






De ğer li Okur la rı mız 

İZODER’in 2011 yılı Genel Kurulu’ndan sonra 10. dönem Yönetim
Kurulu olarak iki yıllık çalışma dönemimizi tamamladık. Geçmiş
dönemlerde yapılan başarılı çalışmalara yenilerini ekleyerek
derneğimizi ve sektörümüzü daha ileriye taşıdık. Bu çalışmalar-
dan bazılarını kısaca hatırlatmak istiyorum. İZODER’in daha
verimli çalışması, sektöre daha faydalı olması, sürdürülebilir ve
şeffaf bir yönetim anlayışını benimsemesi için Kalite Derneği
(KALDER) iş birliği ile Toplam Kalite Hareketi’ne katıldık.
Böylece Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) tarafından uygu-
lanan Mükemmellik Modeli, İZODER’de de uygulanmaya
başlanacak. Dernek olarak bu alanda bir ilki gerçekleştirerek
daha iyi hizmet verebileceğimiz kurumsal bir yapı için önemli
adımlar attık.

Türkiye’nin en geniş kapsamlı akredite yalıtım laboratuarı
konumunda olan TEBAR A.Ş. hizmet kapsamını genişletmeye
devam etti. İZODER tarafından, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile
yürütülen ve Merkezi Finans İhale Birimi tarafından finanse
edilen AB destekli, "Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı
Belgelendirme (QBECTIS) projesi sektörde istihdamın niteliğini
yükseltme anlamında önemli bir çalışma oldu. Bu proje kap-
samında TEBAR bünyesinde Isı Yalıtımcısı, Su Yalıtımcısı, Ses
Yalıtımcısı ve Yangın Yalıtımcısı mesleklerini icra eden usta
seviyesindeki çalışanların Ulusal Mesleki Yeterlilikler
çerçevesinde yetkinliklerinin belgelendirilebilmesi amacıyla
Personel Belgelendirme Merkezi oluşturan İZODER, sektörde
nitelikli ve sertifikalı personel çalıştırma yolunda önemli bir
adım attı. 

Sektörler için iki önemli faktör olan kalite ve rekabet, gerek
üreticilerin gerekse tüketicilerin lehine çalışan dinamiklerdir. Bu
alanda hayati önem taşıyan KALİTE, REKABET, BEYAN ve
KAYIT kelimeleri DÜŞÜK KALİTE, HAKSIZ REKABET, YANLIŞ
BEYAN ve KAYIT DIŞI olarak değiştiğinde rekabet, hem tüketi-
ciler hem de firmaların aleyhine dönmektedir. Bunlarla

mücadele etmek en önemli misyonumuz olduğu için haksız
rekabeti önlemek, yalıtım sektörünün sağlıklı büyümesini sağla-
mak amacı ile “Kalite ve Teknik Altyapı Geliştirme Hareketi”ni
başlattık. Bu çalışma ile İZODER üyesi tüm sanayicilerin İZODER
Kalite Onay Sertifikası (İKOS) almalarını hedefliyoruz.

Isı yalıtımı ile ilgili mesajlarımızı doğrudan ilettiğimiz, büyük ses
getiren Isı Yalıtımı Zirvesi, gerek kamu gerekse sektör tarafın-
dan büyük ilgi gördü. Bu nedenle, Su Yalıtımı Zirvesi çalışmaları-
na başladık. Su Yalıtımı Zirvesi’ni, dergimizin bu sayısının gün-
dem konusunu da oluşturan “Kentsel Dönüşüm” başlığı altında
düzenlemeye karar verdik. Çünkü Kentsel Dönüşüm Yasası, son
günlerde ülkemizin en önemli başlıklarından biri. Bu aşamada su
yalıtımının zorunlu hale gelmesi ve denetlenmesinin gereğini en
etkili şekilde anlatmamız gerekiyor.  Dernek olarak ilgili mevzu-
at ve yönetmelik oluşturulmasında başı çekmeli, kamuyu ve
vatandaşlarımızı doğru yönlendirmeliyiz. Isı, ses ve yangın
yalıtımı da Kentsel Dönüşüm Yasası ile birlikte yenilenen
binalarda güvenlik, sağlık, konfor ve tasarruf için büyük önem
taşıyor. Amacımız Kentsel Dönüşüm sürecinde yenilenecek
konutlarda yalıtımın doğru uygulanmasını ve denetlenmesini
sağlamak. 

Kurulduğu günden bu yana gittikçe büyüyen, sektörde etkinliği-
ni arttıran İZODER’in vizyonu doğrultusunda, yalıtım sek-
törünün tepe örgütü olarak Cumhuriyetimiz’in 100. yılına kadar
yalıtım malzemeleri kullanımını AB seviyesine çıkarma ve bölge-
sel güç olma yolunda çalışmalarımız artarak sürecek. Bu çalış-
malarımızda bizlere destek olan derneğimizin değerli
Kurucularına, Başkanlarına, Yönetim Kurulu Üyelerine, saygı
değer Üye Firmalarımız ve Çalışanlarına, Dernek bünyemizde
görev alan iş arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni Yönetim
Kurulu olarak üyelerimiz ve sektörümüzün güç birliğiyle daha
büyük başarılara imza atmaya devam edeceğiz. 

Saygılarımla
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“Yeni Yönetim Kurulumuz,
üyelerimiz ve sektörümüzün
güç birliğiyle daha büyük
başarılara imza atacağız” 
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İZODER’in Yeni Yönetim
Kurulu Belirlendi 

alıtım sektörünün çatı derneği Isı Su Ses ve Yangın

Yalıtımcıları Derneği’nin (İZODER) Olağan Seçimli Genel

Kurul Toplantısı 19 Şubat 2013 tarihinde yapıldı. Genel

Kurul sonucunda iki yıl süreyle İZODER Yönetim Kurulu

Başkanlığını yürüten Ferdi Erdoğan, ikinci kez başkanlığa seçildi.

Ferdi Erdoğan, her geçen yıl gittikçe büyüyen, sektörde etkinliği-

ni arttıran İZODER’in, vizyonu doğrultusunda, yalıtım sektörünün

tepe örgütü olarak Cumhuriyetimiz’in 100. yılına kadar yalıtım

malzemeleri kullanımının AB seviyesine çıkarma ve bölgesel güç

olma yolunda çalışmaların artarak devam edeceğini vurguladı.

Yeni Yönetim Kurulu olarak dernek üyelerinin ve sektörün güç

birliğiyle daha büyük başarılara imza atacaklarının altını çizdi. 

İZODER üyelerinin katılımına açık olarak Byotell’de gerçekleşen

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nda derneğin yeni yöneti-

mi belirlenirken 2013 – 2015 yılları arasında görev yapacak 11.

Dönem yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Y Ferdi ERDOĞAN Yönetim Kurulu Başkanı Kalekim 

Tayfun KÜÇÜKOĞLU Yön. Kurl. Başkan Vekili Betek 

Fatih ÖKTEM Yön. Kurl. Başkan Vekili İzocam

Ertuğrul ŞEN Yön. Kurl. Başkan Yrd. İZODER 

Turgay YÜKSEL Yön. Kurl. Sayman Üyesi Himerpa

Ali TÜRKER Yönetim Kurulu Üyesi ODE

Buğra KAVUNCU Yönetim Kurulu Üyesi BASF

Emrullah ERUSLU Yönetim Kurulu Üyesi Eryap

Haluk GÜREREN Yönetim Kurulu Üyesi Trakyacam

Harun HASYÜNCÜ Yönetim Kurulu Üyesi İzoberrock

Kemal ÇOLAKOĞLU Yönetim Kurulu Üyesi Balcıoğlu

Levent GÖKÇE Yönetim Kurulu Üyesi Weber

Levent PELESEN Yönetim Kurulu Üyesi Mardav 

Murat SAVCI Yönetim Kurulu Üyesi Koramic

Ümit GÜNEŞ Yönetim Kurulu Üyesi Grofen

İZODER 11. Dönem Yönetim Kurulu 
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İZODER Kalite 
Onay Sertifikası 

(İKOS) Çalışmaları

İZODER’den
izolasyon dünyası

ZODER tarafından, üyeler arasında oluşabilecek

haksız rekabet risklerinin asgariye indirilmesi,

üyelerin güncel ve gelecekte yürürlüğe girecek

teknik mevzuat ile ilgili bilgilendirilerek yasal yüküm-

lülüklerini yerine getirmelerine destek olunması,

beyan değerlerinin sürekli olarak tutarlı, güvenilir

olmasını temin ederek tüketicinin ve sektörün korun-

masına katkı sağlanması amacıyla, İZODER Kalite

Onay Sertifikası (İKOS) hayata geçirildi. 

Genel olarak İKOS çalışmaları kapsamında, ürünlerin

mevcut yasa ve standartlara uygunluğu, performans

beyanları esas alınarak değerlendirilmektedir. İlk aşa-

mada çalışmaya katılmak isteyen üyeler ile mutabakat

metni imzalanmakta ve ardından üyelerden piyasaya

arz ettikleri malzemelere dair belgeler talep edilmek-

tedir. Gelen belgeler İZODER tarafından kontrol edil-

erek ve üyelerin özlük dosyaları güncellenmektedir.

İkinci aşamada yılda en az iki kez piyasadan habersiz

numuneler alınarak etiketleri kaydedilmekte ve akredite bir kuru-

luş TEBAR A.Ş.’de deneye tabi tutularak beyan değerleri ile

ölçüm değerleri mukayese edilmektedir. TEBAR A.Ş. ürün etiket-

lerinde yazan değerler ile ölçüm sonucu elde edilen değerleri

mukayese ederek gizlilik kuralları çerçevesinde ilgili firmaya bir

rapor hazırlanmaktadır. 

Üçüncü ve son aşamada ise üye firmalarımızın fabrika üretim

kontrolüne yönelik gerçekleştirilmekte olan kalite yönetim sis-

temleri ve deney altyapıları incelenmektedir. Yapılan inceleme

sonuçları gizlilik kuralları çerçevesinde ilgili firmaya bir rapor ile

sunulmaktadır. İZODER tarafından tespit edilen eksiklikler üye fir-

malara bir rapor hazırlanarak düzeltici faaliyetlerde bulunmaları

için süre verilmektedir. Verilen sürenin sonunda, gerekmesi duru-

munda ise yeni bir denetim söz konusu olmaktadır.

İKOS Alan Firmalara Belgeleri Törenle Verildi
İZODER Kalite ve Teknik Altyapı Geliştirme Hareketi’ne katılan 21

firma içerisinde, incelemeleri tamamlanarak belgelendirmeye

hak kazanan ilk 9 firmanın İZODER Kalite Onay Sertifikaları

(İKOS), 19 Şubat 2013 günü İZODER 11. Olağan Genel Kurulu

öncesinde düzenlenen törenle sahiplerine verildi. Törende

konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, İZODER sanayi-

ci üyelerinin tamamının İKOS almalarını hedeflediklerini söyledi.

Törende İZODER Kalite Onay Sertifikası

(İKOS) almaya hak kazanan ARMA A.Ş.,

ATERMİT A.Ş., BASAŞ A.Ş., DOW TÜRKİYE,

DYO A.Ş., İZOCAM A.Ş., KALEKİM A.Ş.,

PAKPEN A.Ş. ve POLİSAN A.Ş. firmalarının

sertifikaları İZODER Başkanlar Kurulu

Başkanı Sedat Arıman ve Yönetim Kurulu

Başkanı Ferdi Erdoğan tarafından verildi. 

Detaylı Bilgi ve Katılım için:

www.izoder.org.tr 

İ

Üye Firma Değerlendirilen Ürün

ARMA ULUSLARARASI TİC. PAZ. A.Ş. ÇBS izoguard EPS Karbonlu

ATERMİT ENDÜSTRİ ve TİCARET A.Ş. GÜMÜŞ ATERPOR

BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM. SAN. A.Ş. Baspor

DOW TÜRKİYE KİMYA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Shapemate TM IB-SL-X

DYO BOYA FABRİKASI SAN. VE TİC. A.Ş. Klimatherm Karbonlu EPS

İZOCAM TİCARET ve SANAYİ A.Ş. MANTO İZOPOR PLUS

KALEKİM KİMYEVİ MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. KALE EPS

PAKPEN PLASTİK BORU ve YAPI ELE. SAN. TİC. A.Ş. PAKBoard XPS

POLİSAN BOYA SAN. ve TİC. A.Ş. Karbon/Grafit Takviyeli

Beyanlarının Doğruluğu Tespit Edilen Firmalar
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Kentsel Dönüşüm ve 
Su Yalıtımı Zirvesi İçin
Geri Sayım Başladı

ylül ayında gerçek-

leştirilen Isı Yalıtımı

Zirvesi’nin ardından

İZODER, Yalıtım Zirvesi adı

altında gelenekselleştirmeyi

amaçladığı etkinlikler dizisinin

ikincisini Kentsel Dönüşüm ve

Su Yalıtımı Zirvesi olarak

belirledi. 10 Nisan 2013 tari-

hinde Marriott Hotel Asya’da

gerçekleşecek Kentsel

Dönüşüm ve Su Yalıtımı

Zirvesi, gündemde olan

kentsel dönüşüme, su yalıtımı

penceresinden bakacak. 

Su yalıtımının bina güvenliği

ve dayanımı için ne denli

önemli olduğu kamu ve

kamuoyuna anlatmak, su

yalıtımının belirli standartlar

çerçevesinde yapılmasının

önemine dikkat çekerek sek-

törün denetimi ve gözetimi

hususunda yetkili devlet

organlarını uyarmak, bina

yapımında ilgili kişilerin su

yalıtımı hakkında yeterli bilgiyi

almalarını sağlayarak uygula-

maları arttırmak  amacıyla

düzenlenen Kentsel Dönüşüm

ve Su Yalıtımı Zirvesi’nde

alanında uzman konuş-

macıların katılımı ile su

yalıtımının önemi tüm yön-

leriyle ele alınacak. Su Yalıtımı Deprem ve Ekonomi İlişkisi, Su

Yalıtımında Mevzuatlar, Su Yalıtımında Başarıyı Etkileyen

Faktörler, Osmanlıdan Günümüze Kentsel Dönüşüm ve

Deprem, Yapılarda Çağdaş Yaklaşımlar ve Su Yalıtımı gibi

konular Zirve programının ana başlıklarını oluşturuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı desteğiyle organize edilecek

Zirve’nin hedef kitlesi ilgili kamu, il özel idare yetkilileri,

belediyeler başta olmak üzere inşaat sektörü çalışanları. 

CNN Türk televizyonunun canlı bağlantılar gerçekleştireceği

Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi’ne Betek, Kalekim ve

Weber firmaları ana sponsor, Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri

Derneği (BİTÜDER) üyeleri destekleyen kuruluş, Karkim fir-

ması da sektör sponsoru olarak destek veriyor.  Etkinlikte ayrı-

ca,  ilgili firmalar için sergi alanı da yer alıyor. 

Detaylı bilgi için: www.izoder.org.tr 

E
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Hasan Akçın
Daire Başkanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Altyapı ve Kentsel Dönüşüm

Hiz. Genel Müd. Kentsel Dönüşüm ve Yalıtım

5.05.2012 ta ri hin de ka bul edi len ve 31.05.2012 ta rih ve

28309 sa yı lı Res mi Ga ze te’de ya yım la na rak yü rür lü ğe gi -

ren 6306 sa yı lı “Afet Ris ki Al tın da ki Alan la rın Dö nüş tü rül -

me si Hak kın da Ka nun” ge re ğin ce Ba kan lı ğı mız ca ön ce lik le bi -

rin ci de re ce Dep rem ku şa ğın da bu lu nan il ler de ol mak üze re

eko no mik öm rü nü ta mam la mış, afet ris ki ta şı yan bi na la rın yı kı -

la rak yer le ri ne gü ven li, sağ lık lı ve ya şa na bi lir ya pı lar ya pıl ma sı -

nı sağ la ya cak dö nü şüm ça lış ma la rı baş la tıl mış tır.

Bu çalışmalar doğrultusunda kamuoyuna örnek olması ama-

cıyla, Sayın Başbakanımız ve Sayın Bakanımızın da bizzat katı-

lımları ile 5 Ekim 2012 tarihinde 35 ilde ve 65 farklı noktada

3.169 binanın (yaklaşık 6.500 bağımsız bölüm) dönüşümü baş-

latılmıştır. Bu proje kapsamında 20 yıllık bir süre içerisinde 6,5

milyon konutun dönüştürülmesini hedeflemekteyiz.

6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi

Hakkında Kanun”a ilişkin olarak ikincil mevzuat olarak bir dizi

yönetmelik ve genelge düzenlemesi hazırladık. 6306 sayılı Ka-

nun uyarınca zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma nedeniy-

le can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan riskli alanların be-

lirlenmesi ile ilgili çalışmalara başlanılmış olup, Başbakanlığa

iletilen 3’ü İstanbul’da, 1’i Diyarbakır’da olmak üzere toplam 4

adet riskli alan Bakanlar Kurulunca karara bağlanmış ve Resmi

Gazete’de yayımlanmıştır.

6306 sayılı Kanun ile

5393 ve 5366 sayılı

Kanunlarda yapılan

değişiklik neticesin-

de, bu kanunlar kap-

samında kamunun

mülkiyetinde ve kul-

lanımında olan yer-

lerde belirlenecek

kentsel dönüşüm ge-

lişim proje alanı ile

yenileme alanlarının

Bakanlar Kurulunca

karara bağlanmak

üzere Başbakanlığa

iletilmesi görevi Ba-

kanlığımıza verilmiş-

tir.  Bu kapsamda; Ba-

kanlığımızca incelenerek Başbakanlığa iletilen 16 adet kentsel

dönüşüm ve gelişim proje alanı ve 1 adet de yenileme alanı ila-

nı teklifi Bakanlar Kurulunca karara bağlanmış ve Resmi Gaze-

te’de yayımlanmıştır.  Bu kanun ile Kentsel Dönüşümde beledi-

yelerin önünü açmış bulunuyoruz.

Risk li ya pı la rın be lir len me si kap sa mın da yet ki len di ri len

ka mu ku rum la rı ya nı sı ra, üni ver si te, be le di ye şir ke ti,

tü zel ki şi,  ka mu or tak lı ğı şir ke ti,  si vil top lum ku ru lu şu

ve  mes lek oda sın dan olu şan 79 ku rum ve ku ru lu şa li -

sans ve ril miş olup, li sans lan dır ma ça lış ma la rı de vam

et mek te dir. Bu ku ru luş la rı gün cel ola rak Ba kan lı ğı mız

web say fa sın dan ya yın la mak ta yız.

6306 sayılı Kanun kapsamında belirlenen Kentsel Dö-

nüşüm uygulama alanları gerek Bakanlığımız gerekse

ilgili Belediyelerin teklifi ile Bakanlar Kurulu onayına

sunulmaktadır. Yapılacak Kentsel Dönüşüm uygula-

maları kapsamında inşa edilecek tüm yapılarda Ba-

kanlığımız görev alanında bulunan kanun ve yönet-

melikler doğrultusunda hareket edilerek, sadece ya-

pım işleri değil çevresel faktörlerin göz önünde bu-

lundurulması sağlanarak sadece güvenli yapılar değil

sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturulması da göz

önünde bulundurulmaktadır.

1
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Kentsel Tasarım
Projeleri de
Gelişecek
Dönüşümle birlikte kent-

sel tasarım projeleri de

gelişecek. Kültürel alan-

lar, müzeler, tiyatrolar,

spor ve sağlık alanları gibi

sosyal aktivitelerin oldu-

ğu mekânlar yapılacak,

akılı şehirler kurulacak,

enerji verimli kullanıla-

cak, ısınmada ve aydınlat-

mada güneş enerjisi, rüz-

gar enerjisi, jeotermal

enerji gibi yenilenebilir

enerji kaynaklarına yer

verilecek.

Bilindiği üzere Bakanlığı-

mız tarafından “Binalarda

Enerji Performans

Yönetmeliği” çıkarılmış

ve  05.12.2008 tarih ve

27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yönetmelik

ile binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli

kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korun-

masına ilişkin usul ve esaslar belirlenmekte,  ayrıca binaların

enerji performans ölçümleri yapılarak enerji kimlik belgesi ve-

rilmesi sağlanmaktadır.  Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca

imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı verilmesi safha-

sında belirlenen normlara göre hazırlanmış "ısı yalıtımı proje-

si"  zorunluluğu getirilmiştir.  Bu nedenle, ülkemizde yapılacak

her binada enerji verimliliğinin artırılması ve enerji kaybının

önlenmesine yönelik bir düzenleme oluşturulmuştur. Yapıla-

cak her binada bu kurallara uyulması gerekmektedir.

Yalıtım Sektörüne Büyük İş Düşüyor
6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak uygulamanın temel

amacı kamu can güvenliği olmakla birlikte ülkemizde riskli ya-

pı durumunda olan ya da riskli alanda yer alan yaklaşık 6,5 mil-

yon binanın yıkılması sonucunda inşaat sektörü de yoğun bir

döneme girecektir. İnşaat sektöründe oluşacak bu yoğunluk el-

bette ki yapı malzemeleri üretiminde de ciddi iş yoğunluğu ge-

tirecektir. Neticede bu sektöre bağlı tüm kesim ile birlikte yalı-

tım sektörüne de büyük iş düşecektir. Kentsel dönüşümle afet

riskine uygun olmayan binalar yenilenir iken bu sektörde stan-

dartların da üst düzeye çıkarılması sağlanacaktır.

Kentsel Dönüşüm uygulamaları
kapsamında inşa edilecek tüm yapı-
larda Bakanlığımız görev alanında bu-
lunan kanun ve yönetmelikler doğrul-
tusunda hareket edilerek, sadece ya-
pım işleri değil çevresel faktörlerin
göz önünde bulundurulması sağlana-
rak sadece güvenli yapılar değil sağ-
lıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturul-
ması da hedeflenmektedir.

“ Kentsel dönüşümle afet riski-
ne uygun olmayan binalar yenilenir
iken bu sektörde standartların da üst
düzeye çıkarılması sağlanacaktır.
“ “

“
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Aynur Acar
T.C. Marmara 

Belediyeler Birliği Çevre
Yönetim Merkezi Direktörü Kentsel Dönüşüm ve Çevre

ehir ler de biz in san lar gi bi dir. Bi zim le do -

ğar lar, ge li şir ler ve yaş la nır lar. So ka ğın -

da bu lu şur, kö şe ba şın da aşık olu ruz. Sır -

da şı mız, anı la rı mız, ar ka da şı mız dır, kent -

le ri miz. Be ton ve taş tan gö rü nür ler ama si ne ma -

la rıy la, okul la rıy la, park la rıy la, so kak la rıy la ve

biz ler le şen le nir ler. Biz de ği şi riz. Ama on lar hiç

de ğiş me sin, yıp ran ma sın is te riz. Bi lin di ği üze re

6306 sa yı lı Ka nun çer çe ve sin de 4 Ağus tos 2012

ta rih ve  28374 sa yı ile ya yım la nan “Afet Ris ki Al -

tın da ki Alan la rın Dö nüş tü rül me si Hak kın da Ka nu -

nun Uy gu la ma Yö net me li ği” Çev re ve Şe hir ci lik

Ba kan lı ğı mız ta ra fın dan yü rür lü ğe alın dı. Bu gün -

ler de ek “Teb liğ ler”in de çı ka ca ğı be lir ti len ka nun

ve yö net me lik de kent sel dö nü şüm uy gu la ma la rı, 

• Şe hir le rin ya şam mü ca de le si dir, 

• Yaş lan mış kent le rin ka buk la rı nı kı ra rak,

ha ya ta en teg re ol ma sı dır,

• Kent sel dö nü şüm uy gu la ma la rı ge çit

ver me yen so kak la rın, 

• Isı tı la ma yan ya lı tım sız ko nut la rın, 

• En gel ler le do lu ve alt ya pı sı ol ma yan şe hir le rin, 

• Afet kor ku suy la ya şa nı lan ev le rin, 

• Oto park mı, kal dı rım mı ol du ğu bel li ol ma yan yer le rin, 

mo dern bir ya şam ala nı ha li ni al ma sı dır. 

Ama cı, ya şam stan dart la rı nın iyi leş ti ril me si, ya şam hak kı nın

ko run ma sı ve ül ke nin ge liş miş ül ke ler dü ze yi ne ta şın ma sı olan

uy gu la ma, şe hir ler için cer ra hi mü da ha le gi bi dir. 

• Ye ter li dü zey de ula şım ağı ol ma yan, 

• Dep re me ve tüm di ğer do ğal afet le re kar şı da ya nık sız

du rum da olan, 

• Çev re ko ru ma ve ener ji ve rim li li ğin den uzak, 

• Özür lü va tan daş la rın  ula şı la bi lir li ği ni sağ la ya ma yan, 

• Sos yal ve tek nik alt ya pı yok su nu şe hir ler, 

has ta bir bi rey den fark sız dır. 

Kent sel so run la ra za ma nın da ve ye rin de mü da ha le edil me me -

si du ru mun da ise ba kım sız, dö kün tü ve ha ra be alan la ra dö nü -

şe rek, ya şam sal özel lik le ri ni yi tir mek te dir ler. İş te 6306 sa yı lı

“Afet Ris ki Al tın da ki Alan la rın  Dö nüş tü rül me si Hak kın da Ka -

nun” ge li şen ve ge liş mek te olan şe hir le rin; eko no mik ve top -

lum sal ih ti yaç la rı doğ rul tu sun da ya şam alan la rı nın iyi leş ti ril -

me si ve in san ha ya tı nın ko run ma sı için atıl mış önem li bir adım -

dır. 6306 sa yı lı Ka nun kap sa mın da ya pı la cak uy gu la ma lar la ül -

ke miz de ge ce kon du laş ma ve çar pık ya pı laş ma ya çö züm üre te -

rek, çağ daş şe hir ol ma yo lun da uy gu la nan bir re form dur. Yi ne

bu ka nun ile afet ris ki al tın da ki alan lar da ve risk li ya pı lar da da -

ya nık lı, sağ lık lı, gü ven li, çev re yi ve kay nak la rı ko ru yan, ener ji

ta sar ru fu sağ la yan ve ula şı la bi lir şe hir ler kur ma yı he def le mek -

te dir. Ay rı ca risk li alan lar da ya pı la rın güç len di ril me si nin des -

tek len me si ve bu ra lar da yer alan ya pı la rın afet ön lem le ri kap -

sa mın da göz den ge çi ri le rek ka li te li ya şam alan la rı na dö nüş tü -

rül me si plan lan mak ta dır.

Kent sel dö nü şüm, çok pay daş lı, ye rel yö ne tim ler, ka mu ku rum

ve ku ru luş la rı, si vil top lum ku ru luş la rı, mül ki yet sa hip le ri ve

özel sek tör ka tı lım cı la rı iş bir li ği ile yü rü tü len ka tı lım cı bir uy gu -

la ma ça lış ma sı ola cak tır. Ça lış ma lar da uy gu la ma nın yü rü tül -

me si ne iliş kin ka rar lar ar sa sa hip le ri nin 2/3 ço ğun lu ğu ile alı -

na cak tır. Uy gu la ma da ve ri len ka ra ra ka tıl mak is te me yen mülk

sa hip le ri nin hak kay bı ya şan ma ma sı için ar sa pay la rı na iliş kin

be del ler uz man lar ta ra fın dan tes pit edi le rek, bu be del den dü -

şük bir be de le sa tı şı na izin ver me ye ce ği ko ru ma al tı na alın mış -

tır. Ta şın maz lar da ki ra cı du ru mun da bu lu nan la ra bir ke re ye

mah sus ki ra yar dı mı ya pı la rak üre ti len ko nut ve ya iş ye rin den

mülk sa hip le ri ne da ğı tıl ma sın dan son ra ge ri ye ka lan ba ğım sız

Ş
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bö lüm ler ki ra cı la ra sa tıl ma sı müm kün ola cak tır. Mülk sa hip le ri -

ne üre ti le cek ko nut ta mam la nın ca ya ka dar ki ra yar dı mı ya pıl -

ma sı söz ko nu su dur. Üre ti le cek ko nut ve ya iş yer le rin de kre di

kul la nıl ma sı du ru mun da dü şük fa iz des te ği sağ la na cak tır. Güç -

len di ri le bi le ce ği tes pit edi len ya pı la ra güç len dir me kre di si ve -

ri le bi le cek tir. Uy gu la ma la rın hız lı bir şe kil de ger çek leş me si ve

üre ti len ya pı la rın kı sa bir za man zar fın da ta mam lan ma sı için

imar mev zua tı ve di ğer mev zu at lar da ge rek li dü zen le me ler ya -

pı la rak iyi leş ti ril me ye ça lı şıl mak ta dır. 

Be le di ye Ka nu nu ’na Gö re Ya pı lan Uy gu la ma lar
ile 6306 Sa yı lı Ka nun Kap sa mın da Ya pı la cak
Uy gu la ma la rın Mu ka ye se si:
Kent sel dö nü şüm uy gu la ma la rı Be le di ye Ka nu nu’nun 73. mad -

de si ile 6306 sa yı lı Ka nun kap sa mın da uy gu lan mak ta dır. İki

uy gu la ma nın fark la rın dan

bah se de cek olur sak:

1. Be le di ye Ka nu nu’na gö re

ya pı lan uy gu la ma lar da pro je

ala nı ye rel yö ne tim ta ra fın -

dan be lir len mek te dir. Kent -

sel dö nü şüm uy gu la ma sı nın

ya pı la bil me si için ge rek li olan

ar sa ala nı nın oluş tu rul ma sı

ge rek mek te dir. 6306 sa yı lı

Ka nun kap sa mın da ya pı la cak

uy gu la ma lar da ise alan zo -

run lu lu ğu bu lun ma mak ta dır.

Uy gu la ma lar risk li alan ve ya

risk li ya pı nın bu lun du ğu böl -

ge de ya pı la cak tır. 

2. Be le di ye Ka nu nu’na gö re ya pı lan uy gu la ma lar da tes pit ve

hak sa hip li ği nin uz man ki şi ol ma zo run lu lu ğu bu lun ma mak ta

olup uy gu la ma lar ye rel yö ne tim ler de gö rev ya pan per so ne lin

bil gi ve be ce ri siy le ger çek leş mek te dir. 6306 sa yı lı Ka nun kap -

sa mın da ya pı la cak kent sel dö nü şüm ça lış ma la rın da ise risk li

ya pı tes pi ti Ba kan lık ça li sans lan dı rı lan ku rum ve ku ru luş lar ta -

ra fın dan ya pı la cak olup mül ki ye tin de ğer tes pit ça lış ma la rın da

gö rev ala cak ki şi ler ise Ser ma ye Pi ya sa sı Ku ru lun dan li sans

alan gay ri men kul de ğer len dir me uz man la rı ta ra fın dan ger çek -

leş ti ri le cek tir.

3. Be le di ye Ka nu nu’na gö re ya pı lan kent sel dö nü şüm ça lış ma -

la rın da uy gu la ma lar ge nel lik le ye rel yö ne tim le rin üret miş ol -

du ğu ka rar lar ne ti ce sin de şe kil al mak ta dır. 6306 sa yı lı Ka nun

kap sa mın da ya pı la cak uy gu la ma lar da ise ar sa sa hip le rin ce ka -

rar üre til me si sağ lan mış tır. Bu ne den le 6306 sa yı lı Ka nun kap -

sa mın da ya pı la cak uy gu la ma lar ka tı lım cı ol ma lı dır.

4. 6306 sa yı lı Ka nun kap sa mın da ya pı la cak uy gu la ma lar da dö -

nü şüm pro je le ri özel he sa bı oluş tu ru la rak uy gu la ma lar da üre -

ti le cek ge lir le rin kent sel dö nü şüm ça lış ma la rın da kul la nıl ma sı

sağ lan mış tır.

5. Be le di ye Ka nu nu’na gö re ya pı lan uy gu la ma lar da ki ra des te -

ği, teş vik kre di si gi bi mad di des tek ler yer al maz ken, 6306 sa -

yı lı Ka nun kap sa mın da ya pı la cak uy gu la ma lar da mül ki yet sa hi -

bi ve ki ra cı ya des tek sağ lan ma sı söz ko nu su dur.

6. 6306 sa yı lı Ka nun kap sa mın da ya pı la cak uy gu la ma lar da

mül ki yet sa hip le ri ile ki ra cı la rın an laş ma sağ la ya ma ma sı ha lin -

de ta sar ruf la rın kı sıt lan ma yet ki si Ba kan lı ğa ve ril miş tir.

Özet le: Tür ki ye ge ne lin de baş la tı lan kent sel dö nü şüm ça lış ma -

la rı kap sa mın da 6,5 mil yon ko nu tun yı kı lıp ye ni den in şa edil -

me si he def len mek te dir. Yıl lık 4-5 mil yon ton in şa at ve yı kın tı

atık la rı nın çı ka ca ğı he sap -

lan dı ğın da, kent sel dö nü -

şüm haf ri ya tı nın çi men to

ham mad de si, ka na li zas yon

dre naj ya pı mı, do ğal gaz,

ener ji, te le ko mu ni kas yon,

su bo ru su hat tı, kal dı rım ve

yol dol gu mal ze me si ile in -

şa at dol gu mal ze me si ola -

rak %75’inin ge ri dö nü şü -

mü dü şü nü le bi lir.

Bu gün ler de da ha pra tik uy -

gu la ma ta ra fı olan ve da ha

kap sa yı cı ye ni bir yö net me -

lik ve ya ek teb liğ çı ka rıl ma -

sı dü şü nü len 6306 sa yı lı

Ka nun kap sa mın da ya pı la -

cak kent sel dö nü şüm uy gu -

la ma la rı, mo dern ve gü ven li ya şam alan la rı nın oluş tu rul ma sı,

ula şı la bi lir ve en gel siz kent le rin in şa edil me si, sağ lık lı ve gü ve -

ni lir alt ya pı im kâ nı su nul ma sı, oto park ve ye şil alan ih ti ya cı nın

kar şı lan ma sı ve mo dern şe hir le rin ku rul ma sı için önem li bir fır -

sat tır. Uy gu la ma la rın sağ lık lı bir şe kil de yü rü tül me si ve iyi so -

nuç lar alın ma sı için ka mu ku rum ve ku ru luş la rı, ye rel yö ne tim -

ler, mes lek oda la rı, si vil top lum ku ru luş la rı ve tüm ta raf la ra bü -

yük so rum lu luk düş mek te dir.

Tür ki ye için ye ni bir uy gu la ma olan kent sel dö nü şüm ça lış ma -

la rı, ge rek li ya sal dü zen le me le rin ha zır lan ma sı, ka mu oyu nun

bi linç len me si, ye ter li dü zey de bil gi ve mes le ki ye ter li lik sa hi bi

per so nel le rin sek tör de hiz met ver me si ile ka li te li üre ti mi de

be ra be rin de ge ti re cek tir. Uy gu la ma lar şe hir le rin prob lem le ri -

nin çö zü mü ne kat kı sağ la ya ca ğı gi bi, da nış man lık, mü te ah hit -

lik, mü hen dis lik, plan la ma, de ğer tes pit, çev re yö ne ti mi da nış -

man lı ğı, em lak da nış man lı ğı ve ben ze ri ko nu lar da iş im kâ nı ya -

ni is tih dam ya ra ta cak tır. Ül ke eko no mi si için bü yük kat kı sağ -

la ya cak olan uy gu la ma şe hir le rin ih ti yaç duy du ğu stan dar dı

yük sek ya şam alan la rı nın oluş tu rul ma sı nı da sağ la ya cak tır.
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Uy gu la ma es na sın da be le di ye le rin ha zır la ya ca ğı “Kent sel Dö -

nü şüm Ey lem Plan la rı” da iş le ri ni hem ko lay laş tı ra cak hem de

hız lan dı ra cak tır.

Ana ya sa mı zın 56. Mad de si der ki: “Her kes, sağ lık lı ve den ge li

bir çev re de ya şa ma hak kı na sa hip tir.  Çev re yi ge liş tir mek, çev -

re sa€ l› €› n› ko ru mak ve çev re kir len me si ni ön le mek Dev le tin

ve va tan dafl la r›n öde vi dir. Dev let, her ke sin ha ya t› n›, be den ve

ruh sa€ l› €› için de sür dür me si ni sa€ la mak; in san ve mad de gü -

cün de ta sar ruf ve ve ri mi ar t› ra rak, ifl bir li €i ni ger çek lefl tir mek

ama c›y la sa€ l›k ku ru lus la r› n› tek el den plan la y›p hiz met ver me -

si ni dü zen ler.” Bu mad de den yo la ç› ka rak has sa si yet le vur gu -

la ma m›z ge re ken, Kent sel Dö nü flüm Kap sa m›n da Ye ni Ya p› la -

r›n ve Çev re nin, in san ca ya flam hak k› sa€ la ma s› ol ma l› d›r. 

