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De ğer li Okur la rı mız 

2013 yılında Derneğimiz İZODER’in 20. yılına girmesi ve İzolasyon
Dünyası dergimizin de elinize ulaşan 100. sayısı ile iki mutluluğu
birden yaşıyoruz. Sektörle ilgili gelişmelerin geniş kitlelere
ulaştırılmasında ve yalıtım bilinilirliğine katkı sağlamada yayın-
ların önemi yadsınamaz derecede kıymetlidir. Kurulduğu günden
bu yana ülkemizde yalıtım bilincini geliştirmek için faaliyet
gösteren İZODER’in, en önemli iletişim araçların biri olan
İzolasyon Dünyası dergisi, 100. sayısına ulaşarak bu yolda ne
kadar önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlamıştır. Dergimiz
üyelerine, sektör firmalarına, mimar ve mühendislere, kamu yet-
kililerine direk ulaşarak yalıtım sektörünün önemini, İZODER’in
faaliyetlerini 17 yıldır aralıksız olarak anlatmaya devam etmiştir. 

100. sayımız olması nedeni ile bu sayımızın içeriğini de özel olarak
bir başvuru kaynağı niteliğinde hazırladık. Birinci sayısından
itibaren seçtiğimiz kapak çalışmaları ile sizleri geçmişten
günümüze kısa bir yolculuğa çıkaracağız. Komisyonlarımız ve
üyelerimizin yetkilileri tarafından hazırlanan ısı, su, ses ve yangın
yalıtımında “Yanlışlar ve Doğrular” hem tüketiciler hem de sektör
profesyonelleri için önemli bir başvuru kaynağı olacak. Isı, su, ses
ve yangın yalıtımın ülkemizdeki gelişimlerini anlatan yazıları
ilgiyle okuyacağınızı umuyorum.  

İzolasyon Dünyası, içeriğinden tasarıma kaliteli çizgisi ile okuyu-
cularının beğenisi kazanmış bir yayındır. Dergimizin, sektörün
içinden gelen, deneyimli, uzman dernek üyelerimizin yetkilileri
tarafından içeriğinin oluşturulması ve hazırlanması en önemli
özelliğidir. İzolasyon Dünyası “Doğru Yalıtım”ın nasıl olması
gerektiği noktasında sektörü bilinçlendirmede önemli bir mihenk
taşı olmuştur. Teknik yazılarımızın Teknik Kurul üyelerimiz
tarafından hakemlenmesi de tarafsızlığını ortaya koymaktadır. 17
yıllık yayın hayatı ile yalıtım sektörünün geçmişten geleceğe
aynası olan İzolasyon Dünyası’nın 100. sayısına girmesi hem
İZODER hem de sektörümüz için büyük önem taşımaktadır. 

Yalıtım, malzeme seçiminden uygulamaya teknik bilgi gerektiren,
inşaat sektörünün çok önemli bir koludur. İZODER hem İzolasyon
Dünyası dergisi hem de çıkardığı diğer kitap ve bilgilendirme
araçlarıyla doğru yalıtımın nasıl olması gerektiği noktasında sek-
törde önemli bir eksikliği gidermektedir. İzolasyon Dünyası
dergimiz günümüzde sağlıklı, konforlu ve güvenli, “A Sınıfı yaşam
vaad eden konutlar için” olmazsa olmaz olan yalıtım alanında,
yalıtımı anlatmaya, sektörü için en güncel bilgileri okuyucularına
ulaştırmaya devam edecektir. 

İlk günden bugüne çizgisini ve standartlarını hiç bozmadan, zen-
gin içeriği, özgün tasarımı ile dergimiz bilgi paylaşımında üzerine
düşen görevi başarıyla yerine getirmiş, sektörümüzün klasikleri
arasına girmiş ve iletişimde önemli bir araç olmuştur. İzolasyon
Dünyası dergimizin daha nice yıllar sektörümüzü aydınlatacağına
olan inancım tamdır. Sektör paydaşları ve ilgili diğer sektör yet-
kililer, çalışanlar arasındaki iletişim köprüsüne katkıda bulunan
dergimiz sektörümüze ışık tutmayı sürdürecektir.

Akıllı binaların, sıfır enerji tüketen pasif evlerin, 30-40 cm yalıtım
kalınlıklarının konuşulduğu, Avrupa’nın bu yönde hızla adımlar
attığı günümüzde biz de vizyonumuzu "Cumhuriyetimizin 100.
yılına kadar yalıtım malzemeleri kullanımını Avrupa Birliği ülkeleri
seviyesine çıkarmak" olarak yeniledik. Bunun için misyonumuzu
da “Sürdürülebilir bir gelecek için doğal kaynakları verimli kulla-
narak, insan güvenliği ve çevre sağlığına duyarlı yapılarla, yaşam
kalitesi ve konfor koşullarının arttırılmasını sağlamak ve yarın-
larımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak” olarak belirledik. 2013
yılında 20. yılına giren derneğimiz İZODER’in, üyelerinin ve sek-
törümüzün güç birliği ile bu hedeflere ulaşacağına canı gönülden
inanıyorum. Bu hedeflere ulaşılmasında başta İzolasyon Dünyası
dergimiz ve tüm iletişim araçları büyük önem taşımaktadır.

İzolasyon Dünyası Dergimizin 100. sayısını içtenlikle kutlarken,
nice başarılı 100. sayılarda hep birlikte olmayı umut ediyor, emeği
geçen herkesi tebrik ediyorum.

Saygılarımla 

İzolasyon Dünyası, 

İZODER ve Sektör

için Büyük Önem

Taşımaktadır

“ “

İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı
Ferdi Erdoğan
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Sa hi bi
Isı Su Ses ve Yan gın Ya lı tım cı la rı Der ne ği (İZO DER)

Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı
Ferdi ERDOĞAN

Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri 
Tayfun KÜÇÜKOĞLU Başkan Vekili
Fatih ÖKTEM Başkan Vekili
Ertuğrul ŞEN Başkan Yardımcısı
Turgay YÜKSEL Sayman 
Ali TÜRKER Üye 
Buğra KAVUNCU Üye
Emrullah ERUSLU Üye
Haluk GÜREREN Üye
Harun HASYÜNCÜ Üye
Kemal ÇOLAKOĞLU Üye
Levent GÖKÇE Üye
Levent PELESEN Üye
Murat SAVCI Üye 
Ümit GÜNEŞ Üye

Ge nel Sekreter
Mehmet FERTAN

So rum lu Ya zı İş le ri Mü dü rü
Gülay DİNDORUK 

Ya yın Ku ru lu
Jo zef BON FIL, Ömer KÜÇÜK, Özge ÜRKMEZ YEŞİLPINAR,
Özge SİPAHİOĞLU, Sedef DİNÇER, İpek SEYHAN

Tek nik Ku rul
Ali TÜR KER, M. Ke mal GEL, Öz ge Sİ PA Hİ OĞ LU,
Tah sin KA RA SU, Ti mur DİZ, Tur gay YÜK SEL

Dergi ve Üyelik İlişkileri So rum lu su
Sey ran MA ZI

Yönetim Yeri
İZO DER 
Hen dem Cad. Kıb le So kak No. 58 Y. Du dul lu Üm ra ni ye / İS TAN BUL 
Tel: 0216 415 74 94 (Pbx) Fax: 0216 415 70 01
www.izo der.org.tr  izolasyondunyasi@izo der.org.tr

Ya yın Tü rü - Ba sım Ta ri hi
Yay gın, Sü re li – 15 Nisan 2013

12 35

4 su nuş
8 gündem İzolasyon Dünyası’nın İZODER ve Sektör için Önemi

10 gündem İzolasyon Dünyası 100. Sayısı İle Hepimizi Gururlandırıyor
12 gündem İzolasyon Dünyası’nın Yolculuğu 
16 gündem Yangın Yalıtımında Yanlışlar ve Doğrular 
20 gündem Ses Yalıtımında Yanlışlar ve Doğrular
24 gündem Su Yalıtımında Yanlışlar ve Doğrular 
35 gündem Isı Yalıtımında Yanlışlar ve Doğrular 
40 görüş Türkiye’de Su Yalıtımında Bitümlü Örtülerin Gelişimi ve Geleceği
42 haber

