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Günümüzde çevre ile ilgili konular, iklim değişikliği, küresel ısınma birçok 
ülkenin gündeminde yer almaktadır. Ülkelerin enerji verimliliği hedeflerine 
ulaşmaları için binaların enerji tüketimlerinin azaltılması yanında iç ortam 
hava kalitesinin ve konfor koşullarının iyileştirilmesi önem taşımaktadır. Yeşil 
binalar da bu gerekliliklerin toplamından oluşmaktadır. Bu sayımızda modern 
yaşamın bizlere sunduğu “yeşil bina” ve “yeşil çatı” kavramında yalıtımın öne-
mine vurgu yapmak istedik. 

Bir binanın “yeşil” olabilmesi için pek çok farklı özelliğe sahip olması gerekir. 
Yeşil binalar su, enerji, çevreye zararlı olmayan malzeme kullanımı, iç ortam 
hava kalitesi, kullanıcı sağlığı, konforu, ulaşım, atıkların kontrolü, akustik gibi 
pek çok farklı alanda belli standartları karşılamalıdır. Bu özellikler, dünya ça-
pında sertifikasyon yapan birimler tarafından değerlendirilir. Eğer bir binanın 
özellikleri bu standartlara uygunsa o bina yeşil bina olarak adlandırılır.

Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılması yüksek oranda karbondioksit 
salınımına neden olduğu için küresel ısınmayı hızlandırır. Bu nedenle enerji 
tüketimini azaltacak önlemler alan yeşil binalar, alternatif enerji kullanılma-
sını da sağladığından çevre ve ekonomi için büyük önem taşımaktadır. Yeşil 
binalarda insan yaşam kalitesinden ödün vermeden enerji tasarrufu yapmak 
gerekir.

Kullanıcının konforunu en üst düzeyde karşılayacak ısıl, görsel ve işitsel kon-
for gerekliliklerinin gözetildiği bu binalarda, hem enerji kaynaklarının verim-
li kullanılması hem de sera gazı emisyonlarının sıfıra kadar indirilebilmesi 
öncelikli beklentiler arasında yer almaktadır. Bunu yapabilmek için de doğru 
yalıtım malzeme seçimi ve doğru yalıtım uygulamasının önemi yadsınamaz 
bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Yeşil binalarda enerji tüketiminin en aza indirilebilmesi ve yenilenebilir enerji 
kullanımının en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi, sürdürülebilir, sağlıklı, 
konforlu ve güvenli yaşam alanları için yeşil binaların doğru yalıtım çözümleri 
ile detaylandırılması ve yapılması şarttır.

Çevremiz için, ülkemiz için, geleceğimiz için tüm yapılarımızın yalıtımlı ve
yeşil olması dileği ile… 
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Bugün dünyada sürdürülebilirlik hedeflerinin ger-
çekleştirilebilmesine yönelik pek çok araştırma 
yapılmakta; “Sürdürülebilir gelişme/kalkınma 

(sustainable development)” kavramı, her disiplinin kal-
kınma kuramları, modelleri ve politikaları içinde vur-
gulanarak kullanılmaktadır. Sürdürülebilir ilkeler bağ-
lamında ulusal ve uluslararası ölçekte 
hiçbir şey yapmamanın taşıdığı risk ve 
maliyet açıkça tanımlanabilmekte ve 
bu nedenle acil eylem planlarının yürür-
lüğe girmesi gerekliliği belirtilmektedir. 
Tüm dünyada, yerel ve ulusal otoriteler, 
çevresel konuları daha çok önemser ve 
gündeme alır bir yol izlemeye başlamış-
lardır. Bu bağlamda Avrupa Birliği’nin 
20-20-20 girişimi (1999 değerlerine göre 
2020’de enerji tüketiminin %20, karbon 
emisyonunun %20 azaltılması ve yeni-
lenebilir enerji kullanımının %20 artı-
rılması) önemli adımlardan biridir. Bu 
hedeflerin gerçekleşmesinde binaların 
enerji tüketimlerinin azaltılması, net 
enerji üretiminin geliştirilmesi yanında 
iç ortam hava kalitesinin ve konfor ko-
şullarının (ısıl, görsel, akustik) iyileşti-
rilmesi önem kazanmaktadır [1]. “Yeşil bina” ise, tam 
da bu gerekliliklerin bileşkesinden doğan bir tasarım 
ürünüdür.

Bu çerçeveden bakıldığında, Kibert [2] yeşil binanın ta-
nımını şöyle yapar: “yeşil bina, kaynakların etkin kul-
lanımı ve ekolojik prensiplere dayalı sağlıklı bir yapılı 
çevrenin oluşturulması ve iyileştirilmesidir.” Ayrıca, 
yeşil binanın yüksek performanslı bina, sürdürülebilir 
yapım, ekolojik tasarım ve ekolojik sürdürülebilir tasa-

rım tanımları ile de örtüşmekte olduğunu belirtir. Za-
ten, literatüre bakıldığında da, insanın varlığını sürdü-
rebilmesi, nitelikli bir yaşamının olabilmesi, ekosistem 
dengelerini bozmadan çevre kalitesinin iyileştirilmesi 
amacıyla, uzun dönem çözümler üretmek için gerekli 
olan tüm etkinlikler, sürdürülebilir/yeşil mimarlığın te-

mel hedefi olarak tanımlanmaktadır. Bu noktada, he-
defin doğru belirlenmesi koşulu ile, mimarlığın “yeşil 
(green)”, “sürdürülebilir (sustainable)”, “çevresel (en-
vironmental)” veya “ekolojik (ecological)” kavramların-
dan herhangi biri ile ifade edilmesinin önemli olmadığı 
söylenebilir [3].
ASHRAE Yeşil Rehber’de [4], yeşil/sürdürülebilir bir ta-
sarımın tüm bina yaşam döngüsü içinde özellikle (a) 
enerji tüketimi ve yenilenebilir enerjinin kullanımı ile 
kaynak (su, malzeme, vb.) verimliliği, (b) iç ortam hava 



kalitesinin iyileştirilmesi yanı sıra, sera gazları ve asit 
yağmuru gibi atmosfere etki eden zararın en aza indi-
rilmesi, (c) atık yönetimi, (d) ekosistem dengesinin ko-
runması ve (e) insanın fizyolojik ve psikolojik konforunu 
sağlayacak maksimum kalitede mekan tasarlanması 
konularında, yüksek performans gerçekleştiren bir ta-
sarım olduğu vurgulanmaktadır. 

Yeşil bina kriterleri göz önüne alındığında, her 
çatısı veya cephesi “yeşil” binanın “yeşil bina” 
olduğunu söylemek son derece yanlış olur. Yeşil 
bina kriterleri içerisinde yer alan pek çok unsur, 
bina tasarımının başından itibaren gözetilecek 
çevresel etki ve kullanıcı konforu gerekliliklerini 
sağlamayı şart koşar. Günümüzde yeşil binanın 
ne derece yeşil olduğunu belgelemeyi amaçla-
yan çeşitli sertifika sistemleri mevcuttur. Bunlar 
binaları belirli kriterler çerçevesinde puanlaya-
rak, puan değerleri doğrultusunda, “yeşil” olma 
özelliklerini tescillerler. Her ne kadar binaların 
yeşil veya sürdürülebilir olduğunun bir belgesi 
niteliğindeki bu değerlendirme/derecelendirme 
sistemleri, bina elde etme sürecinde bir “kont-
rol listesi” görevi görse de, tasarımın amacı bu 
belgeyi elde etmek değil, tasarımın doğal sonu-
cu olarak ortaya çıkan binanın bu gereklilikle-
ri gözetir nitelikte olmasıdır. Bir başka deyişle, 
her yeşil bina sertifikası almış olan yapıyı “yeşil 
bina” olarak adlandırmak doğru değildir ama, 
tasarımın başından itibaren gözetilen değerlere 
bağlı olarak bina “yeşil” olduğu için doğal olarak 
sertifikayı hak eder.

Yeşil bina tasarım sürecini, geleneksel tasarım sürecin-
den ayıran en önemli özelliğin, tasarım süreci başından 
itibaren, disiplinler arası bir yaklaşım ile binanın tüm 
sistemlerinin söz konusu kriterler çerçevesinde işlerli-
ğini en üst düzeye taşıyacak önlemlerin ve detayların 
geliştirilmesi olduğu söylenebilir. Bu yaklaşımı daha iyi 
açıklayabilmek için, yukarıda sözü edilen ve ASHRAE 
Yeşil Rehber’de [4] yer alan 5 temel yeşil bina tasarım 
prensibi aşağıda tek tek ele alınmaktadır:

i) Enerji tüketimi ve yenilenebilir enerjinin kullanımı ile 
kaynak (su, malzeme, vb.) verimliliğini sağlamak temel 
prensiplerden bir tanesidir. Bu çerçevede, enerji tüketi-
minin en aza indirilebilmesi ve yenilenebilir enerji kul-
lanımının en verimli şekilde gerçekleştirilebilmesi için 
binaların doğru ısı yalıtım çözümleri ile detaylandırıl-
ması şarttır. Bu sadece bina bileşenlerinin tasarımını 

değil, aynı zamanda binaya entegre edilecek mekanik 
sistemlerinin de kapasitelerini ve sistem çözümlerini 
etkiler. Binanın ısı kayıplarını en aza indirebilmek, ısı 
köprülerini azaltmak ve ısı korunumunu en üst sevi-
yeye çıkartabilmek için binaların dışarıdan mantolan-
masının sağlanması önemlidir. Ancak bu sadece doğru 
tasarım çözümleri ile sağlanamaz; doğru detay çözüm-
lerinin, doğru uygulama ve iyi bir işçilikle gerçekleşti-
rilmesi şarttır.

9

“
“

 Yeşil bina tasarımdan en 
öncelikli ve önemli beklen-
ti, kullanıcının konforunu en 
üst düzeyde karşılayacak ısıl, 
görsel ve işitsel konfor ge-
rekliliklerini gözetirken, fosil 
tabanlı enerji tüketiminin 
sona erdirilmesi ve bu yolla 
hem yenilenebilir enerji kay-
naklarının verimli kullanıla-
bilirliğinin yaygınlaştırılması, 
hem de sera gazı emisyonla-
rının sıfıra kadar indirilebil-
mesinin sağlanmasıdır.
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ii) İç ortam hava kalitesinin iyileştirilmesi yanı sıra, 
sera gazları ve asit yağmuru gibi atmosfere etki eden 
zararın en aza indirilmesi bir başka kriterdir. Bu doğru-
dan fosil tabanlı enerji tüketiminin en aza indirilmesi 
hatta hiç kullanılmaması ile mümkün kılınabilir. Enerji 
tüketiminin en aza indirilebilmesi de doğru ısı yalıtım 
çözümleri ile mümkündür. Ancak burada, söz konusu 
yalıtım malzemelerinin seçiminde, malzemenin üreti-
mi aşamasından başlamak üzere, taşınması ve uygu-
lanması sırasında harcanan enerjinin ve çevreye verilen 
zararın da dikkate alınması; binanın kullanıma başla-
ması sonrası ise, malzemenin iç ortam hava kalitesi ve 
insan sağlığına etkilerinin de gözetilmesi gerekir. Hat-
ta bakım/onarım gerektirme süreleri ile binanın işlevini 
tamamlaması/yıkım aşamasında geri dönüşüm koşul-
larının gözetilmesi de mutlaka gereklidir. 

iii) Atık yönetimi de binanın yaşam döngüsü değerlen-
dirmesinin önemli bir aşamasıdır. Bir bina gereksinimi-
nin ortaya çıkması ile birlikte süreç başlar. Malzemenin 
hammadde olarak doğadan çıkartılması ve fabrikalarda 
işlenerek ürün haline gelmesi aşamasından başlamak 
üzere, binanın yıkımına kadar ki süreçte, yalıtım malze-
meleri atık yönetiminin çevresel kriterlere dayalı plan-
lanmış olması gerekir. Tasarımcı, malzeme seçiminde 
bu verileri de gözetecek bir yaklaşımı hedeflemelidir.

iv) Ekosistem dengesinin korunması yeşil bina tasa-
rımının en önemli yaklaşımıdır. Her bina doğal çevre 
içinde bir iz bırakır, bu o doğal sisteme bir etki, bir 
müdahaledir. Bu etkinin, yıpratıcı olmasını en aza in-
direcek önlem, ekosistem dengesini bozacak adımlar-
dan kaçınacak hassasiyette olmaktır. Hem fosil tabanlı 
enerji tüketimini azaltarak, hatta sıfıra indirerek, hem 
de malzemelerin doğadan çıktığı andan itibaren her 
aşamasında ekosistem dengesini gözeten üretim bi-
çimlerini seçen malzemelerin uygulanmasına öncelik 
vererek bu hassasiyet ortaya konulabilir. 

v) İnsanın fizyolojik ve psikolojik konforunu sağlayacak 
maksimum kalitede mekan tasarlanması tüm bu kriter-
lerin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Yukarıda sözü edi-

len tüm önlemleri alırken, iç ortam konfor koşullarının 
maksimum düzeyde gözetildiği bir tasarım anlayışının 
hakim olması gerekir. Isıl konfor açısından ısı yalıtım 
detayları büyük önem taşırken, görsel konforu ihmal 
etmeyecek, yüksek ısıl korunumlu pencere ve camlı 
sistem tasarımları gerekir. İşitsel konfor açısından da, 
detaylarda gürültü kontrolünü sağlayacak uygun ses 
yalıtım çözümlerini gözetmek esastır. Hatta sağlık ve 
güvenlik gereklilikleri bakımından, bina bileşenlerinin 
detaylandırılmasında yangın yalıtımının uygun çözüm-
lerini sunmak gerekliliği vardır. 

Tüm bu gereklilikler çerçevesinde tasarım eylemini ger-
çekleştirirken, binanın içinde bulunacağı arsa koşulları 
ve arazi yerleşiminden başlamak üzere, bina biçimi ve 
mekânsal organizasyon doğru kurgulanmalı; en uygun 
bileşen ve malzeme seçimi ile bunların doğru detay çö-
zümleri üretilebilmeli ve hatta doğru işçilik çözümleri 
ile uygulanabilmelidir. Yeşil bina tasarımdan en önce-
likli ve önemli beklenti, kullanıcının konforunu en üst 
düzeyde karşılayacak ısıl, görsel ve işitsel konfor ge-
rekliliklerini gözetirken, fosil tabanlı enerji tüketiminin 
sona erdirilmesi ve bu yolla hem yenilenebilir enerji 
kaynaklarının verimli kullanılabilirliğinin yaygınlaştı-
rılması, hem de sera gazı emisyonlarının sıfıra kadar 
indirilebilmesinin sağlanmasıdır. Bunu başarabilmenin 
gerek şartı ise, doğru malzeme seçimi ve etkin detay 
işçiliğine dayalı yalıtım çözümleridir.
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Yeşil çatıların bize faydası nedir,
neden tercih etmeliyiz?
Yağmur suyunu kullanarak yeşil örtüye dönüştürdü-

ğünden, fazla drenaj yoğunluğunu azaltır, atık şebeke 
su yükü hafifler.
Hava kirliliğini ve havadaki toz partikülünü azaltır. 

Yeşil örtüsü daha az olan bölgelerde yapılan testlerde 
görülmüştür ki yeşili yoğun olan bölgelere oranla toz 
partikülü miktarı 3-7 kat arası daha fazladır.
Oksijen üretimi artar, buhar geçirimi yüksektir. Nefes 

aldığımız hava kalitesini yükseltir, doğal olarak karbon 
salınımını azaltır.
Yüksek yalıtım değeri olan, ısı radyasyonu yapmayan 

yapısı ile şehirlerdeki ısı ada oluşumu etkisini azaltır. 
Bunun sonucu ısıtma ve soğutma giderlerini düşürür, 
kentsel konforu yükseltir.

Gürültüyü emerek, kentsel boyutta ses yalıtımı sağlar.
Sera gazlarını yok eder, yağmur suyuna havadan karı-

şan ağır metalleri toprak içerinde tutarak arındırır.
Geri dönüşümlü bir malzemedir, uygulanmasında dü-

şük enerji kullanılır ve insan gücü yeterlidir.
Hafriyat aşamasında kaybedilen doğal toprağı içeriğine 

katılan özel karışımlar ile bitki toprağı olarak geri kazandırır. 
Dünya üzerindeki biyolojik çeşitliliğin ve kentsel tarı-

mın artmasına katkıda bulunur.
Tasarım ve estetik zenginliği yüksek, yeşil ile bütün-

leşmiş mimari konseptler oluşturur.
Yapıyı UV ışınlarından, çatıyı ve taşıyıcı konstrüksiyo-

nu mekanik hasarlardan korur. 
Yapının yangın korunumunu yeşil alanlar ile en üst 

düzeyde sağlar.
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Günümüzde projelerin çevresel, görsel zenginliğini tamamlayan ve benzer yapılardan 
ayıran en önemli argümanlardan biri peyzaj alanlarındaki uygulamalardır. Geçmişte 
ağırlıklı olarak arazi toprağı üzerinde yapılan peyzaj çalışmaları bugün artan ih-

tiyaçlar ve proje alanındaki her bir m²’nin değerlendirilmesi amacıyla yer altına alınan 
otoparkların üzerinde veya yine kat bahçesi olarak tasarlanmış; altta yaşam ve kullanım 
alanı olan bina teraslarında bahçe çatılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde daha 
çok bir pazarlama argümanı olarak kullanılsa da, yeşil çatılar dünya üzerinde yatırımcı ve 
tüketicinin tercihinin ötesinde, bir kent politikası olarak benimsenmiştir.





Yeşil çatı uygulamalarında en önemli kriteri yüksek ya-
lıtım değeri olarak tanımladığımız su yalıtım katman-
ları teşkil eder. Üstteki tamamlayıcı yeşil çatı katman-
ları, bitkilendirme çeşitliliği ve toprak kalınlığı alttaki 
statik yükü etkileyeceği üzere değişkenlik gösterebilir. 
Kısacası yeşil çatı uygulamasında seçilecek yalıtım 
malzemesi için daha seçici ve bilinçli olmalıyız, iki kere 
düşünmeliyiz. BTM olarak 90’lı yılların başından beri 
yeşil çatılar için ürettiğimiz kök tutma özelliğine sahip 
Botanik serisi bitümlü örtüleri, DIN 4062 belgesi ile uy-
gulamacı bayilerimizle pek çok projede geleneksel yön-
temle yani çakıl kullanarak uyguluyorduk. 2014 yılında 
BTM bir ilki daha gerçekleştirerek; ürettiği bitki kökleri-
ne dayanıklı su yalıtım örtüsü ile TS EN 13948 CE kalite 
belgesine sahip oldu. İki yıl Almanya’da WEIHENSTEP-
HAN-TRIESDORF Üniversitesi’nde zorlu kök bitkilerine 
karşı yapılan testten zarar görmeden çıkan Elastobit 
PE4 Botanik ürünü ile BTM, Türkiye’de TS EN 13948 bel-
gesine sahip ilk firma olarak prestijli projelerde tercih 
edilmiştir. Botanik ürün grubumuzda ayrıca kök tutucu 
kullanmaya gerek olmadığı için malzeme ve işçilikten 
tasarruf sağlanmaktadır.
Örtü tipi malzemeler ile su yalıtımı yapılmadığı yani li-
kit, sürme, püskürtme su yalıtım malzemesi tercih edil-
diği takdirde; su yalıtımın hemen üzerine ve 
nem tutucu keçenin altına gelecek şekilde 
düşük yoğunluklu polietilenden  (LDPE) 
imal edilen BTM Green kök tutucu folyo 
ile su yalıtım katmanı bitki köklerine 
karşı koruma altına alınır. 

Çatı bahçesi uygulamalarında 
dikkat edilecek hususlar
Mimari proje aşamasında bahçe 

çatının bina statiğine getireceği 
yük miktarı hesaplanarak, detaya 
uygun bir katmanlaşma düşü-
nülmelidir.
Projenin peyzaj danışmanlı-

ğını yapacak firmanın ön gö-
rüleri ile uygulama şartna-
mesi oluşturulmalıdır. 

Yapılacak yeşillendirme türüne göre sistem bileşenle-
ri seçilmelidir. 
Malzeme tedarikçisi, üreticisi, uygulamayı yapacak 

yalıtım ekibi ve uzman peyzaj mimari ofisinin mutlaka 
koordineli çalışması gerekmektedir. 

Uygulamada en önemli husus yalıtımın düzgün ve bit-
ki köklerine dayanıklı sertifikalı ürünler ile 
standartlara uygun olarak yapılmasıdır.

BTM Optigreen sistem bileşenlerinde 
gerekli bindirme payları yapılarak ürün-
lerin düzgün serilmesi de sistemin doğ-
ru çalışması açısından önem taşımak-
tadır. 

Sistem bileşenleri uygulandıktan 
sonra ürünler uzun süre açıkta bı-
rakılmamalıdır. En azından hafif-
letilmiş toprak katmanı serilerek 
bitkilendirmeye hazır bir zemin 
oluşturulmalıdır. 

Projelerinizde bahçe çatıla-
ra hayat vermek için BTM 
teknik ekibine danışabilir-
siniz.
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Yeşil Binaları Diğerlerinden
Ayıran Temel Özellikler 
Yeşil binalar tasarım ve yapım aşamasın-

da, işletim, yenileme hatta yıkım sürecinde kaynak-
ları verimli kullanan, topluma ve çevreye duyarlı bi-
nalardır. Bir binanın “yeşil” olabilmesi için pek çok 
farklı özelliğe sahip olması gerekir. Bu özellikler, 
dünya çapında sertifikasyon yapan birimler tarafın-
dan değerlendirilir. Eğer bir binanın özellikleri be-
lirli standartlara uygunsa o bina yeşil bina olarak 
adlandırılır.

Yapılan araştırmalara göre binaların yeşil bina ola-
rak tasarlanması ve işletilmesi durumunda, gele-
neksel yöntemlerle tasarlanan ve işletilen binala-
ra göre enerji kullanımında % 40-70, karbondioksit 
emisyonlarında %40, su tüketiminde % 30-50, katı 
atık miktarında % 70, bakım maliyetinde ise % 10-15 
oranında azalma sağlanabilir.

Yeşil binalar su, enerji, çevreye zararlı olmayan mal-
zeme kullanımı, iç ortam hava kalitesi, kullanıcı sağ-
lığı, konforu, ulaşım, atıkların kontrolü, akustik ve 
kirlilik gibi pek çok farklı alanda belli standartları 
karşılamalıdır.

Yeşil Binalar Enerji Verimli, Güvenli, 
Sağlıklı ve Konforlu Yaşam Alanlarıdır
Fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılması yük-
sek oranda karbondioksit salımına neden olduğu için 
küresel ısınmayı hızlandırır. Fosil yakıtlardan doğal gaz, 
kömüre göre daha verimli ve temiz olsa da yine de çev-
reye belli oranda zarar verir. Bu nedenle enerji tüketi-
mini azaltacak önlemler alan yeşil binalar, alternatif 

enerji kullanılmasını da sağladığı için büyük önem ta-
şımaktadır.  

Artan enerji talebi ve enerji tüketiminin neden olduğu 
çevre problemleri ülke ekonomilerini etkilediği için ye-
şil binaların hem çevresel hem de ekonomik üstünlükle-
ri vardır. Yeşil binalarda insan yaşam kalitesinden ödün 
vermeden enerji tasarrufu yapmak gerekir. Öncelikli 
olarak bu binalar ışık dikkate alınarak konumlandırılır. 
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Bu evlerin güneyinde yapraklarını 
döken ağaçlar, kuzey cephesinde 
ise iğne yapraklı ağaçlar bulunur. 
Güneş ışığından daha çok faydala-
nabilmek için güney cephede daha 
büyük pencereler yer alır. Bütün 
bunların yanı sıra enerji verimliliğini 
artırmak için binalara doğru ve ye-
terli düzeyde ısı yalıtımı yapılması 
gerekir. Bu nedenle enerji tasarrufu 
sağlayacak malzemelerin kullanılma-
sı da önemlidir. Örneğin cephede ve 
çatıda ısı yalıtımı sağlayacak malze-
meler kullanılırken uygun cam, doğra-
ma, ısıtma ve soğutma sistemleri se-
çilmesi, verimli cihazlar kullanılması da 
enerji verimliliğini artırmak için gerekli 
unsurlar arasında yer alır. 
Öte yandan depreme karşı daha dayanık-
lı ve sürdürülebilir güvenli yapılarda çok 
önemli bir rol üstlenen,“Betonarme Yapı 
Tekniği” için vazgeçilmez su yalıtımı, yeşil 
binalar için önemlidir.  İnsan can güvenliği 
en az çevre kadar önemlidir. 

Yine sürdürülebilir sağlıklı ve konforlu yaşam 
alanları için ses yalıtımının katkısı yadsınamaz. Mo-
dern yaşamının getirdiği sokak, trafik ve sosyal yaşam 
gürültüsünü engellemek, üst kat, yan komşu gürültüsü 
ile baş etmek ancak binalarda yapılacak ses yalıtımı 
ile mümkün olabilmektedir. Ses yalıtımı, yeşil binaların 
taşıması gereken en temel unsurlardandır.

Yeşil Binalar Pahalı mı?
Hem çevremiz hem de bizim için bu kadar çok üstün-
lüğe sahip yeşil binaların fiyatları da önemli konu. Bu 
binaların daha pahalı olduğuna dair genel bir kanı var. 
Aslında yeşil binaların maliyeti diğer binalardan mak-
simum %10 daha fazladır. Buna karşın bu binaların 
ekonomik ömrü oldukça uzundur, bu süre boyunca bu 
maliyet farkının 10 katına kadar kazanç sağlayabilmek-
tedir. Yapılan çalışmalara göre, enerjinin etkin kullanıl-
masına bağlı olarak bu binalara gelen faturalar daha 
düşük, içlerinde çalışan kişilerin üretkenleri ise daha 
yüksektir. Bu özellikler yeşil binaların çevreye olduğu 
kadar ekonomiye de katkı sağladığını göstermektedir. “ “Enerji tüketimini azalta-

cak önlemler alan yeşil 
binalar, alternatif enerji 
kullanılmasını da sağla-
dığı için büyük önem ta-
şımaktadır.  



Mal Sahibi : Birlik İnşaat
Proje Müellifi : Birlik İnşaat
Binanın Taban Alanı : 2000 m2

Binanın Yüksekliği : 42 m
Yalıtım Malzemeleri: Bituline PP300, Bituline EP 400
   Antiracine su yalıtım membranları

Bayrampaşa’da kentsel dönüşümün öncülerinden olan 
projenin yeşil çatı alanlarının yalıtım uygulamasında ilk 
olarak betonarme döşeme üzerine eğim betonu atıldı. 

Eğim betonunun üzerine Bituline Astar sürüldü. Daha sonra, su 
yalıtım membranının ilk katı olarak Bituline PP300 su yalıtım 
membranları kullanıldı. İkinci kat ise, bitki köklerine dayanıklı 
olarak üretilen Bituline EP400 Antiracine ile kaplandı. Isı yalıtı-
mı için 5 cm’lik XPS kullanıldı. Uygulamanın diğer bölümlerinde 
ise, buhar geçirgenliği yüksek ayırıcı tabaka, sistem filtresi ve 
Zincolit bitki taşıyıcı tabaka kullanıldı.   
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Dış cephe ısı sistemlerinde levha bağlantılarının doğru ve sağlıklı olması için dikkat edilmesi gereken  ana  
kural duvar  yapısı, levha  türü, bina yüksekliği  kontrol  edildikten  sonra  en  doğru  bağlantı  dübelini  
seçip, doğru  yüzeyde  doğru  ürünle  mekanik  bağlantının  yapılmasıdır. Duvar yüzeyi ve  levhaya  göre  

seçilmiş  ısı  yalıtım  dübeli, hangi  duvar  için  tasarlanmış  olursa  olsun, minimum 36 kgf  aderans  gücü taşı-
malı, kopma  ve  kesme  mukavemetleri  yeterli  olmalıdır.  Tamamen orijinal hammaddeden mamül, polyamid 
çivili veya çelik çivili olarak duvar  yapılarına  uygun  yırtılma  biçimleriyle  üretilmelidir.

TSE standartları ve  en  önemlisi, Avrupa  
Birliği’ne  bağlı  ülkelerde  ısı  yalıtım  bağ-
lantı  elemanlarının  CE’si  olarak  kullanı-
lan  ETAG 014  belgesine  sahip  olmalıdır. 
Belge sahip ürünü internetten kontrol ede-
bilmek için ETA  numarası  veya  belgenin  
aslı  istenmelidir. Isı yalıtımında kullanılan 
tüm  detay  malzemeler  sistem  için  çok  
önemli  teknik  özellikler  taşır.  Kaliteli  
uygulamanın  garantisi  sistemin  tama-
mında  %3  ortalama  yer  kapsayan  detay-
larda  gizlidir. Star  Plastik  A.Ş.  üretimini  
yapmış  olduğu  tüm  detayların  gerekli  
belgelerini  almış, bu  belgelerin  teknik  
desteğini  ve  garantisini  sağlamak  için  
ekipler  kurmuş, şantiye  ortamında  ürü-
nün  değerlerini  ölçebilecek  cihazlarla  
donatmıştır.

Star Plastik A.Ş tarafından  üretilen  detay-
ları  nereden   temin  ederseniz  edin, tek-
nik  desteği Star  Plastik A.Ş.  sağlayacaktır.

20

Mantolama Sisteminde Kullanılan
Dübeller Bina Taşıyıcı Elemanlarına
Zarar Vermez
 
Verir iddiasında bulunan kişiler konuya bilimsellikten 
uzak yaklaşıp kimi rakip sektörlerin yönlendirmesi ile 
bunu söylemektedirler.

Mantolamada ısı yalıtım levhalarının mekanik tespiti 
için kullanılan dübeller betonarme yapı elemanlarında 
paspayı denilen ve demirlerin korozyana uğramasını en-
gelleyen kısım içerisinde kalır. Kaldı ki m²’ye ortalama 
6 adet olarak hesaplanan dübel sayısını ortalama dübel 
çelik çapı 10 mm ile bir hesap yaparsak; 1 adet dübelin 
duvarda oluşturduğu delik alanı=∏r2=3,14x5 mm²=78,5mm² 
=0,000785 m²’dir. 6 adet dübelin delik alanını: 6x0,0000785 
m²=0,000471 m², bu da ısı yalıtımı yapılan 1 m²’lik duvar 
alanında sadece 0,0000471 m²’lik toplam delik alanı olur ki 
ihmal edilebilecek  bir değerdir. Dübel, yapısı itibari ile bu 
alanı dolduran ve ortadan kaldıran bir üründür.
Detaylı bilgi: www.spstarplast.net







DALSAN Alçı ürünlerinin LEED v4 kriterlerine göre 
değerlendirildiği DALSAN Alçı Yeşil Ürün Rehbe-
ri tamamlandı. 1932’den beri alçı sektöründe fa-

aliyet gösteren DALSAN Alçı, ülkemizin en önemli yapı 
malzemesi üreticilerinden biri. DALSAN Alçı’nın bu vizyo-
nunun bir yansıması olarak hazırlanan DALSAN Alçı Yeşil 
Ürün Rehberi, hem iç mekan hem de dış mekanda kulla-
nılan ürünlerinin,

sürdürülebilirlik parametreleri üzerinden değerlendirile-
rek, bu konularda yapılan çalışmalar kapsamlı bir biçim-
de açıklandı. Yeşil Ürün Rehberi, DALSAN Alçı ürünleri-

nin sahip olduğu, bağımsız kuruluşlar tarafından verilen 
GREENGUARD GOLD Sertifikaları, EPD (Çevresel Ürün 
Beyanı) beyanları ve REACH uyumluluğu ile ilgili detaylı 
bilgileri içermekte.

Yeşil Ürün Rehberi’nde içerikleri detaylı bir şekilde ak-
tarılan sertifikalara sahip DALSAN Alçı ürünlerinin, yeşil 
bina adayı projelerde tercih edilmesinin,  projenin top-
lam puanının yüzde 10’dan fazlasına katkı sağladığı ya-
pılan çalışmalar sonucu ortaya koyulmuştur.
Yeşil Ürün Rehberi’nde ayrıca dünyada en çok tercih edi-
len yeşil bina derecelendirme sistemleri olan LEED ve 
BREEAM sertifikaları hakkında kapsamlı bilgiler aktarıl-
mış olup, hangi kredi kategorisinin ne kadar puan ağırlı-
ğına sahip olduğu gibi teknik bilgiler sunuldu.
GREENGUARD GOLD sertifikası, malzemelerin yaydığı 
kimyasal emisyonların sınır değerlerin altında olduğunu, 
dolayısı ile iç mekanlarda kullanılmasında hiçbir sakın-
ca olmadığını gösterir. DALSAN Alçı’nın toplam 11 ürünü 
UL laboratuvarlarında 10.000’den fazla kimyasal testten 
başarıyla geçerek GREENGUARD GOLD sertifikası almaya 
hak kazanmıştır.

EPD sertifikası, bir ürünün yaşam döngüsü boyunca çev-
resel etkilerini ortaya koyan, uluslararası olarak kabul 
edilen ve yayınlanan raporlardır. DALSAN Alçı’nın EPD 
beyanında 18 farklı ürünü bulunmaktadır.
REACH yönetmeliği, kimyasallar konusundaki Avrupa Bir-
liği yönetmeliğidir. Ana prensipleri Registration (Kayıt), 
Evaluation (Değerlendirme), Authorisation (Otorizasyon) 
ve Restriction of chemical substances (Kimyasal mad-
delerin sınırlandırılması) kategorilerinden oluşmaktadır. 
DALSAN Alçı, tüm üretimlerini REACH Direktifi’nin belir-
lediği koşullar dahilinde yapmaktadır.
Gerçekleştirilen bu çalışma ile DALSAN Alçı’nın tüm 
ürünleri ve sürdürülebilirlik yaklaşımı yeşil bina sektö-
rüne, mimarlara ve yatırımcılara detaylı bir şekilde ak-
tarılmış oldu. 
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Herşeyden önce günümüzde çok tartışılan, 
her taşı kaldırdığımızda altından çıkan ‘yeşil 
bina’ denildiğinde ne anlıyoruz ve ne anla-

malıyız konusunu biraz açıklamamız gerekiyor. Böy-
lece; bir binanın gerçekten yeşil olabilmesi için ne 
gerekir, neler yapılmalıdır sorularına cevap vermek 
daha kolay hale gelecektir. 
Bazı projelerde uygulandığı gibi acaba ıslak me-
kanlarda fotoselli batarya kullanmak veya binaya 
entegre üç beş fotovoltaik (PV) panel takmakla bi-
namız gerçekten yeşil olabilir mi? Bu düşünce bina-
yı yeşil renge boyarsak yeşil olur düşüncesi kadar 
yanlış olabilir. Binanın su sarfiyatını azaltmak ve/
veya harcadığı enerjinin tamamı veya bir bölümünü 
sürdürülebilir kaynaklardan karşılamak düşüncesi 
yeşil bina kavramı içerisinde vardır ve doğrudur an-
cak ufak bir iki uygulama yeşil bina yapmaya kesinlikle 
yeterli değildir. 
Yeşil bina kavramının temelinde; gelecek nesillere do-
ğal kaynakları tüketilmemiş, yeşili bitirilmemiş, suları 
ve havası temiz yaşanabilir bir Dünya bırakma isteği 
yatar. Bu tür bir sürdürülebilir yaklaşımla doğayı yok 
etmemeye, mevcut enerji kaynaklarını tüketmemeye, 
hava su gibi temel yaşam kaynaklarımızı kirletmemeye 
yönelik bir yaşam tarzı geliştirmemiz oldukça önemlidir. 

Bu tür bir yaşam tarzı geliştirildiğinde pek çok alanda 
olduğu gibi mimarlık alanında da etkileri büyük olacak-
tır. Yeşil mimarlık ve yeşil binalar tüm yaşam döngü-
sü içerisinde (beşikten-mezara kadar) Dünya’nın eko-
lojik sistemine zarar vermek bir yana tam tersine bu 
sisteme katkı koyan ürünler olacaktır. Sanayi devrimi 
ile unutulan, umursanmayan ekolojik dengeler tekrar 

önem kazanmaya başladıkça zararlı atık üretmeyen, 
az enerji harcayan, çevresi ile uyum içerisinde ve bu 
uyuma katkı sağlayan, doğal girdileri kullanarak kendi 
enerjisini oluşturan binalar değer kazanarak artacaktır.  
Hatta tüm malzeme ve bileşenleri ile tekrar kullanıma 
ve geri dönüşüme uygun binalar olacağı için başta bah-
sedilen beşikten-mezara olan yaşam döngüsü tekrar 
kullanım ve geri dönüşüm sayesinde  beşikten tekrar 
beşiğe yönlenebilerek kayıplar sıfırlanacaktır. 

Yeşil Binaların Taşıması
Gereken Başlıca Özellikler 

Buraya kadar sıralanan kavramlardan da anlaşıldığı 
gibi, tasarlanan fiziksel çevrede ekolojik özelikler art-
tıkça yapıların çevreye verdikleri etki de azalmakta ve 
yapılar çevreye daha az zarar vermeye başlamaktadır. 

Prof. Dr. Sema Ergönül | Doç. Dr. Mustafa Özgünler
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Yapıların, daha az çevresel etkiye sahip olmalarını sağ-
layan çözüm arayışları, mimari tasarımı ekolojik yakla-
şımlara doğru yöneltmektedir. Bu amaçla, mimari tasa-
rım aşamasında başlayan bir takım kararlar bütününün 
projeye uygulanması gerekir.  Bu kararlar doğru alındı-
ğında, birçok çevresel ve ekonomik yararları da berabe-
rinde getirir. Ekolojik, cevre dostu, yeşil ve sürdürülebilir 
yapılaşma kriterleri olarak adlandırılan bu kararlar, sı-
nırlı doğal kaynak başka bir deyişle özellikle fosil yakıt 
ve su kullanımının azaltılması, yenilenebilir ya da sınır-
sız kaynakların mümkün olduğu kadar çok kullanılması, 
bunlardan elde edilen enerjinin az fakat verimli şekilde 
kullanılması, emisyon ve diğer kirleticilerin üretimlerinin 
azaltılması, aynı zamanda iç ortamda insan sağlığının 
korunması, kullanılan yapı malzemelerinin üretim ve ta-
şıma gibi faaliyetlerde ortaya çıkan karbon ayak izinin 
boyutu  gibi birçok farklı konuyu kapsamaktadır.
Bu nedenlerden ötürü tüm dünyada kabul edilen kendi 

kendine yetebilen sürdürülebilir bina tasarımını teşvik et-
mek ve konfor koşullarının sağlanması için gereken ener-
jinin en aza indirilmesini sağlayan çeşitli yönetmelikler 
ve sertifika sistemleri oluşturulmuş ve oluşturulmaktadır. 
Bu bağlamda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi 
Yapı Uygulama Ve Araştırma Merkezi’nde oluşturulan 
Ulusal Yeşil Bina Sertifika Sistemi çalışması kapsamında; 
“Sürdürülebilir Enerji Etkin Binalar (SEEB)” başlığı altında 
Türkiye’ye özgü bir sistem geliştirmek amacıyla yaygın 
olarak kullanılan  yeşil bina derecelendirme ve sertifi-
kasyon sistemleri olan BREEAM (İngiltere), LEED (ABD), 
CASBEE (Japonya) ve DGNB (Almanya) irdelenmiştir. Bu 
çalışmalar 20 akademisyenden oluşan bir ekip ile yürütül-
müş, ilgili kriterler yerel koşullara adapte edilmiş, Türkiye 
koşullarınca değerlendirilmiştir. 5 farklı bina işlevi (konut, 
okul, ofis, hastane, otel) için 3 farklı kategori (yeni, yeni-
lenen, mevcut) olmak üzere toplam 15 tip farklı sertifika 
grubu aynı sistem içinde tanımlanmıştır.
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13 ana kriter başlığının her biri seçmeli yaklaşık 600 
alt kriter ile desteklenmiş, puanlama sistemi dinamik 
olarak kriter tabanlı ayarlanabilir olarak dizayn edilmiş-
tir. Bunlardan da anlaşıldığı gibi gerçekten yeşil bina 
yapabilmek için çok geniş bir yelpazede çalışmak ve bu 
konularda bilgi sahibi olmak gerekmektedir. 

Yeşil Binalarda Yalıtımın Önemi

Yukarıda değindiğimiz gibi yeşil bina kriterleri yaklaşık 
13 ana başlık altında incelenebilir. Bu başlıkları enerji, 
su verimliliği, malzeme ve kaynak kullanımı, sağlık ve 
konfor, arazi kullanımı, atık yönetimi, proje ve yapım 
yönetimi, kirliliğin önlenmesi, işletme ve bakım, uyar-
lanabilirlik, afetler ve güvenlik, tasarım, inovasyon ola-
rak sıralayabiliriz. Tüm Dünya’da bu kriterler arasında 
en önemli yere sahip olanı enerji bölümüdür. Harcadı-
ğımız enerjiyi azaltmak enerjiyi elde etmek için ihtiyaç 

duyduğumuz yakıt miktarını ve yanma olayından olu-
şan CO2 salınımını azaltacaktır. Bu durum tüm sertifi-
ka sistemlerinin temel amacıdır. Enerji ihtiyacımızın 
azaltılması için yapılacak en önemli işlem binalarda 
kaybettiğimiz enerjiyi azaltmak, en aza indirgemektir. 
Bunu azaltabilmek için yapılabilecek tek şey ise doğru 
tasarlanmış, belli hesaplamalara göre oluşturulmuş uy-
gun yalıtım sistemini binalarımızda kullanmaktır. Uy-
gun yalıtım ile korunmuş enerji yukarıda değindiğimiz 
tüm kriterlerin yarısından fazlasını gerçekleştirmek ve 
yeşil bina kavramına gerçekten yaklaşmak demektir. 

Yeşil Binaların Faydaları 

Çocuklarımıza, torunlarımıza; doğal kaynakları tüken-
memiş, suyu havası kirlenmemiş yaşanabilir bir Dünya 
bırakmaktan daha değerli bir şey olabilir mi? Bu temel 
amacın yanısıra yeşil binalar, genel kanının tersine ya-
pının ilk yatırım maliyetine çok fazla etki yapmamasına 
rağmen kullanım aşamasına geçildiği andan itibaren 
birçok çevresel ve ekonomik kazanç sağlamaktadır. 

Yeşil Binaların Ülkemizde Yaygınlaş-
ması için Yapılması Gerekenler 

Yeşil binaların ülkemizde yaygınlaşması için tasarım-
cılardan kullanıcılara kadar yapısal faaliyetlerle ilgili 
tüm kesimlerin bilinçlendirilmesi,  ülkemize ait yeşil 
bina kriterlerinin ve standardlarının oluşturularak ülke 
genelinde tanıtılması gerekir. Konuya sadece ekonomik 
açıdan bakılmayıp ekoloji ve çevre değerleri toplumun 
tüm kesimlerine eğitimin ilk aşamalarından başlayarak 
kazandırılmalı ve toplum bilinci oluşturulmalıdır. 

Gelişen bilinçle birlikte yeşil binalar için çeşitli kolay-
lıklar sağlanabilir. Örneğin alternatif enerji kaynak-
larını kullanan binalardan daha düşük vergi alınması 
sağlanabilir. Bu tür ekipmanların satış, pazarlama ve 
uygulama aşamasında devlet desteği sağlanması ve ek 
teşvikler, yaygınlaşmayı kolaylaştıracaktır. 



36. Enerji Verimliliği Haftası çerçevesinde gerçekleşecek olan 8. Enerji 
Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF), 11-12 Ocak 2017 tarihlerinde, İstanbul 
WOW Convention Center’da yapılacak. Enerji verimliliği alanında Türki-

ye’nin en büyük ve en önemli etkinliklerinden biri olan EVF 2017, Türkiye’de 
enerji verimliliği kanunu yürürlüğe girdikten sonra ilk kez 2009 yılında yapıldı. 

EVF kapsamında düzenlenecek panel ve oturumlar ile enerji verimliliğini içeren 
tüm konular, politikalar ve stratejiler, uluslararası enerji alanında/sektöründe 
araştırma yapan akademisyenler, kurumlar, şirketler ve Türkiye’nin önde gelen 
isimleri ile değerlendirilecek.

Enerji verimliliğine katkı sağlamak için kamuoyunu bilinçlendirme konusunda 
önemli adımlar atan katılımcı firmalar, özellikle kişilerin gider maliyetlerini 
düşürerek hem kişisel bütçelere hem de ülke ekonomisine katkı sağlamayı 
hedefliyor. Aynı zamanda, enerji tüketiminde verimliliği sağlayacak, söz ko-
nusu enerjilerin kullanıldığı alanlara göre farklılık gösteren en yeni teknoloji 
ile donatılmış ürün ve tasarımlarını 8. Enerji Verimliliği Forum ve Fuarı’nda 
sergileyecek. 

36. Enerji Verimliliği Haftası’nın en önemli etkinliği 8. Enerji Verimliliği Forumu 
ve Fuarı ile katılımcı ya da ziyaretçi olarak, enerji verimliliği alanında çalışan 
bilim insanları, kamu, özel ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcile-
riyle tanışabilir, paneller çerçevesinde bu alandaki tüm yenilikleri takip edebi-
lir, uluslararası ve yerel firmalarla iş ağlarınızı genişletebilirsiniz. 

8. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı (EVF) ile ilgili daha detaylı bilgi almak ve 
fırsatlarla dolu bu etkinlikte yer almak için: info@evf.gov.tr
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Kurucu ortağı  olduğu İzomar  A.Ş.’nin 2005 yılın-
dan bu yana yalıtım sektöründeki tecrübesi ve 
bilinirliğini imalat sektörüne aktarmak isteyen 

Şirket Yetkilisi A. Serhat Yanıkoğlu, İnşaat alanında fa-
aliyet gösteren aile firması Sintar Mühendislik Ltd. Şti  
ile yüzde yüz yerli sermaye kullanarak yatırım yapma 
kararı aldığını belirterek, yeni yatırımları hakkında şu 
bilgileri verdi: “Bu karar çerçevesinde 2015 yılı içeri-
sinde kurduğumuz HDPE esaslı kabarcıklı levha üretim 
tesisimiz devreye girmiş bulunmakla birlikte, yeni yatı-
rımlar ve ürün gamımızı arttırmak için AR-GE çalışma-
larımız da devam etmektedir. 
Uygulama sektöründeki titizliğimiz ve ürün kalitesine 
verdiğimiz önemi, aynı şekilde üretim prosesimize de 
entegre etmeye çalıştık. Denetim, ISO ve CE belgelen-
dirme süreçlerimizi tamamladık, bazı TSE belgelerinin-
de son aşamasına geldik. Kısa bir süre içerisinde sektör-
de yer alan üreticilerden nihai tüketicilere kadar bir çok 
yeni müşteri kazandık. Piyasadan gelen yeni taleplerle 
müşteri sayımız giderek artıyor. 
“Daha İyi Bir Çevre“  sloganıyla ürünlerimizin % 90’ını ta-
mamen geri dönüşüm firmalarından temin ettiğimiz birin-
ci kalite Recycling HDPE ürünleri kullanarak imal ediyoruz.
Ürün kalitesinin hammadde girişinden başladığı bilinci 
ile, hammadde giriş kalite kontrollerini sağlamak adına 
ilk etapta bir test extruderi, MFI cihazı, kül testi cihazı 
ve yoğunluk ölçümü yapabilen hassas terazi vb. ölçüm 
aletleriyle de ufak bir laboratuvar oluşturduk.
Bunun dışında nihai çıkan ürünlerin de gün içinde de-
vamlı birim yoğunluk, boy, en, yüzey dokusu, çekme ve 
kopma değerleri vb kalite faktörlerini inceleyerek, ürü-
nümüzün maksimum kalitede olmasına ve müşteri 

beklentilerini karşılamasına önem veriyoruz.
Firmamız, müşterilerinden gelen tüm isteklere hızlıca 
cevap verebilecek konumdadır. Müşterilerin istedikleri 
renkte, boy ve ende, istedikleri özel palet ölçülerinde, 
kendi logolu bantlarıyla ambalajlanmış ya da ürün üzeri-
ne kendi logoları lamine edilmiş şekilde,farklı hammad-
de formülasyonlarıylaçok farklı üretimler yapabilmekte-
dir. Makina kapasitesi ve hat hızı olarak da gelebilecek 
ekstra siparişlere hızlı geri dönüş sağlamaktadır. 
Şuan tek tip ama farklı gramajlarda kabarcıklı levha üre-
timi yapabilen firmamız, 2016  yılısonunda ve de 2017 yılı 
ortasında devreye girecek iki yeni hattımızla beraber sek-
töre farklı birkaç yeni ürün kazandırmayı planlamaktadır.

Bu hedefler çevresinde sektör temsilcilerinin her za-
man yanında bulunarak, onları projelerinde hem teknik 
hem de fiyat olarak desteklemeye hazırız. Aynı desteği 
bizde, tamamen yerli ve yeni bir üretici olarak onlardan 
istemekteyiz.“
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Mal Sahibi : Korozo Ambalaj Avrupa Serbest  
   Bölge Tesisi 
Proje Müellifi (Uygulayıcı firma) : Alsim İnşaat  
Binanın Taban Alanı : 45.000 m2 
Binanın Yüksekliği : 12m /16m / 26m
Kullanılan Yalıtım Malzemeleri : Sarnafil TS 77-12
Uygulama: Korozo Ambalaj Avrupa Serbest Bölge Tesisi, Çorlu Avrupa 
Serbest Bölgesi’nde yürütülmektedir. Projede talep edilen çatı membra-
nı mekanik sabitlemeyle uygulanıp, sürekli UV etkisine maruz kalacağı 
için Sarnafil TS 77-12 tercih edilmiştir. İkinci etabı devam eden projenin 
toplam çatı kaplama uygulaması 45.000 m2 olarak projelendirilmiştir.





Mal Sahibi : SS Gölpark Villaları Konut Yapı Koop.
Proje Müellifi : Prokar İnş. Taah. Turz. Tic. Ltd. Şti.
Binanın Taban Alanı : Toplam inşaat alanı: 6800 m2 (31 konut)
Kullanılan Yalıtım : Kale Mantolama Paketi + İzolatex Plus
Malzemeleri   Su İzolasyonu   
Uygulama : Ankara Gölbaşı’nda inşa edilen Gölpark 
Villaları, müstakil 31 konuttan oluşuyor.  Isı yalıtımı Kale Man-
tolama güvencesiyle sağlanan projede su yalıtımı için de Kale-
kim’in geniş ürün gamından İzolatex Plus ürünü tercih edildi.                                                            
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Isı yalıtımı ve yoğuşma kontrolü amacıyla; ısıtma, so-
ğutma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri ve 
boru hatlarının dış yüzeylerine uygulanan İzocamflex 

Elastomerik Kauçuk Köpük, özellikle soğutma sistemle-
rindeki etkin yalıtım çözümleri ile büyük ilgi görüyor.

İzocamflex, iklimlendirme, ısıtma ve soğutma sistem-
lerinin ısı ve yoğuşma kontrolü yalıtımında kullanılmak 
amacı ile üretiliyor. Elastomerik kauçuk esaslı bir ürün 
olan İzocamflex; kapalı gözenekli düzgün hücre yapısına 
sahip olup, levha şeklinde kaplamasız, alüminyum fol-
yo kaplı ve kendinden yapışkanlı olarak üç farklı tipte 

için üretilen İzocamflex Prefabrik Boru ise kaplamasızdır. 

Kapalı gözenekli olması sayesinde içinden su buharının 
geçmesine yüksek direnç gösteren ve yoğuşma kontro-
lunda kalınlıkla birlikte çok önemli bir diğer parametre 
olan İzocamflex’in su buharı difüzyon direnç katsayısı 
da diğer yalıtım malzemelerine kıyasla çok yüksektir. 
m(mü) ile gösterilen su buharı difüzyon direnç katsa-
yısı 7000’den büyüktür. Su buharı geçişine karşı gös-
termiş olduğu direnç sayesinde yoğuşmayı engelleme 
özelliği bulunan İzocamflex, düşük ısı iletim katsayısı 
ile etkin ısı yalıtımı da sağlar. 

İzocamflex, sahip olduğu özellikleri ile daha çok soğutma 
sistemlerinde kullanılır. Soğutma sistemlerinde soğuk 
akışkanın ısı kazanıp sıcaklığının yükselmesini engel-
lerken, boruların ya da ekipmanların üzerinde yoğuşma 
olmasını önler, korozyon gibi oluşabilecek zararlara se-
bebiyet vermez. Esnek bir yapıya sahip olan İzocamflex; 
boru, tank, depo, havalandırma kanalları gibi soğutma 
sisteminin bütün elemanlarında ısı ve yoğuşmaya karşı 
yalıtım malzemesi olarak kullanılabilir.

İzocamflex’in kullanımı sıra-
sında yalıtım yapılacak yüzey ile kauçuk 
iç yüzeyinin tam oturmasına dikkat etmek gerekiyor. 
Ek yerlerinin de sızdırmazlığı sağlayacak şekilde ya-
pıştırılıyor. Uygulamanın delinmeye ve yırtılmaya karşı 
korunması büyük önem taşıyor. Güneş ışığına maruz 
uygulamalarda, UV etkisine karşı mutlaka koruyucu ce-
ket veya koruyucu boya kullanımı öneriliyor. Ayrıca açık 
hava uygulamalarının en fazla 5 gün içerisinde kaplan-
ması gerekiyor. Ortam şartları dikkatle değerlendirilip, 
malzeme seçiminin ve kalınlık hesabının dikkatle yapıl-
ması ise önem gerektiriyor. 
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Yalıtım sektörünün yenilikçi lideri ODE, global marka olma yönünde 
emin adımlarla ilerlemeye devam ediyor. Çorlu tesislerinde üretti-
ği ısı ve su yalıtımı ürünlerine tüm pazarlarda geçerli, uluslararası 

onaylı ve Avrupa standartlarına uyumlu Environmental Product Declaration 
(EPD-Çevresel Ürün Beyanı) belgesini alan ODE Yalıtım, sektöründe bir ilki 
gerçekleştirerek ürettiği tüm ürünlere EPD belgesi alan tek firma oldu. EPD 
belgesi ile çevreye olan duyarlılığını bir kez daha gösteren ODE, bu sayede 
Avrupa’daki sayılı üretici arasına da girmeyi başardı. 

ODE Yalıtım olarak global bir marka olma misyonuyla, Türkiye yalıtım sek-
töründe yenilikçi uygulamalarla ilklere imza atmaya devam ettiklerini belir-
ten ODE Yalıtım Genel Müdürü Ali Türker “ODE için, çevre ve yalıtım iç içe 
konulardır. Bu bağlamda ODE, tedarikçi üretici olmanın çok ötesinde sürdü-
rülebilir bir gelecek için çalışan, “Geleceği Yalıtır” söylemini üretimindeki 
yeniliklerle desteklemeye devam eden bir şirket. ODE olarak, yalıtımın enerji 
tasarrufunda kritik bir öneme sahip olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. 
Tüm yatırımlarımızı da bu bilinç doğrultusunda yapıyoruz. Örneğin 2010 yı-
lından itibaren geçiş yaptığımız yeni üretim sistemi sayesinde şu anda %100 
Ozon Dostu köpük üretimi yapıyoruz. EPD belgeleriyle birlikte çevre duyarlılı-
ğımız ile artık tescilli bir Avrupa markası olmanın haklı gururunu yaşıyoruz” 
dedi.

Toplam 120.000 m² açık, 35.000 m² kapalı alana 
sahip 4 tesisinde üretim yapan ODE; ODE Isıpan 
XPS Extrüde Polistiren köpük, ODE Membran su 
yalıtımı ürünleri, ODE Starflex Cam yünü ve ODE 
R-Flex Elastomerik Kauçuk Köpüğü ısı yalıtımı 
ürünlerine detaylı bir çalışma sonucu EPD belge-
lerini aldı. Mayıs 2015’de başlayan proje sürecin-
de 4 ürün grubu için data toplanması, çevresel 
etkilerin hesaplanması, bağımsız denetleyiciler 
tarafından doğrulanması, her bir ürün için İklim 
Beyannamesi (Climate Declaration) hazırlanma-
sı gibi yoğun bir çalışma dönemi geçirildi. 
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Mal Sahibi : Narven Turizm A.Ş.
Proje Müellifi : Mimar Tuncay Çavdar, Mimari Danışman Orhan Özmen,
   Peyzaj Mimarı Turgay Ateş (Narven mimari proje yönetimi)
Binanın Teras Alanı : 5000 m² (Bahçe çatı yapılan alan)

Kullanılan Yalıtım Malzemeleri: Teras alanları yalıtımında poliüretan su yalıtım malzemesi uygulanmıştır.
Uygulama: Mevcut poliüretan su yalıtım üzerine öncelikle su yalıtımının bitki ve ağaç köklerinden dolayı za-
rar görmesini engelleyecek olan BTM Green kök tutucu folyo, FLL kurallarına uygun olarak binili serilmiştir. Su 
yalıtımının kök dayanımı sağlandıktan sonra nem tutucu olarak m²’de ortalama 3-4 lt su tutan, 500 gr’lık BTM 
Green sistem keçesi; kök tutucuların üzerine 10-15 cm binili olarak serilmiştir. Akabinde ortalama 7 lt su tutma 
kapasitesine sahip BTM Optigreen FKD 25 çift kademeli yeşil çatı drenaj levhaları binili olarak serilmiştir. Drenaj 
levhalarının üzerine bitkisel topraktan suyu süzecek şekilde 110 gr/m²’lik  %100 poliproplenden imal edilmiş olan 
BTM Green sistem filtresi serilerek, genel yeşil çatı katmanı tamamlanmıştır. Bitkisel toprak karışımı olarak 
peyzaj grubunun belirlediği, bina teraslarında statik yük getirmeyecek, hafifletilmiş bahçe çatı toprağı serilerek 
sulama sistemi kurulmuş ve bölge iklimine uygun bitkilendirme yapılmıştır. 
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BTM’nin katkılarıyla hazırlanan “Mimari Yapılarda Su Yalıtımı” 
kitabı raflardaki yerini alarak satışa sunuldu. Ağustos ayı iti-
bariyle tüm seçkin kitabevlerinde ve online olarak da “www.

yemkitabevi.com” üzerinde satışa çıkan Mimari Yapılarda Su Yalıtımı 
kitabı Doç. Dr. Çiğdem Tekin, Yrd. Doç. Dr. A. Cüneyt Diri ve BTM teknik 
danışmanı, inşaat mühendisi Jozef Bonfil tarafından yayıma hazırlan-
dı. Kitap, bir binanın kullanım ömrü boyunca suya ve suyun etkilerine 
karşı dayanıklılığını koruyabilmesi için tüm yapılması gerekenleri aşa-
ma aşama çizimler, fotoğraflar, grafikler ve tablolar eşliğinde anlatan 
temel bir başvuru kaynağı olma niteliği taşıyor.

Türkiye’nin en köklü kuruluşları arasında yer alan Şişecam Topluluğu 2015 yılı Faali-
yet Raporu ile “Faaliyet Raporlarının Oscarı” olarak bilinen ve faaliyet raporlarının 
değerlendirildiği en itibarlı yarışmalardan biri olarak kabul edilen, ARC’de (Annual 

Report Competition) ‘İç Tasarım’ kategorisinde Altın Ödüle layık görüldü. MerComm ta-
rafından bu yıl 30. kez düzenlenen yarışmaya 70 ülkeden 2000’e yakın firma katıldı. 

1987 yılından bu yana sahiplerini bulan ABD merkezli ARC Ödülleri, bugün dünyada 
herhangi bir yayın ya da ticaret organizasyonuyla bağı bulunmayan tek faaliyet 
raporu yarışması olma özelliği taşıyor. Büyük kuruluşlardan orta ölçekli şirketlere, 
devlet kurumlarından STK’lara ve faaliyet raporu ajanslarına kadar geniş bir katı-
lımcı profilinin başvuru yapabildiği yarışma, faaliyet raporlarını yaratıcılık ve yeni-
likçilik anlayışı ile hazırlayan firmaları ödüllendirmek ve çalışmalarını uluslararası 
alanda duyurmak hedefiyle gerçekleştiriliyor.

Şişecam’ın, cam sanayi alanında Altın ödüle layık görülen 2015 faaliyet raporuna 
www.sisecam.com.tr adresinden ulaşılabilir. 
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İstanbul’un büyümeye devam 
eden ilçelerinden biri olan Ka-
ğıthane’de yer alan ve yatırımını 

Beyaz İnşaat’ın yaptığı Beyazhane 
Projesi, Işıklar Ekoklinker 12 ürünü 
ile buluştu. Toplam 15.800 m2 inşa-
at alanı üzerinde bulunan projenin 
arsa alanı da 13.800 m2’dir. Mimari 
projesi ise Ankh Mimarlık tarafından 
tamamlanan Beyazhane Projesi, Ka-
ğıthane semtinin parlayan yıldızla-
rından biri olmaya hazırlanıyor.
Her aşamasında güvenlik ve sağlam-
lık temelleri olan projede, doğal ve 
sağlam bir malzeme olması sebebiy-
le Işıklar Ekoklinker tercih edilmiş-
tir. Yüksek derecede pişirilmiş kilin 
mükemmel dayanıklılığı sayesinde 
Ekoklinker ile yapıya sağlam ve ko-
ruyucu bir duvar oluşturulmuştur. 
Ekoklinker içerisinde kullanılan mi-
neral yün sayesinde ise mükemmel 
ısı izolasyonu sağlanmıştır. Ayrıca 
Işıklar Ekoklinker ürününün yoğun 
yapılı olması sebebiyle duvarlarda 
gerçek ses yalıtımı oluşturulmuştur. 

A1 sınıfı yanmaz Ekoklinker ile pro-
je daha güvenilir ve sağlam bir 

hal almayı başarmıştır. Beyaz 
İnşaat, tüketicilerine daha hu-

zurlu bir hayat anlayışı sun-
mak adına titizlik ile projeyi 

devam ettirmektedir.

Proje : Beyaz İnşaat Beyazhane Projesi 
Lokasyon : Kağıthane
Uygulama Süreci : Kaba ve ince inşaat çalışmaları devam ediyor 
Arsa Alanı : 13.800 m2

Toplam İnşaat Alanı : 15.800 m2

Yatırımcı : Beyaz İnşaat
Mimari Proje : Ankh Mimarlık
Kullanılan Ürün : Ekoklinker 12



Onduline Avrasya’nın su yalıtımındaki başarısının 
sırrı Bituline, her tip özel kullanıma olanak veren 
geniş yelpazesiyle çatıda ve temelde binalarını-

zın vazgeçilmezi.
Yıllardır su yalıtımında akla ilk gelen ürün olan Bituline, 
kullanıcılara sağlamlık, esneklik ve uzun ömür garantisi 
veriyor. Bituline, çok düşük sıcaklıklarda da esnekliğini 
koruyup, çatlamayarak; yüksek sıcaklıklarda ise geç yu-
muşayıp, formunu koruyarak her iklim kuşağında rahat-
ça uygulanabiliyor. 
İklimin yanı sıra diğer doğal olaylara karşı da dayanık-
lı olan bu ürün, düz ve eğimli çatıların, terasların, ıslak 
hacim döşemelerinin, temel, bodrum, havuz gibi yer altı 

bölümlerinin, katlı otopark, karayolu köprüsü gibi özel 
mühendislik yapılarının su yalıtımı için güvenle kulla-
nılabiliyor. Onduline Avrasya’nın Sapanca’daki üretim 
tesislerinde yüksek teknolojiyle üretilen Bituline, kalite 
bütünlüğünü sağlarken, uygulamadan kaynaklanabile-
cek yalıtım risklerini de ortadan kaldırıyor.
Geniş tip ve renk seçenekleriyle temin edilebilen bu 
ürün, havadaki maddelerden etkilenmeyen, ultraviyoleye 
dayanıklı bir yapıya sahip. 
Temel su yalıtımında kullanıldığında korozyonun bina te-
mellerine verdiği zararı engelleyen Bituline, olası deprem 
etkilerine karşı yapılarınızı korumaya yardımcı oluyor. 
Membranlar, eritme kaynağıyla birleştirilir ve istenen 
yüzeylere kolaylıkla uygulanır. Bituline sistemi, milyon-
larca metrekare iş deneyimi olan ekiplerce, yüzde 100 su 
geçirimsizlik güvencesiyle uygulanır.
Tüm Avrupa Birliği ülkelerinde ve Türkiye’de geçerli olan 
TS EN 13707 ve TS EN 13969 standartlarına göre Onduline 
Avrasya garantisiyle üretilen Bituline, CE ve TSE belgele-
rine de sahip.
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Günümüzde binalar özellikle şehirlerde yaşadığı-
mız alanın büyük bir kısmını kaplamaktadır. Be-
raberinde bina tasarımı standartları ve kriterleri 

de son yıllarda gelişmekte, binaların sürdürülebilirliği-
nin ve işlevselliğinin arttırılması için yeni standartlar 
uygulamaya geçmektedir. Sürdürülebilir bina, “yeşil” 
veya yüksek performanslı olarak da adlandırılabilmekte 
ve binanın enerji korunumlu olması beklenmektedir. Di-
ğer bir deyişle sürdürülebilir binalar, enerjiyi, su ve diğer 
doğal kaynakları etkin kullanmalı, güvenli ve verimli bir 
iç mekân çevresi temin etmeyi amaçlamalıdır. Her geçen 
gün daha da yoğunlaşan iş ve şehir hayatı, mekânların 
değişen kullanım tipleri gibi durumlar ise iç mekan kon-
forunun sağlanması için akustik ve gürültü kontrolünün 
de dikkate alınması gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Binaların çevresel performanslarının ve iç mekân kon-
forunun arttırılmasına katkı sağlamak amacıyla inşaat 
sektöründe uluslararası ve ulusal ölçekte geliştirilen 
çok sayıdaki yeşil bina sertifika sistemleri de sürdürü-
lebilir tasarım prensiplerinin uygulanmasını formalize 
etmeye başladı. Yeşil bina sertifika sistemlerinde, ko-
num ve ulaşım, su verimliliği, enerji ve atmosfer, mal-
zeme ve kaynaklar, tasarımsal yenilik, bölgesel öncelik, 
atık miktarı, arazi kullanımı ve ekoloji gibi aranan özel-
liklere ek bina içi çevre kalitesi kapsamında mekanla-
rın özelliklerine ve kullanım amaçlarına göre akustik 
performans kriterleri de belirlenmeye başlamıştır. Bu 
değişimler ile sürdürülebilir tasarım standartlarında 
ölçülemeyen akustik ihtiyaçlar, bina içi çevre kalitesine 
verilen önem ile birlikte ölçülen ve dikkate alınan stan-
dartları oluşturulur hale getirmekle birlikte sertifika 
kredi sisteminde de yer almaktadır.   

Ülkemizde sıkça kullanılmaya başlayan LEED, BREEAM, 
DGNB, Green Star ve kullanımına yeni başlanan ÇED-
BİK gibi sertifika sistemlerindeki akustik ve ses yalıtımı 
konforuna ilişkin değerlendirmeler ise şöyledir:

Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED):  Amerikan Yeşil Bina Konseyi tarafından bina-
ları sertifikalandıran LEED’in, 2016 yılında V4’e geçerek 
akustik konfor ve ses yutma katsayı ile ilgili kriterleri 
genişletilmiştir. Akustik kriter, LEED değerlendirme öl-
çütleri arasında “yapı içi çevre kalitesi” kapsamında 
değerlendirilmekte olup, her bina tipi için tanımlanma-
makta; yalnızca okullar için 1 kredi, mevcut binalar ve 
bakım onarım çalışması yapılan binalar için 3 kredi ile 
derecelendirilmektedir (2,6). 

BRE Environmental Assessment Method (BREEAM): 
İngiltere’de Yapı Araştırma Kurumu tarafından geliş-
tirilen BREEAM’de sürdürülebilirlik gelişiminin en te-
mel bileşeni çevresel kalkınma olarak ele alınmakta-
dır. BREEAM sertifika sistemine göre binaların çevresel 
performansları on farklı değerlendirme ölçütüne göre 
belirlenmekte olup, akustik performans değerlendirme-
si ise “sağlık ve refah” değerlendirme ölçütü arasında 
kredilendirilmektedir. BREEAM’de de diğer yeşil bina 
sertifikalandırma sistemlerinde olduğu gibi yapının kul-
lanım amacına göre kredilendirme sistemi değişmesi ile 
birlikte yapıların cepheleri ve kullanım fonksiyonları da 
dikkate alınmaktadır. Buna göre binaların akustik kriteri 
için alabileceği maksimum krediler ise şöyledir:  mah-
keme binaları 2, eğitim binaları 3, ileri eğitim binaları 
2, endüstriyel binalar 1, sağlık binaları 2, ofisler 1, ticari 
binalar 1, ekokonutlar 4, hapishaneler 2 kredidir (2,7).
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Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen 
(DGNB): Binanın yaşam döngüsünü göz önünde bulun-
durularak çevre, ekonomik, sosyo kültürel, teknik, süreç 
ve alan kalitesi konularında yaklaşık elli kriterin yerine 
getirilmesini öngörmekte olan Alman yeşil bina değer-
lendirme sisteminde akustik konfor ve ses yalıtımına 
ilişkin kriterler “sosyo kültürel” ve “teknik nitelik” ölçü-
tü içerisinde kredilendirilmektedir. Buna göre akustik 
kriter en fazla 20 puan alabilmekte ve ağırlık katsayısı 
1 olarak belirlenmektedir (2,5).

Green Star: Avustralya Yeşil Bina Konseyi tarafından 
oluşturulan bu sertifikalandırma sisteminde farklı 
proje tipleri için on farklı sistem türü geliştirilmiş, de-
ğerlendirme ölçütleri de 9 ana ölçüt dikkate alınarak 
sertifikalandırma yapılmaktadır.  Akustik performans-
ların değerlendirilmesi ise “iç mekan ortam kalitesi” 
değerlendirme ölçütü altında değerlendirilmekte ve 
maksimum 2 kredi alabilmektedir. Buna göre farklı 
fonksiyonlara sahip yapıların iç ortam gürültü düzeyi 
için alınabilecek krediler şöyledir:   Sağlık yapıları 1, en-
düstriyel yapılar 1, ofis iç mekanı 1, endüstriyel yapılar 
1, endüstriyel karşılaştırma 2, ofis endüstriyeli 2 çok 
katlı konutlar 1, eğitim yapıları 1, alışveriş merkezleri 1, 
ofis eğitimi 2, ofis tasarımı 2 kredidir (2,5).

ÇEDBİK: Çevre Dostu Yeşil Binalar Derneği’nin öncülü-
ğünde LEED, BREEAM, DGNB vb. uluslararası sertifika 
sistemleri örnek alınarak, sadece yeni konutlara yöne-
lik hazırlanmış “Türkiye için Ulusal Yeşil Bina Sertifi-
kası”dır. Hazırlanması sırasında uluslararası sertifika 
sistemlerindeki kriterler dikkate alınmış olup, 9 ana 
değerlendirme ölçütü belirlenmiştir. Akustik konfor ve 
ses yalıtımına ilişkin kriterler ise “sağlık ve konfor” ana 
ölçütü altında işitsel konfor olarak esas alınmaktadır. 
Dışarıdan gelen gürültünün azaltılması durumunda 
1 puan, bina içinde işitsel konforun sağlanması duru-
munda 2 puan alınabilmektedir (8).

Sürdürülebilir tasarım prensipleri akustik tasarım 
aşamasında birçok zorlukla karşılaşabilir. Fakat akus-
tik tasarım için benimsenmesi gereken stratejiler ise 
sürdürülebilir/yeşil binalar için çok önemlidir. Pratik 
metotların ise yeşil bina değerlendirme sistemleri ile 

birleştirilmesi de pekâlâ mümkündür. Ülkemizde de bir 
hayli güncel olan bu yeşil bina sistemlerindeki akustik 
konfor ve gürültü kontrolü için belirlenen kriterler ise 3 
kategori altında alınabilecek pratik metotlarla sağlana-
rak, yaşam alanları konforlu ve verimli hale getirilebilir. 
ABC kuralı olarak adlandırılan bu metotlar;
 
 1. Yutma (Absorption) 
 2. Perdeleme (Blocking) 
 3. Maskeleme (Covering)’dir (4).

1. Yutma (Absorption): Ses dalgasının bir engelle kar-
şılaşması durumunda ses enerjisinin direnç ve sürtün-
me etkisi ile ısı enerjisine dönüştürülmesi olayıdır. Bir 
malzemenin ses yutuculuktaki etkisi ise belli bir frekans 
içindeki ses yutuculuk katsayısı ile değerlendirilir. Bu 
değer, her malzemede farklı olup, 0 ile 1 arasında değişir.

Ses Yutma Katsayısı ( ) = 0,99 ise ses tamamen yutulur. 
Ses Yutma Katsayısı ( ) = 0,01 ise sesin yutumu çok 
önemsizdir. 

Bu nedenle yapılar içerisinde ses yutuculuk katsayı-
sı yüksek olan malzemelerin tercih edilmesi akustik ve 
ses yalıtımına ilişkin ideal performansın sağlanmasına 
yardımcı olmaktadır. Ses yutuculuk katsayısı yüksek mal-
zemeler ise genellikle taş yünü, cam yünü, sünger gibi 
yumuşak ve gözenekli malzemeler olup, reverberasyon 
(çınlama) süresinin kontrolü, gürültü azaltımı ve eko den-
gelenmesinin sağlanmasında kullanılabilir (Şekil 1) (1).                                                      
 

Şekil 1. Sesin Yapı Elemanı İçinde Yutulması
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2. Perdeleme (Blocking): Hava doğuşumlu ses ile 
strüktür (darbe) oluşumlu sesin mekânlar arası geçişinin 
engellenmesidir. Binalardaki çoğu ses hava doğuşumlu-
dur. Konuşma, müzik aletleri, fanlar, motorlar vb. hava 
ile yayılan sesleri oluşturur. Strüktür oluşumlu sesler 

oluşan darbe ile meydana gelir. Gerek hava doğuşumlu, 
gerekse darbe oluşumlu seslerin mekânlar arası geçişi-
nin önlenmesinde sistem bütün olarak düşünülmeli; du-
var, döşeme ve diğer bağlantı elemanlarındaki akustik 
performansın iyileştirilmesine odaklanılmalıdır.

Sistemler oluşturulmadan önce yapının türü ve mekân-
ların fonksiyonlarına göre akustik ve gürültü azaltım 
kriterleri tespit edilmelidir. Yapılan kuru duvarların ara-
sında ya da iç duvarların yüzeyinde kullanılan malze-
melerin ses yutuculuk katsayılarının yüksek olmasına, 
bu malzemelerin kalınlıkları ile yapı elemanı ve mal-
zemeler arasındaki hava boşluğunun ideal performansı 
karşılayabildiğine dikkat edilmelidir (1,3).

Yeşil bina değerlendirme sistemlerinde belirlenen ide-
al akustik ve ses yalıtımı performanslarında malzeme 
seçimi çok önemli olmakla birlikte uygulama da bir o 
kadar önemlidir. Örnek olarak Şekil 2’de uygulamaya 
yönelik kuru duvarlardaki yanal geçişin önemi vurgu-
lanmaktadır. Kuru duvarların ve taşıyıcı profillerin ze-
mine monte edilmesinde boşluk kalmamasına dikkat 
edilmeli, gerekli olduğu durumlarda da akustik macun 
ile boşluklar doldurulmalıdır. 
 
Çok küçük ses deliklerinden bile deliğin hacmine göre 
mekânlar arası ses geçişi olmaktadır. Özellikle elektrik 
prizleri ve düğmelerinin duvar üzerindeki konumları belir-
lenirken dikkat edilmelidir. Şekilde de görüldüğü gibi aynı 
hizada yerleştirilen prizlerden direkt ses geçişi olmakta-
dır. Prizlere şaşırtma yapmak, araya ses yutucu malzeme 
yerleştirmek ise ses kaçışlarını önlemektedir (Şekil 2).

Strüktür oluşumlu sesler için ise önlem almak ve ideal 
koşulları sağlamak hava doğuşumlu seslere göre daha 
zordur. Özellikle döşemede oluşan sesler direkt aşağıya 
yayılır, strüktürün içinden yatay olarak diğer mekânlara 
iletilir. Döşemelerdeki strüktür oluşumlu sesler; yumu-

şak esnek yüzeyler, yüzer döşeme, katı asma tavan uy-
gulamaları ile çözülebilir (Şekil 3) (1). 

Şekil 2. Kuru Duvarlarda Ses Dalgasının Kaçış Yolları (1,3)

Şekil 3. Strüktür (Darbe) Oluşumlu Ses Yalıtımının İyileştirme Adımları (1,3)





3. Maskeleme (Covering): Daha çok ofis yapıları için 
geçerli olan kalabalık, bir arada çalışma ortamları ve 
mahremiyetin eksikliği, hem çalışanların konsantras-
yonunu azaltmakta hem de çalışma verimliliğini düşür-
mektedir. Bu seslerin örtülmesi ve anlaşılmaz olması 
için standartlara uygun bir gürültü maskeleme sistemi-
nin titizlikle uygulanması hızlı ve etkili bir biçimde giz-
liliği arttıracaktır. Bu nedenle bina içi çevre kalitesinin 
sağlanabilmesi için hacmin içine istenen düzeyde arka 
plan gürültüsü oluşturulması gereklidir. Asma tavanın 
arkasına monte edilen hoparlör ağı ile ofis veya çalışma 
masasının yakın çevresi dışındaki alanda bu noktalar-
daki konuşmaların anlaşılamamasını sağlar. Oluşturu-
lacak arka plan gürültü ses düzeyi 45 dB veya altında 
planlanması çalışma koşullarında ideal akustik perfor-
mansın sağlanmasına yardımcı olmaktadır (Şekil 4) (10).

 
Binaların çevre etkisini değerlendiren yeşil bina serti-
fika sistemleri uygulanması zorunlu sistemler değildir. 
Ancak yapıların sürdürülebilir/yeşil bina olduğuna dair 
yapı için karne niteliği oluşturan bu sistemlerde değer-

lendirme ölçütleri uygulanması zorunlu olan standart 
ve yönetmeliklere dayandırılmaktadır (2). Değinilen 
tüm yeşil bina sertifikasyon sistemlerinde akustik de-
ğerlendirmeler ise ses yalıtımı, reverberasyon süresi, 
arka plan gürültü düzeyi esas alınarak incelenmekte-
dir. ABC Kuralı olarak da tanımlanan basit ve pratik bir 
şekilde uygulanabilecek Yutma, Perdeleme ve Maskele-
me metotları ile yeşil bina değerlendirme sistemlerin-
de istenen akustik kriterler sağlanabilir, değerlendirme 
ölçütündeki verilen krediler alınabilir.  
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Şekil 4. Açık Ofislerde Ses Maskeleme (11)
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Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam 
elyafı gibi camın tüm temel alanları ile soda 
ve krom bileşiklerini kapsayan iş kollarında 

global bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu, İş Kuleleri 
Levent’teki genel merkezini Tuzla’da inşa edilen ‘Şişe-
cam Genel Merkezi’ne taşıdı. Restorasyon ve uygula-
ma projelerinin Bakırküre Mimarlık tarafından gerçek-
leştirildiği Şişecam Genel Merkezi’nde ofis alanlarının 
yüzde 10’u sosyal alanlara ayrıldı. Esnek fiziki çalışma 
ortamları ile çalışanın masaya bağımlılığını bitiren 
Şişecam Genel Merkezi’nde, küçük ve keyifli bir mola 
vermek isteyen çalışanlar için de özel yeme-içme, eğ-
lence ve dinlenme alanları oluşturuldu. Yatay şekilde 
tasarlanan üç katlı olan üç bloktan oluşan Şişecam 
Genel Merkezi’nde, yüksek tavanlar ferah, cam odalar 

“Yeşil Bina” kavramının hayat bulduğu ve net 27 bin 
341 metrekarelik alanda kurulu Şişecam Genel Mer-
kezi’nde enerji tasarrufu akıllı ışık sistemi ve binada 
kullanılan özel camlar ile en üst düzeye ulaşıyor. 



Mal Sahibi : Türkiye Sağlık Bakanlığı 
Proje Müellifi : DİA İnşaat
Binanın Taban Alanı : 1.200.000 m2 arsa üzerinde
Kullanılan Yalıtım : Armacell Yalıtım Elastomerik
Malzemeleri   Kauçuk Köpüğü
İnşaat Alanı  : 1.129.289 m2

Başlama ve Bitiş tarihi  : Ekim 2013-Ekim 2016 (Tahmini)

  

Ankara Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü, 
1.200.000 m2 arsa üzerinde, sağlık bilim-
leri üniversitesi, kongre merkezleri ve ti-

cari alanlar, yüksek teknoloji ve ARGE merkezi ile 
dokuz dal hastaneyi içeriyor. Toplam 3.660 yatak 
kapasitesine sahip olan entegre sağlık kampü-
sünün iklimlendirme sistemlerinde Armacell’in 
elastomerik yalıtım ürünleri tercih edildi. Dünya-
da tek seferde inşa edilecek en son ve en büyük 
hastane projelerinden biri olan Ankara Bilkent 
Entegre Sağlık Kampüsü projesinin, 2016 yılının 
son aylarında tamamlanması bekleniyor. 

Armacell Yalıtım’ın elastomerik yalıtım ürünleri 
insan sağlığına uygun, yangın dayanımı yük-
sek, uluslararası standartlara sahip özellikler 
ile üretilmektedir. Suya ve buhara karşı dirençli 
olmalarının yanı sıra, UV (Ultra Violet-Mor Öte-
si) ışınlarına, zorlu hava şartlarına karşı yüksek 
direnç gösteriyor.

Tesisatlarda iyi bir ısı yalıtımı ve yoğuşma kont-
rolü sağlarken enerji verimliliği ile marka pro-
jeler dahil olmak üzere yurt içi ve yurt dışında 
binlerce tesiste tercih ediliyor. Konfor, sağlık ve 
hijyen şartlarına uygun ürünler, Armacell Yalıtım 
A.Ş. tarafından Bursa fabrikasında üretilmekte-
dir. Üstün teknolojiye sahip teknik ürünleri ve 
mühendislik köpükleriyle Armacell Yalıtım A.Ş. 
ülkemiz ve yakın coğrafyalardaki ülkeler için 
ürün çeşitliliği ile iklimlendirme, inşaat, enerji, 
ulaşım, marin, beyaz eşya gibi çok çeşitli sek-
törlere hizmet vermektedir.
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Ülkemizde her yıl 25 Eylül haftası “Yangından Ko-
runma Haftası” olarak kutlanıyor. İzocam Yan-
gından Korunma Haftası kapsamında yangın 

güvenliğinin sağlanmasında yalıtımın önemine vurgu 
yapıyor. 

Yapıların yönetmeliğe uygun olarak çatıdan zemine, 
kat aralarından tesisata, ara bölmelerden iç ve dış 
duvarlara kadar doğru yalıtımın uygulanması ve kul-
lanılan ürünlerin taşyünü ve camyünü olması karşı-
laşabilecek yangınlardan korunmayı mümkün kılıyor. 
“Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında yangında can ve mal kaybı yaşanmaması 
için doğru yalıtımın öneminin altı çiziliyor.

Binalarda, ofislerde, okullarda, kamu binalarında, fabri-
kalarda, sanayi yapılarında, hastane, AVM ve spor salo-
nu gibi insanların toplu olarak bulundukları mekanlar-
da meydana gelebilecek olası yangınlar üzücü olayların 
yaşanmasına sebep olabiliyor. Yapıların yangından ko-
runması için doğru malzemelerle uygulanan kalın yalı-
tım büyük önem taşıyor. Yüksek bir binada uygulanma-
sı gereken yalıtım ile site veya sokak arasında bulunan 
binalara uygulanması gereken yalıtım şeklinin uzman-
larca değerlendirilerek, doğru kişilerce, doğru malzeme 
ile doğru kalınlıkta uygulanması can ve mal kayıplarını 
büyük oranda azaltıyor.

Binaların inşa edilirken zeminden çatıya, duvardan dö-
şemeye ve tesisata kadar uygulanan etkili yalıtım sis-
temleri ile enerji tasarrufuna katkıda bulunulduğunu 
belirten İzocam Genel Müdürü Nuri Bulut; “Yalıtımın 
sağladığı çözümlerden biri de Yangın Güvenliği… Son 

yıllarda hızla gelişen yapılaşma, yeni projeler, kentsel 
dönüşüm gibi fırsatların Yangın Güvenliği için çok iyi 
değerlendirilmesi gerekiyor. Özellikle çarpık kentleş-
menin neden olduğu yangında can ve mal kaybı oran-
ları bu sayede düşürülebilir. Binaların Yangından Ko-
runması Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak yalıtımda 
uzman bir firma ile çalışılmalı…” diyor.

Dış cephelerde, özellikle yüksek binalarda, giydirme 
cephe ve mantolamada taşyününün vazgeçilmez tercih 
olması gerektiğini vurgulayan Bulut, “Isı yalıtımı nasıl 
bölgelere göre farklılık gösteriyor ise yangın yalıtımı da 
binaların yüksekliğine ve konumlarına göre değişken-
lik gösteriyor. Yüksek bir binada uygulanması gereken 
yalıtım ile alçak binalara uygulanması gereken yalıtım 
şeklinin uzmanlarca değerlendirilmesi gerekiyor. Örne-
ğin, yakın zamanda yönetmelikte yapılan değişiklikle 
7 katlı ve daha yüksek binalarda yangın güvenliği için 
sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında A1 
sınıfı hiç yanmaz “taşyünü” zorunluluğu, 28,5 metre ve 
daha yüksek binalar için şart koşuluyor. Plastik ürün-
lerin kullanılması durumunda ise yangın bariyerleri-
nin uygulanması şarttır. Yine A1 sınıfı olan Camyünü 
de giydirme cephelerde emniyetli olarak kullanılabilir. 
Burada önemle vurgulamak istediğim husus yangın ön-
lemlerinin işlerlik kazanması için sadece yönetmelik-
lerin yeterli olamayacağı, doğru tasarımın doğru mal-
zeme ve uygulama ile hayata geçirilmesinin de gerekli 
olduğudur” diyor.

Yangın Güvenliği konusunda bilincin artırılmasının öne-
mine de vurgu yapan Nuri Bulut, “Yeni ev alacakların 
binanın yalıtım detaylarını, yangın güvenliğini sorgula-
ması çok önemli… Öte yandan mevcut evi için yalıtım 
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uygulatacaklar da yangın güvenliği konusunda bilgi 
sahibi olmalı. İlgili yönetmeliğe göre yüksek binalar-
da cephelerinde ve kat aralarında yanmaz olarak sınıf-
landırılan A sınıfı malzemelerin kullanımı zorunlu hale 
getirildi. Bunun yanı sıra olası bir yangının yayılması-
nı önlemek ve zararı asgari düzeyde tutmak amacıyla 
yapının ana konstrüksiyonu ile katlar arası noktalarda 
veya ilgili uzmanlarca tanımlanan noktalarında yangın 
bariyerleri mutlaka oluşturulması gerekiyor. Özellikle 
yüksek binalarda, giydirme cephe uygulamalarında mi-
neral yünler olarak adlandırılan camyünü ve taşyünü 
ve sıvalı dış cephe ısı yalıtım sistemi (mantolama) uy-
gulamalarında Manto Taşyünü 
kullanılması büyük önem taşı-
yor. Yüksek sıcaklığa dayanıklı 
olan camyünü ve taşyünü yan-
gın yalıtımında yüksek koru-
num sağlıyor” diyor.

Yangında kayıplar çoğunlukla 
duman yayılımıyla oluşan pa-
nik ve gaz zehirlenmelerinden 
kaynaklanıyor. Yangın esnasın-
da bütünlüğünü kaybetmeyen 
ve ısıyı geçirmeyen duvarlar 
sayesinde binayı güvenli şe-
kilde boşaltmaya yetecek süre 
kazanılıyor. Yangın yayılımının 
bir alandan veya kattan diğer 
alana geçişini engellemek için 
de her katta kompartmanlama 
yapılması gerekiyor. İzocam ve 
Rigips işbirliği ile geliştirilen 
bölme duvar sistemi InWall ta-
şıyıcı olmayan duvarlarda yük-
sek yangın güvenliği sağlayan 
bir sistem... EI30, EI60 ve EI90 
sertifikalarıyla taşıyıcı olmayan duvarlarda bütünlük ve 
yalıtım konusunda 90 dakikaya kadar koruma sağlayan 
InWall Bölme Duvar Sistemleri özellikle; ofisler, okullar, 
oteller, alışveriş merkezleri ve hastaneler gibi insanla-
rın yoğun olarak birlikte bulundukları mekânlara uygu-

lanmaya elverişli özellikler içeriyor. InWall olası yangın 
durumlarında 90 dakikaya kadar zaman kazandırıyor, 
can ve mal kaybı risklerini en aza indiriyor. 

Sertifikalı İzocam Tekiz panelleri
yangın güvenliğinde etkili çözüm
sunuyor

Yangın güvenliği konusunda çalışmalar yürüten ve ola-
sı yangınlara karşı ürünlerini geliştiren İzocam, ‘EI60 
ve E120 Yangın Dayanımı’ sertifikasına sahip olan Tekiz 

taşyünü panelleri ile yangına 
karşı koruyor. Çevreye zarar 
veren madde içermeyen pa-
nellerde yer alan mineral yün 
dolgu, yüksek yangın dayanı-
mı, ses ve ısı yalıtımı için de 
etkili çözümler sunuyor. Mine-
ral yün yalıtımlı çatı ve cephe 
panelleri her iki yüzü sac kaplı 
olarak üretiliyor. 

Çatılarda da yangın güvenliği-
nin göz ardı etmeyen İzocam, 
“REI 120 Yangın Dayanımı Ser-
tifikası”na sahip Tekiz Taşyü-
nü Çatı Paneliyle, yangın es-
nasında zaman kazandırıyor, 
olası büyük zararlardan kur-
tulma imkânı sağlıyor.  Yangın 
riskinin yüksek olduğu fabrika, 
işyeri, alışveriş merkezi, resto-
ran gibi alanlarda Tekiz Taşyü-
nü Çatı Paneli kullanımı yük-
sek yangın güvenliği sağlıyor.
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Bu makalede Östenitik Paslanmaz Çelikten ma-
mul hatlarda farkedilmezse büyük maliyet kayıp-
larına yol açabilen sinsi bir problemden, Klorid 

Gerilim Korozyon Çatlağından bahsedeceğiz. Östenitik 
Paslanmaz Çelik bu adı birincil fazı olan kübik yüzey 
merkezli kafes yapısına sahip gama fazındaki demirden 
yani östenitten alır. Bu bileşiklerin içerisinde %16-26 Cr 
(Krom) ve %7-22 Ni (Nikel) ve bazen de Molibden (Mo) 
ve Nitrojen (N) bulunur. 

AISI 301, AISI 302, AISI 304, AISI 316, 321, vb. çeşitleri mev-
cuttur. AISI 304 içerisinde %18 Cr ve %10 Ni muhteva 
eder ve çelikler çok iyi korozyon direnci ile ön plana 
çıkar. AISI 316 ise %17 Cr, %12 Ni ve %2,2 Mo (Molibden) 
içeren bir östenitik paslanmaz çelik türüdür ve 304’ün 
yetersiz kaldığı klorürlü ortamlar gibi çok daha ciddi 
korozif ortamlarda tercih edilir.

Östenitik paslanmaz çelikler 
kolaylıkla şekillenebilirler, kay-
nak kabiliyetleri iyidir ve oksi-
dasyon dirençleri yüksektir. Bu 
sebeple de paslanmaz çelikler 
arasında en çok kullanım alanı 
bulan tiptir. (Uçak endüstrisi, 
paneller, yakıt boruları, tel-
ler, kimya endüstrisinde tank-
lar, borular, kondanserler, süt 
tankları, taşıma tankları, gıda 
endüstrisinde fermentasyon 
kapları, karıştırıcılar, şişeleme 
makineleri, kaynatma kazanla-
rı, eczacılık, kimya ve petrokim-
ya alanlarında gibi.)

Korozyon oluşumu itibari ile değerlendirildiğinde, pas-
lanmaz çeliklerin temel korozyon dayanımı bünyesin-
deki krom ile ortamdaki oksijenin birleşimi sonucu yü-
zeyinde krom oksitten koruyucu bir tabaka oluşturması 
sayesindedir. Bu pasivizasyon tabakası sayesinde pas-
lanma yılda 0,05mm’den daha yavaş bir hale gelir.
Fakat halojen tuzları, özellikle de kloridler uygun şartlar 
altında bu pasif film içine çok kolaylıkla nüfuz ederek, 
bu pasivizasyon tabakasının yıkımına ve devamında 
(örneğin boru yüzeyinde) Klorid Gerilim Korozyon Çat-

lağı oluşumuna sebep olabilirler.
Isı yalıtımlı boru ve ekipmanın dış yüzeyinde de gözle-
nebilen ve genellikle  östenitik paslanmaz çelik ile ilişki-
lendirilen bu durumun oluşumundaki faktörleri kabaca;
 Hattın operasyon şartları: Örn. Hat sıcaklığı, hattın 

maruz kaldığı çekme gerilmesi
 Boru malzemesinin metalurjisi
 Çevresel şartlar: Agresif bir kimyasal ortam (örn: halo-

jenlerin varlığı ve ortamın pH etkisi), nem durumu, (hat 
gömülü ise) toprağın kimyasal durumu

Resim 1: Klorid Gerilim 
Korozyon Çatlağına maruz 
kalmış östenitik
paslanmaz boru

Resim 2: 316 paslanmaz 
çelik kimyasal proses boru 
sistemi. Östenitik paslan-
maz çelikte klorid gerilim 
korozyonu çatlağı -yıldırım- 
formunda çatlak oluşumu
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 İmalat şartları: Örn. Boru metalinin tavlama veya kay-
nak işlemleri sonucunda yeteri kadar bir süre 500 °C 
- 800 °C aralığında kalarak, karbürün tane sınırlarında 
çökelmesi sonucu duyarlı (sensitize) hale gelmesi
olarak sıralayabiliriz.
Bu noktada agresif kimyasal ortam konusunda ön plana 
çıkan halojenleri de etki sıralarına göre şöyle verebiliriz;

 Klorin   İyodin
 Florin  Astatin 
 Bromin  

Tüm östenitik çeliklerin Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı 
hassasiyeti aynı değildir. Örneğin, östenitik paslanmaz 
çeliğin Nikel muhtevası ile Klorid Gerilim Korozyon Çat-
lağı arasında direk bir bağ olduğu bilinmektedir. Buna 
Copson Eğrisi (Bknz. Şekil 2) denilir. Buradan görülmek-
tedir ki Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı oluşumuna en 
açık paslanmaz çelik Nikel muhtevası %8 olandır ki bu 
da 304SS için verilen minimum değere tekabül etmek-

tedir. Buradan da anlaşılıyor ki çok düşük ve yüksek 
Nikel oranlı bileşimler ile Klorid Gerilim Korozyon Çat-
lağının önüne geçmek mümkündür. (Örn: Ferritik, Sü-
per Ferritik, Dupleks 
paslanmaz çelikleri)

Klorid Gerilim Koroz-
yon Çatlağı bahset-
tiğimiz gibi hemen 
fark edilemeyen sin-
si bir problemdir ve 
birçok sektörde kimi 
zaman ani yıkımlara 
sebep vererek büyük 
sıkıntılar doğurmak-
tadır. Örneğin gıda 
sektöründe, Östenitik 
Paslanmaz Çelikte, 
Klorid Gerilim Koroz-
yon Çatlağı durumu, 
erimiş sıcak çikolata 
taşıyan borular etra-
fındaki sıcak su ceketlerinde gözlenebilir. Buradaki çözüm 
su içerisindeki kloridin ion değişimi ile uzaklaştırılmasıdır. 
 
Klorid Gerilim Korozyon Çatlağının önlenmesi doğru 
malzemenin seçimi, agresif ortamın bertaraf edilmesi 
veya agresif ortama yönelik tedbir alınması ve fakat bu 
tedbirlerin de dizayn aşamasında düşünülerek tedarik-
lerin bu doğrultuda yapılması ile önlenebilir. Bu mana-
da bu tip bir riskin beklendiği hassas noktalarda/işler-
de mevzu riskin azaltılması adına ısı yalıtım malzemesi 
olarak içinde Halojen ihtiva etmeyen bir malzemenin 
seçilmesinin önemi de ortaya çıkmaktadır.

Bu manada bizler de üstümüze düşen görevi portfö-
yümüzdeki halojen içermeyen, özel formülü sayesin-
de yangın durumunda korozif ve toksik etkileri yüksek 
oranda azaltılmış duman oluşumuna sahip,  sertifika-
larla donanımlı ve yıllardır süregelen üstün saha per-
formansları ile kendilerini kanıtlanmış olan ürün sis-
temlerimizle yerine getiriyoruz.

Şekil 1: Klorid Gerilim Korozyon Çatlağı 
eğrisi, Klorid konsantrasyonu

ve sıcaklığın fonksiyonu olarak

Şekil 2: Copson Eğrisi, Kaynayan bir magnez-
yum klorid solüsyonu içerisinde Paslanmaz 

Çelikteki Nikel içeriğinin Klorid Gerilim 
Korozyon Çatlak oluşumuna etkisiResim 3: Elektron mikroskobu ile Klorin-Kromat solüsyonu

içindeki metalin yüzey bozunumu
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Proje yeri : Kayseri 
Uygulayıcı Firma : Büyükpatır Grup Yipaş Yapı A.Ş. 
Toplam arsa alanı : 20.000 m2 

Kullanılan Malzemeler : 12.000 m2 CS35/6 cm Ravaber Taşyünü 
Satışı Yapan Firma : Mardav Yalıtım bayisi Mustafa Antepli,  
   Antepli Ticaret

Kayseri Sümer mahallesinde 6 bloktan olu-
şan konut inşaatında A ve C Bloklarda 46 
adet olmak üzere toplam 92 daire 160 m2 

olup,  B Blokta ise 38 daire 150 m2 olarak toplam-
da 130 daire inşaatı bir sene içerisinde teslim 
edilecektir. Projede mantolamada Ravaber taş-
yünü ürünü kullanılmıştır. Mantolamada A1 yan-
maz sınıfı taşyünü konut inşaatlarında ısı, ses, 
yangın ve nem yalıtımında önemli rol oynamak-
tadır. Kullanılan Ravaber cs35/6 cm taşyünü 6 cm 
kalınlığında, 0.035 W/Mk ısı iletkenlik değerine 
sahip ürünle, konutlarda ev sahiplerinin ısıl kon-
forunun sağlanması ve bina işletme giderlerinin 
düşürülerek enerji tasarrufu elde edilmesi amaç-
lanmıştır.

Mardav Yalıtım bayisi Antepli Ticaret tarafından 
dış cephe, ısı yalıtım malzemeleri satışı gerçek-
leştirilen proje, 2017 yılı Haziran ayında tamam-
lanarak, Kayseri’de örnek mantolama uygula-
ması olarak ülkemize katkıda bulunacaktır.
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Dünyanın lider kimya şirketi BASF, çelik ayaklarının sabitlen-
mesi için Osmangazi Köprüsü’ne özel çözümler geliştirdi. 
BASF, aktif deprem bölgesine inşa edilen Osmangazi Köprü-

sü için dayanıklı ve uzun bir servis ömrü sağlıyor.  Gebze-İzmir Oto-
yolu Projesi kapsamında inşa edilen Osmangazi Köprüsü 1 Temmuz 
tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. 
1550 m ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip dördüncü köprü-
sünün inşasında BASF Yapı Kimyasalları Bölümünün global bilgi ve 
tecrübesi kullanılarak yenilikçi çözümler sunuldu. 2682 m toplam 
uzunluğa sahip Osmangazi Köprüsü projesine grout, yapısal tamir 
harçları, yapıştırıcılar ve enjeksiyon harçları sağlandı.

İskandinav teknolojisi ile üretim yapan, yaratıcı, modern ve alışılmışın dı-
şında ürün gamı bulunan Terraco son teknoloji ile üretilen ürünlerini inşa-
at sektörüne sunmaya devam ediyor. Dünyanın çoğu ülkesinde birçok özel 

yapı, iç ve dış cephede Terraco ile kimlik kazandı. Terraco’nun dünyada tercih 
edildiği bazı ünlü projeler: Mısır’ın Kahire şehrindeki birçok zenginin yaşadığı 
El Rehab Apartmanı, El Rehab Villaları ve El Rehab Alışveriş Merkezi’nde Ter-
raco’nun ürünleri tercih edildi. Kahire’deki birçok ünlü yapı da iç ve dış cephe-
sinde Terraco’yu seçti. Dubai’deki ünlü mimarların imza attığı iddialı otel ve 
resortlar, Emirates Alışveriş Merkezi, The Palm Villaları da Terraco ürünlerini 
tercih etti. Yine Abu Dhabi’deki Yas Marina Hotel, Kempinski Emirates Palace 
Hotel Terraco kullanılan gösterişli projelerden.

Ayrıca İngiltere’nin Londra şehrindeki ünlü British Museum, England Bank, 
Egham’daki Royal Holloway Üniversitesi, Birmingham’daki Aston Hall Müzesi 
ve Sanat Galerisi de Terraco imzalı dünyaca ünlü mimari yapılar arasında yer 
alıyor. Maldivler’deki İnternasyonal Male Havaalanı, Seef Alışveriş Merkezi 
de markayı tercih eden yapılardan. Güney Afrika’daki Nelspruit Stadyumu da 
Terraco imzası taşıyan yapılardan. 
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ARTI YEDİ YAPI VE YALITIM MALZ. LTD. ŞTİ.
Firma Niteliği : Satıcı / İthalatçı / Uygulayıcı
Kuruluş Tarihi : 2013
Merkezi : İzmir
Yaklaşık 1.500 m²’lik kapalı ve raflı sistemli depolama alanından yapı kimyasalları başta olmakla birlikte, binlerce çeşit 
ürün, tüm birimlerde hizmet veren personeli ile yola çıkan Artı Yedi Yapı ve Yalıtım, her geçen gün büyüyen, çeşitliliğini 
arttıran, öncelikle hizmet odaklı, güven duyulan çalışmaları ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Su yalıtım ürünleri Türki-
ye pazarına yeni nesil teknolojik ürünlerin ithalatını yaparak sektöre öncülük etmektedir. Yapı ve yalıtım malzemeleri 
pazarında ege bölgesi ve  Türkiye’yi kapsayan alt yapısı ile, saygın tedarikçi firmalar ve çalışanlardan oluşan, 6 ortak 
liderliğinde kurulmuş büyük bir oluşumu dengeli, istikrarlı bir şekilde geliştirmek, büyütmek ve sürdürülebilir halde uzun 
yıllar var olmak vizyonu ile hareket eden Artı Yedi Yapı ve Yalıtım; çevre ve kalite bilincinin ön planda olduğu, mutlu ve 
saygın çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler oluşturarak hep birlikte çok çalışmayı, üretmeyi, geliştirmeyi, kazanmayı ve sür-
dürülebilir mükemmel sistem, düzen hedefine ulaşmayı amaç edinmek, gerçekleştirmek misyonu ile hareket etmektedir.
www.artiyediyapi.com

GÜVEN MEMBRAN SU YALITIM
MALZ.NAK. A.Ş.
Firma Niteliği : Üretici
Kuruluş Tarihi : 2014
Merkezi : Ankara
Güven Su Yalıtım Malzemeleri A.Ş., 2014 yılında su ya-
lıtım malzemeleri imalat ve satış faaliyetlerine baş-
lamıştır. Güven Asfalt, bitüm sektöründe biriktirmiş 
olduğu deneyim ve tecrübeleri ile kendine Türkiye 
piyasasında ciddi bir yer edinmiştir. Güven Su Yalıtım 
Malzemeleri A.Ş. ‘de Güven Asfalt’ın 5 yıllık su yalıtım 
malzemesi hammaddesi olan bitüm sektöründeki tec-
rübelerini de yanına alarak yoluna devam etmektedir. 
Konusunda uzman ve deneyimli personelleriyle, tek-
nolojiyi yakından takip ederek, TSE ve ISO 9001:2008 
standartlarındaki imalatı sayesinde sektöre hızlı bir 
giriş yapan Güven Su Yalıtım Malzemeleri A.Ş. ürün 
yelpazesi bakımından da sektöre öncülük etmektedir. 
Kalite politikası; müşteri ihtiyaç ve beklentilerini her 
zaman en doğru ve en kaliteli şekilde karşılamak olan 
Güven Su Yalıtım Malzemeleri A.Ş., müşterilerine her 
türlü teknik bilgi ve desteği sunmaktadır.
www.guvenmembran.com

ASCHEM PETROKİMYA SANAYİ A.Ş.
Firma Niteliği : Üretici
Kuruluş Tarihi : 2000
Merkezi : Adana
2000 yılında Adana - Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde kurulan 
ASCHEM, ABD’nin en gelişmiş Devamlı Kütle Polimerizasyo-
nu lisansı, FINA Co. Patenti ile Türkiye’nin tek yerli Polistiren 
üreticisi olarak sektörde liderliğini sürdürmektedir. Ürün ga-
mına 2015 yılı itibariyle Amerikan Polysty şirketinden aldığı 
Süspansiyon Polimerizasyonu teknolojisi ile Genleştirilebilir 
Polistiren (EPS)  ürününü de ilave eden ASCHEM; Polistiren 
üretiminde sahip olduğu tecrübesi ile, elektronik, beyaz 
eşya, ambalaj, yalıtım, izolasyon, otomotiv ve diğer pek çok 
sanayi alanında, yurtiçi ve yurtdışındaki müşterilerine hiz-
met vermektedir. Sahip olduğu deneyimli ve uzman teknik 
kadrosu ile ASCHEM, yeni ürün geliştirmek, müşterilerinin 
teknik sorunlarını çözmek ve teknik gereksinimlerini karşı-
lamak adına müşteri odaklı hizmet sunmaktadır. Aschem 
Petrokimya Sanayi A.Ş.‘de yüksek kalitede, kolay işlenebilir 
ve iyi verim sağlayan çeşitli özellik ve tiplerde Genel Amaçlı 
Polistiren (GPPS), Yüksek Darbe Dayanımlı Polistiren (HIPS) 
ve Genleştirilebilir Polistiren (EPS)  üretilmektedir.
www.aschem.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.bostik.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.sto.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

 T. 0312 266 22 41

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.artiyediyapi.com

 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
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