Ener ji de %80 yurt d› fl› na ba €›m l› bir ül ke ola -
rak Kent sel Dö nü flüm ya p› la r›n da ‹n fla at-Ya p›
Ruh sat ön ce si imar pla n› ve pro je ler de zo run -
lu luk ha li ne ge ti ril me si bü yük önem ta fl› yan;

1. Kal d› r›m la r›n alt ya p› s› n›n ye ni den ya p› lan ma s› ve özür lü le rin

ula fl› la bi lir ol ma s› n›n sa€ lan ma s›,

2. Bi sik let yol la r› n›n tefl vik edi le rek kar bon sa l› n› m› n›n azal t›l -

ma s› n›n he def len me si,

3. Çev re Ka nu nu kap sa m›n da At›k Yö ne ti mi nin ya p› lar da ye ni -

den ya p› lan d› r›l ma s› ve uy gu lan ma s› ile ge ri dö nü flü mün tefl vik

edil me si,

4. Si te ler ve ma hal le ler ba z›n da “At›k Ge tir me Mer kez le ri”nin

ku rul ma s› (es ki yen ev efl ya la r› n›n, elek tro nik at›k la r›n, am ba laj

at›k la r› n›n, or ga nik at›k la r›n ve teh li ke li at›k la r›n kay na €›n da

ay r› top la na bil me si nin alt ya p› s›)

5. Park, bah çe ve ye flil alan lar dan ç› ka cak olan a€aç bu da ma,

bi çil mifl çim v.b. or ga nik at›k la r›n ye flil alan lar da tek rar kul la n›l -

mak üze re ge ri dö nü flü mü nün sa€ lan ma s› (Kom post kö fle le ri -

nin olufl tu rul ma s›)

6. At›k su Ar›t ma alt ya p› s› n›n ma hal le ler, si te ler ba z›n da ya p› -

lan d› r›l ma s› ve ge ri dö nü flü mü nün sa€ lan ma s›,

7. Ya€ mur su yu top la ma alt ya p› s› n›n olufl tu rul ma s› ve ye flil

alan lar da kul la n›l ma s› n›n sa€ lan ma s›,

8. Tüm do €al afet le rin (He ye lan, dep rem, sel gi bi) dik ka te al›n -

d› €›, özel lik le dep re me kar fl› tüm ön lem le rin al›n ma s›, s› €› nak -

la r›n ya p›l ma s›,

9. Park-Bah çe ve ye flil alan la r›n alt la r› na bü yük yer al t› su

tank la r› n›n ko nul ma s› n›n sa€ lan ma s›, (Dep rem ve ya her tür lü

afet te bu ala na ko nufl lan d› r› la bi le cek mo bil has ta ne ve ya flam

alan la r› n›n ku rul ma s› ha lin de kul lan ma s› üze re)

10. Bi na lar da Gri-Su kul la n› m› n›n zo run lu ko flul ma s›, mut fak ve

la va bo lar dan gön de ri len at›k su yun ar› t› la rak re zer vu ar lar da

tek rar kul la n›l ma s› n›n sa€ lan ma s›,

11. Dü flük su tü ke ti mi sa€ la ya cak ve ka çak la r› ön le ye cek ka li te li

te si sat alt ya p› s› n›n zo run lu ko flul ma s›,

12. Su kir li li €i ni azal tan alt ya p› mal ze me le ri nin kul la n›l ma s› n›n

sa€ lan ma s›, (pas lan ma yan bo ru lar v.b.)

13. Bi na lar da Ener ji ve rim li li €i sa€ la ya cak man to la ma, ener ji

ta sar ru fu, ›s› ya l› t› m›, ta sar ruf lu ka lo ri fer ›s› sis tem le ri nin kul -

la n›l ma s› n›n flart ko flul ma s›,

14. ‹n fla at lar da ener ji ta sar ru fu sa€ la ya cak ya l› t› m›n mev zu at

ile flart ko flul ma s› (Su ya l› t› m›, ki re mit al t› - ça t› iç ya l› t› m›, su

bas man - top rak te mas l› ze min-dö fle me ya l› t› m›, te ras-ve ran -

da-bal kon ya l› t› m›, d›fl cep he ve iç du var ya l› t› m›, ses ya l› t› m›,

cam-ka p› ya l› t› m›, ha va sir kü las yon sis te mi, yan g›n ya l› t› m› ve

sön dür me sis te mi)

15. Gü nefl, rüz gar ve rer mal ener ji gi bi al ter na tif ener ji kul la -

n›m la r› n›n tefl vik edi le rek far k›n da l›k ya ra ta cak ye flil bi na kon -

sep ti nin zo run lu luk ha li ne ge ti ril me si,

16. Ti yat ro lar, Ser gi ve mü ze alan la r› gi bi kül tü rel alan lar ile

spor ve sa€ l›k alan la r› gi bi sos yal ak ti vi te le rin ol du €u me kân la -

r›n ya p›l ma s›, 

17. Bi na, si te ve ev in fla at la r›n da has sa si yet le dik ka te al›n ma s›

ge re ken bir ko nu ha va kir li li €i nin önü ne geç mek için ha va ko -

ri dor la r› n›n aç›k tu tul ma s›, 

18. Ve tüm bu mad de le rin sür dü rü le bi lir ol ma s› n› sa€ la ya cak

mev zu at la r›n göz den ge çi ril me si, has sa si yet le göz önün de bu -

lun du rul ma s› ge rek li dir. 

Kent sel dö nü flüm ‹s tan bul, Bur sa, Ko cae li, Sa kar ya, Ga zi an tep

ve ‹z mir il le ri ön ce lik li ol mak üze re tüm Tür ki ye’de ay n› an da

start al d›. Bu ra da top lu mun do€ ru bil gi len di ril me si bü yük

önem ta fl› mak ta d›r. Kent sel Dö nü flüm, sü rek li göç alan bü yük

fle hir le rin ye ni den ya p› lan ma s› olur ken, gö çü tefl vik et me ye cek

ve nü fu su ar t›r ma ya cak fle kil de ye ni den ya p› lan ma s›y la da ka -

li te li ya flam, sa€ l›k l› top lum, ra hat tra fik ile ula fl›m ve çev re kir -

li li €i nin önü ne ge çe cek ted bir le ri al ma l› d›r. Kent sel Dö nü flüm,

fle hir mer kez le rin de ya p› lan di key ifl mer kez le ri nin ha ri cin de,

fle hir mer ke zin den uzak lafl t›k ça ge lifl mifl ül ke ler de ki gi bi da ha

me de ni ve ça€ dafl ko nut la r› ya tay ve al çak ya p› lan ma ile fleh ri

mo der ni ze et me li dir. Unut ma mak ge re kir; Tür ki ye nü fu su nun

35 mil yo na ya k› n› 1. de re ce dep rem böl ge sin de, 20 mil yo nun

üze rin de ki k›s m› n›n da 2. de re ce den dep rem böl ge sin de, ya ni

75 mil yon nü fu su mu zun tah mi nen 60 mil yo nu dep rem teh di di

al t›n da ya fla mak ta d›r. Ka mu-Özel sek tör ifl bir li €i kap sa m›n da

top lu mun bi linç len di ril me si için be le di ye ler le ‹ZO DER, ya l› t›m

hak k›n da se mi ner ler ve re bi lir ler ve mev zu at lar da ya l› t› m›n her

yö nüy le yer al ma s› için gö rüfl ha z›r la ya bi lir ler.

14 Ara l›k 2012 ta ri hin de Y›l d›z Tek nik Üni ver si te si ile or tak ger -

çek lefl tir di €i miz “Med ya ve Halk la ‹lifl ki ler Bo yu tuy la Kent sel

Dö nü flüm Sem poz yu mu”nun aç› l› fl› na ka t› lan Çev re ve fie hir ci -

lik Ba ka n› Er do €an Bay rak tar Kent sel Dö nü flü mü çok önem se -

di €i ni bir kez da ha di le ge tir di. Med ya tem sil ci le ri ve Be le di ye

Bafl kan la r› n›n da ka t›l d› €› et kin lik te Kent sel Dö nü flüm tüm yön -

le ri ile ele al› na rak her ke si min da ha sa€ l›k l› bir fle kil de bil gi len -

di ril me ye de vam edi le ce €i vur gu lan d›.
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TEBAR, Yalıtım
Sektöründeki Ustaları
Belgelendirmeye Başladı 

ektörel ihtiyaçlar ve nitelikli iş gücünün kullanılmasına

yönelik yasal mevzuatlarda yapılan düzenlemeler

çerçevesinde, Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe Dayalı

Belgelendirme Projesi (QBECTİS) kapsamında TEBAR A.Ş.

bünyesinde, laboratuvar birimine ilave olarak Isı Yalıtımcısı, Su

Yalıtımcısı, Ses Yalıtımcısı ve Yangın Yalıtımcısı mesleklerini

icra eden usta seviyesindeki çalışanların Ulusal Mesleki

Yeterlilikler çerçevesinde yetkinliklerinin belgelendirilebilmesi

amacıyla Personel Belgelendirme Birimi oluşturuldu. Personel

Belgelendirme Birimi 20-21 Aralık 2012 tarihlerinde TÜRKAK

tarafından gerçekleştirilen TS EN ISO/IEC 17024 kapsamında-

ki denetimi başarı ile tamamladı. Türk Akreditasyon Kurumu

(TÜRKAK) tarafından 1 Şubat 2013 tarihinde alınan belge-

lendirme kararı ile aşağıda verilen kapsamda akredite edildi.

(Akreditasyon No: AB-0038-P)

Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) esas alınarak Ulusal

Yeterlilik Çerçevesinin (UYÇ) geliştirilmesi amacıy-

la yürütülen çalışmada AYÇ tarafından tanımlanan

3. Seviye meslek elemanı baz alınarak, Isı

Yalıtımcısı (Seviye 3), Su Yalıtımcısı (Seviye 3), Ses

Yalıtımcısı (Seviye 3) ve Yangın Yalıtımcısı (Seviye

3) mesleklerinde yeterlilikler, resmi olarak yayım-

landı. Bu meslekleri icra etmek isteyen ustaların,

söz konusu yeterlilikler esas alınarak VOC-TEST

merkezinde yapılacak meslek sınavından başarılı

olup sertifika almaları gerekiyor. Bu sertifika, ilgili

kişinin o mesleği icra etmeğe yeterli olduğunu bel-

geleyecek ve kanunen bu sertifikayı taşımayanlar

yalıtımcı ustası olarak çalışamayacaklar. 

Belgelendirme amacı ile başvuru yapacak adayların

www.tebar.com.tr sitesinde veya İZODER’den

temin edebilecekleri Personel Belgelendirme

Başvuru Formu’nu doldurarak, ekinde başvuru

ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, nüfus

cüzdanı fotokopisi ile birlikte elden, kargo veya faks

yoluyla TEBAR A.Ş.’ye iletmeleri gerekiyor.  Adaylar önce

teorik sınava tabii tutulacak ve en az 60 puan alan adaylar

başarılı sayılacak. Sonrasında adaylar uygulamalı sınava alı-

nacak ve en az 80 puan alan adaylar belge almaya hak

kazanacaklar. Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri,

Mesleki Yeterlilik Kurumu’na onaya gönderilecek ve onay-

lanan belgeler TEBAR A.Ş. tarafından adaya iletilecek. Belge

alan adayların listesi www.tebar.com.tr sitesinde de yayın-

lanacak.

Firmalara Vergi Teşviği
Sertifikalı usta çalıştıran özel kuruluşlar (6111 sayılı torba

kanunda belirtilen) vergi teşviklerinden de faydalanabiliyor.

Kanuna göre; 31/12/2015 tarihine kadar işe alınan her bir sigor-

talı için geçerli olmak üzere, bu maddenin yürürlük tarihinden

itibaren özel sektör işverenlerince işe alınan ve fiilen

çalıştırılanların; işe alındıkları tarihten önceki altı aya ilişkin

Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen prim ve hizmet bel-

gelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları, aynı döneme

ilişkin işe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet bel-

gelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları ve

bu maddede belirtilen diğer koşulları da sağlamak kaydıyla,

5510 sayılı Kanunun 81. maddesinde sayılan ve 82. maddesi

S
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uyarınca belirlenen prime esas kazançları üzerinden hesa-

planan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe

alındıkları tarihten itibaren İşsizlik Sigortası Fonundan

karşılanır. 

Bu maddede belirtilen destek unsuru; 

a) 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18

yaşından büyük kadınlardan

1) Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle

2) Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi

veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme

kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle 

3) (1) ve (2) numaralı alt bentlerde sayılan belge ve niteliklere

sahip olmayanlar için 24 ay süreyle

b) 29 yaşından büyük erkeklerden (a) bendinin (1) ve (2)

numaralı alt bentlerinde sayılan belge ve niteliklere sahip olan-

lar için yirmi 24 ay süreyle 

c) (a) ve (b) bentleri kapsamına girenlerin Türkiye İş

Kurumu’na kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave

olarak 6 ay süreyle

ç) 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin birinci fıkrasının (a)

bendi kapsamında çalışmakta iken, bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya

mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi

bitirenler için 12 ay süreyle

d) 18 yaşından büyüklerden bu fıkranın (a), (b) ve (ç) bentler-

ine girmeyenlerin Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsizler arasın-

dan işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, uygulanır.

İşveren hissesi tutarı 2012 asgari ücret hesaplarında ~155 TL

tutmaktadır. Dolayısı ile 12 aylık tutarı 1862 TL olmaktadır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin:  www.tebar.com.tr

Sertifikalı usta çalıştıran özel
kuruluşlar (6111 sayılı torba kanunda
belirtilen) vergi teşviklerinden de fay-
dalanabiliyor. 

““
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Gülay Dindoruk
Genel Müdür Yrd.

Elektrik Müh. 
Filli Boya Yalıtım Grubu

Kentsel Dönüşüm Enerji
Verimliliği Dönüşümü İçin
Bir Fırsat Olabilir mi? 

ent sel dö nü şüm ko nu sun da bir çok be ya nat, ha ber ve
top lan tı ol ma sı na kar şın  ço ğu ev sa hi bi, ken di le ri ni ha -
la na sıl bir sü re cin bek le di ği ni bil mi yor. Bu  be lir siz sü -

reç ler kı sa va de de hem bi na la rın ye ni len me si ni, hem de ye ni
ko nut alım ka ra rı nı olum suz yön de et ki li yor.  Or ta va de de  ge -
li şe cek olan ko nu nun ise doğ ru şe kil len di ril me si için çok yo ğun
bir bil gi ve ça ba ge re ki yor. 

Ko nu ya in şa at sek tö rü ge li şi mi pers pek ti fin den bak tı ğı mız da
ise, yıl lık yak la şık 500.000 ko nut üre ti mi nin 1 mil yon se vi ye le -
ri ne  çık ma sı çok bü yük bir iş hac mi po tan si ye li or ta ya ko yu -
yor. An cak bu dö nü şü mün  çok ama çok önem li ol mak la bir lik -
te sa de ce dep re me da ya nık lı lık il ke si ile ya pıl ma ma sı ge rek li li -
ği nin al tı nı bir kez da ha çiz me miz ge re ki yor.

Ha len yü rür lük te olan ama ma le sef hız lı ge liş me yen Bi na lar da
Ener ji Per for man sı Yö net me lik le ri nin bu dö nü şüm sü re cin de
özel lik le dik ka te alı na rak, bi na la rın ta sa rı mın dan, fi nans ma nı -
na, üre ti mi ne ka dar gün dem de tu tul ma sı ge re ki yor. Dö nü şüm
sü re sin ce bi na la rın da ya nım la rı, ka li te le ri, ile bir lik te ısı ya lı tım
stan dart la rı na uy gun lu ğu ve ener ji per for man sı nın dün ya ör nek -
le rin de ol du ğu gi bi üst se vi ye le re çe ki le cek ol ma sı ül ke mi ze ve
in sa nı mı za her yön den bü yük fay da sağ la ya cak tır. Üre ti le cek bi -

na la rın, ener ji ve rim li dö nü -
şü mün des tek len me si, özel -
lik le ka mu nun ya pa ca ğı bi na -
la rın Av ru pa’da ki ör nek le ri
gi bi pa sif ev ve ya dü şük
emis yon lu ev ler pren sip le ri -
ne da yan ma sı ve ön cü ol ma -
sı, ko nut sa hip le ri ne ve özel
sek tö re de ışık tu ta cak tır.  

Bu top lu dö nü şüm de stan -
dart la rı mı zı ve ya lı tım ka lın -
lık la rı mı zı bi raz da ha art tı ra -
rak , teş vik ede rek, kon trol
ede rek, ener ji ve rim li dö nü -
şü mü sağ la ya bi lir sek an cak
Ener ji Ba kan la ğı mı zın ener ji ve rim li li ği stra te ji ra po run da yer
alan ve rim li lik he def le ri ne iler le ye bi li riz. Şu nu unut ma ya lım ki
ha len bi na la rı mız da ısın ma ve so ğut ma için yak la şık 20 mil yar $
eş de ğe ri ya kıt tü ke ti li yor. Bu nun en azın dan %50’si nin ta sar -
ruf edil me si müm kün. Hem ca ri açık den ge le ri miz, hem bü yü -
yen kar bon emis yon la rı mız dik ka te alın dı ğın da ko nu nun öne mi
bir kez da ha or ta ya çı kı yor.

Geb ze ve Kay se ri’de ki ısı ya lı tım sis -
tem le ri fab ri ka mız, 300’ün üze ri sa tış
eki bi miz, 3.000’in üze rin de ba yi miz ve
10.000’i aşan ser ti fi ka lı us ta mız la, Fi lli
Bo ya Ca pa tect Isı Ya lı tım sis tem le ri
ola rak ve ener ji ve rim li li ği ni Tür ki -
ye’nin her nok ta sı na ta şı ya cak şe kil de
ya pı lan dık. Sis tem le ri miz ya nı sı ra hiz -
me ti ve bil gi yi de ge rek son kul la nı cı la -
ra ge rek se sek tör pro fes yo nel le ri ne
yap tı ğı mız eği tim, se mi ner, pro je ler ve
bi re bir gö rüş me ler le ta şı yo ruz.

K
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sı ya lı tı mı sek tö rü nün en önem li aşa ma sı olan uy gu la ma ala nın da son 3 yıl dır üst üs te ka zan dı ğı ödül ler le li der li ği ni tar tış ma sız
bir şe kil de sür dü ren Gü ney Ya pı, 10 Ocak 2013 ta ri hin de “De ği şim ve Dö nü şüm” te ma sı al tın da ikin ci si ni dü zen le di ği ve özel lik -
le son dö nem de tar tış ma la ra ne den olan kent sel dö nü şüm pro je le ri nin tü müy le ha ya ta ge çe bil me si için ge rek li gö rü len uzun sü -

re cin de ele alın dı ğı “Ko nut Yö ne ti ci le ri Kon fe ran sı”nı top lam da 280 ko nut yö ne ti ci si nin ka tı lı mıy la The Gre en Park Ho tel Bos tan -
cı’da ger çek leş tir di. 

Tür ki ye Bi rin ci li ği Ödü lü
Hiz met ka li te si se vi ye sin de çok faz la sı kın tı sı olan ısı ya lı tı mı uy gu la ma sek tö rü ne ku rum sal ve ye ni lik çi bir an la yı şı ge tir mek he de -
fiy le 2008 yı lın da ku ru lan ve 2013 iti ba riy le 53 tek nik per so ne li, 350’nin üze rin de us ta eki bi ve 28 araç lık fi lo su ile sek tör de çö züm
ve gü ven ara yı şı için de olan tü ke ti ci le rin ilk ter ci hi ha li ne ge len Gü ney Ya pı, sa de ce 2012 yı lın da ger çek leş tir di ği 485.000 m2’lik ısı
ya lı tı mı uy gu la ma sıy la üçün cü kez ka zan dı ğı Tür ki ye bi rin ci li ği ödü lü nü ge ce de Po li san Pro fes yo nel Gru bu Sa tış ve Ka nal Des tek
Mü dü rü N. Aza de Yaz gan’ın elin den al dı.
Ge çen se ne bi rin ci si ni dü zen le ye rek sek tör de ye ni lik le rin ön cü sü ol ma mis yo nu nu sür dü ren Gü ney Ya pı, bir ilk olan söz ko nu su
kon fe rans la rın her se ne dü zen le ne rek ge le nek sel ha le ge ti ril me si ni he def le mek te… Gü ney Ya pı Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı A.Bü lent
Gü ney, sek tör de ki li ya kat siz li ğe da ya lı iş ya pış bi çim le rin den ye te rin ce muz da rip ol muş tü ke ti ci le ri bi linç len dir me ve doğ ru uy gu -
la ma nın ne an la ma gel di ği ko nu sun da sek tö rü ay dın lat ma nın bu kon fe rans la rın te mel ama cı ol du ğu nu be lirt ti. 

GNYA PI Ta nı tıl dı
Kon fe ran sın en gü zel sür pri zi, bu gü ne ka dar ki sü reç te ge li nen li der lik ko nu mu nu, müş te ri le riy le ve çö züm or tak la rı ile kar şı lık lı
sağ la dı ğı gü ven pren si bi ne da yan dı ran Gü ney Ya pı’nın, 2013’ten iti ba ren yo lu na ku rum sal bir fir ma ol ma nın ge re ği ola rak gör dü ğü
mar ka laş ma sü re ci ne uy gun ola rak, “Gü ven” ke li me si nin ilk ve son harf le rin den oluş tur du ğu ye ni mar ka sı “GNYA PI”yı ilk de fa bu
ge ce de müş te ri le riy le ve ku rum sal pay daş la rıy la pay laş ma sı ol du. Kon fe ran sa ka tı lan 280 ko nut yö ne ti ci si ne yi ne ilk de fa kon fe -
rans ta be lir ti len 31 Mart 2013 ta ri hi ne ka dar ki kam pan ya hak kın da da bil gi nin ve ril di ği ge ce de, söz ko nu su ta ri he ka dar an laş ma sı
ya pı la cak pro je ler de Isı Ya lı tı mı nı 2012 fi yat la rıy la yap tı ra bil me, 10 yıl ga ran ti li Exe lans Mac ro ay rı ca lı ğı nı fi yat far kı öde me den yap -
tı ra bil me, Fi nans bank' tan 18 ay ye ri ne 24 ay fa iz siz ve dos ya mas raf sız tak sit se çe ne ği ve ya kın da ka nu ni bir zo run lu luk ha li ne ge -

Konut Yöneticileri Konferansı’13 Yoğun İlgi Topladı

I
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le cek olan ener ji kim lik bel ge si be de lin de %50 in di rim fır sat la rın dan
ya rar lan ma im kan la rı hak kın da bil gi ve ril di.
Ay rı ca, Gü ney Ya pı müş te ri le ri ara sın da ya pı lan çe ki liş le 3 si te ye %50
in di rim li ısı ya lı tı mı yap tı ra bil me ödü lü ve ril di. Çe ki liş so nu cu ka za nan
Üs kü dar Ek şi oğ lu Çağ daş kent Si te si (10.494 m2), Geb ze Me ga kent Si -
te si (4.791 m2) ve Tuz la Cum hu ri yet Si te si (3.003 m2) yö ne ti ci le ri
ödül le ri olan he di ye çek le ri ni sah ne den alır ken Gü ney Ya pı gi bi ku -
rum sal ve li der bir fir ma dan bu ödü lü ka zan ma nın ken di le ri ni çok mut -
lu et ti ği ni be lirt ti ler.

Isı ya lı tı mı na yö ne lik me rak edi len tüm yön ler hak kın da ko nut yö ne ti -
ci le ri ni bil gi len dir me nin he def len di ği kon fe rans ta, Gü ney Ya pı Yö ne -
tim Ku ru lu Baş ka nı A. Bü lent Gü ney, Gü ney Ya pı Şir ket Avu ka tı Ha san
Can Öz diş ve Gü ney Ya pı ay rı ca lı ğı nı ya şa mış bir si te yö net ci si ile Gü -
ney Ya pı’nın önem li çö züm or tak la rın dan Po li san adı na Pro fes yo nel
Gru bu Sa tış ve Ka nal Des tek Mü dü rü N. Aza de Yaz gan, İZO DER adı na
Ge nel Sek re ter Rem zi Meh met Fer tan, EVD adı na Ge nel Mü dür Er gin
Ko ray ve Fi nans bank Pe ra ken de Ürün ler Ka nal Yö net me ni Er dem
Erol’da ge ce ye su num la rıy la ka tı la rak önem li bil gi ler pay laş tı lar. Gü -

ney Ya pı’nın ye ni mar ka sı GNYA PI’nın lans ma nı ile su nu mu na baş la yan Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı A.Bü lent Gü ney, ısı ya lı tı mı nın fay -
da la rı, uy gu lan ma yön tem le ri hak kın da önem li bil gi ler ver dik ten son ra, Gü ney Ya pı ola rak tü ke ti ci ler le ger çek leş tir dik le ri bü yük
çap ta ki pa zar araş tır ma sı nın so nuç la rı nı ka tı lım cı lar la pay laş tı. Isı ya lı tı mı nın son de re ce dik kat le pro je len di ril me si ge re ken, uzun
va de li so nuç la ra sa hip çok önem li bir ka rar ol du ğu nun al tı nı çi zen A.Bü lent Gü ney, so nuç la rı nı pay laş tı ğı pa zar araş tır ma sın da müş -
te ri le rin kar şı la şa bi le cek le ri risk le ri ve müş te ri bek len ti le ri ni or ta ya koy du. Her se ne kay det ti ği bü yü me oran la rıy la sek tö rün gü -
ven ve ren li der ve ye ni lik çi fir ma sı ko nu mu na yük se len Gü ney Ya pı’nın bu ba şa rı ya, araş tır ma da or ta ya çı kan risk le ri en aza in dir -
mek ve söz ko nu su müş te ri bek len ti le ri ni kar şı la mak su re tiy le ulaş tı ğı nı be lirt ti.

Isı Ya lı tım Uy gu la ma la rın da Hu ku ki Sü reç
Ko nut yö ne ti ci le ri nin en önem li so run la rı nın ba şın da ge len hu kuk sal mev zu at lar ve ka rar def ter le ri nin doğ ru ha zır lan ma sı ko nu sun -
da ol duk ça önem li bil gi ler ve ren Gü ney Ya pı Şir ket Avu ka tı Ha san Can Öz diş, çok faz la ko nut sa ki ni nin ka tı lı mıy la ger çek le şen ısı ya -
lı tı mı pro je le rin de önem li sı kın tı lar dan bi ri olan öde me top la ma aşa ma sı nın ge rek li hu kuk sal dü zen le me ler çer çe ve sin de ta ma men
Gü ney Ya pı’nın so rum lu lu ğun da ger çek leş ti ği ni ve do la yı sıy la ge rek ko nut yö ne ti ci le ri nin ge rek se di ğer ko nut sa kin le ri nin bu aşa ma -
lar da bir ak sa ma ya şa ma ma la rı nı sağ la ma ya ça lış tık la rı nı be lirt ti. 

İZO DER Ge nel Sek re te ri Rem zi Meh met Fer tan, in san ya şa mın da ar tık ye ni bir stan dart ha li ne ge len yalıtım uy gu la ma la rı hak kın -
da önem li bil gi ler pay la şır ken, Fi nans bank Pe ra ken de Ürün ler Ka nal Yö net me ni Er dem Erol da sa de ce Gü ney Ya pı müş te ri le ri ne
özel ısı ya lı tım kre di le ri ve fi nan sal ay rın tı lar hak kın da bil gi ler ver di.

Isı ya lı tı mı nın uy gu la ma aşa ma sın da ki en önem li ürün olan ısı ya lı tım
mal ze me le ri üre ti ci si Po li san Pro fes yo nel Gru bu Sa tış ve Ka nal Des tek
Mü dü rü N. Aza de Yaz gan ise, ürün ler de pa ket sis te mi nin öne mi ne de -
ği ne rek, dış cep he ler de ki ya lı tı mın en önem li so ru nu olan pro je son ra -
sı olu şa bi le cek so run la rı Po li san ya lı tım kas ko su hiz me ti ile çöz dük le ri -
ni be lirt ti. Su nu mu na ko nut yö ne ti ci le ri ni ol duk ça ra hat la tan ve se vin -
di ren bir ha ber le de vam eden Yaz gan, cep he bo ya sın da 10 yıl ga ran ti
ver dik le ri Exe lans Mac ro bo ya sı nın da lans ma nı nı bu kon fe ran sa sak la -
dık la rı nı be lir te rek, en uy gun fi yat la Gü ney Ya pı müş te ri le ri ne söz ko -
nu su dış cep he bo ya sı nı su na cak la rı nın müj de si ni ver di. 

Si te yö ne ti ci le ri nin yo ğun ola rak il gi gös ter di ği ge ce nin vi de o gö rün tü -
le ri, ve ri len bil gi ler den ka tı lım gös te re me miş ko nut yö ne ti ci le ri nin de
ra hat lık la fay da la na bil me si için www.gu ney ya pi izo las yon.com.tr ad re -
sin de pay la şı ma su nul du.



ür ki ye’nin bü yük bir bö lü mün de Çev re ve Şe hir ci lik Ba -

kan lı ğı’nın ön der li ğin de kent sel dö nü şüm ha re ke ti baş -

la tıl dı. Bu ha re ke tin al tın da ki asıl ne den, es ki dep rem

yö net men lik le re gö re ya pıl mış ya pı lar la bir lik te, ge ce kon du la -

rın yı kı la rak o böl ge le re imar yö net men lik le ri ne uy gun, çev re -

ci ve gü ven li ya pı lar in şa edil me si dir. 1999 dep re min den son ra

İs tan bul Be le di ye si’nin yap tı ğı araş tır ma lar da, ya pı la rın

%64’ünün ko roz yon ne de niy le ha sar gör dü ğü tes pit edil miş -

tir. De mir do na tı da ki ko roz yon ha sa rı nı, kı sa ca de mi rin pas la -

na rak ke si ti nin kü çül me si şek lin de özet le ye bi li riz. De mir ke si ti -

nin kü çül me si be to nar me ya pı ya ge le cek olan ya tay yük le rin

ve çek me kuv vet le ri nin kar şı la na ma ma sı de mek tir. Bu da, dep -

rem anın da ya pı gü ven li ği ni teh dit et mek te dir. Olu şan pas, su

ile bir le şe rek ha cim ce ge niş le di ğin de be ton ya pı da ye ni çat lak -

la ra ve ya be ton da ki pas pay la rı nın dö kül me si ne ne den ol mak -

ta dır.  Açık ta ka lan de mir do na tı ve ya çat lak lar dan gi ren su bu

kı sır dön gü yü da ha da hız lan dır mak ta dır.

Ko roz yo nu ön le me nin tek bir çö züm yo lu bu lun mak ta dır. Ya pı -

nın te mel ta ba nın dan, ça tı sın da ki mah ya sı na ka dar tüm dış ka -

bu ğun uy gun mal ze me ler ile su ve ısı ya lı tı mı nı ke sin ti siz ola -

rak yap mak tır. Ya pı için de ki ban yo ve mut fak gi bi ıs lak me kan -

lar da da ge rek li su ya lı tım la rı nın ya pıl ma sı ay rı ca önem arz et -

mek te dir. 2000’li yıl lar dan ön ce ya pı lan bir çok ya pı da, dış ka -

buk üze rin de tek ni ği ne uy gun ya pıl mış su ve ısı ya lı tı mı ol ma -

dı ğı için, bu ya pı la rın bir ço ğu nun gü ven li ol du ğu şüp he li dir. Bu

gün ha len ya pıl mak ta olan bir çok ya pı nın te mel ya lı tım la rın da,

tek nik ye ter li lik ye ri ne eko no mik ter cih le rin ön pla na alın ma sı

ne de niy le uy gun ol ma yan mal ze me se çi mi, ye ter siz mik tar da

kul la nım ve yan lış uy gu la ma lar göz len mek te dir. Ben zer du -

rum, dış du var la rın man to lan ma sın da, ça tı la rın su ve ısı ya lı -

tım la rı nın ya pı mın da da gö rül mek te dir. Kent sel dö nü şü mü

eğer dö nüm nok ta sı ola rak ka bul ede cek sek, Çev re ve Şe hir ci -

lik Ba kan lı ğı nın acil ola rak Su Ya lı tım Yö net me li ği ni ya yın la ma -

sı ge rek mek te dir. Bu yö -

net me lik için de yer ala cak

olan mal ze me ve uy gu la -

ma stan dart la rı nın bir ço -

ğu ha zır hal de dir:

• TS EN 13707 Ça tı lar da

kul la nı lan bi tüm lü ör tü ler

• TS EN 13969 Te mel ler de

kul la nı lan bi tüm lü ör tü ler

• TS EN 13956 Ça tı lar da

kul la nı lan sen te tik ör tü ler

• TS EN 13967 Te mel ler de

kul la nı lan sen te tik ör tü ler

• TS EN15814 Su sız dır -

maz lı ğı için po li mer mo dif -

ye li bi tüm lü ka lın kap la ma lar TS103 Bi tüm so lüs yon la rı ve TS113

Bi tüm emül si yon la rı ürün stan dart la rı

• TS 11758-2 Po li mer bi tüm lü ör tü ler de uy gu la ma ku ral la r›

stan dar d›

• TS 825 Isı Ya lı tı mı He sap me to du stan dart la rı ya yın lan mış tır.

Ba yın dır lık Bi rim Fi yat Ana liz ve Poz la rın da bu ürün ler ve uy gu la -

ma lar 2013 yı lı için de de ya yın lan mış tır. Ek sik olan Sen te tik Ör tü ler

ve Sür me Mal ze me ler uy gu la ma ku ral la rı stan dar dı üze rin de de

İZO DER ta ra fın dan ya pı lan ça lış ma lar da son aşa ma ya gel miş tir.

Su Ya lı tım Yö net me li ği için de yer al ma sı ge re ken en önem li

hu sus, ya pı nın ne re sin de han gi su ve ısı ya lı tım mal ze me le ri nin

kul la nı la ca ğı dır.  Ör ne ğin ba sınç lı su bu lu nan te mel ya lı tım la -

rın da ör tü ti pi mal ze me ler kul la nıl ma sı nı ön gö rür ken, ne me

kar şı 4 m de rin li ği olan te mel ya lı tım la rın da bi tüm esas lı sür -

me mal ze me ler ve ya ör tü ti pi mal ze me ler kul la nı la bi lir şek lin -

de ke sin ku ral lar koy ma sı ge rek mek te dir. Ak si tak dir de Kent -

sel Dö nü şüm mo dern gö rü nüm lü, gü ven siz ya pı la rın in şa edil -

di ği bir sü reç ten öte ye gi de me ye cek tir. 

T
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Mi ma ri Ofis : Viz zi on Mi mar l›k 

Bel çi ka, Mi mar fie fik Bir ki ye 

Uy gu la y› c› Fir ma : Se pe ‹n fla at Tic. ve San. Ltd. fiti.

Pro je Mü te ah hi ti : REC Ulus la ra ra s› ‹nfl. Ya t› r›m San. 

ve Tic. A.fi. 

Top lam ‹n fla at Ala n› : 150 dö nüm

Top lam Ya l› t›m Ala n› : 150.000 m2

Te mel ve Per de Su Ya l› t› m›n da Kul la n› lan Mal ze me ler:

150.000 m2 Bi tü mex Tan go TP 300 Bi tüm lü Mem bran

Su  Ya l› t› m› Ha ri ci Ya p› lan Uy gu la ma lar: 1.000 m3

5 cm  ka l›n l› €›n da DOW-  Ro of ma te SL TRX mar ka XPS ile

per de ›s› ya l› t› m› ve per de su ya l› t› m› ko ru ma s›.

afl ba kan l›k’›n ye ni hiz met bi na s› ve kam pü sü, An ka ra

Sö €ü tö zü’nde bu lu nan Or man Ge nel Mü dür lü €ü’ne ait

ara zi üze ri ne ya p› l› yor. Top lu Ko nut ‹da re si Bafl kan l› €›

(TO K‹) ta ra f›n dan 150 dö nüm ara zi üze ri ne in fla edi le cek Bafl -

ba kan l›k Kam pü sü, gü ven lik aç› s›n dan  Tür ki ye’nin en iyi ko ru -

nan ve en gü ven li ka mu ku rum la r›n dan bi ri ola cak fle kil de in fla

edi li yor. Bafl ba kan l›k mer kez tefl ki la t›n da ki tüm bi rim le rin top -

la na ca €› kam püs te, bi ri ana blok ol mak üze re top lam 3 blok

yer ala cak. Kam püs için de he li kop ter pis ti ve bü yük bir tö ren

ala n› n›n ya n› s› ra bü yük bir ye flil alan, yü rü yüfl alan la r› ve sos -

yal te sis ler de bu lu na cak. Ba z› bö lüm le re gi rifl ç› k›fl lar par mak

izi ve re ti na oku ma s› ile müm kün ola cak. Sel çuk lu mi ma ri si ile

mo dern Av ru pa mi ma ri si nin har man lan d› €› Bafl ba kan l›k’›n ye -

ni hiz met bi na s› ve kam pü sü nün ta sa r› m› n› Bel çi ka'da Viz zi on

ad l› mi mar l›k flir ke ti bu lu nan ün lü Türk mi mar fie fik Bir ki ye çiz -

di. Fonk si yo nel aç› dan da atom bom ba s› na da ya na cak, s› €› na -

€›n da d› fla r› ya ç›k ma dan bir kaç ay ka l› na bi le cek gü ven lik ve

ye ter li lik te bir hiz met bi na s› ola cak. 

Pro je nin te mel ve per de du var la r›n da su ya l› t› m› amaç l›, iki kat

uy gu lan ma ya p› la rak top lam te mel ve per de ler de 150.000 m2

Bi tü mex Tan go TP300 bi tüm lü mem bran ve per de ler de 1.000 m3

5  cm DOW- Ro of ma te SL TR-X  mar ka Eks trü de Po lis tren mal -

ze me (XPS) ter cih edil di. Bi tü mex Tan go TP300 bi tüm lü mem -

bran lar 3mm ka l›n l› €›n da, pol yes ter ke çe ta fl› y› c› l› ve -10 C s› -

cak l›k da ya n› m› olan bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› d›r. Söz ko -

nu su ürün le rin te me le ve per de yü ze yi ne ya p›fl t› r›l ma la r› ön ce -

si Bi tü mex mar ka bi tüm lü as tar uy gu la ma s› ya p› la rak uy gu la -

ma n›n sa€ l›k l› ol ma s› sa€ lan d›. Ay r› ca uy gu la nan DOW- Ro of ma -

te SL TR-X  mar ka XPS ürün le ri, 5 cm ka l›n l› €›n da,  0.033 W/Mk

›s› ilet ken lik de €e ri ne sa hip  ürün ler olup, se çi len ›s› ya l› t›m lev -

ha la r› ge rek su ya l› t› m› mem bra n› Bi tü mex’in dol gu s› ra s›n da

ko run ma s› ge rek se bod rum kat lar da ›s› ka y›p la r› n›n önü ne ge -

çil me si ve  ›s›l kon fo ru nun sa€ lan ma s› an la m›n da ek bir kat k›

sa€ lan ma s› he def len di. Mar dav A.fi. ba yi le rin den Se pe ‹n fla at

ta ra f›n dan te mel ve per de su ve ›s› ya l› t›m mal ze me le ri sa t› fl› ve

de uy gu la ma s› ger çek lefl ti ri len pro je nin  2014 y› l› için de ta mam -

lan ma s› he def le ni yor. Bu pro je nin ta mam lan ma s› ile hem fi zik -

sel hem de ça€ dafl ça l›fl ma er go no mi si sa€ la ma ba k› m›n dan ye -

ter li, kon fo ruy la en ve rim li ça l›fl ma la r›n ya p› la ca €›, gör ke miy le

ül ke ima j› m› z›n güç le ne ce €i bir bafl ya p›t or ta ya ç› ka cak. 
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zocam’ın bu sene on üçüncüsünü düzenleyeceği Üniversite Öğrencileri Yalıtım

Yarışması’nın ilk üç finalisti, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, Saint-Gobain

Insulation tarafından düzenlenecek Multi Konfor Binalar Yarışması’nda ülkemizi

temsil edecek. Yarışma,  Multi Konfor Binalar – Vizyon & Gerçek “Glückstein

Bölgesi” ana başlığı altında gerçekleştirilecek. Yalıtım Yarışması’nda proje konusu,

Almanya’nın Mannheim şehri “Glückstein Bölgesi”nde yaşayacak insanlar için

mümkün olan en düşük enerji tüketimi ile en yüksek konforun sağlanacağı binaların

ve yerleşimin tasarlanması olacak. Öğrenciler Yalıtım Yarışması'nda, Almanya’nın

Mannheim şehrinin Glückstein Bölgesindeki mevcut durumu göz önünde bulun-

durarak, geleceğin imarına ilişkin bir vizyon sunacak. Yarışmacı öğrencilerden pro-

jelerinde, kuzey kısımdaki mevcut komşu mahallelerin doğal bir uzantısı olacak,

Multi Konfor ilkesini esas almış, yeni bir yerleşim projesi geliştirmeleri beklenecek.

Aynı zamanda imarın, Lindenhof olarak adlandırılan mevcut konut stoğu ile bağ

kurarken yeşil alan kullanımını geliştirmesi kriteri de aranacak.

Türkiye ve KKTC üniversitelerinin mimarlık, şehir planlama, inşaat mühendisliği ve

makine mühendisliği lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılabileceği “İzocam 13.

Yalıtım Yarışması’nda”, ulusal jüri, ses yalıtımı, yangın güvenliği, ekolojik binalar ve

yapı fiziği konusunda yetkin öğretim görevlileri ile uzman mimarlardan oluşacak.

Başvuruları Kasım ayında başlayan yarışmada, öğrenciler projelerini en geç 4 Mart

2013’e kadar teslim edecek ve dereceye giren projelerin duyurumu ise 20 Mart 2013

tarihinde yapılacak. Ulusal etapta ilk üç dereceyi paylaşan proje sahipleri, 16–19 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan'ın başkenti

Belgrad kentinde düzenlenecek uluslararası etapta ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Ulusal yarışmanın birincisi 6.000 TL,

ikincisi 4.000 TL ve üçüncüsü 3.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışma ile ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna  www.yalitimyaris-

masi.com adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca tüm sorular ve iletişim için Yapı Endüstri Merkezi (0212 266–70–70 / izocamyalitim@yem.net) ile irtibat kurulabilir. 

İzocam 13. Yalıtım Yarışması Başvuruları Başladı

İ

vrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD)

Türkiye’deki sürdürülebilir enerji finansmanı pro-

gramı olan TURSEFF tarafından 6 Aralık günü

Dedeman Otel’de gerçekleştirilen ödül ve gala gecesinde

katılımcı banka ve kredi kullandırdığı bazı projelere

”Sürdürülebilir Enerji Finansmanı Mükemmellik Ödülü”

verildi. İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ertuğrul Şen, ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan

Turan, ENVER Başkanı Erkan Gürkan, Sektörel Fuarcılık

Süleyman Bulak,  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve çeşitli bankaların temsilci-

leri ödül alan kuruluşlar arasındaydı.  

İlk kez verilen sürdürülebilir Enerji Finansmanında

Mükemmelliyet Ödülleri, 2010 yılında EBRD’nin başlattığı,

işletmelerin ve konut sahiplerinin enerji faturalarını azalt-

malarını sağlayan önemli bir finansman enstrümanı olan

TURSEFF çerçevesinde yapılan ilk girişim. 

TURSEFF Mükemmellik Ödülleri Sahiplerini Buldu

A
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Atık Yönetimi ve Çevresel
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.Gi riş
Gü nü müz de ya şa nan çev re so run la rı nın olu şu mun da ya pı -

laş ma nın da önem li pa yı var dır. Çün kü ya pı lar ya şam dön -

gü le ri bo yun ca sü rek li ham mad de, ener ji su gi bi do ğal kay nak -

la rı kul la na rak atık üret mek te ve ya şam alan la rı nı yok ede -

rek/bo za rak do ğal çev re ye za rar ver mek te dir. An cak bu çev -

re sel et ki, ya pı la rın sür dü rü le bi lir/eko lo jik/çev re sel özel lik ler -

de ta sar lan ma sıy la azal tı la bi lir. Mev cut ya pı la rı son ra dan çev -

re sel açı dan iyi leş tir mek ko lay de ğil dir. Oy sa ki ye ni ta sa rım lar -

da baş tan alı na cak ka rar lar la sür dü rü le bi lir ya pı lar ger çek leş -

tir mek da ha ko lay dır. Bu açı dan ba kıl dı ğın da, Kent sel Dö nü -

şüm alan la rın da ye ni ta sa rım la rın ya pı la cak ol ma sı çev re sel

özel lik le re sa hip ya pı laş ma ya ola nak sağ la ya bi lir. Uy gu lan ma -

sıy la top lam 400 mil yar li ra ya mal ola cak 16/5/2012 ta rih li ve

6306 sa yı lı Afet Ris ki Al tın da ki Alan la rın Dö nüş tü rül me si Hak -

kın da Ka nu nun ama cı; MAD DE 1- (1) Afet ris ki al tın da ki alan lar

ile bu alan lar dı şın da ki risk li ya pı la rın bu lun du ğu ar sa ve ara zi -

ler de fen ve sa nat norm ve stan dart la rı na uy gun, sağ lık lı ve

gü ven li ya şa ma çev re le ri ni teş kil et mek üze re, iyi leş tir me, tas -

fi ye ve ye ni le me le re da ir usûl ve esas la rı be lir le mek tir [1].  Bu

ama ca gö re, oluş tu ru la cak ye ni yer le şim alan la rı nın fen ve sa -

nat norm ve stan dart la rı na uy gun, gü ven li sağ lık lı alan lar ol -

ma la rı ya nın da ay nı za man da çev re sel de ğer le ri ko ru yan, sür -

dü rü le bi lir özel lik te ol ma sı da müm kün. Sür dü rü le bi lir uy gu la -

ma lar ba kı mın dan bir çok ül ke ye gö re ye ter li ge liş me le rin gö -

rül me di ği ül ke miz de, kent sel dö nü şüm ha re ke ti çev re sel ya pı -

laş ma için de önem li bir fır sat ola rak de ğer len di ril me li dir.

Kent sel dö nü şüm ve çev re sel de ğer ler bir lik te dü şü nül dü ğün -

de iki ko nu önem ka zan mak ta dır;

• Kent sel dö nü şüm alan la rın da ya pı la rın yı kıl ma sı so nu cu

olu şan atık la rın  ge ri ka za nı mı. 

• Kent sel dö nü şüm alan la rı için çev re sel ta sa rım la rın 

uy gu lan ma sı.

Bi rin ci du rum, ya pı kul la nım öm rü nün ta mam la nıp ya şam dön -

gü sü nün yı kım ve ge ri ka za nım aşa ma la rı nın baş la dı ğı sü reç tir.

Bu sü reç te ki uy gu la ma lar ya pı nın çev re sel et ki si nin azal tıl ma -

sın da önem li rol oy na mak ta dır. Çün kü bu uy gu la ma lar la atık lar

ge ri ka za nı la rak kir li lik ler azal tıl dı ğı gi bi, ay nı za man da kay nak

ko ru nu mu gi bi önem li çev re sel ya rar la rın el de edil me si de

müm kün ol mak ta dır. İkin ci du rum ise, bu alan lar da ya pı la cak

ye ni ya pı la rın çev re sel et ki si az, sür dü rü le bi lir/eko lo jik/çev re -

sel özel lik ler de ta sar lan ma la rı dır. Her böl ge de uy gu la nan tip

pro je ler ye ri ne, ya pı nın ger çek leş ti ri le ce ği böl ge nin ik lim ko -

şul la rı nın, çev re sel, kül tü rel, top lum sal vb. gi bi özel lik le ri nin gö -

ze ti le rek uy gun ta sa rım la rın ha zır lan ma sı önem li ol mak ta dır.

Bu ça lış ma nın ama cı, ül ke miz de gün dem de olan ve çe şit li açı -

lar dan de ğer len di ri lip tar tı şı lan kent sel dö nü şüm ha re ket le ri -

ne baş ka bir açı dan bak mak ve de ğer len dir me yap mak tır. Ça -

lış ma da, bu alan la rın da ki uy gu la ma la rın sa de ce dep re me gü -

ven li ya pı lar de ğil, ay nı za man da in san ve çev re sağ lık la rı nı da

gö ze ten ya pı lar ol ma sı ge rek ti ği ne vur gu ya pıl mak is ten mek -

te dir. An cak bu şe kil de, kul la nı cı la ra hak et ti ği ya şam ka li te si -

ni sağ la yan kent sel alan la rı el de et mek müm kün ola bi lir. Bu -

nun için baş ta ta sa rım cı lar ol mak üze re, yö ne ti ci ler ya pı mal -

ze me ve ele ma nı üre ti ci le ri, yük le ni ci ve kul la nı cı lar gi bi ak tör -

le re so rum lu luk lar düş mek te dir. Ça lış ma da, kent sel dö nü şüm

alan la rı nın sür dü rü le bi lir özel lik ler de ta sar lan ma la rı için uy gu -

la na bi lir çev re sel yak la şım lar ve ya pı sal atık la rın ge ri ka za nım -

la rıy la  il gi li özet bil gi ler su nul mak ta dır. Bu ko nu lar baş ka ça -

lış ma lar da da ha ay rın tı lı ola rak ele alı na bi lir.  

2. Kent sel dö nü şüm alan la rın da atık
yö ne ti mi/yı kı lan ya pı la rın ge ri ka za nı mı
Ham mad de nin azal ma sı/yok ol ma sı ve kir li lik ler gi bi önem li

çev re so run la rı nın  oluş ma sın da ya pı la rın da önem li bir pa yı

var dır. Çün kü ya pı laş ma fa ali yet le ri sı ra sın da ener ji, mal ze me

ve su tü ke til mek te, bu nun so nu cun da da kir le ti ci emis yon ve

ya pı sal atık or ta ya çık mak ta dır. Özel lik le kent sel dö nü şüm uy -

gu la ma la rın da ol du ğu gi bi, ya pı nın ta ma mı nın yı kı la rak atık ha -

li ne gel me si bu kir li li ği da ha da önem li ha le ge tir mek te dir. Oy -

sa akıl cı bir atık yö ne ti miy le bu kir li lik ler azal tı lıp/yok edil di ği

gi bi önem li mik tar da ye ni ham mad de el de edil miş ol mak ta dır.

Çün kü atık yö ne ti miy le, ya pı sal atık la rın kur tul ma sı ge re ken

bir kir li lik de ğil de ya rar la nıl ma sı/de ğer len di ril me si ge re ken

bir kay nak ola rak gö rül me si, eko no mik ve çev re sel ya rar lar

sağ la yan bir yak la şım ol mak ta dır.  Ge ri ka za nım aşa ma sın da

bek le ni len ya rar la rı el de et me de, bu alan lar da yı kı la cak ya pı la -

rın sa hip ol du ğu özel lik ler ol duk ça et ki li dir. Ge ri ka za nı mın

ama cı, olu şu mu ön le ne me yen ya pı sal atık la rın ta ma mı na ya kın

bö lü mü nün ye ni den kul la nım (reu se) ve ge ri dö nü şüm (recy -

cle) ile ge ri ka za nı la rak kir li lik le ri, do la yı sıy la  çev re sel et ki yi

azalt mak tır. Bu nun için ya pı özel lik le ri ne gö re ha zır la nan uy -

gun bir ge ri ka za nım yö ne ti mi ge rek mek te dir. 

1
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Ül ke miz de gün dem de olan kent sel dö nü şüm alan la rın da atık

yö ne ti mi açı sın dan uy gu lan ma sı ge re ken sü reç, atık yö ne ti mi -

nin son aşa ma la rı olan yı kım ve ge ri ka za nım aşa ma la rı dır.

2.1. Yı kım aşa ma sı
Yı kım aşa ma sın da ya pı nın ta ma mı, bü tün mal ze me ve bi le şen -

le ri atık ha li ne gel di ği için mik tar  ol duk ça faz la ol mak ta dır. Bu

ne den le, ya pı la rın yı kıl ma, en kaz kal dır ma iş lem le ri nin plan lı ve

sis tem li bir şe kil de ya pıl ma sı önem li dir. Ya pı yı kım yö ne ti mi yı -

kım ön ce si, yı kım ve yı kım son ra sı ol mak üze re üç ana aşa ma -

da ger çek leş mek te dir.

• Yı kım ön ce si aşa ma: Bu aşa ma, yı kım he def le ri nin be lir 

len me si, ya pı yı kım fi zi bi li te si, ya pı de ğer len dir me si, çev re

de ğer len dir me si, ya pı yı kım iz ni, sa ha ko şul la rı, yı kım yön 

te mi nin be lir len me si, yı kı mın plan lan ma sı gi bi alt aşa ma 

la rı içe rir. Yı kım he def le ri nin ba şın da atık olu şu mu nun ön 

len me si, ge ri ka za nı mın en yük sek dü zey de ger çek leş me 

si, yı kı mın çev re ye ve in san sağ lı ğı na za rar ver me den ger

çek leş ti ril me si, atık ya pı mal ze me ve bi le şen le ri nin ye ni 

den kul la nım la rı nın sağ lan ma sı gel mek te dir. Yı kım ön ce 

sin de ya pı lan de ğer len dir mey le, bi na da ki teh li ke li mad de 

ler ile ye ni den kul la nı la bi lir ya pı mal ze me ve ele man la rı 

be lir len me li dir. Yi ne bu sü reç te üst dü zey de ge ri ka za nı 

mın ger çek le şe bil me si için  uy gun yı kım yön te mi de se çil 

me li dir.

• Yı kım aşa ma sı: Sa ha nın ha zır lan ma sı, ya pı nın des tek len 

me si, ya pı yı kı mı gi bi alt aşa ma la rı içe ren bu sü reç te, ya 

pı da ki teh li ke li bi le şik içe ren mal ze me le rin ya pı dan uzak 

laş tı rıl ma sı, il gi li yö net me lik le re gö re ber ta ra fı nın ya pıl 

ma sı önem li adım lar dır. Son ra ki adım lar ise,  kur ta rı la bi 

len ya pı mal ze me si/bi le şen le ri nin (sa bit ve mon taj lı eş ya 

lar, ka pı, pen ce re, do lap, la va bo, kü vet, çer çe ve, rad ya tör 

ler vb.) sö kül me si, özel lik le ri ne gö re sı nıf lan dı rıl ma sı ve 

de po lan ma sı dır. Ya pı nın ay rış tı rı la bi len par ça la rı (ça tı, du 

var, as ma ta van vb.) ay rış tı rı lır ve yi ne özel lik le ri ne gö re 

de po la nır. Bu iş lem ler den son ra ya pı nın ta şı yı cı sis te mi nin

yı kı mı uy gun yön tem le ger çek leş ti ri lir.

• Yı kım son ra sı aşa ma: Bu aşa ma ge ri dö nü şüm, ta şı ma 

ve de po la ma, sa ha nın te miz len me si alt aşa ma la rı nı içe rir.

Ya pı yı kım la rı nın çev re sel et ki le ri nin azal tıl ma sın da bu alt

aşa ma la rın doğ ru de ğer len di ril me si önem li dir. Kur ta rı lan

mal ze me le rin/bi le şen le rin uy gun ko şul lar da ta şın ma sı, 

ge ri dö nüş tü rü le rek tek rar kul la nıl ma sı nın sağ lan ma sı, yı 

kım son ra sı olu şan atık la rın çev re ye en az za rar ve re cek 

şe kil de ta şın ma sı nın, ber ta ra fı nın ve uy gun ko şul lar da de 

po lan ma sı nın sağ lan ma sı ya pı sal atık yö ne ti mi nin önem li

aşa ma la rı dır. Ya pı yı kım la rı ile il gi li ola rak Haf ri yat Top ra 

ğı, in şa at ve Yı kın tı Atık la rı nın Kon tro lü Yö net me li ği nde 

iki mad de yer al mak ta dır [2];

Mad de 5  - Sağ lık lı bir ge ri ka za nım ve ber ta raf sis te mi nin oluş -

tu rul ma sı için atık la rın kay na ğın da ay rıl ma sı ve "se çi ci yı kım"

esas tır. Mad de 19 - Yı kı mı ya pı la cak ya pı la rın iç le rin de ki ge ri

ka za nı la bi lir mal ze me le rin ön ce lik le ay rış tı rıl ma sı ve ge ri ka za -

nıl ma sı esas tır. Bu çer çe ve de ka pı, pen ce re, do lap, ta ban ve

du var  kap la ma la rı, dö şe me le ri ve ya lı tım mal ze me le ri gi bi in -

şa at mal ze me le ri ile teh li ke li atık lar yı kı mı ya pı la cak ya pı lar -

dan ayık la nır ve ay rı top la nır. Yı kım iş lem le ri sı ra sın da gü rül tü,

toz ve gö rün tü kir li li ği ile il gi li ola rak 20 ve 21 in ci mad de ler de

be lir ti len ted bir ler alı nır. Yı kı mın hid ro lik ekip man la ra sa hip iş

ma ki ne le ri ile ya pıl ma sı du ru mun da, ko lon ve ki riş gi bi be ton

ya pı lar ke si lir ve ya par ça la nır.

Uy gun De po la ma: Ge ri ka za nı mı müm kün ol ma yan atık la rın ka -

yıt la rı tu tu la rak uy gun ko şul lar da ve sı nıf lan dı rı la rak de po lan -

ma sı nı he def le mek te dir.

2.2. Ge ri ka za nım aşa ma sı
Et kin bir atık yö ne ti miy le ya pı sal atık la rın %90’nı nı ge ri ka zan -

mak müm kün ol mak ta dır [3]. En yük sek ora na sa hip be ton

atık la rı nın ge ri dö nü şü mü atık ber ta raf so ru na çö züm olur ken,

ay nı za man da do ğal kay nak ko ru nu mu da sağ la mak ta dır. Be -

ton, ge nel lik le me ka nik iş lem ler le is te ni len bü yük lük ler de par -

ça lar ha li ne ge ti ri le rek yol, as falt, ne hir se ti ya pı mın da ag re ga,

te mel in şa at la rın da dol gu mal ze me si ola rak kul la nıl mak ta dır.

Ja pon ya’da ha zır be ton te sis le rin de atık be to nun ge ri dö nüş -

tü rül me siy le yıl lık 2.5 mil yon m2 ag re ga ko ru nu mu sağ lan mış -

tır[4]. Be ton la bir lik te çok kul la nı lan ya pı mal ze me si olan tuğ -

la, yay gın ola rak dol gu mal ze me si ola rak ve pey zaj dü zen le me -

le rin de kul la nıl mak ta, par ça la na rak/ufa la na rak ya kıl mak ta ve

in ce uçu cu kül le re dö nüş tü rül mek te dir. Pen ce re cam la rı za rar

gör me miş se ye ni den kul la nı la bil mek te, za rar gö ren le ri ise cam

el ya fı, cam yü nü, se ra mik, yol dö şe me blo ğu üre ti min de de ğer -

len di ri le bil mek te dir. Ya pı sal atık la rın için de bol mik tar da ah -

şap da bu lun mak ta dır. İyi du rum da olan ah şap atık lar, kap la -

ma, ha tıl, ka pı, dö şe me tah ta sı, ça tı ki ri şi, pa nel, bal kon pa ra -

pe ti ve ka zık ola rak ye ni den kul la nı la bil mek te dir. Ah şap atık -

lar, ah şap esas lı pa nel,  ilan pa no su–çit  ya lı tım lev ha sı gi bi ye -

ni ele man üre tim le rin de ge ri dö nüş tü rül müş içe rik ola rak, çe -

lik atık lar dö nüş tü rül me den ve ya dö nüş tü rü le rek ye ni den çe -

şit li amaç lar için kul la nıl mak ta dır. Çe lik atı ğın ge ri dö nü şü mün -

de ener ji nin %74 ve ham mad de nin %90 ko run du ğu, su tü ke -

ti mi nin %40 azal tıl dı ğı ve ma den atık la rın da %97 azal ma ol -

du ğu be lir len miş tir[5]. Yı kım lar so nu cu or ta ya çı kan ka pı ve

pen ce re ler ye ni den kul la nım için uy gun ele man lar dır. Mut fak

ve ban yo ekip man la rı da iyi du rum day sa ye ni den kul la nı la bi lir.

3. Kent sel dö nü şüm alan la rı için çev re sel ta sa -
rım la rın uy gu lan ma sı / eko lo jik  stra te ji ler
Tek ya pı öl çe ğin de olu şan eko lo jik ayak izi, ya pı lar bir ara da ol -

duk la rın da da ha  da bü yü mek te, do ğa ya ve ri len za rar art mak -

ta, in san ve çev re sağ lı ğı olum suz et ki len mek te dir. Kent sel dö -
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nü şüm alan la rın da ye ni ta sar la na cak top lu ko nut lar da ko lay -

lık la uy gu la na bi len çev re sel ta sa rım yön tem le riy le, çev re ye

ve ri len bu za rar la rın azal tıl ma sı/ön len me si müm kün ol mak ta -

dır. Çün kü, eko lo jik özel lik le re sa hip top lu ko nut alan la rı, do ğal

kay nak la rı sür dü rü le bi lir bir şe kil de kul la na rak eko lo jik ayak

izi ni en alt se vi ye ye in dir me yi ve top ra ğı en ve rim li şe kil de kul -

lan ma yı he def le yen ya şam alan la rı dır. Bu tür pro je ler için da ha

ta sa rı mın ba şın da, uy gu la na cak  uy gun eko lo jik ta sa rım stra te -

ji le ri se çil me li dir. Çok sa yı da olan bu stra te ji le rin hep si ni bir den

bir alan da uy gu la mak müm kün ol ma ya bi lir. Bu ne den le top lu

ko nut pro je si nin ger çek le şe ce ği böl ge nin çe şit li özel lik le ri ne ve

o böl ge de ki çev re so run la rı na gö re ön ce lik ler be lir len me li dir.

Top lu ko nut alan la rın da uy gu la na bi lir eko lo jik yak la şım lar aşa -

ğı da ki bö lüm ler de ki gi bi baş lık lar al tın da top la na bi lir.

3.1. Az atık üre ten ya pı ta sa rı mı stra te ji le ri 
Atık yö ne ti mi stra te ji si nin en önem li ve te mel adı mı atık olu şu -

mu nun ön len me si dir[6].  Kent sel dö nü şüm alan la rın da ge ri ka -

za nım için plan la ma ya pı lır ken, ay nı za man da bu alan lar da ger -

çek leş ti ri le cek ye ni ya pı laş ma nın da ya şam dön gü sü so nun da az

atık üre te cek şe kil de ta sar lan ma sı, bu nun için de da ha ta sa rı mın

ba şın da çev re sel ka rar la rın alın ma sı ge rek mek te dir. Bu aşa ma -

da uy gu la nan ba zı çev re sel ta sa rım yön tem le riy le ya pım, kul la -

nım ve yı kım aşa ma la rın da atık olu şu mu önem li öl çü de azal tı la -

bi lir/ön le ne bi lir. Bu yön tem ler aşa ğı da ki gi bi sı ra la na bi lir;

Op ti mum bü yük lük te ya pı ta sa rı mı: Ya pı la rın kü çük, fa kat ye -

ter li bü yük lük te ve ba sit geo met rik bi çim de ta sar lan ma la rı,

ya pı sal atı ğı azalt ma da en ba sit ve et ki li yön tem dir. Çün kü bu

şe kil de ya pım da da ha az mal ze me kul la nıl ma sı yo lu ile do ğal

kay nak ko ru nu mu sağ lan dı ğı için da ha az ya pı sal atık üre til -

mek te dir.  

Da ya n›k l› uzun ömür lü ya p› ta sa r› m›: Ya pı nın da ya nık lı ol ma sı

ne de ni ile uzun sü re kul la nı la bi lir ol ma sı, atık ha li ne ge li şi ni ge -

cik ti re ce ği için kir li lik olu şu mu nu da azalt mak ta dır. Kul la nım

aşa ma sın da  sık ye ni le me le rin ön le ne bil me si için ta sa rım aşa -

ma sın da ya pı mal ze me le ri nin/bi le şen le ri nin da ya nık lı ve ona rı -

la bi lir olan lar dan se çil me si önem li dir. Ya pı lar da da ya nık lı mal -

ze me le rin kul la nıl ma sı, onu çe şit li et ken le re kar şı da ha di renç li

ve uzun ömür lü ha le ge tir mek te, bo zul ma ve/ve ya es ki me ne -

de niy le mal ze me ye ni le me ge rek si ni mi nin azal ta rak ya pı sal

atık olu şu mu ge cik tir mek te dir.

Ye ni den kul la nı la bi lir ya pı mal ze me le ri nin/bi le şen le ri nin se çil -

me si: Ya pı la rın öm rü nü ta mam la ma sı ve/ve ya iş le vi ni yi tir me -

si so nu cu yı kı mı söz ko nu su ol du ğun da, he nüz kul la nım öm rü -

nü ta mam la ma mış ya pı mal ze me le ri nin/bi le şen le ri nin sö kü lüp

atık alan la rı na atıl ma sı ye ri ne, çok az bir iş lem uy gu la na rak

tek rar baş ka bir ya pı da kul la nıl ma la rı ya pı sal atık mik ta rı nın

azal ma sın da önem li kat kı lar sağ la mak ta dır. Bu amaç la, ya pı -

lar da ko lay lık la sö kü le bi len de tay çö züm le ri nin uy gu lan ma sı

ve ye ni den kul la nı la bi len ya pı mal ze me le ri nin/bi le şen le ri nin

se çil me si ge rek mek te dir. 

Ge ri dö nü şe bi lir ya pı mal ze me le ri nin/bi le şen le ri nin se çil me si:

Ya pı lar da ge ri dö nü şe bi lir ya pı mal ze me le ri nin/bi le şen le ri nin

kul la nıl ma sı, ye ni kay nak tü ke ti mi ni ön le di ği gi bi atık olu şu mu -

nu da or ta dan kal dır mak ta dır. Bir çok ya pı mal ze me si, kul la nı -

mı so na er dik ten son ra tek rar de ğer len di ri le rek ye ni mal ze me

üre ti min de ham mad de ola rak kul la nı la bi lir. Bir ya pı nın ge ri dö -

nü şe bi lir ya pı mal ze me le rin den/bi le şen le rin den oluş ma sı, ya pı

öm rü nü ta mam la dı ğın da ve ya baş ka ne den ler le yı kıl dı ğın da kur -

tul ma sı ge re ken bir çöp ve ya atık de ğil ye ni bir ham mad de kay -

na ğı gi bi gö rül me si ni sağ la ya rak atık olu şu mu nu azal ta cak tır. 

Ge ri dö nüş tü rül müş içe rik li ya pı mal ze me kul la nıl ma sı: Ya pı -

lar da ge ri dö nüş tü rül müş ya pı mal ze me le ri nin kul la nıl ma sı,

mal ze me le rin üre ti mi ne ka dar olan aşa ma lar da, ye ri ne kul la -

nıl dı ğı ham mad de nin ne den ol du ğu atık üre ti mi ni de or ta dan

kal dır dı ğı için çok çev re sel bir yak la şım ol mak ta dır. 

3.2. Kent sel dö nü şüm alan la rın da do ğal kay nak la rı et kin
kul la nan ta sa rım stra te ji le ri
World Watch Ens ti tü sü ve ri le ri ne gö re, dün ya da ki ham mad de -

nin % 40' ı, or man la rın % 25’ i, ener ji kul la nı mı nın % 40 ‘ı ve

kul la nı la bi len su yun % 15’i ya pı sal fa ali yet ler sı ra sın da tü ke til -

mek te dir[7]. Bu ne den le tek ve top lu ya pı öl çe ğin de ki ta sa rım -

lar da kay nak et kin li ği sağ la yan yak la şım lar ön ce lik li ola rak göz

önü ne alı na rak uy gu lan ma lı dır. Kay nak et kin li ği ham mad de,

ener ji ve su ko ru nu mu sağ la yan stra te ji le ri ni kap sa mak ta dır.

Ham mad de Ko ru nu mu Sağ lan ma sı: Da ya nık lı mal ze me ve ele -

man kul la nıl ma sı, ye ni ham mad de ge rek si ni mi ni ge cik ti re ce ği

için do ğal kay nak ko ru ma sın da et ki li bir yön tem ol mak ta dır.

Ta sa rım lar da ge ri dö nüş tü rül müş ve ko lay dö nü şe bi len ya pı

mal ze me ve ele man  kul la nıl ma sı, kay nak et kin li ği sağ la ma da

çok ya rar sağ la yan di ğer bir yön tem dir. Ye rel kay nak kul la nı -

mı da çev re sel ta sa rım lar için önem li bir stra te ji dir. Ya kın çev -

re ler de bu lu nan ham mad de nin ter cih edil me siy le o böl ge de

bu lun ma yan, do la yı sıy la zor te min edi len baş ka böl ge ler de ki

kay nak la ra ya pı la cak olan mü da ha le en gel len mek te dir. 

Ener ji Ko ru nu mu Sağ lan ma sı: Fo sil ta ban lı ener ji kul la nı mı na

bağ lı ola rak olu şan çev re so run la rı nın olum suz et ki le ri nin gü -

nü müz de git tik çe da ha faz la his se dil me si, ener ji ko ru nu mu nu

vaz ge çi le me ye cek bir ön ce lik ha li ne ge tir mek te dir. Kent sel

Dö nü şüm alan la rın da ger çek leş ti ri le cek top lu ko nut pro je le rin -

de ener ji et kin li ği sağ la yan çok sa yı da stra te ji var dır. Bun lar

aşa ğı da ol du ğu gi bi sı ra la na bi lir;

Ye ni le ne bi lir ener ji sis tem le ri nin kul la nıl ma sı: Kü re sel ve böl -

ge sel ola rak top lam ener ji tü ke ti min de önem li bir pa ya sa hip

olan ya pı sek tö rün de, böl ge öze lik le ri ne gö re uy gun ye ni le ne -





bi lir ener ji kay nak la rı nın kul la nıl ma sı çok çev re sel bir yak la şım

ol mak ta dır. Çün kü ye ni le ne bi lir ener ji kul la nı mıy la fo sil ta ban lı

ener ji tür le ri ne ge rek si nim aza la ca ğı gi bi kir li lik ler de ön len -

mek te dir. Bu nun için top lu ko nut alan la rın da ak tif ve pa sif sis -

tem ler le ısıt ma ve sı cak su ge rek si ni mi için gü neş ener ji sin den,

uy gun alan la rın da ya pı la cak çe şit li öl çek te ki rüz gar tri bün le -

riy le rüz gar ener ji sin den, ısıt ma ge rek si ni mi için atık bit ki sel

yağ lar dan, ula şım ve ısıt ma gi bi ge rek si nim ler için ta şıt la rın da

hid ro jen ve bi o ener ji sin den ya rar lan mak müm kün ol mak ta dır.

Kom pakt plan la ma: Top lu ko nut alan la rı nın doğ ru sal ye ri ne

kom pakt bi çim de plan la ma sı ya şam alan la rı nın ça lış ma ve sos -

yal do na tı la ra ya kın ol ma sı nı, do la yı sıy la ko lay ve yü rü ye rek

eri şe bi lir li ği sağ la dı ğı için ula şım için ener ji ge rek si ni mi ni

azalt mak ta dır. 

Kent mer ke zi ne ko lay ula şı la bi lir lik: Özel lik le bü yük kent ler de ki

top lu ko nut alan la rı nın ko nu mu, kent mer ke zin de ki çe şit li do na -

tı la ra ve iş yer le ri ne ko lay ula şı la bi lir lik le ri açı sın dan önem li dir.

İş yer le ri ne yü rü me me sa fe sin de ko num lan dı rı lan ve ya çev re

dos tu top lu ta şı ma araç la rıy la ko lay eri şim sağ la ya bi len top lu

ko nut alan la rı ener ji et kin özel li ğe sa hip ol mak ta dır. 

Bi na la rın uy gun yön len me si ve ko num lan dı rıl ma sı: Top lu ko -

nut ala nın da ki bi na la rın uy gun yön ler de ko num lan ma sıy la do -

ğal ik lim len dir me sağ la na ca ğı için ge rek si nim du yu lan ener ji

mik ta rı da azal mak ta dır. Sı kı şık ve yo ğun kent alan la rın da uy -

gu la ma sı da ha zor olan bu du rum, da ha ser best plan la ma ya

ola nak sağ la yan top lu ko nut alan la rın da ko lay lık la ger çek leş ti -

ri le bi lir. Böl ge nin ik lim özel lik le ri ne bağ lı ola rak gü neş ve rüz -

gar ener ji sin den ya rar lan ma ve ya ko run ma ge rek si ni mi ne gö -

re ko nut la rın uy gun şe kil de yön len di ril me si, ısın ma ve so ğut -

ma ener ji yü kü nü azal ta ca ğın dan ener ji et kin bir yak la şım ol -

mak ta dır. 

Top lu ko nut ala nın da ki ya pı la rın ener ji et kin ta sar lan ma la rı:

Top lu ko nut ala nın da ki bü tün ya pı la rın ener ji et kin özel lik te ta -

sar lan ma la rı o pro je yi ener ji et kin ha le ge ti re cek en önem li

yak la şım dır. Çün kü tek ya pı öl çe ğin de sağ la nan ener ji et kin li ği

pro je yi oluş tu ran top lam ya pı öl çe ğin de önem li se vi ye le re yük -

se le rek ya rar lı lı ğı ar tı ra cak tır. Ko nut lar da, kü çük ve ba sit geo -

met rik bi çim len me,  et kin bir ya lı tım la ısı ko ru nu mu sağ lan ma -

sı, pa sif sis tem le ri kul la nı la rak ısıt ma ve so ğut ma yü kü nün

azal tıl ma sı, ener ji et kin ya pı mal ze me ve ele ma nı kul la nıl ma sı

gi bi yön tem ler le ener ji et kin li ği sağ la mak müm kün ol mak ta dır.

Do ğal ik lim len dir me sağ lan ma sı: Top lu ko nut alan la rın da ik lim -

sel ve çev re sel özel lik le rin den ya rar la nı la rak do ğal ik lim len dir -

me sağ lan ma sı, kon for ko şul la rı nın sağ lan ma sı için ge rek si nim

du yu lan ener ji mik ta rı nı azal ta ca ğı için ener ji et kin bir yak la -

şım ol mak ta dır. Bu nun için, ön ce lik le böl ge ve ko nut alan la rıy -

la il gi li ge rek li ve ri le rin el de edi le rek ana liz le rin ya pıl ma sı, da -

ha son ra da ta sa rım ka rar la rı nın alın ma sı  ge rek mek te dir. Ör -

ne ğin; Top lu ko nut pro je si nin bu lun du ğu böl ge nin ik lim özel lik -

le ri ne gö re bi çim len me, ik lim le den ge li ta sa rım, sı cak böl ge ler -

de gü neş ışın la rı nın ısıt ma et ki si ni azalt mak için ısı de po la yı cı

küt le ta sa rı mı, böl ge ik li mi ne gö re rüz gar esin ti si ni en gel le yen ve -

ya et ki si ni ar tı ran çev re ta sa rı mı, gü neş ışın la rı nın et ki sin den ya -

rar lan ma ve ya ko run ma ge rek si ni mi ne gö re uy gun yü zey renk le -

ri nin se çi le rek ısın ma ve so ğut ma ener ji yük le ri azal tı la bi lir.

İk lim sel kon tro lün sağ lan ma sı: Tek bi na öl çe ğin de ger çek le şen

ik lim le den ge li ta sa rım, top lu ko nut alan la rın da çev re siy le bir

bü tün ola rak uy gu lan dı ğın da da ha yük sek se vi ye de kon for ve

ener ji et kin li ği sağ lan mak ta dır. Bi na dı şı çev re nin ik li mi ni oluş -

tu ran, gü neş ışı nı mı, dış ha va sı cak lı ğı, dış ha va nem li li ği, rüz -

gar gi bi ik lim ele man la rı, ik lim sel kon fo ru et ki le yen ve ener ji

ko ru nu mu sü re cin de et ki li olan fi zik sel çev re sel et ken ler ola -

rak ele alı na bi lir. Top lu ko nut ala nı için de ta sar la nan su, ye şil

ko ri dor, rüz gar du va rı, ça tı bah çe si vb. ele man lar alan için de

et ki li bir ha va lan dır ma ve  se rin let me sağ la ya rak ha va da ki is -

ten me yen ısı yü kü nü al mak ta  ve bu ne den le ener ji et kin li ği

sağ la mış ol mak ta dır.

Su Ko ru nu mu Sağ lan ma sı: Top lam su tü ke ti min de ve kir le til -

me sin de önem li pa yı olan ya pı laş ma fa ali yet le ri sı ra sın da su -

yun et kin kul la nıl ma sı önem li ol mak ta dır. Top lu ko nut ta sa rım -

la rı nın ba şın da alın ma sı ge re ken su et kin li ği ile il gi li stra te ji ler

şun lar dır;

Yağ mur su yu kul la nı mı: Top la ma, de po la ma ve da ğıt ma gi bi

ba sit bö lüm le rin den olu şan sis tem ler le el de edi len yağ mur su la rı -

nın, çe şit li amaç lar için kul la nıl ma sı su tü ke ti mi ni azal tan et ki li

yön tem ler den dir. Bu yön te min şid det li ya ğış lar da ka na li zas yon

yü kü nü azalt ma sı, sel ola sı lı ğı nı ve eroz yo nu ön le me si gi bi çev re -

sel ya rar la rın ya nın da, eko no mi ye olum lu yan sı ma la rı da ol mak -

ta dır. Özel lik le ara zi su la ma la rı için, bu sis tem ler kim ya sal bir iş -

le me ge rek si nim du yul ma dan ko lay ca ku ru la bil mek te dir.

Yer al tı su ko ru nu mu: Ye ral tı su se vi ye le ri nin azal ma sı su ko -

ru nu mu açı sın dan olum suz bir du rum dur. Bu ne den le su se vi -

ye le ri nin ko run ma sı için çev re dü ze nin de su ge çi rim siz ta ba ka -

la rın kul la nı mın dan ka çı nıl ma lı dır. Ge çi rim li yü zey ler ya ğış su -

la rı nın yer al tı na sız ma sı na izin ve rir ken ay nı za man da yü zey -

de faz la su bi ri kin ti le ri olu şu mu nu da en gel le mek te dir. Sü zü len

su yer al tı su yu nu ço ğalt mak ta ve alt ya pı ka na li zas yon sis -

tem le rin de ki su ba sın cı nın azalt mak ta dır.

Su et kin ve ye rel pey zaj uy gu la ma sı: Top lu ko nut alan la rın da

uy gu la nan su yu az ve ve rim li kul la nan bir çev re dü ze ni, top lam

su et kin li ğin de önem li rol oy na mak ta dır. Bu ne den le, gü zel ve

et ki li bir çev re dü ze ni ta sar la nır ken sı nır lı bir do ğal kay nak

olan su yun ko run ma sı da amaç lan ma lı dır. Su et kin pey zaj dü -

zen le me le rin de az su is te yen ve ya o böl ge ye öz gü bit ki le rin
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kul la nı mı, su tü ke ti mi ni azal tan et ki li bir yön tem dir. 

Atık su yun dö nüş tü rü le rek ye ni den kul la nıl ma sı: Top lu ko nut

alan la rın da ev sel kul la nım lar so nu cun da kir len miş su lar ile so -

kak, cad de, oto park ve ben ze ri alan lar da ki ya ğış lar dan olu şan

atık su la rın, fi zik sel kim ya sal ve bi yo lo jik arıt ma iş lem le riy le

dö nüş tü rü le rek ye ni den kul la nıl ma sı su ko ru nu mu sağ la mak -

ta dır. Fos sep tik atı ğı içer me yen, duş tan, kü vet ten, la va bo lar -

dan ge len ev sel atık gri su yun tu va let re zer vu ar la rı, bah çe su -

la ma ve ara ba yı ka ma gi bi ka ba te miz lik iş le rin de kul la nıl ma -

sıy la do ğal su kay nak la rın da önem li oran lar da ta sar ruf sağ lan -

mak ta dır. 

3.3. Top lu ko nut ta sa r› m›n da sür dü rü le bi lir ula fl›m
sa€ lan ma s›
Kent sel dö nü flüm için  ta sar la na cak ye ni top lu ko nut alan la r›n -

dan, ken tin di €er alan la r› na ve ken di için de ki do na n›m la ra ko -

lay ve sür dü rü le bi lir ula fl›m sis tem le ri nin kul la n›l ma s› çok çev -

re sel bir yak la fl›m ol mak ta d›r.  Bu ba€ lam da top lu ta fl› ma c› l› €a

ve s› f›r  emis yon lu ula fl›m sis tem le ri ne önem ve ril me si, ra hat

ve gü ve ni lir ya ya yol la r› n›n plan lan ma s› söz ko nu su ol mak ta -

d›r. Av ru pa’n›n bir çok ken tin de bu ama ca yö ne lik ola rak bi sik -

let, pa ten ve yü rü yüfl yol la r› n›n ge lifl ti ril me si, h›z l› tren si te mi -

nin ku rul ma s› gi bi sür dü rü le bi lir ula fl›m yön tem le ri uy gu lan ma -

ya bafl lan m›fl t›r[8]. Yi ne bir çok ül ke de bi sik let kul la n› m› n› ko -

lay lafl t› ra cak ve tefl vik edi ci yön tem ler uy gu la na rak eko lo jik

bir yak la fl›m ser gi len mek te dir. 

3.4. Top lu ko nut ta sa r› m›n da eko sis te min ko run ma s›
‹n san fa ali yet le ri nin ol du €u yer ler de eko sis te min  den ge si  bo -

zul mak ta d›r. Bu nu ön le mek için  ya p› l› çev re nin do €al çev re ile

uyum için de ol ma s› ge rek mek te dir. Ye ter li oran da ye flil do ku -

nun bu lun ma s›, top ra €›n ve rim li bir fle kil de kul la n›l ma s›, at›k la -

r›n azal t›l ma s› vb. uy gu la ma lar ya p› lafl m›fl çev re le rin do €a üze -

rin de ki bas k› s› n› azal ta rak eko sis te mi ko ru mak ta d›r. Oto park -

la r›n yer al t› na al›n ma s›, bi na lar da ye flil ça t› kul la n› m› n›n yay -

g›n lafl t› r›l ma s› ile do €a da ifl gal edi len alan ka dar bir ala n›n do -

€a ya ye flil do ku ola rak ge ri ve ril me si gi bi ön lem ler le eko lo jik

ayak izi azal t› la bi lir. Top lu ko nut ta sa r›m la r›n da ya flam alan la -

r› n›n ve bi yo lo jik çe flit li li €in ko run ma s› na yö ne lik uy gu la ma lar

da çev re sel et ki le ri azal tan eko lo jik bir uy gu la ma d›r. 

3.5. Top lu ko nut ta sa r›m la r›n da top ra €›n ve rim li kul la n›l -
ma s› ve kent sel ta r›m ya p›l ma s›

Özel lik le 1990' l› y›l lar dan son ra gün de me ge len kent sel ta r›m,

kent ler de ve kent çe per le rin de o ken tin sos yal ve eko no mik

kay nak la r› n› ye ni den kul la na rak yi ne o ken tin ih ti ya c› n› sa€ la -

ya cak g› da ürün le ri ni ye tifl ti rip ifl le mek ve da €›t mak gi bi ifl lem -

le ri ifa de et mek te dir [9]. Kent çe per le ri ne do€ ru yo €un luk la r›n

azal t› l›p bu ra la ra top lu luk bah çe le ri, ho bi bah çe le ri, okul bah -

çe le ri ve kent çift lik le ri gi bi me kan la r›n ta sar lan ma s› sür dü rü -

le bi lir bir yak la fl›m ol mak ta d›r. Bu tür uy gu la ma la r›n top lu ko -

nut pro je alan la r›n da da da ha kü çük öl çek ler de ta sar lan ma la r›

müm kün dür. Top lu ko nut pro je öl çe €i ne gö re ta r›m sal alan lar

olufl tu ra rak bu ra lar da  çev re ye uy gun ye rel seb ze ve mey ve

ye tifl ti ril me si, pey zaj ta sa r› m›n da süs bit ki le ri ye ri ne ye ne bi len

mey ve a€aç la r› n›n ve bit ki le rin kul la n›l ma s›  eko lo jik özel lik

sa€ la yan et ki li bir yak la fl›m d›r. Pro je ala n›n da at›k ola rak gö rü -

len ve çü rü ye rek top ra €› mi ne ral ler ba k› m›n dan zen gin lefl ti ren

bir güb re ha li ne ge len ku ru mufl yap rak la r›n  da, yi ne bu ra da

ya p› lan ta r›m da kul la n›l ma s› çev re sel ve eko no mik bir dav ra n›fl

ol mak ta d›r. 

So nuç
Gü nü müz de çe flit li aç› lar dan tar t› fl› lan ve de €er len di ri len kent -

sel dö nü flüm uy gu la ma la r› na, bu ça l›fl ma da bafl ka bir aç› dan

ba k› la rak, bu alan la r›n eko lo jik özel lik le re de sa hip ol ma s› ge -

rek li li €i üze rin de du rul mufl ve bu ra lar da uy gu la na bi lir çev re sel

ta sa r›m yön tem le ri su nul mufl tur. Ya p› lafl ma n›n çev re sel et ki si -

ni azal ta rak eko lo jik özel lik ler sa€ la yan bu yön tem le rin, kent -

sel dö nü flüm alan la r›n da ye ni ta sar la na cak ko nut alan la r› için

de uy gu lan ma s› öne ril mek te dir. Bu nun için ön ce lik le bafl ta yö -

ne ti ci ler, ta sa r›m c› lar ve kul la n› c› lar ol mak üze re top lu mun her

ke si min de bir bi linç olufl ma s› ve so rum lu luk his se dil me si

önem li ol mak ta d›r. 
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Si vas Tu gay Ko mu tan lı ğı’nda İzo cam İm za sı  
Si vas’ta ki 5. Pi ya de Er Eği tim Tu gay Ko mu tan lı ğı’nın 4 kat lı 3 blok tan olu şan bi na sın -

da ça tı ve dış cep he ya lı tı mı ya pıl dı. Çı nar İn şa at ta ra fın dan ya lı tım uy gu la ma la rı ya -

pı lan pro je İzo cam ürün le riy le ya lı tıl dı. Bi na nın ya lı tı mın da 5 cm, 5.500 m2 Man to Taş -

yü nü ile ça tı ya lı tı mın da 600 m2 TİP 300 Ça tı Şil te si kul la nıl dı.  

Si vas Dev let Loj man la rı’nda İzo cam Ürün le ri Ter cih Edil di 
Si vas Küm bet Ma hal le si’nde ki Dev let Loj man la rı, 3 blok, 5 kat tan olu şu yor. Meh met

Akif Ak soy şir ke ti ta ra fın dan Dev let Loj man la rı’nın man to la ma sı ger çek leş ti ril di. İzo -

cam ürün le ri nin ter cih edil di ği pro je nin man to la ma sın da 2.400 m2, 7 cm Fo am bo ard,

ça tı ya lı tı mın da ise 500 m2, 7 cm Fo am bo ard kul la nıl dı. 

Amas ya’da ki Or ki de Si te si’nde İzo cam Ürün le ri Kul la nıl dı 
Amas ya şe hir mer ke zin de ki Or ki de Si te si, 4 kat lı, 32 da ire li ve 4 blok tan olu şu yor. Ev le -

rin 4+1 ola rak ta sar lan dı ğı si te nin in şa atı na 2011 yı lın da baş lan dı. 2013 yı lı nın Ha zi ran

ayın da ta mam lan ma sı plan la nı yor. Kent-Kur İn şa at Ltd. Şti. ta ra fın dan in şa edi len si te -

de İzo cam’ın ya lı tım ürün le ri ter cih edil di. Si te de, 3.000 m2, 80 mm. Man to İzo por Plus

pa ket sis tem kul la nıl dı.  

Se da Apart ma nı İzo cam Ürün le riy le Man to lan dı 
Si vas’ta ki Se da Apart ma nı’nın 48 da ire den olu şan A Blo ğu man to la nı yor. Mü te ah hit fir ma

ola rak Ev Ta sa rım Atöl ye si’nin yer al dı ğı pro je de, İzo cam’ın man to la ma ürün le ri ter cih

edil di. Apart ma nın man to la ma sın da 5 cm, 2.600 m2 Fo am bo ard kul la nıl dı.  
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Orhan Söğüt
Bursa Bölge Yöneticisi

BTM A.Ş.

DYC, “TRİO” Projesinde
Yalıtım İşini BTM’ye Bıraktı 

Mal sa hi bi : DYC Turizm İşletmecilik Ltd.

Yük le ni ci Mü te ah hit : Z-A inşaat 

Bi na nın Ta ban Ala nı : 3 blokta toplam 6.470 m2

Kul la nı lan Ya lı tım : A blok temel perdede  BTM BT2K600,

Mal ze me le ri B ve C bloklarda temel perdede BTM 

UG200 PVC örtü.

Ya lı tım Ala nı: A blok 1.800 m2, B ve C blok toplam 1.280 m2

Tek nik Uy gu la ma: A blok da te mel per de de kul la nı lan BTM

BT2K600 ön ce si, uy gu la yı cı ekip ler ta ra fın dan yü zey ha zır lı ğı

ya pıl dı. Son ra emül si yon bi tüm ve po li mer çi men to kat kı lı çift

kom po nent li BTM BT2K600 as tar kat ma nı sü rül dü. As tar uy -

gu la ma sı nın ku ru yup da ha faz la ade rans sağ la ma sı için 48 sa -

at bek len di. Ku ru yü zey el de edil dik ten son ra 1,5 mm ka lın lık

ola cak şe kil de ilk kat BTM BT2K600 uy gu la ma sı fır ça yar dı -

mıy la ya pıl dı. İlk kat tan son ra 24 sa at bek len di, yi ne fır ça uy -

gu la ma sı ile ikin ci kat sü rü le rek top lam 3 mm ka lın lı ğı el de et -

mek için m2’de 3,3 kg sar fi yat la uy gu la ma son lan dı rıl dı. A blok

per de ler de uy gu la ma sı bi ten BTM BT2K600 üze ri ne BTM eks -

tru de po lis ti ren Pol pan sert kö pük ısı ya lı tım plak la rı 5 cm ka -

lın lı ğın da kul la nıl dı,  üze ri ne BTM dre naj lev ha sı uy gu la ma sı

ya pıl dı. B ve C blok da uy gu la nan BTM  UG200 PVC ör tü ler de

ise, gro be ton yü zey le rin de ge rek li iyi leş tir me ler ya pı la rak 300

gr/m2 geo teks til ke çe se ri lip, ke çe den son ra BTM UG200 PVC

ör tü sü uy gu lan dı. Son ra tek rar 300 gr/m2 geo teks til ke çe se -

ri le rek uy gu la ma son lan dı rıl dı. Per de ler de ise yü zey ha zır lı ğı

aşa ma sın da tij de lik le ri ta mir har cı ile ka pa tıl dı, so ğuk derz le -

rin ona rı mı ya pıl dı. Da ha son ra ha zır lı ğı bi ten per de nin

üs tü ne 500 gr/m2 geo teks til ke çe se ril di, da ha son ra

BTM UG200 PVC ör tü uy gu la ma sı ta mam lan dı. Bu uy -

gu la ma dan son ra 300 gr/m2 geo teks til ke çe tek rar se -

ri le rek, üs tü ne BTM eks tru de po lis ti ren Pol pan sert kö -

pük ısı ya lı tım plak la rı 5 cm ka lın lı ğın da ve dre naj lev -

ha sı uy gu la ma sı ya pıl dı.

DYC yet ki li si, BTM’yi ter cih et tik le ri için çok mem nun

ol duk la rı nı be lir te rek, “BTM’nin 36 yıl lık tec rü be si ne

gü ven dik. Bu tip pro je ler için he nüz ye ni sa yı la bi le cek

PVC mem bran ve li kit mal ze me ler hak kın da BTM gü -

ven ce si bi zi ya nılt ma dı” de di.

BTM Ödülleri Topladı
Ege Böl ge si Sa na yi Oda sı (EB SO) ta ra fın dan dü zen le nen ge le nek sel Ba şa rı lı Sa na yi Ku ru luş la rı ödül tö -
re nin de BTM 7 ka te go ri de “Ba şa rı” ödül le ri nin sa hi bi ol du. Baş ba kan Yar dım cı sı Ali Ba ba can’ın ka tı lı -
mıy la onur lan dır dı ğı Hil ton Ote li’nde dü zen le nen tö ren de, en yük sek ya tı rım, üre tim, ih ra cat ger çek leş -
ti ren, en faz la is tih dam sağ la yan, en yük sek ver gi öde yen KO Bİ'ler ile ba şa rı lı AR-GE, ino vas yon ça lış -
ma la rı, yı lın ba şa rı lı ka dın gi ri şim ci si, genç gi ri şim ci si ödül le ri, ''Oda mı zın Çı nar la rı'' ve ''İz mir'e De ğer
Ka tan lar” da da hil ol mak üze re top lam 253 ödül sa hip le ri ni bul du. EB SO'nun Ba şa rı lı Sa na yi Ku ru luş la -
rı de ğer ler dir me sin de ödül le ri top la yan BTM ise Ba şa rı lı İno vas yon Ça lış ma la rı, 25. Yı lı nı Ta mam la mış
Fir ma Ödü lü, Ya rat tı ğı Mar ka ile “Yurt Dı şı Üs tün Sa tış Per for man sı Ödü lü”, Kom po zit ve Di ğer Mi ne ral
Ürün ler Sa na yi Mes lek Gru bun da “En Yük sek Ya tı rım Ger çek leş ti ren Fir ma”, “En Yük sek Üre tim Ger çek -
leş ti ren Fir ma”, “En Faz la İs tih dam Sağ la yan Fir ma” ol mak üze re üç bi rin ci lik, “En Yük sek İh ra ca tı Ger -
çek leş ti ren Fir ma” da lın da ikin ci lik ödül le ri nin sa hi bi ol du. EB SO’nun ödül tö re nin de tes lim et ti ği BTM’nin ödül le ri ni BTM Yö ne tim
Ku ru lu Baş ka nı Le vent Ürk mez al dı. Ürk mez, “BTM ola rak her za man ön ce ken di mi zi, son ra sek tö rü mü zü bir adım öne ta şı ma yı
amaç la dık. Yap tı ğı mız tüm ça lış ma la rın ödül len di ril me si bi zim doğ ru yol da ol du ğu mu zu gös te ri yor. BTM, bun dan son ra da in sa na,
ino vas yo na ve Ar-Ge’ye ya tı rım yap ma ya de vam ede cek, sek tö rün de ki ör nek fir ma la rın ba şın da ge le cek tir” de di. 
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lue’Safe Mavi Kale tarafından enerji tasarrufuna dikkat çekmek için hayata

geçirilen “Yalıtımın Mavi Yüzü” sergisi, şehir şehir gezmeye ve sanatseverler-

le buluşmaya devam ediyor. Yolculuğuna İstanbul’da başlayan sergi, Bursa ve

Balıkesir’den sonra Ispartalı sanatseverleri mavi karelerle buluşturdu. Bennu

Gerede’nin farklı kompozisyonlar oluşturarak çektiği fotoğraflar ve aynı konseptle

hayata geçirilen fotoğraf yarışmasının kazanan eserlerinin yer aldığı sergi, 28 Ocak –

3 Şubat 2013 tarihlerinde Isparta Iyaşpark AVM’de sanatseverlerle buluştu. Bugüne

kadar sekiz ayrı noktada sanatseverlerle buluşan sergiyi yaklaşık 43.000 kişi izledi.

Yalıtımın Mavi Yüzü fotoğrafları, Santral İstanbul, Torium AVM, Prestige Mall, Profilo

AVM, Sapphire AVM ve Kozzy AVM, Bursa Kent Meydanı AVM ve Balıkesir Yaylada

AVM’de yer aldı. 

Dow Bina Çözümleri, Mardav ve Kalekim ortak-

lığıyla kurulan Blue’Safe Mavi Kale’nin düzen-

lediği sergide, her bir fotoğraf karesi, ısı

yalıtımının hayatımız için önemini ortaya koyuy-

or. “Yalıtımın Mavi Yüzü” sergisinde, ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede’nin ısı yalıtımına farklı bir

bakış açısı getirdiği fotoğraflarla aynı konseptle hayata geçirilen fotoğraf yarışmasının eserleri

sergileniyor. Ünlü fotoğrafçı Bennu Gerede’nin objektifinden yansıyan fotoğraflarda, mavi ısı

yalıtım levhaları kimi zaman sevimli bir köpeğin kulübesi, kimi zaman güneşlenen bir kadının

şezlongu, kimi zaman genç bir kaykaycının kaykayı olarak karşımıza çıkıyor. Fotoğrafların mavi

ısı yalıtım levhalarına basılarak sergilenmesi ise sergiyi diğer fotoğraf sergilerinden farklı kılıy-

or. “Yalıtımın Mavi Yüzü” fotoğrafları, yalıtımın hayatımızı nasıl sarıp sarmaladığını gösteriyor.

Sergi, Isparta’dan sonra Anadolu’daki diğer illeri gezmeye devam edecek.

Yalıtımın Mavi Yüzü Sergisi Türkiye’yi Geziyor

B

entsel dönüşümün birçok şehirde hayata geçmeye başladığını ve

önümüzdeki 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilecek

olmasının binaların yalıtımı için ne derece önemli bir fırsat yarat-

tığını belirten İzoberrock Ar-Ge Yrd. Şefi  Taha Murat konuyla ilgili şunları

söyledi: 

“Ülkemizdeki 19 milyon konutun yalnızca yüzde 15’inin ısı yalıtımı vardır.

Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkılan birçok konuta ısı yalıtımı

yapma şansı doğacak ve ısı yalıtımı sayesinde yüzde 50’ye varan tasarruf

yapılabilecektir. Ülkemiz, belirli enerji kaynakları açısından bir potan-

siyele sahip olmakla birlikte, enerji üretimi açısından yeterli seviyede

değildir. Türkiye, bugün ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık %72’sini ithal

etmektedir. Hesaplamalar, tüm konutların standart ve yönetmeliklere

uygun olarak yalıtılması durumunda, ülkemizin yılda yaklaşık 11.9  milyar

dolar  tasarruf yapacağını göstermiştir. 

Bu çerçevede, enerjide dışa bağımlılığımızın azalması noktasında da yalıtımın kentsel dönüşümde ne kadar önemli olduğu

görülmüştür. Ancak burada önem taşıyan başka bir noktada ısı yalıtımın nasıl yapıldığıdır. Eğer doğru malzemelerle doğru uygula-

ma yapılmazsa bir süre sonra yalıtımın yetersiz kaldığından bahsedilecektir. Bu nedenle üstün teknik özelliklerle üretilmiş, yalıtım

malzemeleri için İzoberrock ürünleri doğru seçim olacaktır. Kentsel Dönüşüm Projesi için yalıtım ne derece önemli ise yalıtımın

başarılı bir şekilde hayata geçmesi için de kullanılan yalıtım levhasının materyali o derece önemlidir. Birçok yalıtımın (ısı, yangın,

ses, nem) aynı anda yapılması gerektiğini düşünürsek taş yünü muhteviyatı gereği ısı, yangın, ses ve nem yalıtımlarını aynı anda

en iyi performansla yapan tüm dünyanın onayını kazanmış tek yalıtım malzemesidir.” 

Kentsel Dönüşümün Olmazsa Olmazı Yalıtımdır

K





nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji
Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan, Sektörel
Fuarcılık tarafından düzenlenen UEVF 2013 – 4. Ulusal
Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı, yaklaşık 5.000 kişi

tarafından ziyaret edildi. 10 Ocak 2013 tarihinde WOW
Convention Center’da yapılan fuarın açılışı Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından gerçekleşirken,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Mahmut Mücahit Fındıklı, TBMM Çevre Komisyonu
Başkanı Erol Kaya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma
Kurumu (TÜBİTAK) Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Palaz, Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Soğancı ve
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yusuf
Yazar açılış konuşmalarında yer aldılar. Ülkemizde 1981 yılın-
dan bu yana aralıksız kutlanan Enerji Verimliliği Haftası kap-
samında gerçekleştirilen UEVF 2013 – 4. Ulusal Enerji
Verimliliği Forum ve Fuarı’nın bu yılki teması “Verimli
Kullanırsan, Enerji Gelecektir” oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanı Taner Yıldız, UEVF 2013 açılışında yaptığı konuşmada
enerji kaynaklarını çok daha verimli hale getirmek gerektiğini
vurgulayarak, yenilenebilir enerji kaynakları ve yerli kay-
nakların arttırılması ile enerji tasarrufunun yüksek seviyelere
çıkartılmasının temel hedefleri arasında olduğunu ifade etti.
Açılış töreni sonrasında Sanayide Enerji Verimliliği (SENVER)
Proje Yarışması Ödül Töreni yapıldı ve yarışmada ödül alan fir-
malara ödülleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız
tarafından verildi.

Enerji Verimliliği Finansman Modelleri başlıklı oturuma katılan
İZODER Genel Sekreteri Mehmet Fertan“Enerji Verimliliğinde
Bir Finansman Modeli Örneği” konusunda katılımcılara bilgi
verdi. 

İZODER Başkan Yrd. ve İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul
Şen, Bina ve Hizmetler Sektöründe Enerji Verimliliği konulu
panele konuşmacı olarak katıldı.

E

UEVF 2013, 5.000
Ziyaretçiyi Ağırladı

haber
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Tevfik Göksu
Esenler Belediye Başkanı 

Kentsel Dönüşüm,
Belediyeler ve Yalıtım 

e le di ye ler, Kent sel Dö nü şüm ça lış ma la rı nın lo ko mo ti fi

ko nu mun da dır. Hü kü met, Kent sel Dö nü şüm’ün ka nu ni

bo yu tu nu ha zır la ya rak be le di ye le rin önü nü açar ken,

uy gu la ma ile il gi li her tür lü ha zır lı ğı da be le di ye ler ya pı yor. Va -

tan daş la rın bu ko nu da bil gi len di ril me sin den, bi na la rı nın risk

du ru mu na, alan da yü rü tü le cek pro je le rin her tür lü ha zır lı ğı na

ka dar her tür lü ön ça lış ma be le di ye le rin uh de sin de dir. Bu an -

lam da Esen ler Be le di ye si ola rak yak la şık 3 yıl ön ce baş lat tı ğı -

mız ça lış ma lar da bu gün bel li bir nok ta ya gel dik ve ar tık mey -

ve le ri top la ma ya baş la dık. Şe hir es te ti ği ne uy gun, da ha sağ -

lam, gü ven li ve ya şa na bi lir bi na lar yap mak için ça lı şan be le di -

ye miz, il çe nin bir çok fark lı nok ta sın da kent sel ye ni le me ça lış -

ma sı baş la ta rak Esen ler’de ha ya tı ye ni le me nin ilk adım la rı nı

at tı. Kent sel dö nü şüm pro je siy le dep rem öl çek li ça lış ma la rın

ya pıl ma ya de vam et ti ği Esen ler’de ha ya ta ge çi ri len pro je ler,

Çev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı, TO Kİ, İBB, Esen ler Be le di ye si ve

özel te şeb bü sün bir lik te li ğiy le hız lı bir şe kil de yü rü tül me ye

baş la dı. Esen ler’de “Ço cuk la rı nı za ta but de ğil, gü ven li ko nut

bı ra kın” slo ga nıy la yü rü tü len kent sel ye ni le me ça lış ma la rın da

ilk ko nut lar ha zır ve ye ni yıl ile bir lik te hak sa hip le ri ne tes lim

ede ce ğiz. 280 ko nu tu kap sa yan ve İBB ile bir lik te yü rüt tü ğü -

müz pro je Esen ler’de Kent sel Dö nü şüm’ün ilk ör ne ği ol du. İl çe -

miz de ki 16 ma hal le den 6’sın da şu an da Kent sel Dö nü şüm ça lış -

ma la rı de vam edi yor. 

Bu ça lış ma lar da be le di ye le rin en bü yük ro lü, bu lun du ğu il çe de -

ki al gı yı de ğiş tir me si dir. Esen ler’de bu ça lış ma la rı baş lat tı ğı -

mız da va tan daş lar dan olum suz tep ki ler alı yor duk. Her ma hal -

le de kur du ğu muz Kent sel Dö nü şüm Ofis le ri ve be le di ye miz

bün ye sin de kur du ğu muz Kent sel Dö nü şüm Ofi si ara cı lı ğı ile

va tan daş la rı doğ ru bil gi len dir me miz so nu cu al gı ta ma men de -

ğiş ti. Şu an da Esen ler ge ne lin de ki va tan daş la rın Kent sel Dö nü -

şü me ka tıl ma ta le bi yüz de 78 ci va rın da. Kent sel Dö nü şüm’ün

uy gu lan dı ğı ma hal le ler de ise bu oran yüz de 90’la ra ka dar çı kı -

yor. Bu projenin en önem li

aşa ma sı va tan da şı ik na et -

mek. 

Kent sel Dö nü şüm
Alan la rın da Ya lı tım
Bi zim Kent sel Dö nü şüm

an la yı şı mız, dep rem odak lı

ve va tan daş mem nu ni yet li

bir dö nü şüm. Hat ta biz bu

uy gu la ma ya Ye rin de Dö -

nü şüm di yo ruz. Çün kü

Kent sel Dö nü şüm den di -

ğin de va tan da şın evi nin yı -

kıl ma sı, baş ka ye re gön de -

ril me si gi bi al gı la nı yor.

İnsanlar, yıl lar dır otur du ğu

evin den, ma hal le sin den,

kom şu sun dan ay rıl mak is -

te mi yor. Bu nun için biz evi -

ni kent sel dö nü şü me ta bi

tut tu ğu muz va tan da şı bir

ye re gön der mi yo ruz. O

böl ge de ki ra ya çı ka rı yor, ki ra sı nı ödü yor ve yi ne ay nı böl ge de

ya pı lan ev le re ta şı yo ruz. Di ğer ta raf tan de mi rin den, çi men to su -

na ka dar kul la nı lan mal ze me nin 8-9 şid de tin de dep re me da ya -

nık lı ol ma sı na ka dar sağ lam, çev re ye du yar lı, ısı ya lı tım lı ve her

yö nüy le kul la nış lı ol ma sı na önem ve ri yo ruz. Ya lı tım ko nu sunu,

bi na la rın gü neş gör me si, bir bir le ri nin gü ne şi ni kes me me si, rüz -

gâ ra gö re ko num lan dı rıl ma sı ve sağ lam lı ğı ka dar önem si yo ruz.

Bu se bep le Kent sel Dö nü şüm sü re ci ya lı tım sek tö rü nü çok

olum lu yön de et ki le ye cek tir. 

Ya lı tım ve Kent Es te ti ği Ko nu sun da
Di ğer Ça lış ma lar 
Bu ko nu da tüm Tür ki ye’ye ör nek ola bi le cek bir pro je yi ha ya ta

ge çir dik: Adı Gü zel Esen ler Pro je si. Bu pro je miz hem kent es -

te ti ği ba kı mın dan şeh re gü zel bir gö rün tü ve ri yor, hem de ısı

ya lı tı mı ile ta sar ruf sağ la nı yor. Sı nır la rı mız içe ri sin de bu lu nan

Tem – E5 bağ lan tı yo lu nun ke na rın da ki 141 adet bi na nın cep he -

le rin de ki gör sel kir li li ğin or ta dan kal dı rıl ma sı ve açık alan la rın

dü zen len me si ama cı ile Gü zel Esen ler Pro je si kap sa mın da ha -

ya ta ge çir di ği miz ça lış ma lar ta mam lan mak üze re. Be le di ye

B
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İmar Ka nu nun 42. mad de sin de yer alan çev re ve gö rün tü kir li -

li ği ne se bep olan ya pı la rın iyi leş ti ril me si il ke sin den yo la çı kan

be le di ye miz, il çe sı nır la rı içe ri sin de bu lu nan ve cep he le riy le

ya şa nan şeh re ya kış ma yan bi na la rı iyi leş tir mek ve di ğer va -

tan daş la ra ör nek ola bil mek için 2011 yı lı nın Ekim ayın da Gü zel

Esen ler Pro je si’ni ha ya ta ge çir di. Bu pro jey le sa de ce bi na la rın

dış cep he le ri iyi leş ti ri le rek kö tü çeh re de ğiş ti ril mi yor, tüm so -

kak, cad de ya da ma hal le yi bir bü tün ola rak ele alı yo ruz. 

Bu gü ne dek ya pı lan araş tır ma lar dan ha re ket le in san la rın mut -

lu luk la rı nın ya şa dık la rı çev rey le doğ ru dan iliş ki li ol ma sı, ya şa -

nı lan evin, so ka ğın, şeh rin in san la ra ne ka dar hu zur ver di ği, ne

ka dar ko lay lık sağ la dı ğı nın öne mi ni or ta ya ko yu yor. İn san lar

ya şa dık la rı çev re nin bek len ti le ri ni kar şı la ma sı ora nın da ken di -

ni ra hat ve mut lu his set mek te dir. Evi mi zin içi ne ver di ği miz

öne mi bi na mı zın dış cep he si ne ver me miz ge rek ti ği ni, as lın da

bi na nın dış cep he le ri nin sa de ce bi ze de ğil, o so kak ta ya şa yan

ve o yol dan ge çen her ke se ait ol du ğu nu an lat mak da be le di ye -

ci li ğin en önem li va zi fe le rin den dir. 

Ya lı tım la Çev re Sağ lı ğı da Ko ru nu yor
De ği şen dün ya mız da, kü re sel ısın ma ne de niy le ik lim ler de ği şir -

ken te miz ener ji, ener ji nin ve rim li kul la nıl ma sı ve ta sar ru fu gi -

bi kon sept ler gün lük ha ya tı mı za gir miş du rum da. Ener ji ta sar-

ru fu ko nu sun da en iyi yöntemlerden bi ri olan ısı ya lıtı mı ile

Esen ler Be le di ye si, Gü zel Esen ler Pro je si sa ye sin de ener ji ta -

sar ru fu nun in san için ne ka dar önem li ol du ğu nu, sa de ce mad -

di açı dan de ğil çev re sağ lı ğı açı sın dan da bir çok ya rar sağ la dı -

ğı ko nu sun da va tan daş la rı bil gi len dir me yi amaç lı yor. Pro je

kap sa mın da kul la nı lan tüm ürün le rin ima la tı, bün ye sin de kul la -

nı lan bü tün mal ze me le rin TSE’li, İSO, EN, Ba yın dır lık ve İs kân

Ba kan lı ğı onay lı ve den si te si yük sek kö pük lü man to la ma ele -

man la rın dan oluş tu ğu bu pro je de, yö net me lik le re uy gun ya pı -

la cak ısı ya lı tı mı, ısın ma ve ya se rin le me ama cıy la har ca ma lar -

dan or ta la ma % 40 ile % 50 ta sar ruf ede rek ya zın se rin le me -

ye, kı şın da da ha iyi ısın ma ya im kân sağ la nı yor. Den ge li oda sı -

cak lık la rı ya ra ta rak, kon for lu ve sağ lık lı me kân lar oluş tu ru lan

bu sis tem le ev ler de küf len me, si yah le ke ve man tar oluş ma sı -

na ne den olan yo ğuş ma nın (ter le me) da önü ne ge çil miş olu -

yor. Isı ya lı tı mı ile ay rı ca ya kıt tü ke ti mi ve do la yı sıy la atık gaz -

lar da azal tı la rak çev re ko ru ma sı na kat kı da bu lu nu lu yor. 

Cep he le rin man to la ma ile sağ la dı ğı ısı ka zanç la rı ve ya rat tı ğı

gör sel gü zel lik, ken tin pey zaj ve ay dın lat ma sı ile bir bü tün

oluş tur du ğun da di ğer be le di ye ler ta ra fın dan da uy gu la na bi le -

cek önem li bir hiz met bü tün lü ğü an la mı na ge li yor. Gü zel Esen -

ler Pro je si’nin va tan daş la ra ve il çe ye bir di ğer kat kı sı da, ye ni -

le nen ve gü zel le şen bi na la rın em lak de ğer le ri nin art ma sı. Pro -

je dâ hi lin de bu lu nan ve dış cep he uy gu la ma la rı ta mam lan mış

bi na sa kin le ri nin gö rüş le ri alın dı ğın da, da ha ön ce ev le ri ni uzun

bir sü re ki ra ya ve re me yen va tan daş la rın dış cep he le ri nin ya -

pıl dık tan he men son ra bi na la rı nı ki ra la ya bil dik le ri gö rü lü yor.

Os man lı ve Sel çuk lu mi ma ri si ne uy gun ola rak yap tı ğı mız bu

ça lış ma, il çe miz de tüm bi na sa hip le ri ne ör nek teş kil et ti ve

şim di il çe nin tüm ma hal le le rin de va tan daş lar ken di li ğin den

pro je mi zi uy gu la ma ya baş la dı. 
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oliüretan sektöründe dünyanın lider firmaları arasında yer alan Huntsman Poliüretan; EMA Kimya ile işbirliği neticesinde
Türkiye pazarına girişini,  8 Kasım tarihinde, Four Seasons Hotel Bosphorus’ta sektörün önemli temsilcileri ile bir araya gel-
erek, görkemli bir gala gecesi ile kutladı. Hunstman Poliüretan’ın Avrupa, Afrika, Hindistan ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı

Nick Webster ve Huntsman- EMA Genel Müdürü Gülüm Selen Kabil’in ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Hunstman-EMA Birlikteliğinin
Resmi Tanıtım Galası’na firmaların üst düzey yöneticileri ve  Türkiye İnşaat, Otomotiv, Yatak-Mobilya, Yalıtım-Soğutma-Buzdolabı,
Ayakkabı, Yapıştırıcı ve Endüstriyel Kaplama sektörlerinin önde gelen 130 firma temsilcisi katıldı. Hunstman-EMA Birlikteliğinin
Resmi Tanıtım Galasında,Huntsman-EMA Genel Müdürü Gülüm Selen Kabil, şunları söyledi: “7 yıl önce EMA’yı kurduğumuzda
Türkiye 350 milyar dolarlık gayri safi milli hasılası ve B1 ratingi ile gelişmekte olan ülkelerin orta sıralarında yer alan bir ülke kon-
umundaydı. Huntsman-EMA ise Türkiye’nin 2 kat büyüdüğü bu dönemde sıfırdan 15.000 ton poliüretan hammaddesi üretip satan
bir sanayi kuruluşu haline geldi.  Bununla da kalmayıp polyester polyol de kendi teknolojisini bölgesel olarak uygulanabilecek bir

seviyeye ulaştırdı.Türkiye sanayisinin  tüm kritik eşiklerinde,
EMA’nın doğruyu yakalamak, dünya ile aynı düzlemde bulun-
mak ve sürdürülebilir şekilde büyümek hep hedefi oldu. EMA
olarak baştan beri Dünya teknolojilerine ve poliüretandaki
önemli hammadde üreticilerine yakın ve paralel bir gelişme
sergiledik. Bizim bu duruşumuz, Huntsman’ın EMA’ya bakışının
uzun soluklu olmasına ve 2011 sonunda gerçekleşen birlik-
teliğimize zemin hazırladı. Bu yıl, Huntsman ailesindeki yerimiz
gerek teknolojik gerekse büyüme ve karlılık açısından bizi mem-
nun etti ve gururlandırdı. Türkiye’nin ekonomik büyüklüğü ve
siyasi etkinliğinin, EMA’nın dinamik ve teknolojik yapısıyla
beraber  bizi  Huntsman Poliüretan’ın bölgesel satış platformu
haline getireceği inancım tamdır” dedi. Hunstman Poliüretan’ın
Avrupa, Afrika, Hindistan ve Ortadoğu Başkan Yardımcısı Nick
Webster, açılış konuşmasına ek olarak  Huntsman ve Türkiye
Vizyonunu içeren bir sunum gerçekleştirdi. Nick Webster şun-
ları söyledi: “Küresel bir teknoloji lideri olarak gücümüzü
yetenekli bir Türk yönetim ekibi ile birleştirmeyi hayal ettik ve
bugün burada Huntsman–EMA olarak bulunmaktan gurur
duyuyoruz. Huntsman-EMA Türkiye ve çevre pazarlardaki müş-
terilerimize hizmet etmek için çok önemli bir noktadadır.
Huntsman uluslararası anlamda tedarik güvenilirliği ve öncü
teknolojilere erişim sağlamaktadır. Huntsman-EMA kendisini
güçlü ve hızlı müşteri hizmetleri ile Türk pazarının ihtiyaç ve fır-
satlarına adamıştır. Türk pazarının heyecan veren potansiyelini
birlikte farkedeceğiz.” 

Gecenin sunuculuğunu Vatan Şaşmaz gerçekleştirirken, ENBE
Orkestrası, canlı performansıyla misafirlere unutulmaz bir gece
yaşattı.

Huntsman-EMA Hakkında
Huntsman Corporation, 1970 yılında Amerika’da kurulan, şu anda 90’dan fazla ülkede, 2000’den fazla müşterisi olan, 2011 cirosu
10 milyar dolara ulaşan bir  kimya devi. Kuruluşundan beri bir aile şirketi olması ile övünen ve bu yapıyı koruyan Huntsman’ın değer-
lerinin başında çevreye ve sağlığa duyarlılık geliyor. EMA Kimya, 2005 yılında, Engin Tataroğlu, Kemal Tataroğlu ve Gülüm Selen
Kabil  ortaklığında, Türkiye’nin gelişen poliüretan ihtiyacını karşılamak için kurulan  ilk  kapsamlı poliüretan sistem evi.
Kuruluşundan beri yüksek teknolojiye yatırım yapan EMA, bu sayede poliüretan pazarında kısa sürede emin adımlarla ilerledi. Türk
şirketi EMA Kimya ile, kimya devi Huntsman  2011 yılı sonunda güçlerini birleştirdi. Huntsman-EMA; İnşaat, Otomotiv, Yatak-
Mobilya, Yalıtım-Soğutma-Buzdolabı, Ayakkabı, Yapıştırıcı ve Endüstriyel Kaplama sektörlerindeki müşterilerine yenilikçi çözümler
yaratarak Türkiye pazarına poliüretan sistemleri üretiyor ve sunuyor.

Huntsman-EMA, Türkiye Poliüretan Sektörünün Önde
Gelen Temsilcileriyle Buluştu 

P



entsel dönüşüm süreciyle birlikte daha da hızlı büyüye-

ceği öngörülen ve 2012 yılında 130 milyon m2 büyüklüğe

ulaşan çatı kaplamaları sektörünün sivil toplum örgütü

Çatı Sanayici ve İş Adamları Derneği (ÇATIDER), 10. yılını kut-

ladı. Moda Deniz Kulübü’nde, 18 Aralık’ta gerçekleşen “Aynı Çatı

Altında 10 Yıl” temalı etkinliğe, ÇATIDER üyesi firmalar, sektör

temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve akademisyenler katıldı.

Gecede, çatı sektörünün duayenleri hem sektörü değerlendirdi

hem de yeni yıla sayılı günler kala birlikte eğlenme fırsatı

yakaladı. Etkinlikte, “Aynı Çatı Altında 10 Yıl” filmiyle

ÇATIDER’in 10 yıllık öyküsü ve imza attığı başarılı projeler de

anlatıldı.

Gecenin açış konuşmasını yapan ÇATIDER Yönetim Kurulu

Başkanı Atila Gürses, inşaat sektörünün önemli kollarından biri

olan çatı sektörünün her geçen gün biraz daha büyüdüğünü

söyledi. Türkiye’nin çatı kaplama sektöründe dünya pazarından

yaklaşık yüzde 1,3’lük pay aldığını ifade eden Gürses, bu payı

artırarak Türk çatı sektörünü gelecekte dünya pazarlarında söz

sahibi yapmayı hedeflediklerini vurguladı.

Etkinlikte, ünlü mimar Cengiz Bektaş ise çatılardan yararlan-

mak, çatılarla ilgili sorunlar ve çözüm önerileri, kentlere yeni

olanaklar sağlamak gibi konuları içeren bir konuşma gerçek-

leştirdi.

ÇATIDER’in 10. yıl kutlamasında konuşma yapan Hürriyet

Gazetesi Ekonomi Müdür Yardımcısı Sadi Özdemir Türkiye

ekonomisini değerlendirdi. Gecede, ÇATIDER’de 10. yılını doldu-

ran üye firmalara teşekkür plaketleri takdim edildi.

K

Çatı Sektörü “Aynı Çatı
Altında 10 Yıl”ı Kutladı

haber
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Tolga Köse 
İç Anadolu Bölge
Bölge Yöneticisi

Mardav Yalıtım A.Ş. Özel Safran İlköğretim Okulu 

Proje Adı : Özel Safran İlköğretim

Okulu İnşaatı

Projenin Yeri : Safranbolu, Karabük 

Projeyi Hazırlayan Mimari Ofis : Ferman Mimarlık, 

İstanbul

Uygulayıcı Firma : Işıklar Yapı Sağlığı Merk.

Proje Müteahhiti : Özel Safran İlköğretim 

Okulu

Toplam İnşaat Alanı : 12.500 m2

Toplam Yalıtım Alanı : 2.600 m2

Isı Yalıtımında Kullanılan Malzemeler : 6 cm kalınlığında 

DOW- Shapemate IB Marka XPS 6 cm- Blue’Safe Mavi Kale

Paket Sistem

Isı Yalıtımı Harici Yapılan Uygulamalar: Fuga ve söve

imari tasarımı Ferman Mimarlık tarafından hazırlanan

ve Özel Safran İlköğretim Okulu tarafından yapılan

Özel Safran İlköğretim Okulu   inşaatı, toplam 12.500 m2

alan üzerinde 9.000 m2 kapalı  inşaat alanına sahip. Okul,

3.500.0000 TL yatırımla, Karabük’te 2000 yılında eğitim öğre-

tim hayatına başlayan, OKS ve SBS'de, bilim olimpiyatlarında,

sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde elde ettiği başarılarla

eğitim camiasında bir marka haline gelmiş eğitim kurumu Safran

Kolej’in  yeni ilköğretim binası olma özelliğini taşıyor. 9.000 m2

alan üzerine inşaa edilen okulda 730 öğrencinin eğitim görebile-

ceği şekilde 32 derslik, bilimsel amaçlı 5 laboratuvar, kütüphane,

yemekhane, cep sineması, seminer salonu, jimnastik salonu, halı

saha, kapalı spor salonu ve 350 kişilik konferans salonunun da

yer alıyor. Projenin dış cephe duvarlarında ısı yalıtımı amaçlı,

2.600 m2 6  cm DOW- Shapemate IB  marka ekstrüde polistren

XPS ile beraber  Blue’Safe Mavi Kale paket sistem tercih edildi.

Ayrıca cephede fuga ve pencerelerde söve uygulamaları da

öngörülüyor.  Kullanılan paket sistemin  son katı olarak Minart +

Joker Plus EXT ile sonlandırılması planlanıyor.  DOW- Shapemate

IB  marka XPS ürünleri 6 cm kalınlığında,  0.029 W/Mk ısı iletken-

lik değerine sahip  ürünler olup, okulda öğrencilerin  ısıl konforu-

nun ve okul işletme giderlerinin düşürülerek enerji tasarrufunun

sağlanması amaçlanıyor. Mardav A.Ş. bayilerinden Işıklar Yapı

Sağlığı Merk. tarafından dış cephe ısı yalıtım malzemeleri satışı ve

uygulaması gerçekleştirilen proje,  2012  yılı Haziran  ayında

tamamlanarak, Karabük’te örnek mantolama uygulaması olarak

eğitime katkıda bulunacak.

M

ardav personelinin bir araya geldiği Mardav Değerlendirme

Toplantısı 10-11 Ocak tarihlerinde Centrum Toplantı

Salonları’nda gerçekleşti. 2012 değerlendirmeleri ve  2013

hedeflerinin konuşulduğu toplantıda, Mardav grup ürün müdürleri

tarafından ürün sunumları yapıldı. İletişimin önemini sürekli vurgula-

yarak, güçlü ekip kurmanın güçlü bir iletişimden geçtiğine inanan

Mardav ekibi, toplantı sonrasında Maltepe Üniversitesi Doç. Dr.

Hicran Özalp’ten İletişim ve İnsan Tanıma Sanatı Eğitimi aldı.

Oldukça verimli geçen eğitim sonrası Mardav ekibi hem geçen yılın

yorgunluğunu üzerinden atmak, hem yeni seneye motive olmak, hem

de keyifli vakit geçirmek üzere Broadway şovlarının büyülü dünyasını

İstanbul’a getiren Madame Margot’ta bir araya geldi.

M
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erel bir güçte global bir marka olma yolunda hızla
ilerleyen ODE Yalıtım,  2012 yılının tüm yorgunluğunu
bayileriyle birlikte İspanya ve Belarus’ta attı. ODE

Yalıtım, Aşkımız Yalıtım sloganıyla çıktığı yolda birlikte yürüdüğü
başarılı bayilerini İspanya ve Belarus gezileriyle ödüllendirdi. 7-11
Kasım tarihleri arasında gerçekleşen gezide ODE Yalıtım Bayileri
tarihi mekanları, müzeleri gezdiler. İspanya’nın ünlü tapas’larını
da deneyen ODE Bayileri ve eşleri unutulmaz bir gezi yaşadılar.
ODE Yalıtım, 28 Kasım-1 Aralık ve 12-15 Aralık tarihleri arasında
da Belarus’un başkenti Minsk’e bir gezi düzenledi. Minsk’te bol
bol gezme ve alışveriş yapma imkanı bulan bayiler 3. gün akşamı
da gala yemeğine katıldılar.  

DE Yalıtım Yönetim
Kurulu Başkanı Orhan
Turan,  17 Ocak 2013’te

gerçekleştirilen TÜSİAD 43.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda
TÜSİAD Yönetim Kurulu’na
yedek üye seçildi. İki dönem
görev yapan Ümit Boyner’in
yerine seçilen Muharrem
Yılmaz’ın listesinde yer alan
ODE Yalıtım Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Turan aynı
zamanda ENDEAVOR Danışma
Kurulu Üyesi, SEDEFED Yönetim Kurulu Üyesi, TURKONFED
Yönetim Kurulu Üyesi. Turan ayrıca İZODER, XPS Derneği,
BİTÜDER’in kurucu üyeleri arasında yer alıyor. İMSAD Yönetim
Kurulu Üyeliği görevi de yürüten Turan,  2007-2011 yılları
arasında da İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.
Turan, 2013-2014 yıllarını kapsayacak bu görev süresi boyunca
ayrıca TÜSİAD Sektörel Politikalar ve Sektörel Kuruluşlar ile
İlişkiler Komisyon Başkan Yardımcılığı görevini de yürütecek. 

O
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ODE Yalıtım Yönetim Kurulu
Başkanı Orhan Turan
TÜSİAD Yönetiminde

Y

ODE, Bayilerini İspanya ve
Belarus Gezileriyle Ödüllendirdi
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Emrah Yılmaz
ParexGeser Kentsel Dönüşüm ve Yalıtım

ent sel Dö nü şüm Ya sa sı’nın mec lis te onay la na rak yü -

rür lü ğe gir me si ile ül ke miz de ya pı sek tö rü için bü yük

bir de ği şim baş la dı. Bi rin ci de re ce dep rem ku şa ğın da

yer alan Mar ma ra Böl ge si’nde düğ me ye ba sı la rak baş la tı lan

pro je de risk ta şı yan mev cut çü rük, es ki ya pı sto ğu bu kap sam -

da yı kı lıp ye ni le ne cek. Bu bağ lam da Tür ki ye’nin la yık ol du ğu

sağ lam, gü ve ni lir, ener ji ve rim li li ği açı sın dan yük sek ko nut la ra

ula şa bil me si açı sın dan  “Kent sel Dö nü şüm” pro je si çok önem li

bir adım ol ma özel li ği ta şı mak ta dır.

Nü fu sun % 95'inin dep rem ku şa ğı üze rin de ya şa dı ğı ül ke miz -

de, ko nut dö nü şü mü nü hız lı ve yö net me lik le re uy gun bi çim de

ger çek leş tir mek için ar tık ge ri sa yım baş la dı. Yak la şık 6.5 mil -

yon bi na nın yı kı lıp ye ni den ge ri ka zan dı rı la ca ğı nı dü şü nür sek

bu bi ze pro je nin hac mi ve il gi len di re ce ği in san sa yı sı hak kın da

bir fi kir ve re bi lir.

Ül ke miz de bu lu nan yak la şık 16 mil yon ya pı sto ğu nun % 85’in -

de ısı ya lı tı mı bu lun ma mak ta dır. Bu bi na la rı ısıt mak için har ca -

nan faz la dan ener ji gi der le ri yü zün den mil li ser ve ti miz çö pe

git mek te, do ğal gaz it ha la tın da dı şa ba ğım lı lık gün den gü ne da -

ha da art mak ta dır. Kent sel Dö nü şüm Pro je si’nin dep re me da -

ya nık lı sağ lam ko nut lar üret mek dı şın da bir di ğer çok önem li

mis yo nu da ısı ve su ya lı tı mı ile bi na la ra ka zan dı ra ca ğı ener ji

ve rim li li ği dir. Ka li te li mal ze me ler ve doğ ru bir uy gu la ma son -

ra sın da bi na lar da % 50’ye va ran ısın ma ta sar ru fun dan ve bu -

nun so nu cu ola rak yak la şık ola rak yıl da 11.9 mil yar do lar lık bir

ener ji ta sar ru fun dan söz ede bi li riz. Ge rek Tür ki ye’nin ca ri açık

den ge si, ge rek kü re sel ısın ma yı ateş le yen kar bon emis yon

mik tar la rı göz önü ne alın dı ğın da man to la ma nın ye şil bir dün ya

ve sür dü re bi lir çev re po li ti ka la rı açı sın dan öne mi or ta ya çık -

mak ta dır. Kar şı mı za çı kan tab lo da Tür ki ye, hem mev cut yaş lı

ve çü rük ya pı sto ğun dan kur tu la rak dep re me kar şı gü ven li ko -

nut la ra ka vu şa cak, hem de mev cut es ki bi na sto ğun da ki ço -

ğun lu ğu ısı ve su ya lı tım sız ye ter siz ya pı lar dan kur tu la rak ısın -

ma gi der le rin den çok bü yük oran lar da ta sar ruf el de ede cek tir.

An cak ya lı tım da dik kat edil me si ge re ken bir nok ta var ki, o da

ye ni le ne cek bi na la rın sa de ce bu gün dü şü nü le rek de ğil, ge le ce -

ğin ih ti yaç la rı nı kar şı la ya cak ni te lik ve ka li te de plan la na rak uy -

gu lan ma sı ge rek li li ği dir. Ye ni le ne cek bi na lar da 5-10 cm’lik as -

ga ri man to la ma ka lın lık la rı nın üze ri ne çı kı la bi lir se; ener ji ve -

rim li li ği açı sın dan çı ta yük se le cek ve eş za man lı ola rak ulu sal

ve ulus la ra ra sı ka li te stan dart la rı nı ta şı yan mar ka la rın ürün le -

K
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ri ile ısı ya lı tım uy gu lan dı ğın da ener ji tü ke ti min de Av ru pa Bir -

li ği ül ke le ri stan dart la rı nı ya ka la ma mız müm kün ola cak tır.

Pa rex Ge ser, kent sel dö nü şüm pro je sin de ısı ya lı tı mı ka dar su

ya lı tı mı ko nu su nun da has sa si yet le ele alın ma sı ge rek ti ği ne

işa ret et mek te dir. Bi na la rın ömür le ri sü re sin ce da ya nık lı lık la rı -

nı sür dü re bil me le ri için te mel den ça tı ya, iç ten ve dış tan ola sı

su gi riş le ri ni kon trol al tı na alıp kes mek su ya lı tı mı nın en te mel

ama cı dır.

İs tan bul’u ele al dı ğı mız da 1999 dep re mi nin ar dın dan in ce le nen

55 bin 651 ko nut ve iş ye ri nin % 79'unun ha sar lı bu lun du ğu or -

ta ya çık mış tır. Bu bi na la rın % 64'ün de ko roz yon oluş tu ğu, ya -

ni be to nar me bi na la rın ana ta şı yı cı sis tem le ri (per de, ko lon ve

ki riş ler) için de ki de mi rin çü rü ye rek ta şı yı cı lı ğı nı kay bet ti ği tes -

pit edil miş tir. Bu du rum söz ko nu su bi na lar da dep rem de bü yük

risk ler oluş tur du ğu ger çe ği ni or ta ya çı kar mak ta dır.Su ya lı tım -

sız bir bi na 10 yıl son ra ta şı ma ka pa si te si nin % 66'sı nı kay bet -

mek te dir.Tür ki ye ge ne li ne bak tı ğı mız da 16 mil yon ko nut ol du -

ğu nu ve bun la rın 6,5 mil yo nu nun dep rem açı sın dan risk li bi na

sta tü sün de bu lun du ğu nu gö rü yo ruz.Ra kam lar dan da an la şıl dı -

ğı üze re bu bü yük dö nü şüm pro je si nin önem li aya ğı olan ısı ya -

lı tı mı ka dar su ya lı tı mı na da özen gös ter mek zo run da yız.

Su ya lı tım sek tö rü nün en önem li so run la rın dan mer di ve nal tı

ürün ler, ya pı ka li te si için ha len önem li bir teh dit oluş tur mak ta -

dır. Stan dart dı şı, ka li te siz mal ze me ler le ya pı lan su ya lı tı mı uy -

gu la ma la rın da ya pı öm rü ge re ken tek nik şart la rı ta şı ma dı ğın -

dan do la yı kı sa bir sü re son ra iş le vi ni yi tir mek te dir. Uy gu la ma -

cı fir ma lar bi na la ra ulu sal stan dart la ra uy gun, TSE, CE bel ge li

ürün ler le su ya lı tı mı yap ma lı dır ki, an cak böy le lik le ül ke miz ya -

pı gü ven li ği açı sın dan uzun ömür lü bi na la ra ka vu şa cak tır.

Kent sel Dö nü şüm Pro je si’nde ye ni in şa edi le cek ya pı lar da su

ya lı tı mı ma li ye ti bi na ma li ye ti nin en az %1'i en faz la % 3'ü ka -

dar dü şü nü le bi lir. Fa kat sağ la ya ca ğı fay da ma li ye ti nin faz la -

sıy la önü ne ge çe cek tir. Dik kat edil me si ge re ken en önem li hu -

sus lar dan bir di ğe ri de, in şa at sı ra sın da de ğil de son ra dan ya -

pı la cak su ya lı tı mı nın ila ve ma li yet ler ne de niy le (haf ri yat, dre -

naj, faz la iş çi lik vb.) da ha pa ha lı ya mal ola ca ğı dır. Bu ne den le

in şa at aşa ma sın da ya pı lan su ya lı tı mı nın ge le ce ğe yö ne lik bir

ta sar ruf ve kon for sağ la ya ca ğı nı göz önün de bu lun dur mak zo -

run da yız. 

Kent sel Dö nü şüm Pro je si’nde Pa rex Ge ser, ISO 9001 ka li te ser -

ti fi ka sı ile Geb ze ve Kay se ri fab ri ka la rın da TSE ve CE stan dart -

la rın da üret ti ği ısı ya lı tım sis tem le ri ve su ya lı tım ürün grup la -

rın da üre tim ve ürün ka li te si ni is pat et miş, ulus la ra ra sı öl çek -

te ken di ni ka nıt la mış bir dün ya şir ke ti ola rak Tür ki ye’nin ta ri hi

ya pı dö nü şü mü pro je sin de ak tif ola rak rol al ma yı he def le mek -

te dir.



52gündem
izolasyon dünyası

Aziz Kocaoğlu 
İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı

İzmir Büyükşehir Belediyesi
Kentsel Dönüşüm Çalışmaları 

ent sel dö nü şüm uy gu la ma la rıy la İz mir’in çeh -

re si ni de ğiş tir me yi ve sağ lık sız ko nut lar da ki

va tan daş la rı sağ lık lı ko nut la ra yer leş tir me yi

he def le yen İz mir Bü yük şe hir Be le di ye si, 1/25.000’lik

Na zım İmar Pla nı’nda 18 adet pro je ala nı be lir le di. Ba -

kan lık ta ra fın dan onay la nan pro je le rin ha ya ta ge çi ril -

me si için son ça lış ma la rı nı uy gu la yan Bü yük şe hir Be -

le di ye si, önü müz de ki sü reç te bu böl ge ler için iha le ye

çı ka rak kent sel dö nü şüm ça lış ma la rı na baş la ya cak.

Kent sel dö nü şüm pro je si için de ya pı la cak bi na la rın gü -

ven li ve ener ji ve rim li ol ma sı için ya lı tım uy gu la ma la -

rı nın doğ ru ola rak ya pıl ma sı da bü yük önem ta şı mak -

ta dır. 

Kent sel Dö nü şüm’de Bu gü ne
Ka dar Ya pı lan Ça lış ma lar 
Bay rak lı Be le di ye si ta ra fın dan be lir le nen, Ça nak ka le –

İz mir Oto yo lu ile Al tın yol ara sın da ki Cen giz han, Fu at

Edip Bak sı ve Al pars lan ma hal le le ri nin yer al dı ğı 60

hek tar bü yük lü ğün de ki ala na iliş kin mec lis ka ra rı son -

ra sın da ha re ke te ge çen İz mir Bü yük şe hir Be le di ye si,

söz ko nu su alan ve çev re si ni kap sa yan top lam 310

hek tar lık böl ge de de ula şım ve je olo jik etüd ça lış ma la -

rı nı ta mam la dı. Ar dın dan 16 Mart 2012 ta ri hin de iha le ger çek -

leş tir di. Bü yük şe hir Be le di ye si ta ra fın dan ger çek leş ti ri len iha -

le, kent sel dö nü şüm uy gu la na cak ala na iliş kin de ğer le me, plan -

la ma, kent sel ta sa rım ve mi ma ri pro je le rin üre til me si ile uz laş -

ma mo del le ri nin be lir len me si ne yö ne lik hiz met alı mı nı kap sı -

yor. Kent sel dö nü şüm pro je le ri nin ta mam lan ma sıy la, böl ge de

ye rin de dö nü şü mü he def le yen uy gu la ma sü re ci ne baş la na cak.

Ay rı ca, Bay rak lı’da “dö nü şüm” ça lış ma la rı için va tan daş la rı

bil gi len dir mek ama cıy la “Bay rak lı Kent sel Dö nü şüm Pro je si İle -

ti şim ve Ta nı tım Mer ke zi” aç tı. Mer kez, pro je den et ki le ne cek

va tan daş la ra doğ ru dan ula şa rak ye rin de ve doğ ru bil gi len dir -

me ya pa cak. Ay rı ca mer kez ara cı lı ğıy la, böl ge nin sos yal alt ya -

pı sı nın güç len di ri le rek hal kın bek len ti ve ta lep le ri nin be lir len -

me si ve bu sa ye de plan la ma ile pro je len dir me ye kat kı sağ lan -

ma sı, ala na öz gü pro je ler üre til me si he def le ni yor. 

Ga zie mir’in Ak te pe ve Em rez böl ge le rin de de 122 hek tar lık

alan da “kent sel dö nü şüm” pro je si uy gu la mak için ça lış ma la rı -

nı ta mam la yan Bü yük şe hir Be le di ye si, tıp kı Ka di fe ka le ve Bay -

rak lı’da ol du ğu gi bi bu ra da da böl ge hal kı için “Kent li mer ke zi”

açı yor. Ga zie mir Be le di ye si’nden tah si si ya pı lan 130 m2 ala na

ku ru lan 2 kat lı mer kez de ta di lat ça lış ma la rı önü müz de ki gün -

ler de baş la ya cak. Kent li Mer ke zi, hem Cen net çeş me Kent li

Mer ke zi’nde ol du ğu gi bi va tan daş la ra yö ne lik çe şit li kurs lar ve

bil gi len dir me ler dü zen le ye cek hem de kent sel dö nü şüm pro je -

si hak kın da me rak edi len so ru la ra ya nıt ve re cek. Bü yük şe hir

Be le di ye si, “Kent sel dö nü şüm ve ge li şim pro je si hiz met alı mı”

için 15 Ka sım’da iha le ye çık tı. 

He ye lan böl ge sin de bu lu nan Ka di fe ka le’de 1963 ko nut tan

1939’unu, Gür çeş me’de ise 107 bi na yı ka mu laş tı ra rak yı kan İz -

mir Bü yük şe hir Be le di ye si, Ye şil de re’de yer alan 153 ya pı dan

86’sı yı kıl dı, ça lış ma lar de vam edi yor. Bu kap sam da Ka di fe ka -

le’de ağaç lan dır ma ça lış ma la rı baş la dı. Ka le, ça lış ma la rın ar -

dın dan rek re as yon ala nı ola rak dü zen le ne cek. İz mir Bü yük şe -

hir Be le di ye si, Ba kan lar Ku ru lu’nda onay bek le yen pro je le rin

ha ya ta geç me siy le bir lik te İz mir’de 30 bin adet sağ lık lı ve da -

ya nık lı ko nut üre til me si ni plan lı yor. Bü yük şe hir Be le di ye si’nin

Ba yın dır ve Tor ba lı pro je alan la rıy la, Ga zie mir Ak te pe- Em rez

böl ge le ri ni kap sa yan 122 hek tar lık dö nü şüm pro je si Ba kan lar

K
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Ku ru lu’nun ona yı ile 5 Ağus tos 2012 ta rih li Res mi Ga ze te’de

ya yım la na rak yü rür lü ğe gir di. 32 hek tar lık ala nı ve 4000 ko nu -

tu kap sa yan Uzun de re pro je si ise 9 Ey lül 2012 ta rih li Res mi Ga -

ze te’de ya yım la na rak yü rür lü ğe gir di. Bal lı ku yu böl ge si ni kap -

sa yan Ko so va-Akar ca lı-Ye şil de re-Ko ca ka pı-Bal lı ku yu ma hal le -

le ri (Top lam 481.689 m2)

ile Kar şı ya ka Ör nek köy

(top lam 18 hek tar) kent -

sel dö nü şüm böl ge si pla -

nı 10 Ekim 2012 ta ri hin de

Res mi Ga ze te’de ya yım -

la na rak yü rür lü ğe gir di. 

İz mir’in Ba kan lar
Ku ru lu’nda Onay
Bek le yen Pro je le ri
Me ne men: Hü kü met’in

Ro man açı lı mı kap sa mın -

da Me ne men Ahı hı dır

Ma hal le si’nde 8 hek tar lık

alan da uy gu la na cak ve

515 adet ya pı yı kap sa ya -

cak pro je, 11 Şu bat 2011

ta rih li ya zıy la Ba kan lar

Ku ru lu’na su nul mak üze -

re Ma hal li İda re ler Ge nel

Mü dür lü ğü’ne gön de ril di. 

Ege Ma hal le si Pro je si: 7

hek tar lık alan da uy gu la -

na cak ve 1000 ko nu tu

kap sa ya cak. Ara zi tes pit

ve ze min üs tü en van ter

ça lış ma la rı ta mam lan dı.

18 Ekim 2011 ta rih li ya zıy -

la Ba kan lar Ku ru lu’na su -

nul mak üze re İz mir Va li li -

ği’ne gön de ril di.

Cen net çeş me Pro je si:

47.6 hek tar lık alan da uy -

gu la na cak ve 3000 ko nu -

tu kap sa ya cak. Je olo jik

ve jeo tek nik etüd le ri ta -

mam la nan böl ge de,  ze -

min ve ze min üs tü en -

van ter ça lış ma la rı da ya -

pı la rak böl ge hal kıy la an -

ket ça lış ma la rı yü rü tül dü.

Ay rı ca böl ge de 2009 yı -

lın da,  yak la şık 300 m2

bü yük lü ğün de “Kent li

Mer ke zi” açı la rak çe şit li kurs lar dü zen len me ye baş lan dı. 11 Şu -

bat 2011 ta rih li ya zıy la Ba kan lar Ku ru lu’na su nul mak üze re İz -

mir Va li li ği’ne gön de ril di.



ndüstriyel harç üre-

timinde dünya lideri

Weber’in Türkiye

Genel Direktörü Levent

Gökçe, kentsel dönüşüm

kapsamında konut sahip-

lerinin daha güvenli  ve

ihtiyaçlarına daha uygun

konutlara sahip olurken,

inşaat sektörüne de önemli

bir ivme kazandıracağını

söyledi.  Türkiye’deki en

büyük hedeflerinin ülkem-

izdeki inşaat teknolojisinin

gelişmesine katkıda bulun-

mak olduğu söyleyen Saint-

Gobain Weber Türkiye

Genel Direktörü Levent

Gökçe, kentsel dönüşümün

önemine dikkat çekerek,

inşaat sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi. Levent

Gökçe, “İnşaat malzemeleri sektörünün 2012 içinde yaşadığı

problemlerden bir tanesi, kamuoyunda Kentsel Dönüşüm

Yasası olarak bilinen kanun ile oluşan belirsizliğin, tadilat

ihtiyaçlarında ertelemeye yol açmış olmasıdır. Malzeme üreti-

cileri açısından satışların neredeyse yarısı tadilat, yarısı yeni

inşaatlar olduğu düşünüldüğünde, bu olumsuz etkinin büyük-

lüğü oldukça önemli boyutta oldu. Nitekim, 2012 yılının ilk 6

ayındadaki sektör büyümesinin yıllardır ilk defa GSYH’nın altın-

da gerçekleşmesinde bu etkinin de önemli payı olduğunu

düşünüyorum” dedi.

Yasanın, ülkemiz için son derece gerekli olduğunu dile getiren

Gökçe, şunları söyledi: “Uygulamaya geçildiğinde konut sahip-

lerinin daha güvenli ve güncel ihtiyaçlarına daha uygun konut

ve işyerlerine sahip olması oldukça cazip bir hedef.

Bunun neticesinde inşaat sektörü açısından bir pazar büyüme-

si de gerçekleşecek. Uygulama yönetmeliklerinin hazır

olmayışı ve  son çeyrekte uygulamalara başlanacağının söylen-

mesi, konut sahiplerinin 2012 için planladıkları tadilatları belir-

sizlikler sebebiyle ertelemelerine yol açtı. Çok komplike ve kap-

samlı olması beklenen uygulama yönetmeliklerinin düzgün

işleyecek şekilde hazırlanması için büyük zaman ve enerjiye

ihtiyaç var. Bu yönetmeliklerin hazırlanmasında ilgili oda ve

derneklerin görüşlerinin alınması ihmal edilmemeli. Bu

konunun sadece teknik olarak mevcut konut stoğunun iyileştir-

ilmesi olarak görülmesi yetersiz bir yaklaşım olur. Konu aynı

zamanda çok kapsamlı bir sosyal devlet uygulamasıdır.” 

E

haber

Kentsel Dönüşüm,
Sektörü Olumlu Etkileyecek 





ev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı’nın Plan lı Alan lar İmar Yö -

net me li ği’nde ya pı la cak de ği şik lik le su ya lı tı mı nı zo run -

lu ha le ge tir me siy le il gi li ça lış ma la rın de vam et ti ği bu

gün ler de İz mir’de dep re me da ya nık lı ol ma yan 200 –

250 bin ko nut ye ni len me sü re cin de. Yü rür lü ğe gir me si plan la -

nan ye ni ya sa ile va tan daş la rı mız dep re me kar şı çok da ha ko ru -

nak lı ya pı lar da ya şa ya bi le cek ler.  Bu nun için kent sel dö nü şüm

pro je le rin de te mel den ça tı ya su ve ısı ya lı tı mı vaz ge çil mez dir.  

Su ya lı tı mı nın zo run lu ol ma sı ile ya şa dı ğı mız bi na lar ko roz yo -

na kar şı ko ru na cak bu da bir çok ha yat kur ta ra cak tır. Yö net me -

lik de ği şik li ği çok doğ ru bir za man da gün de me gel miş tir. Kent -

sel dö nü şüm pro je le ri nin böl ge in san la rı nın da ha sağ lam, kon -

for lu, sağ lık lı ve mo dern ko nut lar da ya şam la rı nı sür dür me le ri -

ne ola nak sağ la ma sı açı sın dan çok önem li ol du ğu nu dü şü nü yo -

rum. Bu sü reç te or ta ya çı ka cak ye ni kent ler de bu yö net me lik

sa ye sin de su ya lı tım lı bi na lar dan olu şa cak ve ola sı bir dep rem

kar şı sın da va tan daş la rı mız mağ dur ol ma ya cak tır. Kent sel  dö -

nü şüm mer kez le rin den bi ri olan İz mir’de  ka ya lık ve sağ lam ze -

mi ne sa hip alan lar ol du ğu gi bi, yu mu şak ve alüv yon ze min ler

de bu lun mak ta ve hat ta bu ze min ler de ki su se vi ye si, top rak se -

vi ye si ne ol duk ça ya kın bu lun mak ta dır. Kent sel dö nü şüm pro je -

si kap sa mın da ya pı la cak bi na te mel le ri, her ya nı sa rı la cak şe -

kil de boh ça la ma su ya lı tı mı ya pı lır sa, bi na lar hem su ge çi rim siz

hem de dep re me da ya nık lı ola cak tır. 

Ye ni ya pı la cak yö net me lik de ği şik li ği ne gö re: ya pı kul lan ma iz -

ni alın ma sı aşa ma sın da ki tek nik kri ter ler ara sın da su ya lı tı mı da

yer ala cak. Eğer bi na ya su ya lı tı mı ya pıl ma mış ise ya pı ya kul la -

nım iz ni ve ril me ye cek. Ay rı ca su ya lı tı mı ya pıl ma ma sı ha lin de,

bu nun ve re ce ği ha sar da dik ka te alı na rak so rum lu la ra İmar Ka -

nu nu ge re ğin ce 2.000, 4.000 ve ya 6.000 TL li ra pa ra ce za sı

uy gu la na cak. 

Bu ka rar la rın uy gu lan ma sı için mut la ka sağ lık lı bir pi ya sa gö ze -

tim ve de ne ti mi şart tır. Bu ra da iki kri tik nok ta çok önem li: Bun -

lar dan bi ri bi na lar da su ya -

lı tı mı ya pı lıp ya pıl ma dı ğı,

di ğe ri ise su ya lı tı mı ya pı la -

cak mal ze me le rin ni te lik li

olup ol ma dı ğı nın de net len -

me si. Se çi le cek su ya lı tı mı

mal ze me le ri nin CE bel ge si

ta şı ma sı ve Av ru pa stan -

dart la rın da üre til miş ol ma -

sı son de re ce önem li.

Uzun yıl lar dır di le ge tir di ği -

miz ısı ya lı tı mı yap tı ran la rın

ver gi si nin dü şü rül me si ko -

nu su nun da Ma li ye Ba kan lı -

ğı ta ra fın dan üze rin de ça lı -

şı lan bir ka nun ola rak gün -

de me gel me si de ol duk ça

se vin di ri ci. BTM ola rak

uzun za man dır bu ko nu nun bir ka nun ha li ne ge ti ril me si ile il gi li

ça lış ma la ra der nek ler ka na lı ile kat kı sağ lı yo ruz. Ay nı za man da

da ha ön ce yap tı ğı mız açık la ma lar ile ya lı tım sız bi na lar yü zün den

ül ke miz de her yıl or ta la ma 11,9 mil yar do la rın is raf edil di ği ni an -

lat tık. Isı ya lı tı mı nın ül ke eko no mi si için ya ra ta ca ğı kat ma de ğer -

den bah set tik. Ma li ye Ba kan lı ğı da üze ri ne dü şen gö re vi yap tı ve

ül ke mi zin ge le ce ği için böy le bir adım at tı. Fa kat bu ra da yi ne en

çok dik kat edil me si ge re ken ko nu ısı ya lı tı mı nın doğ ru mal ze me -

ler ve doğ ru iş çi lik ile ya pıl ma sı dır. Ak si tak dir de be lir ti len ta sar -

ruf sağ la na ma ya cak va tan da şın pa ra sı he ba ola cak tır. Se çi le cek

ısı ya lı tı mı mal ze me le ri nin CE Bel ge si ta şı ma sı ve Av ru pa stan -

dart la rın da üre til miş ol ma sı ısı ya lı tı mı nın bi na öm rü bo yun ca

de vem ede ce ği an la mı na ge lir.

Ya lı tım sek tö rün de bu tür ge liş me le rin ol ma sı umut ve ri ci.

Doğ ru mal ze me doğ ru uy gu la ma ve de ne tim le hem ül ke miz

hem de va tan daş la rı mız ka za na cak. 

Ç
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Levent Ürkmez 
BTM Yönetim Kurulu Başkanı

Kentsel Dönüşümde
Yalıtım Vazgeçilmezdir 
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008 yılı başında dış cephe ve ısı yalıtımı başta olmak üzere çatı, iç cephe

boya, drenaj, su yalıtımı ve çevre düzenlemesi alanlarında faaliyetlerini

sürdürmek üzere kurulan, sağladığı yenilikçi çözümler ve sektöre getirdiği

güçlü altyapı sistemleriyle müşterilerinde güven uyandıran Güney Yapı, son beş

yıldır üst üste kaydettiği büyüme oranlarıyla 2012 yılı itibariyle ısı yalıtımı sek-

törünün lider uygulayıcı firması haline geldi. Bu doğrultuda, yeni markası olarak

belirlediği GNYAPI ismini yeni logosu ve yeni sloganı ile bütünleyen GNYAPI,

“Çevresine Değer Katar” mottosu ile bundan sonraki süreçlerde sunmayı taahhüt

ettiği hizmet verme düsturunu müşterilerine ve tüm çözüm ortaklarına ilete-

bilmeyi hedefliyor.

GNYAPI’nın iş yapış biçimi olarak yenilikçi ve çevreci çözümleri kendine prensip

edinmiş, sektördeki geleneksel iş yapış biçimlerine karşı, kendisini müşterilerinin

istek ve arzuları ile geliştirmeye çalışan ve bugüne kadar gerçekleştirdiği sayısız

uygulamada yaşadığı süreçleri kendi kurumsal hafızasına kaydederek müşteri-

lerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamanın yollarını arayan bir marka

olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Güney, tüm çözümlerin ve

ürünlerin giderek birbirine benzediği ve dolayısıyla tüketicilerin seçim yapmakta

zorlandığı çağımızın rekabet ortamında GNYAPI’nın, iştirak ettiği bütün projel-

erde müşterileri ve çözüm ortaklarıyla güvene dayalı ilişkiler geliştirmeyi, temel

uzmanlığı ısı yalıtımı alanında dokunduğu tüm binalarda değer yaratmayı birinci

önceliği olarak gördüğünü söyledi.  Bülent Güney, GNYAPI’nın sektöre getirdiği

kurumsal ve yenilikçi çözümlerle, iş yaptığı müşteri ve kurumsal paydaşları ile

güvene dayalı bir ilişki tesis ederek, ısı yalıtımı sektöründe lider firma konumuna

yükseldiğini ve bu başarı ivmesinin devam edeceğinin altını çizdi. 

Güney Yapı Yeni Markası GNYAPI ile Gelişimini Sürdürüyor  

2

olisan, bir kimya şirketi olmanın avantajını kullanarak, sektöründe

fark yarattı, köpüğün hammaddesinin üretimine soyundu. Yalıtım

sektöründeki hareketlenme ve potansiyelin oluşumu ile birlikte

Türkiye’de köpük (EPS, XPS, NEOPOR)  üreticilerinin sayısında da artış

gözlendiğini ifade eden Polisan yetkilileri, bugün Türkiye’de 120 adet köpük

üreticisi bulunduğunu, köpüğün hammaddesi polistirenin %40’ının

Türkiye’de üretildiğini ve bunun da %60‘ının yurtdışından ithal edildiğini belirterek şu bilgileri aktardılar:  “Polisan, sektördeki bu

ihtiyacı fark etti ve yurtdışındaki firmalarla lisans ve mühendislik alanında işbirliği görüşmeleri başlattı. Bu görüşmeler; 21/06/2012

tarihinde Polisan Holding bağlı ortaklığı Polisan Kimya Sanayi AŞ ile Averis GmbH (Almanya) & Averis AS (Norveç) arasında

Genleşebilir Polistiren (Expandable PS) imalatı amacıyla lisans, mühendislik ve AR-GE katılım anlaşmalarının imzalanmasıyla sonuç-

landı. Yapılacak yatırımla ilk aşamada 60.000 ton/yıl EPS üretimi hedeflenmektedir. İnşaatlarda kullanılan ısı yalıtım levhası

imalatında, ambalaj sanayinde, ısı yalıtım amaçlı ürünlerde ve birçok ürünün de nakliyesinde darbe emici olarak kullanılan

Genleşebilir Polistiren (Expandable PS), Polisan Kimya tarafından üretilerek Türkiye genelinde levha imalatçılarına satılacak.”

Polisan, Yalıtım Malzemesi Köpüğünün
Hammaddesini Üretecek 

P
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Gökhan Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

Alfor Plastik

Alfor Plastik’ten Bir İlk:
Delme Gerektirmeyen
Tabanca Çakma Dübeller

l for Plas tik ta ra fın dan ge liş ti ri len del me ge rek tir me -

yen ta ban ca çak ma dü bel le ri, ısı ya lı tım me ka nik

bağ lan tı ele man la rın da ye ni bir dö nem baş la tı yor.

Ye ni sis tem, mev cut dü bel le me yön te mi nin bi re bir ye ri ni al -

ma mak la bir lik te, yük sek ya pı lar da za man ve iş çi lik ten ta sar -

ruf ge re ken uy gu la ma lar da, özel lik le brüt be ton, ka ba sı va lı

du var ve ah şap yü zey ler de yu kar da bah si ge çen önem li avan -

taj la rı sağ la mak için sek tö rün hiz me ti ne su nul muş tur. 

Ya lı tım uy gu la ma la rı na önem li bir kat kı ve al ter na tif olan ye ni

ürün; tah rik li bir çe lik çi vi çak ma ta ban ca sıy la du var/ta van yü -

ze yi ne, ısı ya lı tım kat man la rı nın bağ lan ma sı nı sağ la yan ta ban -

ca ile ça kı lan ya lı tım dü bel le ri dir.  Dü bel ler, bir par ça nın mev -

cut bir sa tıh ve ya yü ze ye sa bit len di ril me sin de kul la nı lan ele -

man lar dır. Ha li ha zır da kul la nı lan dü bel ler bi lin di ği üze re ko -

num la na ca ğı böl ge de ön ce lik le dü bel pi mi ne uy gun de lik açıl -

mak ta dır. Da ha son ra bu de li ğe dü bel ta kıl dık tan son ra dü bel

üze rin de ki de lik ten dü bel çi vi si ta kı la rak is te ni len sa bit le me iş -

le mi ger çek leş ti ril mek te dir.

Mev cut uy gu la ma la rın; ön ce den bir del me iş le mi zo run lu lu ğun -

dan do la yı ila ve iş çi lik, za man kay bı, özel del me ekip man la rı,

del me uç la rı ve bu tür del me iş lem le ri nin bi na ya pı sal da ya nı mı

üze rin de olum suz et ki le ri ol mak ta dır. İş gü ven li ği ba kı mın dan,

yük sek ya pı la rın dı şın da is ke le üze rin de del me iş le mi sı ra sın da,

ça lı şa nın den ge si ni yi ti re rek ve har ca nan ener ji ve dik kat ten

do la yı iş ka za sı na se bep ol ma sı, mev cut uy gu la ma nın en önem li

olum suz yön le ri ni teş kil et mek te dir. Ay rı ca uy gu la ma sü re si nin

uza ma sı na bağ lı ola rak gü rül tü emis yon sü re si nin uza ma sı, is -

ke le, per so nel ma li yet le ri nin art ma sı ve pro je tes lim sü re sin de

ge rek siz uza ma sı söz ko nu su ol mak ta dır.

Avan taj la rı 
Man to la ma iş le mi nin mon ta jın da

kul la nı lan dü bel ler le il gi li yu ka rı -

da sa yı lan prob lem ler ve mev cut

çö züm le rin ye ter siz li ği ne de niy le,

Al for Plas tik ola rak del me ge rek -

tir me yen ta ban ca çak ma dü be li

ge liş tir dik. Ürü nü mü zün en be lir -

gin özel li ği ha len kul la nıl lan kla sik

dü bel ler den fark lı ola rak sa bit le -

ne ce ği böl ge den de lik de lin me si -

ne ge rek ka lın ma dan gaz tah rik li

bir el ale ti va sı ta sıy la çe lik çi vi

dar be et ki siy le dü be lin yü ze ye sa -

bit len di ril me si dir.

Ürü nü mü zün di ğer ama cı, fark lı kat man la rın ya pı yü ze yi ne me -

ka nik ola rak bağ lan ma sı es na sın da, alt ya pı yü ze yin de de lik

açıl ma sı na ge rek kal mak sı zın, dar be et ki siy le me tal çi vi nin yü -

ze ye sap lan ma sı dır. Ge le nek sel yön tem le dört iş lem ile bi ti ri len

dü bel yer leş tir me iş le mi, bu sa ye de tek iş le me düş mek te dir. Ay -

rı ca ço ğu dü bel le me sis te min de bu lun ma yan çak ma son ra sı çi -

vi ya ta ğı nın ko run ma sı özel li ği bu ürü nü müz de mev cut tur. Çi vi

ya tak ka pa ğı dü bel le ri miz ile bir lik te gel mek te dir. Uy gu la ma

son ra sı bu ka pak ka pa tı la rak çi vi nin ko roz yo na uğ ra ma sı ve bi -

na yü ze yi ne ısı ve sı vı ge çi şi nin önü ne ge çil mek te dir.

Kla sik dü bel le me sis tem le -

ri nin ak si ne da ha az yer

kap la dı ğın dan çak ma dü bel

kul la nı mı nak li ye ma li ye ti,

çe lik çi vi le me sis te mi kul la -

nıl dı ğın dan yük sek tu tun ma mu ka ve me ti, uy gu la ma sü re si nin kı -

sal ma sın dan do la yı da ma li yet ta sar ru fu ve gü rül tü de ğer le ri nin

azal ma sı şek lin de kul la nı cı ya ge ri dön mek te dir.

A





es to ran, lo kan ta, ka fe, bar, ta ver na, ye mek ha ne gi bi

yer ler de gü rül tü ve akus tik prob lem le riy le sık sık kar -

şı la şı rız. Hiç kim se çor ba sı nı içer ken ku lak la rı na tı kaç

tak mak is te mez. Hoş bir am bi ans ya ka la ya bil mek için res to -

ran lar da akus ti ğin de mü kem mel ol ma sı ge re kir.

Res tau rant Akus tik ve Gü rül tü Ya lı tı mı
Res to ran lar da gü rül tü ve akus tik ne dir, ne re ler de ya pı lır?:

Res to ran lar eğer bir ko nu tun al tın da ise ve ya bir otel oda sıy la

bi ti şik ise bu res to ran da olu şa cak gü rül tü nün ona bi ti şik alan -

da ra hat sız lık oluş tur ma ma sı için gü rül tü ya lı tı mı ya pı lır. Gü -

rül tü ya lı tı mı oda için de oda lar ya pı la rak sağ la na bi lir. Res to ra -

nın için de ki gü rül tü, res to ra nın du var, ta van ve dö şe me le rin -

den yan sı ya rak eko ve yan sı ma se si ni art tı rı yor sa akus tik ya lı -

tı mı yap mak ge re kir. Akus tik ya lı tı mı res to ran da ki yan sı tı cı yü -

zey le rin (cam, sı va, mer mer, me tal, al çı pa no gi bi) akus tik özel -

li ği olan mal ze me ler le (cam yü nü, taş yü nü, sün ger gi bi ) kap -

lan ma sıy la el de edi le bi lir.  

Akus tik De ğer ler, Gü rül tü Dü zey le ri, Ce za lar
Otel ve ko nak la ma te sis le ri nin res to ran la rı için 35 dB, eği tim

te si si ye mek ha ne si, lo kan ta lar için 45 dB iç or tam gü rül tü se -

vi ye si için sı nır de ğer le ri dir. Mut fak la rın ser vis bö lüm le ri için

70 dB,  ye mek ha ne için 60 dB ka bul edi le bi lir gü rül tü dü ze yi -

dir. Dis ko tek, dü ğün sa lon la rı, ku lüp ler, lo kan ta lar, bar lar, gi bi

ka mu ya açık yer ler de elek tro nik ola rak yük sel til miş mü zik ses -

le ri nin ses se vi ye le ri kay na ğın he men ya kı nın da 90 dBA'yı aşa -

maz. ABD’de elek tro nik ses yük sel ti ci le rin den kay nak la nan gü -

rül tü se vi ye si, ge ce 23.00 ile sa bah 07.00 ara sın da 50 de si be -

li, di ğer za man lar da 70 de si be li aşa ma mak ta dır. Yer leş me böl -

ge le rin de ko nut lar, otel ler gi bi din len me te sis le ri ve di ğer has -

sas ya pı la rın bu lun du ğu çev re ler de ya yı lan bu ses le rin de ğer -

le ri, mev cut ar ka plan (so kak) gü rül tü sü dü zey le ri ni (ge ce: 55

dB, gün düz 65 dB ABD so kak li mit le ri) 5 dBA'dan faz la aşa ma -

ya cak bi çim de kon trol al tı na alın mak ta dır. Me ka nın dış sı nır la -

rın da da 60 dB geç me me li dir. Yaz ay la rın da al ter na tif ola rak

ku ru lan bü yük eğ len ce ça dır la rı ise gü rül tü kir li li ği ne ne den ol -

ma ma sı için şe hir dı şı na ko nuş lan dı rıl mak ta dır.

R
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Bu sı nır la rı aşan lar için yet ki li ida re ler pa ra, me ka nın ka pa tıl -

ma sı, ha pis, ses sis tem le ri ne ve ekip man la rı na el koy ma gi bi

ce za lar ve re bil mek te dir ler. İş let me le re ise mü zi ğin dı şa rı ya ile -

ti mi ni en az se vi ye ye in di re cek ko şul la rı sağ la ma dık la rı sü re ce

ça lış ma ruh sa tı ve ril me mek te dir. Ki mi za man ise açık me kan -

la rın ka pa lı me ka na dö nüş tü rül me si ge re ke bi lir. Res to ran ça lı -

şan la rı da Ça lış ma Ba kan lı ğı’na gö re 8 sa at 80 dB’lik gü rül tü -

den faz la sın da ça lış tı ra la maz.

Res to ran lar da Gü rül tü yü Oluş tu ran Unsurlar
ve Ra hat sız Olan lar 
Buz yap ma ma ki ne si, bu la şık ma ki ne si, HVAC si tem le ri nin

uğul tu su gi bi kay nak lar res to ran lar da ki di ğer gü rül tü kay nak -

la rı dır. Res to ran lar da kul la nı la cak Isıt ma so ğut ma sis tem le ri

de mi ni mum gü rül tü üre ten ekip man lar ol ma lı dır. Bun la rın ha -

va ka nal la rı gi bi kı sım la rı da akus tik ya lı tım lar la ol ma sı ge re -

ken de ğer le re in di ril me li. Nor mal in san ko nuş ma sı 45-50 db

ol ma sı na rağ men, ya pı lan bir araş tır ma da res to ran iç gü rül tü -

le ri 50- 90 dB (A) bu lun muş tur. Lüks res to ran lar da akus tik ya -

lı tım ya pıl dı ğın dan ben ze ri ya lı tım sız res to ran la ra gö re 20

dB’lik da ha kon for lu bir or tam oluş mak ta dır. Res to ran lar için iç

gü rül tü se vi ye si nin en faz la 60 dB ol ma sı öne ri lir. 

Çok sa yı da in sa nın bu lun du ğu ufak, par lak, sert bir bi ri ne pa ra -

lel yü zey le rin bu lun du ğu res to ran lar da eko bir prob lem dir.

Mut fak lar gü rül tü lü ha cim ler dir. Mut fa ğa ya kın ma sa lar ise

müş te ri ta ra fın dan is ten me yen ma sa lar dır. Yük sek ses li mü zik

ya yı nı da ko nuş ma la rın an la şıl ma sı nı zor laş tı rır.

Bir araş tır ma ya gö re res to ran lar da ki gü rül tü nün %55’i di ğer

in san la rın, %30’u mü zik, % 5’i san dal ye, % 5’i bar dak ça tal, %

5’i mut fak ser vis se si ola rak da ğıl dı ğı nı tes bit et miş tir. Res to -

ran lar da se çi len du var, ta van ve dö şe me mal ze me le ri gü rül tü -

nün da ha çok yan sı ma sıy la da ha gü rül tü lü bir or tam oluş tu ra -

bi lir. Res to ran, ka fe ve bar lar da re ver be ras yon sü re si nin 1 sa -

ni ye nin al tın da ol ma sı öne ri lir (AS/NZ 2107:2000). Ses yu tu cu

mal ze me le rin yü zey le re kap lan ma sı re ver be ras yon sü re si ni

azal tır ken yan sı tı cı yü zey ler sü re nin uza ma sı na se bep olur.

Akus tik ya lı tı mı ol ma yan res to ran lar da ar ka pla nın da ki ta bak

ça tal gü rül tü le ri, mü zik ses le ri ve di ğer müş te ri le rin ses le ri yü -

zün den in san lar nor mal ko nuş ma dü zey le ri nin üze rin de yük -

sek şid det li bir ses le ko nuş mak zo run da ka lır lar. Bu da iç or tam

gü rül tü sü nün art ma sı na se bep olur. Ve ra hat sız, kon for suz bir

res to ran iç or ta mı olu şur. Res to ran özel, sa mi mi ye mek ye me

or ta mı nı sağ la ya maz ha le ge lir ve bu du rum müş te ri kay bet -

me ye ne den olur. 

Ne ler Ya pı la bi lir?
Ta van akus tik bir mal ze me ile kap la na bi lir. Sı va lı ve me tal yü -

zey ler akus tik açı dan çok za yıf mal ze me ler dir. Ah şap bun la ra

gö re da ha iyi ol ma sı na rağ men akus tik açı dan ye ter siz dir. Du -

var la ra ar ka sı akus tik mal ze me ler le kap lı tab lo ası la bi lir. Cam

alan la rı tül per de ile ka pa tı la bi lir. Ze min de mer mer, se ra mik

akus tik açı dan en za yıf mal ze me ler dir. Ze mi ne te miz lik prob le -

mi ol ma ya cak sa ha lı se ri le bi lir ya da ayak ses le ri ni azalt mak

için yu mu şak kau çuk baz lı kap la ma lar ile kap la na bi lir. Res to -

ran da ta di lat ya par ken de dik kat et mez ve çok yan sı tı cı ele -

man lar kul la nı lır sa res to ra nın iç akus ti ği bo zu la bi lir. 

So nuç
Gü rül tü lü bir res to ran de mek mut suz bir müş te ri de mek tir.

Res to ran lar da ki gü rül tü kon trol edi lir se res to ra na müş te ri le -

rin gel me si için çe kim oluş tu ra cak am bi yans su nu lur,  ken di le -

ri ni kon for lu bir or tam da his set me le ri ni sağ la ya cak me kan

oluş tu ru lur. Müş te ri le rin mut lu ay rıl ma la rı nı sağ la ya cak si pa -

riş emir le rin de ki ha ta la rın azal tıl ma sı na yar dım cı olur, ye te -

nek li per so ne li el de tu ta bil mek için sağ lık lı bir or tam sağ lar.
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illi Boya Yalıtım Grubu ve WWF Türkiye, İklim Değişiklikleri ve Enerji Tasarrufu Konusunda Bilinçlendirme

Çalışmaları Kapsamında Isparta’ya çıkarma yaptı. Bu yıl içinde gerçekleşen Konya, Bursa ve Erzurum semi-

nerlerinden sonra “DAHA İYİ BİR DÜNYA” projesinin 4. durağı Isparta oldu.  İklim değişikliği ile mücadelede

enerji verimliliği ve ısı yalıtımının öneminin anlatıldığı seminerlerde özellikle Isparta’nın ve Türkiye’nin mevcut duru-

mu da masaya yatırıldı. Isparta Makine Mühendisleri Odası’nda düzenlenen seminerde iklim değişikliği ve enerji ver-

imliliğine odaklanıldı. Makine Mühendisleri Odası Başkanı Hasan Akıllı, Mimarlar Odası Başkanı Merve Kuyu, ENVER

Derneği Başkanı Alaattin Erkoç ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Şükrü Başdeğirmenci açılış konuş-

malarında enerji verimliliği önlemlerinin önemine değindiler.

Filli Boya Yalıtım Grubu Genel Müdür Yardımcısı Gülay

Dindoruk “Binalarda Enerji Verimliliği ve İyi Uygulama Örnekleri” başlıklı sunumunda

“Binalarda doğru ısı yalıtım sistemleri yapılmasının tüm sektör profesyonellerinin

sorumluluğu olduğunu” söyledi. Dindoruk doğru yaptıkları ısı yalıtım sistemleri ile Filli

Boya olarak son 10 yılda 590 milyon m3 doğalgaz, 600 Milyon TL tasarruf, 1.26 Milyon

ton daha az karbonsalımı gerçekleşmesini sağladıklarını belirtti. Dindoruk konuş-

masında Isı yalıtımının kalınlıklarının dünyadaki standartların 15 cm’e ulaştığını,

Türkiye’de ise bu standartların çok gerisinde olduğumuzu vurguladı.

WWF-Türkiye İklim ve Enerji sorumlusu Mustafa Özgür Berke, sera gazı emisyonların-

daki artış eğiliminin devam etmesi halinde 2060 yılında ortalama sıcaklıklardaki artışın 4°C’yi aşacağını belirtti. Atatürk Üniversitesi’nden

Doç. Dr. Kemal Çomaklı ve Makine Mühendisleri Odasından Doç. Dr. Ahmet Coşkun, Türkiye ve Isparta ili özelinde kazanç sağlayan optimal

ısı yalıtım kalınlıklarını 10 cm mertebelerinde olduğunu açıkladı. İnşaat Mühendisleri Odası’ndan Tuncay Güler Isparta özelinde ısı yalıtımı

ve enerji verimliliği konusunda durum analizi, karşılaşılan zorluklar ve iyileştirme önerileri üzerine sunumunu gerçekleştirdi. 

“Daha İyi Bir Dünya” Projesi Isparta’da

F

illi Boya Yalıtım tarafından ücretsiz olarak sunulan "termal kamera"

hizmeti, sıcaklık ölçüm özelliği ile binaların yalıtım ve ısı sorunlarını ortaya

çıkarıyor. Dış cephe ve çatılarda kızılötesi ışınlarla hava akımı veya rutubet

kaynaklı sorunları tespit ederek yalıtıma ihtiyaç olan bölgeleri işaret ediyor.

Infrared görüntüleme yapabilen termal kameralar sayesinde ısı yalıtımı yetersiz

binalarda meydana gelen ısı kaçakları görülebiliyor. Ölçüm için gerekli ortam

koşullarının sağlanması durumunda; termal kameralar ile elde edilen analizler

doğru ısı yalıtım sistemlerinin farkını ortaya koyduğu gibi, ısı yalıtımsız ya da

yetersiz ısı yalıtımına sahip binalarda ısı

kaçaklarından dolayı enerji kayıpları

tespit edilebiliyor. Enerji tasarrufuna ve

hava kirliliğini azaltmaya katkı sağlayan ısı yalıtım sistemlerinin ihtiyaca yönelik kul-

lanımını belirleyen bu hizmeti, Filli Boya Yalıtım tüketicilere “ücretsiz” olarak sunuyor.

Türkiye’de yaklaşık 15 yıldır kullanılan termal kamera teknolojisi, gözle görülemeyen alan-

ları ekrana yansıtarak sorunların ilerlemeden çözülmesini sağlıyor. Filli Boya Yalıtım’ın

teknik elemanları tarafından çekimler yapıldıktan sonra bilgisayar ortamına aktarılan

görüntülerle binaların termik açıdan bütün zayıf noktalarını tespit etmek mümkün.

Resimler üzerinde yapılan değerlendirmeler sonucunda uzmanlar tarafından gerekli ana-

lizler yapılıyor ve konut sahipleriyle paylaşılıyor. Bu sayede tüketiciler, binalarındaki ısı

kayıplarını birebir görerek alınması gereken önlemler konusunda bilinçleniyor ve yalıtım yaptırarak bu kayıpların nasıl önlendiğini

daha iyi algılıyor.     Filli Boya Danışma Merkezi: 444 1 222

Filli Boya Yalıtım’dan Tasarruf Sağlayacak Ücretsiz Hizmet:
Termal Kamera
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Gül  Şenel
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ü nü müz de ya pı la rın fark lı laş ma ve pres ti ji açı sın dan,
pro je nin içe ri ği ne ye şil ça tı kon sep ti ek len me si eği li mi
git tik çe art mak ta dır. İn şa at sek tö rün de ya şa nan bü yük

re ka bet özel lik le ko nut pro je le ri nin ni te lik le ri nin ço ğal tıl ma sı,
Av ru pa – ABD norm la rın da Le ed ve Bre am ser ti fi ka la rı na sa hip
ol ma is te ği ile ben zer pro je ler ara sın da ter cih edil me aşa ma sın -
da ye şil ça tı lar önem li bir rol oy nu yor. Bü yük kent ler de git tik çe
do ğa dan uzak la şan ka la ba lık si te ha ya tı nı, eko lo jik şe hir leş me -
yi des tek le yi ci ta sa rım lar ya ra ta rak ye şil ça tı lar ile ta mam lı yor
ve kay be di len do ğal gü zel lik le ri bir par ça da ol sa do ğa ya ge ri
ver miş olu yo ruz. Te ras ve bal kon la rın ye ni dep rem ya sa la rı na
gö re ya pım zo run lu lu ğu ile ko nut la rın ne fes alan tek açık alan -
la rı nın ta sa rı mın da ya ra tı cı  kat  bah çe le ri   oluş tu ra rak   do ğa -
yı  bal kon  ve  te ras la ra  ta şı mış  olu yo ruz. Pek çok pro je, ko nut
sa hip le ri ne bal kon la rı, or tak alan ola rak  kul la nı lan  me kan la rın
te ras la rı, ka pa lı  oto park  üst le ri ve  ha vuz  çev re le ri  olan  bö -
lüm le ri   bah çe  ça tı  ola rak  ye şil len di ril miş  tes lim  edi yor. 

Gi de rek iv me ka za nan ye şil ça tı kon sep ti ne 2012 yı lın dan iti ba -
ren BTM Op tig re en ye şil ça tı sis te mi ola rak op ti mum çö züm
öne ri le ri su nu yo ruz. Ya pı laş ma ile do ğa dan is te me den de ol sa
alı na nı, BTM Op tig re en sis tem ile do ğa ya ia de ede rek do ğal ya -
şam alan la rı ya ra tıl ma sın da önem li bir rol üst le ni yo ruz. Ay nı za -
man da ener ji ta sar ru fu sağ lan ma sı ve kar bon sa lı nı mı nın en
aza in dir gen me si ile il gi li ola rak üze ri mi ze dü şen gö re vi ye ri ne
ge ti ri yo ruz. Ge le cek ne sil ler için da ha te miz, sağ lık lı ve  gör sel -
li ği zen gin bir ya şam ya ra tı yo ruz.

Bah çe ça tı pro je le ri mi ze bir ör nek ola rak, Ya lo va 'da  şeh rin  gü -
rül tü  ve  stre sin den  uzak, do ğay la  içi çe, ka li te li, sa kin  bir  ya -
şam  su nan  Apec  Çe lik  fir ma sı nın Sa ku ra Park Ev -
le ri ko nut  pro je sin de  sos yal  te sis
alan la rı üze ri  ve  ha vuz  çev re sin de
ye şil  alan  çö züm le rin de  BTM  Op -
tig re en  sey rek  ye şil len dir me sis te mi
uy gu la ma sın dan bah se de ğiz. Ba yi miz
Le vent İn şa at'ın  mal ze me  sa tı şı nı
ger çek leş tir di ği pro je de, su  ya lı tı mı
ve  bah çe  ça tı  uy gu la ma la rı  şan ti ye -
nin ekip le ri ta ra fın dan  ya pıl dı. BTM ola -
rak tek nik uz man kad ro muz ile  uy gu la -
ma  baş lan gı cı ve kon tro lü des te ği  sun -
duk. Mev cut  1200 m2 te ras  alan üze rin -
de  su  ya lı tı mı  kat man la rı  ola rak  sı ra sıy -

la  BTM  Bi tü mer  As tar, PP3000  bi tüm lü  ör tü  ve Bo ta nik
PP3000 ör tü (DIN 4062 bel ge li kök tut ma özel lik li APP kat kı lı
bi tüm lü ör tü), TS 11758-2 uy gu la ma  stan dar dı na uy gun dö şen -
di. Da ha son ra sey rek ye şil len dir me ve se dum bit ki len dir me ye
yö ne lik BTM  Op tig re en sis tem bi le şi len le ri  uy gu la ma sı  ya pıl -
dı. Su ya lı tım kat man la rı üze ri ne dre ne  olan  faz la  su yu  tu ta -
cak  ve  süz geç le re  yön len di re cek  RMS  300 (min. 2  lt su tut -
ma özel lik li) nem tu tu cu  şil te  bir bi ri  üze ri ne  10 cm  bin di ri le -
rek  se ril di. Üze ri ne top rak tan  sü zü len su la rı de po la ma  ve  de -
lik le ri  ara cı lı ğı  ile  aşa ğı ya  faz la sı nı dre ne ede cek  FKD 25 (25
mm  çift  ka de me li  dre naj lev ha sı) min. 1 sı ra bir bi ri içi ne  bin -
di ri le rek  uy gu lan dı. Sis te min en üst  kat ma nı  ola rak  fil tre ve
ayı rı cı gö rev üst le nen Type 105 sis tem fil tre si bir bi ri  üze ri ne  10
cm bin di ri le rek  se ril di. Bu nok ta dan son ra fir ma nın  pey zaj  eki -
bi nin te min et ti ği 30 –35 cm’lik  ye şil ça tı sis te mi ne uy gun top -
rak  kat ma nı ek le ne rek bit ki ta ba ka sı nın alt ze mi ni oluş tu rul du.
Pro je ye özel se çil miş bit ki, çi çek ve çim eki mi, uz man  pey zaj
ekip le ri ta ra fın dan önü müz de ki ba har ay la rın da ta mam la na cak. 

Bu gün top lam da 35.000 m2 do ğal  ye şil  alan  kul la nı mı na  ila -
ve, 1200 m2 ye şil te ras ça tı bah çe si  ola rak BTM  Op tig re en  ye -
şil  ça tı  sis tem le ri  ile  bu projede çö züm  or ta ğı ol ma nın gu ru -
ru nu ya şı yo ruz. Te ras  ça tı lar dı şın da, de ği şik eğim ler de ki alan -
la ra özel  sis tem çö züm le ri miz  ile  BTM  ve Op tig re en iş bir li ği -
ni da ha  pek  çok pro je de gö re cek si niz, Ye şil ça tı la ra  ha yat ve -
ren  çö züm  or ta ğı nız ola rak, bi zi iz le me ye de vam edi niz.

G
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Selda Evrimler
İnş. Yük. Müh. 

Proje ve Teknik Paz. Müd.
Grofen A.Ş. Kentsel Dönüşümde Yalıtım

ent sel Dö nü şüm Ne dir?
Dün ya da Kent sel Dö nü şüm kav ra mı ilk ola rak ikin ci

Dün ya Sa va şı’nın kent ler de ya rat tı ğı  sos yal ve eko no -

mik yı kım la rın ar dın dan ye ni bir ya pı lan ma sü re ci ne gi ril me si

ile or ta ya çık tı. Gü nü müz de kent sel dö nü şü mü en ge nel an la -

mıy la “za man sü re ci içe ri sin de es ki yen, köh ne yen, yıp ra nan ya

da po tan si yel ar sa de ğe ri mev cut üst ya pı de ğe ri nin üze rin de

sey re den ve ço ğu kez yay gın bir yok sun lu ğun hü küm sür dü ğü

kent do ku su nun, alt ya pı sı nın sos yal ve eko no mik prog ram lar

ile oluş tu rul du ğu bir stra te jik yak la şım için de, gü nün sos yo -

eko no mik ve fi zik sel şart la rı na uy gun ola rak ye ni len me si, de -

ğiş ti ril me si, ge liş ti ril me si, ye ni den can lan dı rıl ma sı ve ba zen de

ye ni den oluş tu rul ma sı ey le mi” ola rak ta nım la mak müm kün dür

(Öz den, 2002). 

Kent sel Dö nü şüm Kav ra mı nın
Tür ki ye’de Ge li şi mi 
Ül ke miz de ise 1980’ler den iti ba ren ge ce kon du böl ge le rin de ki

dö nü şüm le bir lik te baş la yan ve  2000’ler le bir lik te yo ğun ola -

rak ko nu edi len kent sel dö nü şüm ge rek sin me si nin or ta ya çı kı -

şı nın te mel ne den le ri ni dört grup ta top la na bil mek te dir. Bun lar

göç, ya sa dı şı ya pı lan ma, kent mer kez le ri nin ve es ki kent par -

ça la rı nın so run la rı ile afet ler, özel lik le dep rem dir. Ül ke miz de

1950 yıl la rın da sa na yi ala nın da ge liş me ler ya şa nır ken ta rım

sek tö rün de ma ki ne leş me ye bağ lı ola rak iş gü cü ta le bi azal mış

kır sal alan lar dan kent le re göç ler baş la mış tır. An ka ra, İs tan bul

ve İz mir gi bi bü yük şe hir le re olan göç ha re ket le ri bu şe hir le rin

kon trol süz bü yü me si ne yol aç mış ve ge ce kon du laş ma sü re ci -

ne gi ril miş tir.  Kent mer kez le ri ve ge ce kon du böl ge le rin de dö -

nü şüm kav ra mı nın gün de me gel me siy le 1984 yı lın da çı ka rı lan,

2981 sa yı lı “İmar ve Ge ce kon du Mev zu atı na Ay kı rı Ya pı la ra Uy -

gu la na cak Ba zı İş lem ler ve 6785 Sa yı lı İmar Ka nu nu nun Bir

Mad de si nin De ğiş ti ril me si Hak kın da ki Ka nun”, bu ko nu da

önem li rol oy na mış tır. 1980’le rin so nun da, ıs lah imar plan la rı -

nın ya nı sı ra kent sel dö nü şüm pro je le ri de be le di ye le rin gün de -

min de yer al ma ya baş la mış tır. Dik men Va di si Kent sel Dö nü -

şüm Pro je si, ge ce kon du böl ge le ri için ha zır la nan ilk kent sel dö -

nü şüm pro je si ör ne ği ol muş tur.

Tür ki ye’de Kent sel Dö nü şüm pro je le rin de ve il gi li pro je ler de

1980’li yıl lar dan son ra yü rür lü ğe gi ren çe şit li ya sa lar da ya nak

ola rak alın mak ta dır. Bu ko nu da en son ola rak 19.06.2012 Ba -

kan lık ya zı sı ile start ve ri len 6306 sa yı lı Afet Ris ki Al tın da ki

Alan la rın Dö nüş tü rül -

me si Hak kın da Ka nun

ağır lık lı ola rak gün dem

oluş tur muş tur.  2011 yı -

lın da 7.2’lik Van dep re -

mi son ra sın da 6 ay da

ha zır la nan ka nu nun çı -

ka rıl ma ne de ni  “bir da -

ha can kay bı ya şan ma -

ma sı için afet ris ki al tın -

da ki alan lar ile bu alan

dı şın da ki risk li ya pı la rı

sağ lık lı ve gü ven li ya -

şam çev re le ri ne dö nüş -

tür mek” ola rak açık lan -

mak ta dır.  Tür ki ye’de 19

mil yon ko nut sto ğu bu -

lun mak ta dır. Söz ko nu -

su ka nun la 2000 yı lın -

dan son ra ya pı lan 5 mil -

yon ko nut dı şın da 14

mil yon ko nu tun afet ris -

ki açı sın dan 20 yıl da in -

ce len me si he def len -

mek te dir. Dep rem ta sa rı mı nın ye ter siz ol du ğu bi na lar,  mal ze -

me da ya nı mı ye ter siz olan ve mü hen dis lik hiz me ti al ma yan ya -

pı lar da hil 6.5 mil yon ko nu tun ye ni len me si ve ya güç len me si

ge rek ti ği bil di ril mek te dir.  Kent sel Dö nü şüm ön ce lik le 1. de re -

ce dep rem ku şa ğın da yer alan ve nü fus yo ğun lu ğu faz la olan

il ler den baş la ya cak tır. Bu kap sam da İs tan bul, Ko cae li, Sa kar -

ya, Bur sa ve İz mir il le ri miz ön ce lik li il ler olup fay hat la rı, sel ve

he ye la na ma ruz böl ge ler gi bi afet risk le ri nin faz la ol du ğu alan -

lar tes pit edi le cek ve uy gu la ma la ra tes pit ler doğ rul tu sun da

baş la na cak uy gu la ma aşa ma aşa ma ül ke ge ne li ne ya yı la cak tır.

Ka nun la il gi li uy gu la ma la ra 5 Ekim 2012 ta ri hin de 35 il de start

ve ril miş olup 65 nok ta da 6500 bi rim ko nu tun ye ni len me si

plan lan mak ta dır. İlk etap ta 700-800 bi na yı kı la cak olup bunun

%50’si ka mu bi na sı dır.

Kent sel Dö nü şüm Pro je le rin de Su Ya lı tı mı ve
Di ğer Ya pı Kim ya sal la rı nın Ye ri ve Öne mi 
Tür ki ye’de ya şa nan dep rem ler Kent sel Dö nü şüm ile il gi li 6306

sa yı lı ka nu nun yü rür lü ğe gir me sin de bü yük et ken ol muş tur. 17

K
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Ağus tos 1999 Mar ma ra dep remi son ra sın da ya pı lan araş tır ma -

lar be to nar me ya pı lar da ki yı kı cı et ki de ko roz yon var lı ğı nın

önem li bir un sur ol du ğu nu gös ter miş tir. Ko roz yon do na tı nın

ok sit len me si dir. Do na tı da mey da na ge len ko roz yon son ra sın -

da önem li ke sit ka yıp la rı nın ya nın da do na tı-be ton ade ran sı da

za man la yok ol mak ta dır. Bu nun so nu cu bir bü tün ola rak ça lış -

ma sı ge re ken do na tı ve be ton bir bi rin den fark lı dav ran ma ya

baş la mak ta dır. Ta şı yı cı ele man lar da do na tı ko roz yo nu so nu cu

olu şan ade rans dü şük lük le ri ne de niy le za man la ya pı nın ta şı ma

gü cün de önem li öl çü de azal ma lar oluş mak ta dır. Be to nar me

ele man lar da do na tı ko roz yo nu nun se be bi ru tu bet, su, ok si jen,

kar bon di ok sit ve klor un sur la rı nın ko ru yu cu ta ba ka yı ya ni pas -

pa yı be to nu nu ge çe rek do na tı ya ulaş ma sı dır. Bu ge çi şi ön le -

me nin en ko lay yo lu pas pa yı be to nu nu boş luk suz ve ge çi rim -

siz kıl mak tır. 

Bu ne den le ye ni in şa edi le cek ya pı lar da do na tı ko roz yo nu nun

oluş ma ma sı için alın ma sı ge re ken ted bir ler ara sın da, 

• Ge çi rim siz yük sek ka li te de (en az C30) be ton kul la nı mı 

• Be ton da kat kı tü rü ola rak ko roz yon in hi bi tör le ri nin kul la nıl -

ma sı, 

• Be to nun kul la nım ama cı na gö re yü ze yi nin ko ru yu cu kim ya -

sal lar la kap lan ma sı (su ve nem ya lı tı mı vs.) sa yı la bi lir. 

Ko roz yon ha sa rı nın mev cut ya pı lar da ol ma sı
du ru mun da 
• Ze min su yu var ise ya lı tım ve dre naj ön lem le riy le su yun be -

ton la te ma sı ke sil me li dir. 

• Ta şı yı cı sis tem de ki do na tı lar da ko roz yon ne de ni ile bü yük bir

çap kay bı nın bu lun ma ma sı du ru mun da, pas pa yı be to nu te miz -

len me li, do na tı nın or ta ya çı kar tı lıp böl ge nin ko roz yon in hi bi -

tör le ri kat kı lı ta mir harç la rı ile ona rı mı ya pıl ma lı dır. 

Kent sel Dö nü şüm Pro je le rin de
Isı Ya lı tı mı nın Ye ri ve Öne mi 
25 Şu bat 2012 ta rih li Res mi Ga ze te’de ya yın la nan “Ener ji Ve -

rim li li ği Stra te ji Bel ge si 2012- 2023”e gö re ha len ısı ya lı tı mı iç

pa zar ci ro su nun yak la şık 1,25 mil yar do lar ol du ğu ve bu nun la

yıl da yak la şık 50 mil yon m2’lik ya lı tım ya pı la bil di ğinin tah min

edil di ği be lir til mek te dir. Sek tö rün bu ka pa si te si ile yıl da en az

400.000 or ta la ma ko nu tun ya lı tıl ma sı müm kün gö rül dü ğü, bi -

na la rın ye ter siz ya lı tım la rın dan do la yı ısıt ma ve so ğut ma

amaç lı ener ji kul la nı mın da ki ta sar ruf po tan si ye li nin ül ke miz

eko no mi si ne ka zan dı rı la bil me si için mev cut bi na la rın ka de me li

ola rak ya lı tıl ma sı ge rek ti ği de ğer len di ril mek te dir.

Bel ge ile 2023 yı lın da Tür ki ye’nin Gay ri Sa fi Yurt İçi Ha sı la

(GSYİH) ba şı na tü ke ti len ener ji mik ta rı nın (ener ji yo ğun lu ğu -

nun) 2011 yı lı de ğe ri ne gö re en az %20 azal tıl ma sı he def len -

mek te dir. Ay nı bel ge de “2023 yı lın da, Kent sel Dö nü şüm Ka nu -

nu ve Dep rem Yö net me li ği kap sa mın da kul la nı la bi lir ni te li ği

ha iz olan bi na lar ara sın dan; bü yük şe hir mü ca vir alan la rın da

olup her yıl yü rür lü ğe ko nu lan Ya pı Yak la şık Bi rim Ma li yet le ri

Hak kın da ki Teb liğ’de ta nım la nan ya pı grup la rı ara sın dan ya pı

grup sı nı fı 3. sı nıf ve ya üze ri olan ko nut lar ile bir lik te, top lam

kul la nım ala nı 10.000 m2 üze rin de ki ti ca ri ve hiz met bi na la rı -

nın ta ma mın da, yü rür lük te ki stan dart la rı sağ la yan ısı ya lı tı mı

ve ener ji ve rim li ısıt ma sis tem le ri bu lu na cak tır” de nil mek te dir.

So nuç ola rak 25 Şu bat 2012 ta rih li Res mi Ga ze te’de ya yım la -

nan “Ener ji Ve rim li li ği Stra te ji Bel ge si 2012- 2023” ile ısı ya lı tı -

mın da ki ulu sal he def le ri miz ve ya sal da ya nak lar or ta ya ko nul -

muş tur. Kent sel Dö nü şüm Pro je le ri de ulu sal ener ji ta sar ru fu

po li ti ka mız da he def le ri mi zi tut tur ma mız açı sın dan önem li fır -

sat lar dır. Grofen, kent sel dö nü şüm pro je le rin de ya lı tı mın ye ri

ve öne mi ni vur gu la mak, bu ko nu da tü ke ti ci ve uy gu la yı cı far -

kın da lı ğı ya rat mak adı na gö rev bi lin ci içe ri sin de ça lış ma la rı nı

sür dür mek te dir.  

Kay nak lar: Tür ki ye’de Kent sel Dö nü şü mün Uy gu la na bi lir li ği

Üze ri ne Dü şün ce ler, Pe lin Pı nar Öz den, I.Ü.

-Si ya sal Bil gi ler Fa kül te si Der gi si No:35 (Ekim 2006)

-Ener ji Ve rim li li ği Stra te ji Bel ge si, 2012-2023, 25 Şu bat 2012

ta rih li Res mi Ga ze te 

-Dün ya da Kent sel Dö nü şüm Uy gu la ma la rı, A.Şiş man, D. Ki ba -

roğ lu, TMMOB Ha ri ta ve Ka das tro Mü hen dis le ri Oda sı 12. Tür -

ki ye Ha ri ta Bi lim sel ve Tek nik Ku rul ta yı 11-15

Ma yıs 2009, An ka ra

-Pro je Mü hen dis le ri ne Çağ rı: Do na tı Ko roz yo nu na Kar şı C30

Kul la nın, Prof Dr. Er bil Öz te kin , İMO Bül ten 53. Sa yı 

- İs tan bul’da Dep rem Son ra sı Ya pı lan İn ce le me ler de Kar şı la şı -

lan Ko roz yon Ha sa rı Üze ri ne Bir İn ce le me, Tur gay Çoş gun İÜ

Mü hen dis lik Fa kül te si, İn şa at Mü hen dis li ği Bö lü mü
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AP Bölge Kalkınma İdaresi ile İYEM “İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi” arasında yapılan protokol doğrultusunda GAP Bölgesi'ndeki

uygulayıcı kurumların kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla 9 farklı ilden profesyonellerin katıldığı yalıtım eğitimlerinin

ilki 3-7 Aralık tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi. Yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim ve kullanımın yaygınlaştırılması,

“Ekonomik Kalkınmanın Gerçekleştirilmesi” başlıklı gelişme ekseni altında bulunan eylemlerden biri olarak GAP Eylem Planı’nda yer alıy-

or. Bu “eylem” kapsamında, ilk olarak GAP BKİ (Bölge Kalkınma İdaresi) tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile işbir-

liği içerisinde “Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımının ve Enerji Verimliliğinin Arttırılması” konu-

lu proje geliştirildi. Bu doğrultuda GAP BKİ sorumluluğundaki 9 ilden görevli profesyoneller kapasite geliştirme, kurumlarla iş birliği oluş-

turma ve bilgi paylaşımı sağlanması amacıyla İstanbul'a teknik ziyarette bulundu.

Türkiye'de yalıtım sektörünün lideri İzocam'ın yetk-

ililerinden teorik olarak Yalıtım Malzemeleri ve

Teknik Özellikleri, Binalarda Yalıtım ve Uygulama

Esasları, Türkiye, Enerji, Çevre ve Yönetmelikler,

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları ve Yangın

Güvenliği üzerine bilgi aldılar. Proje görevlileri,

teorik bilgilendirmenin ardından İzocam Üretim

Tesisi’ni ve Kalite Laboratuvarı’nı ziyaret etti.

Trakya Cam, Wilo, Alarko, Multiplan ve Weber de

kendi tesislerinde verdikleri destekleyici eğitimlerle

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi projesine

İzocam ile birlikte katkı sağladı.

2009 yılının son çeyreğinde başlayan proje kap-

samında “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği”

konusunda stratejik yol haritası hazırlandı ve bir

eylem planı oluşturuldu. Eylem planında GAP

illerindeki kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi, bilinç artırma faaliyetleri ve pilot projeler vasıtasıyla hayata geçirilmesi ön

görülüyor. Pilot projelerden biri de “Kamu Binalarının Enerji Verimliliği Açısından İyileştirilmesi” olarak belirlendi. Bu doğrultuda

planlanan faaliyetler kapsamında kamuda görev yapan mimar ve mühendislerin enerji verimliliği, yalıtım alanında bilgi ve tecrü-

belerin artırılması için ısı ve ses yalıtımı, yangın güvenliği ve yönetmelikleri içeren bir dizi eğitimler planlandı. Eğitimlere GAP Bölge

illerinde devam edilecek.    

GAP İdaresi ve İzocam "Yalıtım Eğitimi" Düzenledi 

G

MMOB Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde 17-20 Nisan 2013

tarihlerinde MMO Tepekule KOngre ve Sergi Merkezi-İzmir'de düzenlenecek 11. Ulusal

Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı için hazırlıklar devam ediyor.

Tesisat alanında çalışan mühendis, ara teknik eleman, kurum ve kuruluşların buluşma noktası

olan ve her iki yılda bir merakla beklenen Teskon'un içeriğinde yer alacak konu başlıkları belir-

lendi ve bu konu başlıklarında yönetici olarak görev alan uzmanlar çalışmalarına başladı.

Buna göre Düzenleme Kurulu ve Yürütme Kurulu tarafından Teskon 2013'te 8 sempozyum, 4

seminer, 16 kurs, 4 çalıştay ve 1 panelin başlıkları tespit edilerek bu konuda programın oluştu-

rulması için çalışmalar sürüyor.

Kongre hakkında detaylı bilgi için:  http://teskon.mmo.org.tr 

Teskon 2013'ün İçeriği Belirlendi

T



apı dünyasının bilgi merkezi olarak 45 yıldır hizmet veren Yapı-Endüstri Merkezi

tarafından 1991 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 21. kez verilecek olan Altın

Çekül “Yapı Ürün Ödülü” ile Türk yapı sektöründe yılın en iyi ürünü belirlenecek. Ödül

programı, yapı malzemesi alanında yeni teknoloji ve ürünleri destekleyerek sektörün

gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Türk yapı sektöründe faaliyet gösteren tüm yapı malzeme üreticisi firmalarının başvurabile-

ceği ödüle aday olacak ürünlerde, öncelikle“yapı”da yer alması veya yapım sürecinde teknolo-

jik gelişme sağlaması koşulu aranıyor. Ardından ürünler, üretim, uygulama ve kullanım süreç-

lerinde akılcılık ve enerji tasarrufu sağlamaları, çevreye, sağlığa zararlı bir yönlerinin olma-

ması ve üretimde yerli kaynakların da kullanılması kriterlerine göre değerlendiriliyorlar. 

Başlangıcından 2007 yılına kadar Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük yapı buluşması “Yapı

Fuarı - Turkeybuild İstanbul” katılımcısı firmaların ürünleri arasından seçilen, bugüne dek 60’ın

üzerinde firmaya verilen Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” 2007 yılında YEM Ödülleri Projesi kap-

samında ulusal katılıma açıldı. 

Ödüle ürünlerini aday gösterecek firmaların, ürünlerin teknik niteliklerini belirleyen belgeleri,

ürünü tanıtan açıklamaları içeren dosyayı ve ürünün örneğini, Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” başvu-

ru formu ile birlikte en geç 5 Nisan 2013 günü, saat 17.00’a kadar Yapı-Endüstri Merkezi’ne teslim

etmeleri gerekiyor.

Daha fazla bilgi için: www.yem.net

Altın Çekül “Yapı Ürün Ödülü” Başvuruları Başladı

Y
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olisan Boya;  sadece boya ve yalıtım sektöründe değil, dünyada sigortacılık sektöründe de bir ilke imza attı. “Polisan Yalıtım

Sigortası” sektörde bir devrim niteliği taşıyor. Mantolama adıyla bilinen ve kısa vadede geri dönüşü olsa da ilk yatırım

maliyeti oldukça yüksek olan Isı Yalıtım Sistemi’ni güvence altına almak,  yalıtım uygulamasının başlangıcından itibaren 24

ay boyunca binanın bakımını çevre düzenlemesine varana kadar sigortalamak ve herhangi bir zarar, hasar, kayıp halinde telafisi

garanti altına almak “Polisan Yalıtım Sigortası” ile artık mümkün. Polisan Boya’nın Türkiye çapında muhtelif binalarda yapacağı

mantolama, boya, badana ve bakım ile bununla alakalı tüm işleri kapsayacak şekilde geliştirilen sigorta sistemine sahip olmak için

tek şart; Polisan Boya'nın ısı yalıtım markası olan Exelans Enerji ürünlerini kullanmak ve işçilikte ise Polisan Boya tarafından

yetkilendirilmiş uygulamacı bayileri tercih etmek. 

Türkiye’de yalıtım pazarının kişi başı tüketiminin

0,06 m3 iken bu değerin Amerika’nın %6’sı,

Avrupa’nın ise %10’u seviyelerinde olduğunu

belirten Polisan yetkilileri konuyla ilgili şu açıklama-

da bulundular:

“Gerek inşaat projelerinde profesyoneller, gerekse

renovasyon projelerinde apartman yöneticileri,

markalı sistemleri tercih eder konumdadır. İlk

başlarda piyasada “toplama” olarak tabir edilen

daha ucuz ve garantisiz sistemler de tercih

edilirken, son yıllarda sayılarının hayli azaldığı

görülmektedir. Bunun nedeni, bina yüzeylerinde

malzeme kalitesi ya da uygulama yanlışlığından

dolayı herhangi bir kusur, hata oluştuktan sonra

yüzeye yapılan müdahale, tamirat ve işçilik mas-

rafları neredeyse ilk yatırım tutarına yakın gerçek-

leşmektedir. 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 yak-

laşık 10.000 bina / 300.000 hane Exelans Enerji kalitesiyle tanışmıştır. Polisan, son geliştirdiği “Yalıtım Sigortası” ile ürün kalitesi-

ni, hizmet kalitesiyle bütünleştirmiştir. Polisan Yalıtım Sigortası sayesinde apartman yöneticileri, kat sakinlerine karşı sorumluluk

duymadan karar verecek ve rahat edebilecekler.”    Detaylı bilgi için 0800 211 3737 ya da 0532 755 0737 

Polisan Boya Bir İlke İmza Attı: Yalıtım Sigortası

P

RDEX yüksek elastikiyete sahip, solvent içermeyen bitüm bazlı yalıtım ürünleri ile tüm Pratik

uygulamalar için uzun süreli dayanıklılık ve kolay kullanım kolaylığı sağlar. Profesyonel kul-

lanımlar için, astarlar, derz dolgu bantları ve kenarlar için güçlendirici takviyeler gibi bazı

gerekli tamamlayıcı ürünleri mevcuttur. Islak mekanlarda, teraslarda, kiler duvarlarında, yer kapla-

malarında, bodrum ve kapalı otopark tavanlarında mükemmel yalıtım sağlar. ARDEX Bitüm sistem-

lerinin özel Avantajları: Yüksek elastikiyete sahip ve çatlak kapatıcıdır. Solvent içermez ve bundan

dolayı doğa dostudur. Zamanla özelliğini kaybetmeye karşı dayanıklıdır. Nemli yüzeylerde de kullanı-

ma uygundur. Yüksek polimer katkısı.  Dikey yüzeylerde akmayacak şekilde tiksotropik. 

ARDEX BİTÜM Sistemleri ile Kuru Mekanlar

A
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Emre Yalçın
Terraco A.Ş. 

ul la nı ma ha zır, ak ri lik esas lı, de sen li dış cep he kap la -

ma sı olan Ter ra tex kontr plak, be to pan, an ti pas uy gu -

lan mış çe lik, al çı lı ve çi men to lu sı va, be ton ve ben ze ri

iç ve dış yü zey le re gü ven le uy gu la na bi li yor. 

Ter ra tex, çöl ik li mi gi bi yük -

sek ve ku zey ik li mi gi bi dü -

şük ısı şart la rı nın ya şan dı ğı

aşı rı ik lim ko şul la rı için özel

ola rak for mü le edil di.

Ter ra tex, öğü tül müş ve

has sas sı nıf lan dı rıl mış dol -

gu lar, saf ak ri lik bağ la yı cı -

lar ve elas tik özel lik ler ka -

zan dı ran, öm rü nü uza tan,

sol ma ya ve kir len me ye kar -

şı di ren ci ni art tı ran kat kı lar dan olu şu yor. Ko nut in şa at la rın da, ti -

ca ri ve en düs tri yel bi na lar da, köp rü cep he le rin de, ko lon ve ki riş -

ler gi bi bir çok fark lı yü ze yin bo yan ma sın da kul la nı la bi li yor.

Ter ra co at Ter ra tex, İs tan bul Met ro
İs tas yon la rı Pro je le rin de

Ter ra co ba yi si, Ari foğ lu Grup Ya pı A.Ş. ta ra fın dan, Esen ler-Atı -

şa la nı Men de res Ma hal le si, Men de res Met ro İs tas yo nu Pro je -

si’nde TER RA CO AT TER RA TEX ter cih edil di.  70.000 m2 alan

için yak la şık 15 ton mal ze me sevk edil miş olup, pro je nin ih ti yaç

du ru mu na gö re sev ki yat lar plan la nı yor.

Yi ne ay nı aks üze rin de, pro je top lam met ra jı  200.000m2 olan

Bağ cı lar, Mey dan ve Ki raz lı is tas yon la rın da da TER RA CO AT

TER RA TEX ürü nü ter cih edil di.  

K
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ünyanın lider kimya şirketi BASF; Apple, Google ve BMW
gibi şirketlerle birlikte, dünyaca ünlü yönetim ve iş strate-
jisi danışmanlığı firması Boston Consulting Group (BCG)
tarafından dünyanın en inovatif 50 şirketinden biri seçil-

di. Yıllık sıralamada ilk 25 içinde yer alan tek kimya şirketi olan
BASF,  Endüstriyel Ürünler ve Süreçler sektöründe ikinci sırada
yer aldı. 2004 yılından bu yana, yenilikçilik olgusunu yönlendirm-
eye yardımcı olmak amacıyla, ülkeler ve endüstrilerden meydana
gelen geniş bir yelpazede 1.500 'den fazla üst düzey yöneticiyi
inceleyen BCG, bu doğrultuda hazırladığı "En Yenilikçi Şirketler
2012: Öncü Endüstrilerde En Son Teknoloji" raporunu 10 Ocak
2013 tarihinde yayınladı. Raporda BASF’nin 70 küresel ARGE
merkezinde binlerce proje ve iş birliği ortaklığı üzerinde çalışan
yaklaşık 10.000 araştırmacıdan oluşan gelişmiş bir inovasyon ağı
bulunduğu belirtilirken; 2011 yılında 1.050 yeni patent başvurusun-
da bulunarak kimya sektöründe en üst sırayı almayı başaran ve
ARGE yatırımlarını 2005-2012 yılları arasında %50 oranında arttırarak 1.6 milyar Euro seviyesine yükselten BASF’nin yöneticileri,
ARGE’nin gelecekte giderek daha fazla önem kazanacağının altını çiziyor. 

"En Yenilikçi Şirketler 2012: Öncü Endüstrilerde En Son Teknoloji" raporunda en yenilikçi şirketlerin dört ortak özelliği; derinlikli müşteri
ilişkileri yürütebilmek, piyasa ekonomisine karşılık vermek, üst düzey yöneticilerin operasyonel süreçlere katılımını ve personel pro-
jelerinin etkin ve işlevsel şekilde uygulanmasını sağlamak olarak sıralanıyor. Söz konusu özelliklerin ve daha fazlasının, en yenilikçi şir-
ketler 2012 listesine ilk defa 23. sıradan giren kimya şirketi BASF’de mevcut olduğunu belirten BCG yetkilileri, nihai hedefin sadece birey-
sel molekülleri geliştirmek değil, ulaşım ve bitki biyoteknolojisi gibi 13 yüksek öncelikli büyüme alanında, kimyasallar, teknoloji ve uygu-
lama tecrübesini barındıran sistemler oluşturmak olduğunu vurguluyor. BASF’nin yenilikçilik platformunun genişliğini ortaya koymak
için, özellikle mobil emisyon katalizörleri örnek gösteren BCG, aynı zamanda şirketin "Kimya yaratıyoruz" stratejisine ve stratejinin
önemli endüstrilere inovatif hizmet sunmaya odaklandığına da değiniyor. Raporda ayrıca yenilikçi projeleriyle tanınan BASF'nin büyük-
lüğüyle ve çok çeşitli alanlarda iş yapıyor olmasıyla kimya sektöründe önemli bir değer olduğuna dikkat çekiliyor.

BASF, Dünyanın En İnovatif 50 Şirketi Arasında Yer Aldı

D

ış cephe ısı yalıtım sistemleri alanının köklü markası Baumit, her
mevsim konforlu mekân iklimi sağlayan sistemleri ile konuttan işyer-
ine, okuldan hastaneye farklı kullanım alanlarında maksimum koru-

ma sağlıyor. Baumit’in geliştirdiği open® Isı Yalıtım Sistemi, duvarların nefes
almasını sağlayan yapısı sayesinde konut iklimini optimize ederek kışın kon-
forlu bir sıcaklık, yazın ise ferah bir serinlik elde ediyor.

Konforlu bir konut sıcaklığı 19-22 ºC iken, nem oranının da %40-60 aralığın-
da olması gerekir. open® Isı Yalıtım Sistemi, difüzyona açık olma özelliği ile
oda içerisindeki hava neminin  optimum seviyede kalmasına yardımcı oluyor.
Yine bu özelliği sayesinde su buharı oluşmasını engelleyerek duvarlarda ter-
leme olmasının önüne geçiyor. Eşsiz sağlamlığı ile yıllarca güvenli bir kul-
lanım sunan Baumit open® Isı Yalıtım Sistemi, nano teknolojisi ile de konu-
tunuzun dış cephesinin uzun süre temizliğini ve güzelliğini muhafaza ediyor.
Sistem içerisinde sunulan Baumit NanoporTop Islak Kaplama, binanın yüzeyi-
ni her türlü kirlenmeye karşı koruyor. Dış yüzeyin kendi kendisini temizlemesini sağlayarak yosun ve mantarların oluşmasını engel-
liyor; böylece binanın cephesinin iki kat daha uzun süre temiz görünmesini garantiliyor. Baumit Isı Yalıtım Sistemleri, 365 gün kon-
forlu ve sağlıklı bir mekanda yaşamayı sağlarken, enerji maliyetinde de %50’den fazla tasarruf ettiriyor. www.baumit.com.tr

BAUMIT ile Rahat Bir Kış, Ferah Bir Yaz

D
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Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ 
Y.Mimar İpek Burcu Gökçe

YTÜ Mimarlık Fak.
Mimarlık Böl.

Açık Planlı Ofislerde 
Gürültü Denetimi

ünü müz de en önem li çev re kir li li ği et ken le rin den olan

gü rül tü, in san la rın ya şa mı nın önem li bir bö lü mü nü

için de ge çir di ği ya pı lar da, fiz yo lo jik ve psi ko lo jik ola -

rak çe şit li ra hat sız lık la ra yol açan, in san sağ lı ğı nı ve kon fo ru nu

bo zan, ça lış ma per for man sı nı azal tan ve ve rim li li ği dü şü ren

yay gın bir so run ola rak kar şı mı za çık mak ta dır. Çok sa yı da ça lı -

şa nın bir ara da ol du ğu açık plan lı ofis ler de de, gü rül tü so ru nu -

nun özel bir öne mi var dır. Bu tür me kan lar da böl me ele man la -

rı bu lun ma dı ğı için, ko nuş ma lar dan, te le fon lar dan ve di ğer ofis

araç ge reç le rin den kay nak la nan ses ler ki şi le ri ra hat sız et mek -

te ve ça lış ma ve ri mi üze rin de olum suz et ki ler do ğur mak ta dır.

Bir açık plan lı ofis te uy gun işit sel or ta mın oluş tu rul ma sı, ka bul

edi le bi lir gü rül tü or ta mı nın sağ lan ma sı nın ya nı sı ra, ye ter li ko -

nuş ma giz li li ği nin ve an la şı la bi lir li ği nin sağ lan ma sı nı ge rek ti rir.

Bu ça lış ma da, işit sel kon fo run sağ lan ma sın da önem li ye ri olan

iç yü zey ge reç le ri nin ve ara böl me ele man la rı nın gü rül tü de ne -

ti min de ki et kin li ği nin bir ör nek ofis me ka nın da mo del le me yo -

lu ile or ta ya kon ma sı amaç lan mış tır. Bu amaç la ta sar la nan bir

ofis me ka nın da, iç yü zey le rin de ği şik ses yu tu cu lu ğu na sa hip

ge reç ler ile kap lan ma sı ve de ği şik özel lik ler de ki ara böl me ele -

man la rı uy gu lan ma sı du rum la rın da olu şan gü rül tü or ta mı mo -

del len miş ve so nuç lar de ğer len di ril miş tir.

1. Açık Plan lı Ofis ler de İşit sel Kon for
Açık plan lı bü ro lar da gü nü mü ze ka dar ya pı lan bir çok an ket,

göz lem ve ça lış ma, kul la nı cı la rın ve rim li ça lış ma sın da akus tik

prob lem le rin önem li ye ri ol du ğu nu ora ya koy muş tur. Bu ne -

den le, akus tik ge rek si nim le re iliş kin ön lem ler ta sa rım aşa ma -

sın da be lir len me li ve il gi li ge rek si nim ler ya pım aşa ma sın da

sağ lan ma lı dır. Açık plan lı ofis ler de uy gun akus tik or ta ma iliş -

kin ge rek si nim le ri aşa ğı da ki gi bi sı ra la mak ola nak lı dır.

• Gü rül tü nün,  ka bul edi le bi lir dü zey ler al tın da kal ma sı sağ lan -

ma lı dır. Bu açı dan, ge rek ha cim için de bu lu nan gü rül tü kay nak -

la rı nın oluş tur du ğu, ge rek se ya pı için de di ğer ha cim ler den

ve/ya da ya pı dı şın dan ge len gü rül tü ler de net len me li dir. Gü rül -

tü kay nak la rın dan ya yı lan gü rül tü nün fre kan sa gö re de ğiş me si,

in san ku la ğı nın fre kan sa gö re du yar lı lı ğı nın fark lı ol ma sı ve iç

yü zey ge reç le ri nin ses yut ma çar pan la rın da fre kan sa gö re olan

ay rım lar, söz ko nu su in ce le me le rin fre kans fonk si yo nun da ya -

pıl ma sı nı ge rek tir mek te dir. Bu ne den le, or tam gü rül tü sü top -

lam dü zey ler ya nı sı ra, fre kan sa gö re de de ğer len di ril me li dir.

• Açık plan lı bü ro lar da, me ka nı pay la şan ki şi ler ara sın da sa bit

du var lar gi bi ayı rı cı ele man lar bu lun ma dı ğı için,  ki mi za man

ge rek li olan, ko nuş ma nın giz li li ği nin sağ lan ma sı çok güç ya da

ola nak sız ol mak ta dır. Bu ne den le, hac min en gel ni te li ğin de ki

ele man lar la bö lün me si, ko nuş ma giz li li ği nin sağ lan ma sı açı sın -

dan ol du ğu gi bi, gü rül tü nün de net len me si açı sın dan da uy gun

ol mak ta dır. 

• Açık plan lı bü ro lar da, ça lı şan lar ara sın da bil gi akı şı ve ha ber -

leş me ko lay laş mak ta, an cak kar şı lık lı ko nuş ma lar da or ta mın

akus tik özel li ğin den ötü rü an la şı la bi lir lik zor laş mak ta dır. Bu

ne den le, akus tik ge rek si nim ler ile il gi li etüt ler de, nor mal uzak -

lık ta ki iki ki şi nin ko nuş ma sı nın an la şı la bi lir ol ma sı nı sağ la ya cak

ön lem ler de alın ma lı dır.

2. Ör nek Hac min Özel lik le ri
Açık plan lı ofis le rin akus tik or ta mın da önem li be lir le yi ci du ru -

mun da olan iç yü zey ge reç le ri nin ses yut ma özel lik le ri ile gü -

rül tü en ge li ola rak ta sar la nan ara böl me ele man la rı nın et kin li -

ği ni or ta ya ko ya bil mek ama cı ile ör nek bir ha cim oluş tu rul muş -

tur. Şe kil 1’de pla nı yer alan  ha cim, 30.10m x 27.60m x 3.50m

bo yut la rın da dır. Ala nı yak la şık 830m_ olan açık plan lı ofi sin

hac mi yak la şık 2900 m3’tür. Dört cep he si bu lu nan hac min iki

cep he si du var, di ğer iki cep he si ise 90 cm. yük sek li ğin de  pa -

ra pet du va rı bu lu nan giy dir me cep he ve ya cam yü zey ola rak

dü şü nül müş tür. Hac min yük sek li ği ise 3.50m alın mış tır. Ha -

cim de,  üç ay rı alı cı ile se kiz adet kay nak nok ta sı be lir len miş tir.

Alı cı nok ta la rı nın ze min den yük sek li ği, otu ran bir in sa nın ku lak

hi za sı olan 1.1m ola rak alın mış tır. Kay nak nok ta la rı nın da ze -

min den yük sek li ği 1.1m’dir.  

G

Şe kil 1. Ör nek
hac min pla nı,
kay nak, alı cı
nok ta la rı
ve en gel ler
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İç yü zey ge reç le ri nin ve ara böl me ele man la rı nın et kin li ği ni or -

ta ya ko ya bil mek ama cıy la, ha cim iç yü zey le ri sı ra sıy la; a) tüm

yü zey le rin ses yu tu cu lu ğu dü şük (yan sı tı cı) ; b) ta van ses yu -

tu cu lu ğu yük sek(yu tu cu), di ğer yü zey le rin dü şük (yan sı tı cı),

c)tüm yü zey le rin ses yu tu cu lu ğu yük sek (yu tu cu) ge reç ler le

kap lı ol du ğu üç ay rı ko şul için il gi li si mü las yon prog ra mı yar dı -

mıy la gü rül tü dü ze yi he sap la rı ya pıl mış tır. Ge reç le rin fre kan sa

gö re ses yut ma çar pan la rı Çi zel ge 1’de yer al mak ta dır.

Çizelge 1. Örnek hacmin yüzeylerinde ve engellerde kullanılan

gereçlerin ses yutma çarpanları

3.  He sap So nuç la rı ve De ğer len dir me
İç yü zey le rin de ği şik ses yu tu cu luk du rum la rın da gü rül tü or ta -

mı nın be lir len me si ne yö ne lik ça lış ma lar gü rül tü ha ri ta la rı ve

alı cı lar da gü rül tü dü ze yi nin be lir len me si yo luy la ya pıl mış tır.

Ara böl me ele man la rı nın ol ma dı ğı üç ay rı yu tu cu luk ko şu lu için

ya pı lan he sap la rın ar dın dan, Şe kil 1’de yer alan 2 m yük sek li -

ğin de ki ara böl me ele man la rı nın mev cut ol du ğu du rum lar için

de he sap lar tek rar lan mış tır. Şe kil 2’de üç ay rı yu tu cu luk du ru -

mu için el de edi len gü rül tü ha ri ta la rı ile, ara böl me ele man la rı -

nın bu lun du ğu du rum la ra ör nek ola rak, tüm yü zey le rin yan sı tı -

cı ol ma sı du ru mun da el de edi len ha ri ta ör nek ola rak ve ril miş tir. 

Şe kil 2. De ği şik ko şul lar da ha cim de gü rül tü da ğı lı mı; (a) tüm yü zey le -
rin ses yu tu cu lu ğu dü şük (yan sı tı cı); (b) ta van ses yu tu cu lu ğu yük -
sek(yu tu cu),  di ğer yü zey le rin dü şük (yan sı tı cı); (c) tüm yü zey le rin ses
yu tu cu lu ğu yük sek (yu tu cu); (d) tüm yü zey le rin ses yu tu cu lu ğu dü şük
(yan sı tı cı) ve ara böl me ele man la rı mev cut.

Ha cim de en gel siz du rum lar için el de edi len gü rül tü ha ri ta la rı

in ce len di ğin de, tüm yü zey ler yan sı tı cı ol du ğu za man ha cim

için de gü rül tü dü ze yi nin ge nel ola rak 54 dBA ile 63 dBA ara -

sın da ol du ğu gö rül mek te dir (Şe kil 2.a). Bu de ğer ler açık plan lı

ofis ler için 50 dBA olan ka bul edi le bi lir de ğe rin ol duk ça üze rin -

de dir. Hac min yü zey le rin den ta va nın yu tu cu, di ğer yü zey le rin

yan sı tı cı ol du ğu du rum da ise özel lik le gü rül tü kay nak la rı nın

çev re sin de ha cim de ki gü rül tü dü ze yi nin 48 dBA ile 56 dBA

ara sın da de ğiş ti ği gö rül mek te dir (Şe kil 2.b). Ay nı za man da

tüm yü zey le rin yan sı tı cı ol du ğu du ru ma gö re hac min ge ne lin -

de gü rül tü dü ze yin de önem li bir azal ma ol du ğu da gö rül mek -

te dir. Bu nun so nu cu ola rak açık plan lı ofis ler gi bi ka pa lı ha cim -

ler de özel lik le ta van yü ze yin de olu şan yan sı ma la rın ha cim de ki

gü rül tü dü ze yi ni art tı rı cı et ki si ol du ğu an la şıl mak ta dır. Tüm

yü zey le rin yu tu cu ol du ğu gü rül tü ha ri ta sı in ce len di ğin de ise,

hac min bü yük bö lü mün de gü rül tü dü ze yi nin 50 dBA’nın al tın -

da kal dı ğı an cak; özel lik le gü rül tü kay nak la rı nın bu lun du ğu

hac min yü zey le ri ne ya kın kı sım lar da gü rül tü dü ze yi nin 54

dBA’ya ka dar çık tı ğı gö rül mek te dir (Şe kil 2.c). Bu ne den le, ha -

cim de ka bul edi le bi lir gü rül tü dü ze yi nin sağ la na bil me si için ara

böl me ele man la rı nın kul la nı mı nın zo run lu ol du ğu so nu cu or ta -

ya çık mak ta dır. Şe kil 2.d’de gö rül dü ğü gi bi, hac min tüm yü zey -

le rin de ses yan sı tı cı ge reç ler kul la nıl ma sı du ru mun da,  yü zey -

le ri ses yu tu cu ara böl me ele man la rı yer leş ti ril se bi le,  ha cim

ge ne lin de gü rül tü dü ze yin de ye ter li dü şüş le rin sağ la na ma dı ğı

gö rül mek te dir. Çi zel ge 2’de, ha cim de de ği şik ko şul lar da olu -

şan gü rül tü dü ze yi ara lık la rı yer al mak ta dır.  

Çizelge 2. Ara bölme elemanının bulunmadığı ve bulunduğu

durumda hacimde oluşan gürültü düzeyi aralıkları

Ha cim ler de ka bul edi le bi lir gü rül tü dü ze yi fre kan sa gö re de ğiş -

ti ğin den, gü rül tü ye iliş kin de ğer len dir me ler de, fre kan sa gö re

de be lir le me le rin ya pıl ma sı ge re kir. Bu ne den le, Şe kil 1’de be -

lir ti len alı cı nok ta la rı için, il gi li si mü las yon yar dı mıy la tek nok -

ta he sa bı ya pıl mış ve bu nok ta lar da gü rül tü nün fre kan sa gö re

da ğı lı mı be lir len miş tir. So nuç lar, fre kan sa gö re bü ro lar da ka -

bul edi le bi lir de ğer olan NR40 eğ ri si ile kar şı laş tı rıl mış tır. Şe kil

3’te ör nek ola rak A alı cı nok ta sı için el de edi len so nuç lar gra -

fik ola rak su nul mak ta dır.

(a) (b)

(c) (d)
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Şe kil 3. A alı cı nok ta sın da, iç yü zey le rin de ği şik ses yu tu cu luk du rum -
la rın da olu şan gü rül tü dü ze yi nin, ka bul edi le bi lir dü zey ler le kar şı laş tı -
rıl ma sı (a) Ara böl me ele man la rı yok; (b) Ara böl me  ele man la rı mev -
cut Şe kil 3.a’da gö rül dü ğü gi bi, gü rül tü dü ze yi nin, tüm yü zey le rin yan -
sı tı cı ol du ğu du rum da tüm fre kans lar da; ta va nın yu tu cu, di ğer yü zey -
le rin yan sı tı cı ol du ğu du rum da ise 2000 Hz ve 4000 Hz dı şın da ki fre -
kans lar da  ka bul edi le bi lir de ğer le rin üze rin de kal dı ğı gö rül mek te dir.
Tüm yü zey le rin yu tu cu ol du ğu du rum da ise, 1000 Hz’in üze rin de ka lan
fre kans lar da ka bul edi le bi lir de ğer ler sağ lan mak ta dır. Ofis me ka nın da,
uy gun yer le re ara böl me ele man la rı nın yer leş ti ril me si du ru mun da el -
de edi len so nuç la rın yer al dı ğı Şe kil 3.b’de gö rül dü ğü gi bi, tüm yü zey -
le rin yu tu cu ol ma sı du ru mun da ka bul edi le bi lir de ğer le re ula şıl mak ta -
dır. Ben ze ri so nuç lar, he sap la rın ger çek leş ti ril di ği B ve C alı cı nok ta la -
rı için de el de edil miş tir.

4. So nuç
Açık plan lı ofis ler de gü rül tü en ge li ola rak ta sar la na bi le cek ara

böl me ele man la rı nın et kin li ği, ha cim de uy gun akus tik kon fo -

run sağ lan ma sı ve ça lış ma ve rim li li ği nin art ma sı açı sın dan ol -

duk ça önem li dir. Bu nun la bir lik te, en gel et kin li ği nin yük sek ol -

ma sın da ha cim iç yü zey le ri nin, özel lik le de ta va nın ses yut ma

özel lik le ri nin öne mi bü yük tür. Ha cim iç yü zey le rin den olu şa -

cak yan sı ma lar, ara böl me ele man la rın dan sağ la nan gü rül tü

azal ma la rı nın önem li öl çü de düş me si ne ne den ola bi lir. Ye ter li

yük sek lik te ki ve ye ter li ses yu tu cu lu ğun da yü ze ye sa hip ara

böl me ele man la rı nın kul la nıl ma sı nın ya nı sı ra, ha cim iç yü zey -

le rin de, özel lik le de ta van da ses yu tu cu lu ğu yük sek ge reç le rin

uy gu lan ma sı bu açı dan önem li dir. Açık plan lı bü ro lar da işit sel

kon fo run sağ lan ma sı ve ge rek li de ne ti min oluş tu rul ma sı te mel

bir ge rek si nim dir. Bu ge rek si nim ile il gi li ko şul la rın ta sa rım sü -

re cin de göz önü ne alın ma sı, kul la nı cı la ra akus tik kon for ko şul -

la rı açı sın dan uy gun bir or tam sağ la na bil me si açı sın dan ge rek -

li dir. Bu bağ lam da, kul la nı lan ge reç le rin se se iliş kin özel lik le ri -

nin bi lin me si nin ve doğ ru se çim le rin ya pıl ma sı nın uy gun işit sel

or ta mın sağ lan ma sın da ki öne mi bir kez da ha vur gu lan ma lı dır.
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(a) (b)

ürkiye’de 2006 yılından bu yana dış cephe ısı yalıtım sistemleri alanında  faaliyet
gösteren  Baumit Türkiye’nin yeni Genel Müdürü Batuhan Besler oldu.  Dokuz
Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği’nden mezun olan Batuhan Besler,

Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde Pazarlama & Finans alanında yüksek lisansını tamam-
ladı.

1996 yılından bu yana De Laval, 3M, Nokia, British American Tobacco, Hilti gibi ulus-
lararası markalarda üst düzey görevlerde bulundu. Son görev yaptığı Hilti’de Türkiye ve
Orta Asya’dan sorumlu Genel Müdür olarak görev yaptı. Batuhan Besler, Aralık 2012
itibari ile Avusturya’nın köklü kuruluşlarından Baumit’in Türkiye Genel Müdürü olarak
atandı.

Baumit Türkiye’ye Yeni Genel Müdür

T

haber



75 haber
izolasyon dünyası

illi Boya Yalıtım Genel Müdür Yardımcısı ve İZODER İletişim Komisyonu Başkanı
Gülay Dindoruk, 2012’de %15’lik bir büyüme ivmesi gösteren yalıtım sektörünün
2013’de Enerji Kimlik Belgesi’nin önemi konusundaki bilincin yaygınlaşmasıyla

%20 büyümesinin beklendiğini belirterek: “Halen yapı stoğunun %85’i yalıtımsız olan
ülkemizde yalıtım sektörü 2012‘de %15’lik bir büyüme göstererek 55 milyon m2’lik bir
pazar büyüklüğüne ulaştı. Kentsel Dönüşüm ve Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği
konularının da ivmesiyle bu büyümenin önümüzdeki dönemlerde de devam edeceği ön
görülüyor. Metrekare olarak büyük rakamlara ulaşılmış olunsa da uygulanan kalınlıklarla
hedeflenen verimlilik seviyesinin çok gerisinde kalınıyor.” dedi. Bu büyüme içerisinde 55
milyon m2’lik pazarın 15 milyon m2’den fazlasını Betek Grubu Yalıtım markaları ile yaptık-
larını belirten Dindoruk, büyüyen gelişen Türkiye’nin 2023, 2050 vizyonu ve programın-
da, yalıtım sektörünün rolünün çok önemli olduğunun altını çizdi. Enerji Kimlik Belgesi’nin
zorunlu hale gelmesiyle bunun ev sahipleri için konutlarını satarken ve kiralarken önemli
bir kıstas olacağının altını çizen Dindoruk, bu yasa ile 2017’ye kadar tüm yapıların har-
cadığı enerji miktarının netleşerek bir künye oluşturulacağını ve evin değerine katkıda
veya zararda bulunabilecek bir kriter halini alacağını söyledi. Dindoruk sözlerine şöyle
devam etti: “2013’te birçok yapının harcadığı enerji miktarları belirlenecek ve harcanan
enerjiyi minimuma indirmek esas olacak. Konutunun değerlenmesini isteyen herkes A
sınıfı belge almaya çalışacak. A sınıfı belge alabilmek için de ilk sırada ısı yalıtımı yaptır-
mak geliyor. Çünkü konutlarda kullanılan enerjinin % 80’i ısıtma ve soğutma amaçlı kul-
lanılıyor. Isı yalıtımıyla enerjiden yaklaşık %50 tasarruf edilirken evimiz de değerlenecek.

Son 10 yılda büyüme gösteren sektörde,  başta Filli Boya Yalıtım–Capatect Isı Yalıtım sis-
temleri olarak firma bünyesindeki ısı yalıtım sistemleri ile 50 milyon m2 yalıtım yapıldığını ve bu şekilde 910 milyon m3 doğalgaz kul-
lanımından tasarruf edildiği, böylece 830 milyon TL cari açığın azalmasına katkı sağlandığı söylenebilmektedir. Buradan hareketle
527.000 ailenin toplam 984 milyon TL tasarruf etmesi sağlanırken, 1.95 milyon ton karbon salınımı engellenmiştir. Bu da Bolu orman-
larının yıllık karbondioksit emiliminin 1.43 katı, İstanbul otomobillerinin yıllık karbon salınımının %66’sı, Türkiye’deki otomobillerinin yıl-
lık karbon salınımının %16’sına eşdeğerdir. Ayrıca, son 10 yılda yapılan yalıtımla 527.000 aileye çağdaş yaşam koşulları sunularak, daha
konforlu ve sağlıklı ortamda yaşamaları sağlanmış ve 66.500 kişilik istihdam yaratılmıştır.”

Yalıtım Sektörü 2012’de 55 milyon m2’lik Büyüklüğe Ulaştı

F

onut camlarının Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor’a
dönüştürülerek, ısıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf
sağlanmasını amaçlayan Trakya Cam Sanayii A.Ş, “Kazandıran
Isıcamlar” kampanyasının sonuçlarını açıkladı. Kampanya kap-

samında, Isıcam Konfor ve Isıcam Sinerji’yi daha çok tüketiciyle buluş-
turarak, tasarruf ve konfor bilincini toplumun daha geniş kesimine
ulaştıran PVC ve alüminyum doğramacılar, 24 Eylül-31 Aralık 2012 tar-
ihleri arasında sipariş verdikleri her 5 m2’lik Isıcam Konfor veya Isıcam
Sinerji başına bir çekiliş hakkı kazandı. 

8 Ocak 2013 tarihinde İzmir’de noter huzurunda gerçekleştirilen çek-
iliş sonucunda ise PVC ve alüminyum doğramacılardan; Naspen fir-
ması 2012 model Ford Transit Connect, Teknik A firması Samsung
Smart TV kazanırken, Tezvin Yapı HP Pavillion dizüstü bilgisayar ödülünün sahibi oldu. 11 Ocak 2013 tarihli Radikal Gazetesi’nde
ilan edilen talihlilerin hediyeleri, 1 Şubat Cuma günü İzmir Key Otel’de gerçekleştirilen ödül töreniyle teslim edildi. Törene, ödül alan
firmaların yanı sıra Trakya Cam yetkilileri, Isıcam Yetkili Üreticileri ve Isıcam Sinerji ve Isıcam Konfor reklam yüzü ünlü oyuncu
Wilma Elles de katıldı. Tören sırasında, Türkiye’deki mevcut konut pencerelerinin tamamının Isıcam Sinerji veya Isıcam Konfor’a
dönüşmesi durumunda bir yılda ısıtma enerjisinden sağlanacak tasarrufun 2.5 milyar dolar olacağına dikkat çekilerek, enerji tasar-
rufu konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

“Kazandıran Isıcamlar” Otomobil Sahibi Yaptı

K
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inalarda enerji tasarrufu sağlamak için ısı yalıtımı büyük önem taşıdığını

belirten Blue’Safe Mavi Kale yetkilileri, ısı yalıtımı ile binaların ısıtma ve soğut-

ma amaçlı harcadığı enerjiden yüzde 50 tasarruf sağlamasının mümkün

olduğunu belirterek şu bilgileri verdiler: “Isı yalıtımından istenilen sonuçları alabilmek

için kullanılacak malzemenin seçiminden uygulama aşamasına kadar tüm süreçlerin

birbiriyle uyum içinde çalışması gerekiyor. Bu noktada paket sistemler büyük bir

kolaylık sunuyor. Blue’Safe Mavi Kale paketinde yer alan mavi renkli styrofoam ısı

yalıtım levhaları da sahip olduğu teknik özellikler sayesinde doğru yüzeylerde bina

ömrü boyunca performansını koruyor. Isı yalıtım levhasının teknik özellikleri enerji

tasarrufu elde etmek için önemli bir faktör. Doğru yüzeye doğru malzeme ve doğru

uygulamayla yapılan ısı yalıtımı ile bina ömrü boyunca aynı performansı almak

mümkün. Dow Chemical, Mardav A.Ş. ve Kalekim A.Ş.’nin güçlerini birleştirerek pazara

sundukları Blue’Safe Mavi Kale de ısı yalıtımı için gerekli olan her şeyi bünyesinde

barındıran bir paket sistemi. Blue’Safe Mavi Kale, bu paket sisteminin en temel ürün-

lerinden biri olarak Dow Bina Çözümleri’nin, CE Belgeli Dow - Shapemate IB markalı ısı

yalıtım levhasını piyasaya sunuyor.”

Dow - Shapemate IB ısı yalıtım levhaları hakkında bilgi veren Mardav Satış ve

Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Doğruer şunları söyledi: “CE

Belgeli Dow - Shapemate IB mavi renkli ısı yalıtım levhaları, diğer ürünlere göre yüzde

17 ila yüzde 27 arasında daha etkili ısı yalıtımı sağlıyor. Suya karşı mükemmel direnç

ve sıfır kapilerite özelliğine sahip Shapemate IB levhalar, dağılma, ufalanma, kopma gibi deformasyonlara uğramadığı için maksi-

mum ısı yalıtımı sağlıyor. Dona karşı dayanıklılığı sayesinde ise bina dışında sıva çatlağı gibi oluşumları, bina içinde ise küf ve rutu-

bet oluşumunu engelleyerek binanın bakım ve onarım masraflarını azaltıyor, sağlıklı ve konforlu mekânlar yaratıyor. Shapemate IB

ısı yalıtım levhalarının pürüzlü yüzeyi, sıvanın tüm yüzeyde homojen, eşit kalınlıkta ve güçlü aderansla temasını sağlarken; oluklu

yüzeyi, yapıştırma harcı öbeklerinin yüzeye ve kanallara hızla nüfuz etmesini sağlıyor. Piyasada maalesef teknik açıdan bu özellik-

lere sahip olmayan pek çok ürün var. Ancak kaliteli ve uzun ömürlü bir ısı yalıtım için bu özellikler büyük önem taşıyor. Renovasyon

projelerinde karar verici son tüketici olduğundan kendisi için

en iyi çözümü istiyor. Büyük inşaat projelerinde zaman zaman

daha ucuz olduğu için kalitesiz ürünlerin tercih edildiğini

görüyoruz. Unutmamak gerekiyor ki bina ömrü boyunca per-

formans gösteren ısı yalıtımı uygulamaları proje sahibine uzun

vadede de kazandırıyor. Üzerinden yıllar geçse de performan-

sını kaybetmeyen ürünler sayesinde bu projeler, referans

proje olarak gösteriliyor.”

Kalekim Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Altuğ

Akbaş ise; “Yalıtımın bina ömrü boyunca aynı performansı

göstermesi için doğru ürünü seçmek gerekiyor. Daha ucuz diye

tercih edilen standart dışı malzemeler ve merdiven altı üretim-

le gerçekleşen yalıtım, binalara hiçbir fayda sağlamadığı gibi

yalıtım için harcanan paranın da çöpe gitmesine sebep oluyor.

Blue’Safe Mavi Kale olarak tüm ürünlerimizde sahip olduğu-

muz CE Belgesi’ne ek olarak ETAG 004 Belgesi’ni de aldık.

ETAG için ürünlerimizi 30 yıllık yaşlandırma testlerine soktuk. Bu kapsamda; ürünlerimizin aşırı sıcak, soğuk, yağmur ve rüzgar gibi

çevresel etmenlere karşı dirençleri ölçüldü. Tüm bu testlerden başarıyla geçen Blue’Safe Mavi Kale, ETAG 004 Belgesi’ni aldı ve

böylece bina ömrü boyunca dayanıklılığı ve güvenilirliğini ispatlamış oldu. Bu nedenle biz ürünlerimize ve uygulamamıza çok

güveniyoruz. Bunun göstergesi olarak da Türkiye’de bir ilk olarak ürünlerimize 10 yıl, uygulamaya ise 2 yıl garanti veriyoruz. Ayrıca

uygulama esnasında oluşabilecek zararlara karşı ısı yalıtımı yaptığımız binaları 2 yıl boyunca da sigortalıyoruz” diye konuştu. 

Blue’Safe Mavi Kale’den Yalıtıma Mavi Renkli Çözüm

B





sa na yi ci üye le ri miz

ÖZ GÜR ATER MİT SAN. ve TİC. A.Ş.
www.ater mit.com 

ANKAPOR YALITIM ve AMBALAJ 
SAN. TİC. A.Ş.

www.ankapor.com

ANKARA ALÇI MAD. KİMYA İNŞ.
NAK. SAN VE TİC. A. Ş.

www.ankaraalci.com

DALSAN ALÇI SAN. ve
TİC. A.Ş. ANKARA

www.dalsan.com.tr

ERKİM YAPI MALZ. SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ. 

www.erkimtr.com

KNA UF İNŞAAT ve YA PI
ELE MAN LA RI SAN. ve TİC. A.Ş.

www.kna uf.com.tr 

Tİ Rİ TOĞ LU MİM. MÜH. YALITIM
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ti ri tog lu.com.tr

WALLMERK YAPI KİMYASALLARI
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

www.wallmerk.com.tr

BAŞERGÜN BOYA VE
KİMYA İNŞ. SAN. TİC. A. Ş.

www.cubo.com.tr 

KAR-YAPI TASARIM
KARTONPİYER İNŞ. İML.
SAN. TİC. A. Ş.

www.beyaz-grup.com

EGEPOL İNŞ. YALITIM VE AMB.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

www.ege-pol.com

NOVA YAPI TEK. İZOL. MAD. SAN.
TİC. A.Ş. 

www.novachem.com.tr

D.A.S. KAUÇUK VE PLASTİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.oneflex.com.tr

DİLEKPOR YALITIM ve AMB. MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.dilekpor.com.tr

EPSA YALITIM AMB. ÜRÜNLERİ
SAN. LTD. ŞTİ.

www.epsa.com.tr

Hİ TİT YA LI TIM ve YA PI
MAL Z. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.hi tit ya li tim.com

DENİZ YALITIM VE KONUT SİS-
TEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.denizyalitim.com.tr

ATIŞKAN YAPI VE END. ALÇI
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A. Ş.                               

www.atiskanalci.com

BESTEL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
SAN. VE TİC. A.Ş.                        

www.izocephe.com.tr          

ADANA

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BURSA

ÇORUM

ES Kİ ŞE HİR

KYK YAPI KİMYASALLARI
www.kyk.com.tr

TER RA CO YA PI. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
www.ter ra co.com.tr

AB-SCHOMBURG YAPI
KİMYASALLARI A. Ş.

www.ab-schomburg.com.tr

AUSTROTHERM YALITIM
MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.austrotherm.com.tr

AKÇALI WAGNER BOYA ve 
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

www.akcaliwagner.com.tr

ARDEX YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.                        
www.ardex.com.tr

ARMA ULUSLARARASI TİC. PAZ. A.Ş.
www.cbsizoguard.com

BA SAŞ AMB. ve YALT. SAN. A.Ş.
www.ba sas.com.tr

BASF TÜRK KİMYA SAN.
ve TİC.LTD.ŞTİ. 

www.basf.com.tr

BASF PO Lİ ÜRE TAN SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.elas tog ran.de

BASF YA PI KİM YA SAL LA RI SAN. A. Ş.
www.basf-yks.com.tr

BAU MIT İNŞ. MALZ. SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.bau mit.com

BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. SAN.
İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

www.vuralgrup.com.tr

BE TEK BO YA ve KİM YA SAN. A.Ş.
www.fil li bo ya.com.tr

ÇU HA DA ROĞ LU ME TAL SAN. ve
PAZ. A.Ş.

www.cu ha da rog lu.com.tr

DECOSTONE YAPI KİMY. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.decostone.com.tr

DOW COR NING KİMYA SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.dow cor ning.com

DOW TÜR Kİ YE KİM YA SA NA Yİ ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.styro fo am tur key.com

ENTEGRE HARÇ SAN. ve TİC. A.Ş 
www.entegreharc.com.tr

EMÜL ZER AS FAL TE Vİ TEC.
MAD. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.emul zer.com.tr 

ERSAN AMB. ve YALITIM SAN. TİC. A.Ş.
www.ersanambalaj.com

ER YAP PLAS TİK SAN. ve TİC. A.Ş.
www.americansiding.com.tr 

FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.fixa.com.tr

FİXKİM PAZ. A.Ş.
www.fixkim.net

PAREXGROUP YAPI
KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.

www.geserparex.com

HALİMOĞLU FASARİT
BOYA SAN. ve TİC. A.Ş.

www.fasarit.com.tr

İSTANBUL

İGLOTEK ISI YALITIM SİST.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.igloo.com.tr

İZOTÜM YALITIM MAD. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.uksyapi.com

JAEGER İZOL. BANTLARI ve
YALITIM EL. LTD. ŞTİ.

www.jaeger.com.tr

KA LE KİM KİM YE Vİ MAD.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.ka le kim.com.tr

KAYALAR KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
www.kayalarkimya.com.tr

KENİTEX BOYA SAN. VE TİC. A. Ş.                        
www.kenitex.com.tr

KO RA MIC YA PI KİM YA SAL LA RI
SAN. ve TİC. A.Ş 

www.vit ra fix.com.tr

NUHOĞLU TUR. İNŞ. ve İNŞ. 
MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.dolphin-fix.com

ODE YA LI TIM SAN. ve TİC. A.Ş.
www.ode.com.tr

ORGANİK KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
www.organikkimya.com

ON DU Lİ NE AV RAS YA İN ŞA AT
MALZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

www.on du li ne.com.tr

ORKİM ORTAKLAR BOYA SAN. ve 
PAZ. A.Ş.

www.biancaboya.com

ÖZKAR STRAFOR SAN. LTD. ŞTİ.      
www.ozkarstrafor.com       

PAYER AMBA. YALITIM
ve GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

www.payerambalaj.com

POLİSAN BOYA SAN. ve TİC. A.Ş.
www.polisan.com.tr

REMMERS YAPI MALZ. SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.

www.remmers.com.tr

SENA YAPI END. MAM. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.senayapi.com.tr

SILKCOAT DUVAR KAPLAMALARI
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.silkcoat.com

Sİ KA YA PI KİM YA SAL LA RI A.Ş.
www.si ka.com.tr

TEK BA U YA PI MALZ. MA DEN Cİ LİK
SAN. TİC. A.Ş.

www.tek ba u.com.tr

TEKNO YAPI KİMYASALLARI
SAN. VE TİC. A. Ş.

www.teknoyapi.com.tr

TEPE KLİMA İNŞ. İTH. İHR. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.tepeklima.com

THER MAF LEX YA LI TIM SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.thermaflex.com.tr

TRAK YA CAM SA NA Yİİ A.Ş.
www.trakya cam.com.tr

URSA ISI YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş. 
www.ursainsulation.com

VOLO İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.voloyapi.com

WAC KER CHE MI E AG LI AI SON
OF FI CE TUR KEY

www.wacker.com

YAPKİM YAPI KİM. SAN. A.Ş. 
www.yapkimsan.com.tr

YEYKİM YAPI KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.yeykim.com

ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve
KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.stratakim.com

BTM Bİ TÜM LÜ TEC RİT MAD.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.btm.co

Dİ NA MİK ISI LTD. ŞTİ.
www.di na mi k-iz mir.com

DYO BOYA FABRİKASI SAN. ve TİC. A.Ş.
www.dyo.com.tr

SA INT GO BA IN WE BER
YA PI KİM. SAN. ve TİC A.Ş.

www.we ber.com.tr

BAĞKALE İNŞ. MALZ. SAN. ve 
TİC. A.Ş.

www.bagkaleboya.com

İZOBER ROCK
(BEŞLER SAN. ve TİC. A.Ş.) 

www.izober.org

GROFEN İLERİ YAPI TEK. İZOL.
MAD. SAN. VE TİC. A.Ş. 

www.grofen.com

İZO CAM TİC. ve SAN. A.Ş.
www.izo cam.com.tr

KARADENİZ MADENCİLİK 
TİC. LTD.ŞTİ. 

www.kar.biz.tr 

KÖS TER YA PI KİM. İNŞ. SAN.
ve TİC. A.Ş.

www.kos ter.com.tr

MARSHALL BOYA ve VERNİK SAN. A.Ş.
www.marshallboya.com

YAL TEKS YA L. MALZ. SAN. ve TİC. A.Ş.
www.yal teks.com

PAK PEN PLAS TİK YA PI ELEM.
SAN. VE TİC. A.Ş.

www.pak pen.com.tr

P.P. YALITIM İNŞ. YAPI MALZ.
NAK. AMB. SAN. VE TİC. A.Ş.  

www.poytherm.com

YALIPOR İZOL. ISI YALT. İNŞ. ve
İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.yalipor.com

İMAMOĞLU ÇİVİ ve TEL 
SAN. TİC. A.Ş.

www.imamoglucivi.com

ERSAN BOYA VE İNŞ. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.ersanboya.com.tr

BALCILAR DEMİR ÇELİK İNŞ. 
MAD. TUR. SAN. TİC. A.Ş.     

www.balcilaras.com 

ZONGULDAK

ORDU

KIRIKKALE

KAYSERİ

İZMİR

KOCAELİ

KONYA

SAMSUN

TEKİRDAĞ

SİNOP
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ÇA TI SER ÇA TI AS MA TA VAN VE
İZOL. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ca ti ser.com.tr 

PO LAT YA PI MALZ. UYG. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.po lat ya pi.com

ASA GRUP İNŞ. TAAH. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.asagrup.com.tr

AY KİM TAŞ ANA DO LU YA PI KİM. A.Ş.
www.ay kim tas.com.tr

BALCI İNŞ. SAN VE TİC. LTD. ŞTİ.                        

CAN PA İZO LAS YON MALZ.
PAZ. LTD. ŞTİ.

www.can pa.com.tr

CEYLAN GRUP İNŞ. TAŞ. GIDA
PETR. ÜRN. TURZ. SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.

www.ceylangrup.com.tr

DELTA İNŞ. DAN. SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.deltains.com.tr

DEMİRKAN İNŞ. DOĞALGAZ SIHHİ
TESİSAT TİC. LTD. ŞTİ.

www.demirkanyapi.com

ERGE İZOL. EML. İNŞ. TURZ. GIDA
TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. 

www.ergeizolasyon.com.tr

FUGA ÇELİK VE AHŞAP YAPI
SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.     

www.evhane.com.tr

HATÜPEN PLASTİK
PENCERE SİSTEMLERİ

www.hatupen.com.tr

HAY DAR BOZ YA LI TIM SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.hay dar boz.com.tr

İN TER MO İZOL.İNŞ.LTD.ŞTİ.
www.in ter mo.net

İZO GÜN İZOL. ve İNŞ. MALZ.
SAN. VE TİC. A.Ş.

www.izo gun.com 

KVC MÜHENDİSLİK İNŞ. TUR.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.kvcmuhendislik.com

OR PA İNŞ. YA LI TIM MALZ.
PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

www.or pa ya li tim.com.tr

ADANA

ANKARA

PAYZA MAK. YAPI MALZ. TUR.
TEK. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

payzaas@gmail.com

SILA İNŞ. DEK. TUR. SAN. PAZ.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.silainsaat.com

ŞE NER İNŞ. MAD. TURZ. ve SAN. A.Ş.
www.se ner.com.tr

Tİ MAŞ EN DÜST. YA LI TIM İNŞ. 
TURZ. TEKS. NAK. GI DA SAN. ve 
TİC. A.Ş.

www.ti mas.net

TOK-CAN MİM. İNŞ. DEK.
YAPI MALZ. LTD. ŞTİ.

www.tok-can.com

TOPRAK İZOL. YAPI MARKET
LTD. ŞTİ.

www.toprakizolasyon.com

YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ. TUR.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.yuzbasiogluboya.com

HE RİŞ İZO LAS YON LTD. ŞTİ.
www.he ris.com.tr

ÖZEN YA PI LTD. ŞTİ.
www.ozen.com.tr

SAN TİM SAN. TES. TA AH. ve 
İMA LAT LTD. ŞTİ.

www.san tim.com.tr

EGE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.egeinsaat.com.tr

POLİ-MİX BOYA İMALAT İNŞ. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

hasansarac1958@mynet.com

IŞIKLAR YAPI SAĞLIĞI MERKEZİ
LTD. ŞTİ.

www.isiklaryapi.com.tr

ALFA YÜZEY KAPLAMA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.alfakaplama.com

İZO AG RA İZOL. İNŞ. TİC.
SAN. LTD. ŞTİ.

www.izo ag ra.com

İZO-CAN ISI SES SU
HAVA - İZOL. İNŞ. LTD. ŞTİ.

www.izocan.com

ANTALYA

AYDIN

BARTIN

BURSA

BALIKESİR

İZO MET ISI SES SU İZO LAS YO NU
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

www.izo met.com.tr

TEK-SE Rİ YA LI TIM İNŞ. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ 

www.tek se ri ya li tim.com

TEK-SE Rİ YA LI TIM İNŞ. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ 

www.tek se ri ya li tim.com

SANPAŞ İNŞ. YAPI ve MALZ. 
TİC. ve SAN. A.Ş.

www.sanpas.com.tr

UMUT YA LI TIM ÇA TI KAP. İNŞ.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.umutyalitim.com

YE Nİ LE VENT İZOL. ve İNŞ. MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.ye ni le vent.com.tr

İL HAN İNŞ. MALZ. ve KÖM.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.il ha nin sa at.com.tr

ASMİN İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.asmininsaat.com

CİVELEK İNŞ. YAPI MALZ. İMAL.
PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.civelekyapi.com

CEM İZOL. ÜR. İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.cemizolasyon.com.tr

KNAUF INSULATION İZOL. SAN. VE
TİC. A.Ş.

www.knaufinsulation.com

T.M.Y. İNŞ. YALITIM SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ. 

www.tmyyalitim.com

ALDEK İNŞ. DEK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.aldek.com.tr

ALFOR PLASTİK SAN. ve TİC.A.Ş.                   
www.alfor.com.tr

ARI MÜH. MİM. MÜŞ. İNŞ. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.ari eng.com

ARI MAS
www.ari mas.com.tr

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

ESKİŞEHİR

İSTANBUL

ARTI İZOL. İNŞ. TAAH. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.arti-izolasyon.com

ATİK İZO LAS YON İNŞ. MALZ.
ati ki zol@ttmail.com

AV RAS YA İNŞ. İZOL. DEK. MALZ.
NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.av ras ya in sa at.com.tr

AVRUPA YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
www.av rupayapisistemleri.com

BAL CI OĞ LU MÜM. TATB. ARAŞ.
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.bal ci og lu.com.tr

BİRDAL İNŞ. İZOL YALITIM UYG. ve
YAPI  MALZ. SAN. TİC. 

www.insaatbirdal.com

CEPHE UZMANI YALITIM ve YAPI SAN.
DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
www.cepheuzmani.com

C.C. ALTINBAŞ İNŞ. İZOL.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ccaltinbas.net

DİREN ENERJİ YALITIM SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.direnenerji.com

EN GİN İZO LAS YON SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.en gi ni zo las yon.com.tr

ETK YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.etkyapi.com.tr

FERHAL MÜH. TAAHHÜT İNŞ.
MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.vaillantferhal.com

FORM AKUS TİK MON TAJ VE
TİC. LTD. ŞTİ

www.for ma kus tik.com.tr

GÖKKUŞAĞI YAPI SİST. İNŞ. TAAH.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.gys.com.tr
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GÜNEY YAPI İZOL. İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.guneyyapiizolasyon.com.tr

HAKAY YAPI İZOL. İNŞ. SAN. ve TİC.
LTD. ŞTİ.

www.hakayyapi.com

HE RAK LİTH ÜNAR YA PI MALZ.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.unar.com.tr

HİDRO YAPI YALITIM DOĞ. MÜH.
MÜŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.hidro.com.tr

Hİ MER PA HAV. İZOL. MALZ.
PAZ. ve TİC. A.Ş.

www.hi mer pa.com

HİS TAŞ İNŞ. TURZ. SAN.TİC. A.Ş.
www.his ta sin sa at.com

İN CE TEN TEK. MAK. ve İNŞ. MALZ.
TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

www.in ce ten.com

İSTANBUL İNŞAAT ve
İZOL. TAAH. TİC. 

www.izolasyonistanbul.com

İS TAN BUL TEK NİK İNŞ.
MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.is tan bul tek nik.com

İZOBEDEL DEKOR İNŞ. ve
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.izobedel.com

İZO MER MÜH. TA AH. ve
TİC. LTD. ŞTİ

www.izo mer mu hen dis lik.com.tr

İZO SER İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
www.izo ser.com

İZO YA PI İZOL. ve YA PI 
MALZ. LTD. ŞTİ.

www.izo ya pi.com

İZOYAPIM İZOL. MANTOLAMA UYG. 
www.izoyapi.com

LE VENT İN ŞA AT ve İZOL. MALZ.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.le vent-ist.com

Lİ MİT İN ŞA AT ve MÜM. LTD. ŞTİ.
www.li mit.com.tr

LOGO YALITIM ve DANIŞMANLIK
LTD. ŞTİ.

www.logoyalitim.com

İSTANBUL MAR DAV YA LI TIM ve İN ŞA AT  MALZ.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.mar dav.com

MİM TEK MO DERN İNŞ. MALZ. TEK.
UYG. ve TİC. A.Ş.

www.mim tek.com.tr

MURAT İNŞ. VE YAPI MALZ.
www.muratinsaat.com.tr

NANOTEK İNŞ. SAN. VE YAPI 
MALZ. TİC. A. Ş.                        

www.nanotekinsaat.com.tr              

ÖZ CAN İN ŞA AT İZOL. TA AH. ve TİC.
LTD. ŞTİ.

www.oz ca nin sa at.net

PERA GRUP İNŞ. YAPI MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.perainsaatyalitim.com

PETEK YALITIM İNŞ. LTD. ŞTİ.
www.petekyalitim.com

PRO TEM ME TAL ÇA TI VE CEP HE
SİST. İMAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.pro tem me tal.com

RETİM RESTORASYON VE MADENCİLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.retim.com.tr

SERPOL İNŞ. MÜH. İZOL. TAAH.
www.serpol.com.tr

TİMAŞ TEKNİK İZOL. VE İNŞ. MALZ.
SAN. TİC. A.Ş.

www.timasteknik.com

TURANLI ÇATI İZOL. İNŞ. TAAH. TUR.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

www.turanliizolasyon.com.tr

ULUBAŞ İNŞ. İZOL. MÜH. LTD. ŞTİ.                        

ÜÇAY MÜH. YALITIM İZOL. İNŞ.TAAH.
PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.                         

www.ucay.com.tr

YA PI SER VİS SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.ya pi ser vis.com

YAPI USTASI YAPI ÇÖZ. UYG. MERK.
MÜT. ve MİM. HİZM.
TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

www.yapiustasi.com.tr

ZİRVE İZOL. İNŞ. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.zirveizolasyon.com.tr

HA KAN İZOL. BO YA ve YA PI MALZ.
www.ha ka ni zo las yon.com.tr

İZMİR

İZO TEK NİK LTD. ŞTİ
akuz man@su pe ron li ne.com

KA RA OĞ LU İN ŞA AT MALZ. TUR. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.ka ra og lultd.com.tr

LE VENT İZO LAS YON PAZ. A.Ş.
www.le ven ti zo las yon.com.tr

TAP YALITIM MÜH. YAPI TAAH. 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.tapyalitim.com

NET ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. 
YAPI MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.netenerji.com.tr

AL SEC CO İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
www.al sec co.com.tr

BAROK YAPI MALZ. İNŞ. İML. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.barok.com.tr

BÜSA İNŞ. NAK. MAD.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.busainsaat.com

ALİ ŞEVVAL BOYA İNŞ. TAAH.
SAN. TİC. LTD. 

www.alisevvalboya.com

ÜNAL TEKNİK UYGULAMA İNŞ.
SAN. TİC. A. Ş.

www.unalteknik.com.tr

NUROL YAPI MALZ. İNŞ. TURİZM.
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.                        

www.nurolyapi.com   

ÇA TI CI LAR ÇA TI İZOL.
ve YA PI MALZ. LTD. ŞTİ.

www.ca ti ci lar.com

LAM DA İZOL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
www.lamb da.com.tr

ALP KAN YA PI. MALZ. İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.alp kan ya pi.com.tr

ADA TANLAR İNŞ. MALZ. NAK.
TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

www.tanlarinsaat.com

BAŞER MÜH. EN. YAPI İZOL. 
www.baserizolasyon.com

MERSİN

KONYA

KOCAELİ

KARABÜK

MUĞLA

SAMSUN

SAKARYA

ECE İN ŞA AT TA AH. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.ece in sa at.com

İZO MAR İZOL. TA AH. YA PI ve
CEP HE SİST. SAN. TİC. A.Ş.

www.izo mar.com.tr

MYD MİM. YALITIM İNŞ.
YAPI KİM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.   

www.mydinsaat.com             

ATA SELÇUK İZOL. ve YAPI KİM. 
UYG. PAZ. İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

www.ataselcukizolasyon.com

İMER YAPI KİMY. UYG. İNŞ.
MÜH. TİC. LTD.ŞTİ. 

www.imeryapi.net

TRABZON

SİVAS

sa tı cı, it ha lat çı, uy gu la yı cı üye le ri miz

80üyelerimiz
izolasyon dünyası