44 görüş Yangın Yalıtımı Tarihi
50 görüş Ses Yalıtımın Ülkemizdeki Dünü ve Bugünü
54 haber

60 görüş Türkiye’de Binalarda Enerji Verimliliği ile İlgili Mevzuatlar
68 haber
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Gra fik Ta sa rım ve Bas kı Ön ce si Ha zır lık
Kar ma fi kir
Gülbahar Mah. Avnidilligil Sok. No: 4/8 Esentepe - Şişli / İstanbul 
Tel: O 212 272 29 23 - 24  Faks: O 212 272 29 25 
www.kar ma fi kir.com

Baskı 
Seçil Ofset Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. Ltd. Şti.
100. Yıl Mah. MAS-SİT Matbaacılar Sitesi 4. Cadde No:77 
Bağcılar / İstanbul Tel : 0212 629 06 15 (pbx)

Bu Sayımıza Katkıda Bulunanlar
Ayhan Çakır (İzocam), Begüm Turan Bulut (Arı Müh.), Faruk Bilal (Himerpa), Gökhan Korkmaz (Alfor Plastik),
Gülay Dindoruk (Filli Boya), İbrahim Duran (İdeal Yapı), Jozef Bonfil (BTM), Sedat Arıman (Arı Müh.), Seyran Mazı (İZODER),
Timur Diz (TEBAR A.Ş.), Özge Sipahioğlu (Mardav) 

İzolasyon Dünyası’ndaki teknik yazılar Teknik Kurul üyeleri tarafından hakemlenir. Yayımlanan yazılardaki düşünceler, bilgiler
yazarlarına veya firmalarına ait olup İzolasyon Dünyası’nı bağlamaz. Reklamlar reklam verenin sorumluluğundadır. İzolasyon
Dünyası Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolayı sorumlu tutulamaz. Kaynak gösterilerek yazılardan alıntı yapılabilir. 

40 86

Dış Cephe Isı Yalıtımında Kullanılan Sıva Fileleri 
Mardav Mantolama Sistemleri

Aydın Apartmanı 
BTM’den Bahçe Çatı Sistemi 

Antakya Mahveli Kapalı Otoparkı 
İzocam Manto

Terraco Süpertex
Kentsel Dönüşümde Enerji Verimliliği Fırsatının Değerlendirilmesi

Kadıköy-Kartal Metro Hattı 

Baumit’ten Fayans Uygulamaları İçin Çözümler
Polisan Su Bazlı Yol Çizgi Boyaları 
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013 yı lın da Der ne ği miz İZO DER’in 20. yı lı na gir me si ve

İzo las yon Dün ya sı der gi mi zin 100. sa yı sı ile çif te mut -

lu luk ya şı yo ruz. Ku rul du ğu gün den bu ya na ül ke miz -

de ki ya lı tım bi lin ci ni ge liş tir mek için ça lı şan ya lı tım sek tö rü nün

ça tı der ne ği İZO DER’in, en önem li ile ti şim araç la rın bi ri olan

İzo las yon Dün ya sı der gi si, bu yol da önem li bir ye re sa hip tir.

Üye le ri ne, sek tör fir ma la rı na, mi mar ve mü hen dis le re, ka mu

yet ki li le ri ne di rek ula şa rak, ya lı tım sek tö rü nün öne mi ni, İZO -

DER’le il gi li ça lış ma la rı 17 yıl dır ara lık sız ola rak ulaş tır ma ya de -

vam et miş tir. 

Gü nü müz de sek tö rel ya yın lar, ya yın yap tık la rı alan da ki ge liş -

me le ri de tay lı ola rak ak tar dı ğı için bil gi akı şı nın önem li bir kay -

na ğı ol muş tur. Sek tö rü ile il gi li yet ki li ler le ve fir ma lar la sü rek li

ile ti şim ha lin de ol ma la rı bil gi top la ma la rı nı ko lay laş tır mak ta -

dır.  Sek tör ya yın la rı, hiz met ver dik le ri ala nın öne mi ni, özel lik -

le ri ni ve ge liş me le ri ni oku yu cu la rı na ak tar ma gö re vi ile sek tör -

le ri nin gü cü nü tem sil et mek te dir. Bu yön den bak tı ğı mız da ya -

lı tım sek tö rü de ni lin ce ilk ak la ge len ku rum ola rak İZO DER’in,

sek tö rü ile il gi li ya yın ha zır la ma sı nın ne ka dar doğ ru bir ka rar

ol du ğu nu gö rü yo rum. 

İzo las yon Dün ya sı içe ri ğin den ta sa rı ma, bas kı ka li te sin den da -

ğı tı mı na ka dar ka li te li çiz gi si ile oku yu cu la rın be ğe ni si ka zan -

mış bir ya yın dır. Der gi mi zin, sek tö rün için den ge len, de ne yim li

uz man der nek üye le ri ta ra fın dan ha zır lan ma sı en önem li özel -

li ği ni oluş tur mak ta dır. 

Ya lı tım, tek nik bil gi ge rek ti ren, mal ze me se çi min den uy gu la -

ma ya ka dar ti tiz lik le ele alın ma sı ge re ken bir mü hen dis lik ala -

nı dır. İzo las yon dün ya sı der gi si ge rek so mut pro je ör nek le ri,

uz man gö rüş le ri, tek nik ya zı la rı ile doğ ru ya lı tı mın na sıl ol ma -

sı ge rek ti ği nok ta sın da önem li bir mis yon üst len miş tir.  Be lir li

bir oku ra hi tap et ti ği, tek nik ya zı lar, sek tö rü tüm de tay la rıy la

in ce le yen ana liz ler, fir ma lar la il gi li ha ber ler, ürün ler ve rek -

lam la rıy la sek tö rü nü tüm yön le ri ile ele al dı ğı için ya lı tım sek -

tö rü nün ile ti şim kay na ğı ol muş tur. 

17 yıl lık geç mi şi ile ya lı tım sek tö rü nün ar şi vi ni oluş tu ran İzo las -

yon Dün ya sı, sek tö rün üst dü zey yet ki li sin den ça lı şa nı na, ka -

mu yet ki li le rin den üni ver si te le re, mi mar ve mü hen dis le re uza -

nan oku yu cu kit le si ni bi linç len dir me gö re vi ni ba şa rıy la sür dür -

mek te dir. 100. sa yı sı na gir miş ol ma sı da hem İZO DER hem de

sek tö rü müz için bü yük bir ba şa rı dır. 2002 ve 2008 yıl la rın da

Ya zı İş le ri Mü dür lü ğü gö re vi ni üst len mek ten bü yük ke yif al dı -

ğım İzo las yon Dün ya sı’nın ya yın cı lık ala nın da da ha önem li yer -

le re ge le ce ği ne ina nı yor, eme ği ge çen her ke si kut lu yo rum.

2

8gündem
izolasyon dünyası

Sedat Arıman
Başkanlar Kurulu Başkanı

Yazı İşleri Müd. (2002-2008) 

İzolasyon Dünyası’nın
İZODER ve Sektör için Önemi 
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ünümüzde neredeyse her derneğin, kurumun, meslek

kuruluşunun ya da birliğin faaliyet yürüttüğü alanda

iletişim sağlamak ve alanıyla ilgili bilinç oluşturmak

için bir yayın organı bulunmaktadır. İzolasyon Dünyası

dergimiz de İZODER’in ve yalıtım sektörünün sesini ilgili kurum

ve kuruşlara, firmalara, mimar ve mühendislere en iyi ileten

önemli bir iletişim aracıdır. 

Her sayısında sektörle ilgili önemli bir gündem maddesini ele

alan İzolasyon Dünyası, hem içeriği hem de görsel tasarımı ile

okuyucularının beğenisini kazanmış bir dergidir. 

İZODER İletişim Komisyonu içinden gelen Yayın Kurulu üyele-

rimizle her sayı için ayrı toplantılar yapıp derginin içeriğini

oluşturuyoruz. Dergimizin en önemli özelliği de sektörün

içinde deneyim kazanmış üyelerimizle görüş alışverişi içinde

hazırlanması.

Bugün bir marka olan İzolasyon Dünyası, reklam veren fir-

malar için de kendi ürün ve hizmetlerini hedef kitlelerine

duyurmaları, pazarlama faaliyetlerini tamamlamalarını sağla-

maları açısından da önemli bir yere sahiptir. İzolasyon dünyası,

sektör üretici ve uygulayıcılarının ürün ve hizmetlerini tüketi-

cileri ile buluşturduğu çok önemli ve güvenilir bir platform.

Ciddi ve bilimsel bir hakemlik süreci

ile ele alınan teknik yazılar, referans

ve tanıtım yazıları bu dergide yayın-

lanması ile ayrı bir prestij kazanıyor.

Dergide yayınlanan reklamlar da

hedef kitleye çok hızlı ve etkili bir

biçimde ulaşıyor. İZODER, kurulduğu

günden bu yana yalıtım bilincini artır-

ma misyonunu yerine getirmek için

bir çok aktivite düzenlemektedir.

İzolasyon Dünyası, yalıtım bilincinin

gelişmesi, İZODER’in, sektörün önem-

li çalışmalarını kamuya, belediyelere,

inşaat firmalarına, mimar ve

mühendislere aktarma yönünde

önemli bir iletişim köprüsüdür. 

100. sayısına ulaşarak sürekliliğini ve

önemini kanıtlayan, hepimizi gurur-

landıran dergimiz bundan böyle de aynı çizgide gelişimini

sürdürmeye devam edecektir. 100. sayımıza ulaşmamızda

emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyor, İzolasyon

Dünyası’nın başarılarının devamını diliyorum.   

G

10gündem
izolasyon dünyası

Gülay Dindoruk
İzolasyon Dünyası 
Yazı İşleri Müdürü 

İzolasyon Dünyası 100. Sayısı
ile Hepimizi Gururlandırıyor 

İletişim Komisyonu ve İzolasyon Dünyası Dergisi Yayın Kurulu üyeleri 

27 Mart günü Byotell’de öğle yemeğinde bir araya gelerek İzolasyon Dünyası’nın 100. Sayısını kutladı. 
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12gündem
izolasyon dünyası

Seyran Mazı
Dergi ve Üyelik

İlişkileri Sorumlusu
İZODER 

İzolasyon Dünyası’nın
Yolculuğu 

ek tö rün Kal bin den Bir Ses
Sek tör de her ge çen yıl bü yü yen,

ye ni pro je ve he def ler le üye le ri ne,

sek tö re kat kı sağ la yan İZO DER, 1996 yı lın -

dan bu ya na İzo las yon Dün ya sı der gi si ile

ya lı tı mı an lat ma ya, ka mu ya ve il gi li tüm

sek tör le re ışık tut ma ya de vam edi yor. 

İzo las yon Dün ya sı, İZO DER’in ya lı tı mı an -

lat tı ğı en önem li ve güç lü ile ti şim araç la rın -

dan bi ri. 100. sa yı mı za ulaş ma mız der gi mi -

zin sa de ce ya lı tım sek tö rün de de ğil, ya yın -

cı lık ala nın da da önem li bir yer edin di ği nin

en bü yük ka nı tı. 

İZO DER'in mis yo nu doğ rul tu sun da, sek tö -

rün ge li şi mi ne kat kı da bu lun mak, sek tö rel

ile ti şi mi ve doğ ru bil gi pay la şı mı nı sağ la -

mak ama cıy la çık tı ğı mız bu yol da 99 sa yı yı

ge ri de bı rak ma nın gu ru ru nu ya şı yo ruz. İlk

sa yı mız dan iti ba ren ya lı tı mın öne mi ni an -

lat mak, en gün cel ve doğ ru bil gi le ri okur la -

rı mız la pay laş mak ama cı ile yo lu mu za de -

vam et tik. Üye le ri miz dı şın da der nek le re,

mi mar la ra, mü hen dis le re, ka mu yet ki li le ri -

ne ve da ha pek çok sek tör uz ma nı na ula şan İzo las yon Dün ya -

sı der gi miz, sek tö rün gün de mi ni ta kip ede rek oku yu cu la rı na

bil gi ve ren bir çiz gi de iler le me si ni sür dür dü.  

Her sa yı sın da fark lı bir gün de mi ma sa ya ya tı ran İzo las yon

Dün ya sı, ko nu su nun uz ma nı yet ki li ler den alı nan “gün dem”,

“söy le şi”,  sek tör den yet ki li le rin gö rüş le ri ni say fa la rı na ta şı -

yan “gö rüş”, gün cel sek tö rel ha ber ler, tek nik ya zı lar, pro je ler -

le sek tö rün nab zı nı 17 yıl dır tut ma ya ve İZO DER’in se si ni en et -

ki li şe kil de du yur ma ya de vam edi yor. 

Far kı mız
İzo las yon Dün ya sı nı fark lı kı lan ve sek tö rün en be ğe ni len der -

gi si ol ma sı nı sağ la yan en önem li özel li ği İZO DER ta ra fın dan

biz zat ha zır lan ma sı. Ya yın ku ru lu üye le ri nin gö rüş le ri doğ rul -

tu sun da şe kil le nen der gi miz sek tö rün için den ge len, pro fes yo -

nel ola rak bu sek tör de yer alan yö ne ti ci ler ve yet ki li ler ta ra fın -

dan ha zır la nı yor. Di ğer bir fark lı özel li ği miz de ka pak ve iç say -

fa ta sa rı mı nın özen le ha zır lan ma sı. 

İzo las yon Dün ya sı der gi miz bu gün tüm dün ya için sağ lık lı, kon -

for lu ve gü ven li ko nut lar için bi rin ci ko şul ha li ne ge len ya lı tım

ala nın da, İZO DER’in mis yo nu doğ rul tu sun da oku yu cu la rı na ya -

lı tı mı an lat ma ya, en gün cel bil gi le ri pay laş ma ya de vam ede -

cek. 

Zor lu dö nem ler den ge çe rek bu gün le re ulaş ma mı zı sağ la yan

der ne ği mi zin de ğer li ku ru cu la rı na, Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri ne,

İzo las yon Dün ya sı Ya zı İş le ri Mü dür le ri ne, Ya yın Ku ru lu Üye le -

ri mi ze,  der nek üye le ri mi ze, ya zar la rı mı za, rek lam ve ren fir ma -

la rı mı za ve okur la rı mı za te şek kü rü bir borç bi li yo ruz. 

Siz le ri İzo las yon Dün ya sı’nın geç mi şin de kı sa bir yol cu lu ğa çı -

kar mak, ne re den ne re ye gel di ği mi zi gös ter mek ama cıy la 1. sa -

yı mız dan 99. sa yı mı za ka dar ha zır la nan ka pak la rı mız dan seç -

tik le ri mi zi siz ler le pay laş mak is te dik. 

Da ha ni ce 100. sa yı lar da bu luş mak di le ği ile…

S
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1999 - 16. Sayı 2000 - 21. Sayı 2001 - 27. Sayı 

2002 - 33. Sayı 2003 - 40. Sayı 2004 - 45. Sayı 
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2005 - 54. Sayı 2006 - 58. Sayı 2007 - 67. Sayı 

2008 - 69. Sayı 2009 - 77. Sayı 2010 - 84. Sayı 

2011 - 89. Sayı 2012 - 94. Sayı 2013 - 99.Sayı 
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Yan l›fl: Dış cep he ısı ya lı tım mal ze me le ri ya nı cı -
dır. 

Doğ ru: Dış cep he ısı ya lı tı mın da kul la nı lan ısı
ya lı tım mal ze me le ri, üre tim tek no lo ji le ri ve kul -
la nı lan ham mad de le re gö re fark lı yan gın sı nıf la -
rı na sa hip ol mak la be ra ber, dış cep he ısı ya lı tı -
mın da kul la nı lan sis tem le rin bir bü tün hal de
yan gın per for man sı önem li dir. Bu ne den le yan -
gı na tep ki de ğer len dir me si nin sis tem için ya pıl -
ma sı ge rek mek te dir. 

Yan l›fl: Ça tı mı bro of mal ze me kap la dım yan gı na
kar şı gü ven de yim.

Doğ ru: Ça tı için Bi na la rın Yan gın dan Ko run ma -
sı Hak kın da Yö net me li ğin is te di ği da ya nı mı sağ -
la yan bel ge li ürün ler kul la nıl ma lı dır. 

Yan l›fl: Suy la sön dür me ya pan bir sis tem le yan -
gı na kar şı ge rek li ön le mi al mış olu ruz.

Doğ ru: Tüm ak tif sön dür me sis tem le ri yan gın -
dan son ra dev re ye gir mek te ve yan gın la mü ca -
de le de önem li gö rev ler üst len mek te dir. Bu na
kar şı lık yan gın ted bir le ri sa de ce sön dür me sis -
tem le ri gi bi ak tif ön lem ler ile sı nır lı de ğil dir. Bi -
na nın gü ven li bir şe kil de bo şal tı la bil me si için ka -
çış yol la rı nın yan gı na kar şı ya lı tıl ma sı, yan gı nın
ya yıl ma sı nı ge cik ti ren ya lı tım lı ya pı ele man la rı -
nın oluş tu rul ma sı ve ısı et ki si ile bi na nın tü mü -
nün ve ya bir kıs mı nın yı kıl ma sı nın en gel le yen
ön lem le rin alın ma sı da ge rek li dir. Yan gın dan pa -
sif ko run ma ön lem le ri ya pı la rı mı zın yan gı na kar -
şı sa vun ma hat tı nı, ak tif ön lem ler ise hü cum hat -
tı nı oluş tu rur lar. Bu se bep le; ya pı sal ola rak alın -
ma sı ge re ken ya lı tım ön lem le ri ile, yan gın sön -
dür me, al gı la ma, uya rı gi bi yan gın anın da dev re -
ye gi ren ak tif ön lem ler, ya pı sal ola rak alın ma sı
ge re ken ya lı tım ön lem le ri ile dü şü nül me li dir.

Yan l›fl: Ya lı tım mal ze me le ri, tek nik de tay la rı bi -
lin me den fi ya tı nın ucuz lu ğu na gö re se çi le bi lir.

Doğ ru: Ya lı tım mal ze me le ri en düs tri yel ve
de po la ma amaç lı bi na lar dı şın da ki, sağ lık hiz -
me ti amaç lı ya pı lar da ve kul la nı cı yü kü
1000'den faz la olan bü tün ya pı lar da, 100 ve
da ha faz la oda lı otel ler, mo tel ler ve ya tak ha -
ne ler de, bü tün pen ce re siz ya pı lar ve ye ral tın -
da ki ya pı lar da, bü tün yük sek bi na lar da; kuv -
vet li akım bes le me ve da ğı tım kab lo la rı ve ay -
dın lat ma te si sa tı kab lo la rı, kul la nı la cak kab lo
ve bus-bar gi bi her tür lü akım ta şı yı cı lar da ya -
lı tım ama cıy la kul la nı lan mal ze me ler, yan gı na
ma ruz kal dı ğın da her han gi bir ze hir le yi ci gaz
üret me yen ni te lik te mal ze me ler ol ma lı dır.

16gündem
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Yangın Yalıtımında
Yanlışlar ve Doğrular
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Bu ya zı mız İZO DER Yan gın Ya lı tı mı Ko mis yo nu nun 
kat kı la rı ve be lirti len İZO DER üye si fir ma yet ki li le ri nin

içe rik des tek le riy le ha zır lan mış tır.
Bar tu Gök ço ra (Kna uf), