Bodur, 1997 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet 
Üstün Hizmet Madalyasına ve 2006 yılında TBMM Üstün Hizmet Ödülüne layık görülmüştü. Kale Grubu’ndaki Başkanlık 
görevini 2007 yılında kızı Zeynep Bodur Okyay’a bırakan İbrahim Bodur, ömrünün son döneminde grubun onursal baş-
kanı olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

Kale Grubu Başkanı ve CEO’su Zeynep Bodur Okyay, “Türkiye bugün küresel anlamda büyük iddiaların sahibiyse 
bunda, sevgili babam İbrahim Bodur gibi adanmış hayatlar yaşayan girişimcilerin katkısı büyüktür. O, ülkesine, bay-
rağına ve insanına aşık bir büyük kalpti. Hayatlarına dokunduğu milyonlarca insana hep iyilik ve güzellik vermeye 
çalıştı. Onun mirasını gelecek kuşaklara, aynı değerleri ve ruhu koruyarak aktarmak bizim boynumuzun borcu.” dedi.

Yalıtım dergisi tarafından 13.’sü düzenlenen “Yalı-
tım Sektörü Başarı Ödülleri” ile Çatı&Cephe tara-
fından 5.’si organize edilen “Çatı ve Cephe Malze-

meleri Ödülleri” sahiplerini buldu. 

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri

Yılın Yatırımı: Isıdem Yalıtım San. ve Tic. A.Ş.
Yılın Isı Yalıtım Ürünü: Knauf Mantolama Sandstone-
Design Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemi
Yılın Su Yalıtımı Ürünü: KÖSTER TPO Sentetik Su Yalıtım 
Örtüsü / Köster

Yılın Ses Yalıtım Ürünü: Batyline AW Lux / Serge Ferrari
Yılın Yangın Yalıtım Ürünü: TECWOOL F,  Taşyünü-Çimento 
Bileşenli Püskürtme Harç / Mercor Tecresa-Nanotek İnşaat

Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri

Yılın Çatı Sistem Bileşeni: BoardeX roof / Dalsan Alçı
Yılın Cephe Malzemesi: SUPERWOOD / Terraco
Yılın Cephe Sistem Bileşeni: Ekoklinker / Işıklar
Yılın Çatı Kaplama Malzemesi: Ecotitanium Kiremit / 
Megaron Çatı Teknolojileri-Kılıçoğlu
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1999 yılında L’ISOLANTE K-FLEX firmasıyla kurdu-
ğu ortaklık sonucu Türkiye’yi kauçuk köpüğü ilk 
tanıştıran ve üretimine ilk başlayan firma olan 

ODE, 17 yıllık ortaklığının ardından 2016 Mart ayında 
İtalyan ortağının tüm hisselerini satın alarak R-flex 
markalı ürünlerini üreten şirketin tek sahibi oldu. Bu 
satın almayla beraber ODE, 2016 yılında yatırımlar ve 
satın almalarla büyümeye devam edeceğinin de sin-
yallerini veriyor. ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan 
Turan, “2007 yılında İş Girişim’le gerçekleştirdiğimiz 
ortaklıktan, 2012 yılında tüm hisselerimizi geri satın 
alarak ve daha da güçlenerek çıkmıştık. O dönemde 
yönetim olarak aldığımız karar yolumuza %100 kendi 
sermayemizle devam etmek yönündeydi. Kauçuk kö-
püğü markamız R-flex’in üretici şirketindeki ortağı-
mızın tüm hisselerini satın alarak da bunu gerçekleş-
tirdik. Bundan böyle tüm markalarımızın üretiminde 
%100 kendi sermayemizle, 20 yıllık üretici kimliğimiz 
ve tecrübemizi kullanarak, kendi lisansımızla, kendi 
teknolojimizi üreteceğiz. 2030 yılının ihtiyaçlarına 
uygun tasarladığımız Eskişehir’deki yeni üretim üs-
sümüz bittiği zaman, toplam 150 bin m2 açık 100 bin 
m2 kapalı alanıyla Türkiye’de yalıtım sektörünün en 
büyük kapalı alana sahip üreticisi ve Çin’den İtal-
ya’ya kadar olan coğrafyada teknik yalıtım sektörü-
nün en büyük üreticisi konumuna geleceğiz.” dedi.

-
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Projeyi Hazırlayan Mimari Ofis,  Uygulayıcı Firma 
ve Proje Yönetimi, Proje Müteahhiti (Ana işveren): 
MAKYOL
Toplam İnşaat Alanı: 240.000 m²  
Toplam Yalıtım Alanı:  Su Yalıtımı: 82.000 m²  
Kullanılan Malzemeler: +plaSTOPER VIA 4mm-Viyadük 
ve +plaSTOPER +PP 3mm
Satışı Yapan Bayi ya da Uygulamacı  Firma: İzonorm 
İzol. İnş. Ltd. Şti.

Antalya Köprülü Kavşak ve Expo 2016 Bağlantılı 
Raylı Sistem Projesi, 2 milyonu aşan nüfusu ve 
her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Antalya’da 

trafik yükünü azaltmak ve ulaşım hizmetlerini uluslara-
rası standartlara kavuşturmak için yapılmıştır. Yaya üst 
geçitleri, su yalıtımı işi için uygulama ve detay çözüm-
leri İzonorm İzol. tarafından istenilen sürede sorunsuz 

ve başarılı bir şekilde teslim etmiştir.  Projede Stoper 
Yapı ürünleri ile 82.000 m2 alanda +plaSTOPER VIA +P 
4 mm-Viyadük ve +plaSTOPER +PP 3mm kullanılmıştır. 
Mardav Yalıtım tarafından satış ve dağıtımının yapıldı-
ğı Stoper Yapı Ürünleri her türlü yapı tipinde su yalıtımı 
konusunda ideal çözümler sunmaktadır.
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“

Türk yalıtım sektörünün önde gelen firmalarından Canpa, sosyal sorumluluk projesi niteliğin-
de üniversite öğrencilerine ısı yalıtımı konusunda eğitim programı gerçekleştirdi. Mesleki 
gelişime önem veren ve bu amaçla sık sık sektörde kalifiye elaman yetiştirmeye yönelik 

sosyal sorumluluk projeleri yürüten, üniversitelerde eğitimler gerçekleştiren Canpa, üniversite 
- özel sektör iş birliği kapsamında Başkent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğrencilerine ısı yalı-
tımı konusunda bir eğitim verdi. Mimarlık Fakültesi öğrencileri Canpa Yöneticisi Burcu Aydoğan 
tarafından verilen bu eğitimi, ‘’detay dersleri’’ kapsamında aldılar. Eğitimde, ısı yalıtımının önemi, ülke ekonomisine 
katkıları, neden gerekli olduğu, uygulama alanları ve nasıl yapıldığı anlatıldı, öğrencilerin soruları yanıtlandı. Eğitimde 
detay derslerinin öğretim görevlisi Hüseyin Emre Ilgın da hazır bulundu. Canpa Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özcan, 
üniversiteli gençlere ısı yalıtımı konusunda eğitim vermekten duydukları mutluluğu ifade ederken, ülke ve ekonomi 
açısından hayati önemdeki bu ve benzer konulardaki eğitimleri düzenli olarak devam ettirmeyi arzuladıklarını bildirdi. 
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Polistrenden mamül iç-dış cephe dekorasyon ürünle-
ri piyasasında lider konumda Dünya Polistren Grup 
markası Dünya Dekor, yurtdışı ihracat hedefleri doğ-

rultusunda Kosova Prizren’de toplantı gerçekleştirdi. 
Kosova’da distribütörü bulunan ve çevre ülkeler tarafından 
ürünleri büyük rağbet gören Dünya Dekor, Kosova haricin-
de Makedonya, Arnavutluk gibi yakın ülkelerden de geniş 
katılımın olduğu önemli organizasyonda, firma yetkililerin-

den ustalara kadar geniş bir yelpazeye ürünlerinin tanıtımı, uygulama şekilleri gibi konular hakkında bilgilendirme yap-
tı. Dünya Polistren Grup’un Kurucu Genel Müdürü Bülent Kunt; “Kosova, ihracat kanallarımızın en önemli ülkelerinden 
biri, hem etnik, hem sosyal, hem de kültürel bağımız olan bu kardeş ülkede, Dünya Dekor markamızla var olmak bizleri 
gururlandırıyor. Bölgenin ihtiyacı olan dekoratif yalıtım sektörüne hizmet vermemiz, kalitemiz ve geniş ürün yelpa-
zemizle birlikte tercih edilmemiz, bizi Kosova ve çevre ülkelerde pazarın en önemli firması konuma getirmiştir.” dedi. 
Kunt; “2013 yılından bu yana teknolojiye yatırım yaparak, tesis alt yapımızı iyileştirmiş ve makina modernizasyonumuzu 
tamamlamış, Türkiye hatta Avrupa’nın en önemli üreticileri arasına girmiş bulunmaktayız. Bu başarıda sizlerin Dünya 
Dekor markamıza olan bu ilginiz, sahiplenmeniz ve inancınız etkili olmuştur.’’ şeklinde konuştu. 

Katılım gösteren firmalar, bu önemli organizasyon ve Dünya Dekor’un Kosova’da gösterdiği faaliyetler için Bülent 
Kunt’a teşekkürlerini ilettiler. 

Bu yıl 60. yılını kutlamaya hazırlanan, Çatı-Cephe ve Isı Yalıtımı sektör-
lerinde yeniliklerin öncüsü Atermit, LRQA tarafından yapılan denetimler 
neticesinde ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş Sağlığı 

Güvenliği belgelerini başarı ile almaya hak kazandı. Atermit Yönetim Kurulu ısı 
yalıtımı ürünleri üreterek çevreye yaptığı dolaylı katkıları bir adım ileri götür-
mek maksadıyla ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi alma kararı aldı.   

ISO 14000 serisi standartları, doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum 
düzeye indirilmesini amaçlayan standartlar bütünüdür.  Bunu da çevre performansının izlenmesi ve sürekli iyileştirilmesi 
temeline dayandırmakta ve çevre faktörlerine ilişkin olarak ilgili mevzuat ve kanunlar tarafından tanımlanmış koşullara 
uymayı şart koşmaktadır. ISO 14001, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çev-
resel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza 
indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların 
sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.
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Türkiye’de yalıtım sektörüne bilgi birikimi ve tecrü-
besi ile rehberlik eden İzocam, tarzı ve mimarisi ile 
adından söz ettiren projelere ürün sağlamaya de-

vam ediyor. Ümraniye’de bulunan Tema Life projesi, dış 
cephe mantolama için yalıtım sektörünün öncü marka-
sı İzocam dış cephe mantolama sistemlerini tercih etti. 
Projenin yalıtımı gerçekleştirilirken İzocam Manto Taş-
yünü paket sistem ürünü kullanıldı. Bu yalıtım uygula-
masıyla birlikte, taşyünü yalıtım malzemesinin mineral 
yün yapısı ve yanmazlık özelliğinden dolayı binanın ısı 
yalıtımının yanında ses yalıtımı ve yangın güvenliği de 
sağlandı. İzocam Manto Taşyünü’nün faydaları arasında 
ayrıca uygulamanın binayı daha uzun süreli dayanıklı 
kılması, yoğuşma gibi istenmeyen oluşumları engelle-
mesi ve binanın depreme karşı dayanıklılığını sağlaması 
yer alıyor. Depremde yaşanan yıkımların bir kısmı bina-
ların taşıyıcı sistemleri içindeki demirlerin paslanması 
ve çürümesi sonucu özelliğini kaybetmesi nedeniyle 
gerçekleşiyor. Mantolamanın doğru şekilde uygulanma-
sı ise deprem sırasında binadaki hasar riskini azaltıyor. 
Mantolama sistemi binayı dıştan bir zırh gibi sararak 
binanın taşıyıcı sistemini dış etmenlere karşı koruyor, 
yoğuşmayı ve dolayısıyla korozyonu engelliyor. Taşıyıcı 
sistemin kesintisiz korunmasının sonucunda hem bina-
nın dayanıklılığı hem de ömrü artırıyor.

Bunların yanı sıra Mantolama, iç mekânlardaki ısının 
uzun süre istenen seviyelerde korunmasını sağlıyor. Kış 
aylarında oluşan ısı kayıplarını, yaz aylarında ise mey-
dana gelebilecek ısı kazançlarını azaltmak için yapılan 
mantolama, enerji faturalarına da olumlu yansıyor. Kış 
aylarında kömür, doğalgaz gibi yakıt giderlerini, yaz ay-
larında ise klima kullanımına bağlı elektrik enerjisi tüke-
timini neredeyse yarı yarıya azaltıyor.

Mal Sahibi : A1 İbrahim Teymur İnşaat  
Proje Mükellifi : Kuzey Mimarlık
Binanın (Sitenin : 750 m²
Taban Alanı)
Binanın Yüksekliği : 62 m 
Kullanılan Yalıtım : İzocam Manto Taşyünü
Malzemeleri   5 cm Paket Sistem 
Uygulama : Emse Yapı Ltd. Şti.   

Mal Sahibi: Ortadoğu İnşaat
Proje Müellifi: Sintaş Gayrimenkul Yatırım Yapı İnş. San. ve Tic. A.Ş.
Binanın Taban Alanı: 81.433 m2 alan üzerinde 28 blokta toplam 1.394 daire
Kullanılan Yalıtım Malzemeleri: Dış cephe mantolama çalışmaları 2015 yılı Nisan ayın-
da başlayan projede, İzocam Manto Taşyünü kullanıldı. 
Uygulama: Dış cephe mantolamasının büyük çoğunluğunun İzocam Taşyünü kullanıla-
rak yapıldığı proje için 159.600 metrekare mantolama imalatı yapıldı.
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Yalıtım, pompa, vana ve bağlantı parçaları, su arıt-
ma ve güneş sistemleri de dahil olmak üzere ısıt-
ma, soğutma, havalandırma ve klima teknolojisin-

de Avrasya’nın önde gelen fuarı ISK-SODEX Istanbul 2016, 
4-7 Mayıs 2016 tarihleri arasında CNR EXPO Fuar Merke-
zi’nde düzenlendi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın 
Fikri Işık’ın katılımıyla gerçekleşen ticaret fuarı, 50.558 net 
metrekare alan üzerinde 46 ülkeden 1293 firmayı ağırladı. 
Bahreyn, Estonya ve Suudi Arabistan da bu yıl ilk kez katı-
lımcı ülkeler arasında yerini aldı. 

Fuarı dört gün boyunca 83.764 profesyonel ziyaret etti. 
Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Ka-
merun, Etiyopya, Gürcistan, Yunanistan, İran, İtalya, İsrail, 
Ürdün, İspanya, Kırgızistan, Kosova, Pakistan, Romanya, 
Tunus, Türkmenistan ve Ukrayna’dan pek çok satın almacı, 
editör ve dernek temsilcisi Ekonomi Bakanlığı tarafından 
desteklenen Uluslararası Ticaret Heyeti programı kapsamında, fuara geldi ve fuarın ilk iki günü gerçekleştirilen B2B 
toplantıları vesilesiyle Türk ihracatçıları ile tanışma fırsatı buldu. Bunların yanı sıra, fuar boyunca Belçika, Gana, 
Hindistan, Endonezya, Kazakistan, Pakistan, Suudi Arabistan, Katar ve BAE’den gelen ziyaretçi heyetleri ağırlandı. 
Endonezya Enerji Bakanlığı’ndan yetkililer de, Endonezya delegasyonuna eşlik etti. Tüm heyetler ISK-SODEX Istan-
bul’un satın alma süreçlerini pozitif yönde etkilediğini ifade etti. Özellikle, Azerbaycan ve Pakistan’dan katılım 
gösteren ticaret heyetleri etkinlik süresince önemli anlaşmalara imza attı.

ISK-SODEX Istanbul, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık ve DOSIDER, 
ISKID, TTMD, IZODER ve ISKAV tarafından iki yılda bir düzenleniyor. 
Bu güçlü işbirliği 19 Nisan tarihinde imzalanan 6 yıllık bir anlaşma 
ile 2022 yılına kadar uzatıldı.

ISK-SODEX ISTANBUL 2016 esnasında Sodex fuarlarının geleceği açı-
sından önemli bir gelişme daha yaşandı.  İzmir’de gerçekleşen TES-
KON + SODEX fuarı organizasyonuna ilişkin anlaşma  TMOBB Maki-
na Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Güniz 
Ermin, Hannover Messe Sodeks Fuarcılık Genel Müdürü Alexander 
Kühnel ve Deutsche Messe AG Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Andreas 
Gruchow’un katılımıyla ISK-SODEX Fuarı’nda gerçekleşen imza töre-
ni ile yenilendi. Böylece, fuarın başarısının arkasındaki işbirliği bir 
kez daha pekiştirilmiş oldu.
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Türkiye’de yalıtımlı kontinü panel sektörünün referans noktası olmayı amaçla-
yan ve bu kapsamda kurulduğu günden bu yana çalışmalarını başarıyla sür-
düren Yalıtımlı Kontinü Panel Üreticileri Derneği “PANELDER”in olağan seçimli 

genel kurul toplantısı, 24 Mayıs 2016 tarihinde Radisson Blu Hotel İstanbul Asia’da 
yapıldı. PANELDER Birinci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Öktem, PANELDER’in 
yalıtımlı kontinü panel sektörüne yön veren, sektördeki kalitenin uluslararası stan-
dartlarda olmasını sağlayan ve ölçülebilir standartları belirlemeyi amaçlayan bir 
kurum olduğunu belirterek, gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlattı. “Dernek, sektörde 
uluslararası düzeyde rekabet gücü yüksek, ekonomik açıdan verimli, topluma karşı 
sorumlu, etik bir anlayışla 1,5 milyar dolarlık sektöre yön vermek üzere başarılı adımlar atmıştır.” dedi. Öktem, yeni 
yönetimle PANELDER’in önümüzdeki dönemde de sektöre ve ülke ekonomisine ivme kazandıracak yeni projelere imza 
atılacağının altını çizdi. İkinci Dönem Yönetim Kurulu seçimi ile, iki yıl süreyle görev alacak yeni yönetim kurulu be-
lirlendi. Seçilen yönetim kurulu üyeleri Fatih Öktem’i yeni dönemde de başkanlığa uygun gördü.

PANELDER İkinci Dönem Yönetim Kurulu
Fatih Öktem, Başkan  İzocam  Özhan Olcay, Üye Aluform
M. Orhan Özgür, Bşk. Yrd. Atermit  Ulvi H. Kadakal, Üye Assan Panel
Turgay Yüksel, Sayman Üye Teknopanel Bedri Asatekin, Üye Nuh Panel
   Serhat Maşlak, Üye Panelsan  

Sektörün en güçlü sekiz firması tarafından temsil edilen PANELDER, daha çağdaş ve yenilikçi yaklaşımlarla Mayıs 
2014’te sektöre yön vermek için yola çıkmıştı. Yalıtımlı kontinü panel sektöründe uluslararası standartlara uygun 
kalitede ürün ve hizmet sunmak üzere paydaşlarını bilinçlendirmeyi kendine misyon edinen dernek, standartlara ve 
etik değerlere bağlı kalınmasını sağlayarak sektörün öncü kurumu olmaya devam ediyor. 

BASF yeni kampanyasıyla Master Builders Solutions ürünlerini kullanan ustalara hediyeler kazandı-
rıyor. Ustalar ile işbirliğini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği “Usta Olan Kazansın” kampan-
yası ile BASF, ‘Yapı Kimyasalları’ ürün grubundan seçili ürünleri kullanan ustalara çeşitli hediyeler 

kazandıracak.  ‘Usta Olan Kazansın’ kampanyasında yer alan hediyeler kişisel bakımdan bahçeye, tekstil-
den yapı malzemelerine kadar birçok ürün grubunu kapsıyor. Kampanya dâhilinde satın alınan ürünlerden 
puan toplanırken, biriken puanlar karşılığında bilgisayardan televizyona, kitaptan jeneratöre kadar 23 
farklı kategoride 3600 çeşit hediye alınabiliyor. İnternet üzerinden kaliteli ve kolay alışveriş imkânı sunan, 
30 Ağustos 2018 tarihine kadar geçerli olacak “Usta Olan Kazansın” kampanyası www.basfustalari.com 
hediye portalı üzerinden takip edilebiliyor. 
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ZENGİN İZOL. END. KAPLAMA İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

Firma Niteliği : Satıcı-İthalatçı-Uygulayıcı
Kuruluş Tarihi : 1995
Merkezi : İstanbul
Üyelik Tarihi : 2016
Yurt içi ve yurt dışında birçok prestijli projelerde uzman 
olduğu konularda faaliyet gösteren Zengin İzolasyon, bu 
projelerden edindiği 21 yıllık iş tecrübesiyle üstlendiği 
birçok teknik danışmanlık, uygulama ve taahhüt işlerini 
eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Zengin İzolasyon, geniş 
makine parkı, mesleki eğitime sahip ekibi, gelişen tekno-
lojiye hakim uzman kadrosu ve deneyimleriyle; teras çatı 
yalıtım uygulamaları, temel perde yalıtım uygulamaları, 
ıslak hacim izolasyonları, çevresel projeler (çöp atık tesis-
leri, suni göletler, arıtma tesisleri vb) derin temel yalıtım-
ları, rafineri projeleri yalıtım işleri, otoyol viyadük-tünel 
yalıtımları, endüstriyel kaplamalar konularında uzman-
lıkları ve başarılı uygulamaları ile güvenilir bir firma ol-
duğunu kanıtlamıştır. Zengin İzolasyon, yurt içinde çeşitli 
bölgelerde, yurt dışında Kazakistan’dan Fas’a kadar geniş 
bir coğrafya da bitirdiği yalıtım işlerinden gelen şantiye 
tecrübesinin güç ve müşterilerine kazandırdığı güvenle 
Kocaeli, İstanbul ve İzmir ofislerinden hizmet vermektedir.
www.zenginizolasyon.com.tr

KSS YALITIM İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

Firma Niteliği : Üretici
Kuruluş Tarihi : 2013
Merkezi : Giresun
Üyelik Tarihi : 2015

KSS Yalıtım, sektörde öncü bir kuruluş olarak yoluna 
devam etmektedir. Profesyonel kadrosuyla müşteri ih-
tiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı ilke edinen firma, 
müşteri odaklı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Hizmet anlayışını devamlı olarak geliştiren KSS Yalı-
tım,  Türkiye’ye hizmet vermekten gurur duymaktadır.
www.kss.com.tr

 RAMSOY İNŞ. İZOL. KİM. MAD. SAN.
 VE TİC. LTD.ŞTİ. 

Firma Niteliği : Üretici
Kuruluş Tarihi : 2013
Merkezi : İstanbul
Üyelik Tarihi : 2016

Ramsoy İnşaat İzolasyon, ısı yalıtımı sağlayan dekoratif 
duvar panelleri ve cephe süslemeleri üretimi yapmak-
tadır. Ürünlerimiz cephelere estetik çözümler sunan, ısı 
yalıtımıyla birlikte dekoratif görüntü sağlayan yeni nesil 
mantolama ürünüdür. Doğal taşın güzelliklerini, ahşa-
bın eşsiz zarafetini, mermerin asaletini yapılarınızla bu-
luşturan Ramsoy, ısı yalıtımlı dekoratif duvar panelleriy-
le binalarınıza değer katıp, akılcı ve ekonomik çözümler 
sunmaktadır. Mantolamanın yanı sıra ses yalıtımına da 
katkı sağlayan dekoratif duvar panelleri, üzerine uygu-
lanan özel kaplama sayesinde her türlü hava koşulları-
na karşı dayanıklıdır. Her türlü desen ve renk çalışması 
yapılabileceği gibi binanıza özel tasarım ve üretimlerde 
yapılabilmektedir. Ürünlerimiz üzerindeki koruyucu ver-
nik sayesinde uzun yıllar renk solması yaşamayacağı 
için doğal görüntüsünü kaybetmez. 
www.ramsoy.com.tr
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sanayici üyelerimiz

ADANA

 www.atermit.com

 www.dunyaeps.com 

ANKARA

 www.dalsan.com.tr

 www.knauf.com.tr 

 www.mapei.com.tr

 www.merger.com.tr

 www.merks.com.tr
 

 www.saraykimya.com.tr 

TEPE BETOPAN
 www.betopan.com.tr

 www.tipor.com.tr

ANTALYA  

 www.cubo.com.tr 

 www.beyaz-grup.com

AYDIN

 www.ege-pol.com

 

  www.tamkim.com.tr

BURSA

www.adgyapikimyasallari.com.tr

www.oneflex.com.tr

 www.dilekpor.com.tr

 www.epsa.com.tr

ÇORUM

 www.denizyalitim.com.tr

 www.arslanli.tc

 www.gucpanel.com

 www.atiskanalci.com

 www.izocephe.com.tr

 www.knaufinsulation.com
  

 www.kyk.com.tr

 www.terraco.com.tr

 www.kss.com.tr

 www.austrotherm.com.tr 

 www.akcali.com

 www.ardex.com.tr

 www.basas.com.tr

  www.basf.com.tr

 www.baumit.com

 www.filliboya.com.tr

 www.decostone.com.tr

 www.styrofoamturkey.com

 www.entegreharc.com.tr

 www.emulzer.com.tr 

ERYAP GRUP
 www.er-yap.com.tr 

 www.fixa.com.tr

 www.fasarit.com.tr

 www.isidem.com

 www.igloo.com.tr

 www.interfiks.com.tr

 www.izo cam.com.tr

 www.uksyapi.com

JAEGER
 www.jaeger.com.tr

 www.kalekim.com.tr

 www.kayalarkimya.com.tr

 www.kenitex.com.tr

 www.dolphin-fix.com
 

 www.ode.com.tr

 www.organikkimya.com

 www.onduline.com.tr

 www.biancaboya.com

 www.ozkarstrafor.com 

 www.geserparex.com
      

 www.polisan.com.tr

 www.ramsoy.com.tr

www.remmers.com.tr

 www.silkcoat.com
 

 www.sika.com.tr

 www.tekbau.com.tr

 www.thermaflex.com.tr

 www.trakyacam.com.tr

 www.wacker.com

 www.btm.co

 www.dinamik-izmir.com

DYO BOYA
 www.dyo.com.tr

 www.weber.com.tr

 www.terrawool.com.tr

 www.stroton.com.tr 

KIRIKKALE

GROFEN 
 www.grofen.com

 www.doerken-sistem.com

 www.kar.biz.tr 

 www.koster.com.tr 

 www.marshallboya.com

 www.yalteks.com

 www.yapkimsan.com.tr

 www.hyk.com.tr

ORDU

 www.poytherm.com

 www.porpoint.com

SAKARYA  

 www.bitum.com.tr

SAMSUN  

 www.yalipor.com

 

 www.gurbal.net

 www.caglayangrup.com.tr

 www.stratakim.com

ZONGULDAK

 www.balcilaras.com
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ADANA

 www.catiser.com.tr 

ANKARA

 www.aykimtas.com.tr

 www.canpa.com.tr

 www.ergeizolasyon.com.tr

 www.erksainsaat.com

 www.yalitimo.com.tr

 www.hatupen.com.tr

 www.haydarboz.com.tr

 www.intermo.com.tr

 www.izogun.com 

 www. izomerkyalitim.com

 www.kentyalitim.com.tr

  www.lbtyapi.com

 www.niltiritoglu.com.tr 

 www.arsecolmanto.com

 www.sabityapi.com.tr

 www.siberinsaat.net 

 www.timas.net

 www.toprakizolasyon.com

 www.yapimall.com.tr

 www.yuzbasiogluboya.com

ANTALYA

 www.heris.com.tr

 www.ozen.com.tr

 www.santim.com.tr

AYDIN

 www.egeinsaat.com.tr

 www.kirisyapi.com.tr

 hasansarac1958@mynet.com

BURSA

 www.izocan.com

 www.izomet.com.tr

 www.legayapi.com

 www.maratonas.com.tr

 www.tekseriyalitim.com

 www.sanpas.com.tr

 www.umutyalitim.com

 www.ilhaninsaat.com.tr

 www.poleninsaat.com.tr

 www.megaboard.com.tr

 www.akinizolasyon.com

 TEL: 0222 2399046 

 www.aytasizolasyon.com

 www.cemizolasyon.com.tr

 www.tmyyalitim.com

 www.alfor.com.tr

 www.arieng.com

 www.arimas.com.tr

 ati ki zol@ttmail.com

 www.balcioglu.com.tr

 www.insaatbirdal.com

 www.cdayicioglu.com.tr

 www.cepheuzmani.com

 www.ccaltinbas.net

  www.dekosaninsaat.com.tr

 www.dkminsaat.com

 www.enaryapi.com

 www.enginizolasyon.com.tr

 www.formakustik.com.tr

 www.gys.com.tr

 www.gnyapi.com.tr

 www.himerpa.com

 www.inceten.com

 www.istanbulteknik.com

 www.izobedel.com

 www.izomermuhendislik.com.tr

 www.izoser.com

 www.izoyapi.com

 www.logoyalitim.com

 www.mimtek.com.tr
NANOTEK                     
 www.nanotekinsaat.com.tr              

 www.normtec.com.tr
PERA GRUP 
 www.peragrupinsaat.com.tr

 www.retim.com.tr

 www.timasteknik.com

 www.unar.com.tr

 www.yapiustasi.com.tr

 www.zenginizolasyon.com.tr

 www.hakanizolasyon.com.tr

 www.karaoglultd.com.tr

 www.remda.com.tr

 www.tapyalitim.com

 www.bagkaleboya.com

 www.alsecco.com.tr

KONYA

 www.busainsaat.com

  www. istasinsaat.com.tr

 www.nurolyapi.com   

 www.caticilar.com

 www.lamdagrup.com

SAMSUN

 www.cazgir.com.tr

 www.dogusboyakimya.com

SAKARYA

ADA TANLAR
 www.tanlarinsaat.com

 www.baserizolasyon.com

 www.eceinsaat.com

 www.izomar.com.tr

 www.mydinsaat.com 

TRABZON

 www.imeryapi.net

 www.aksanis.com.tr






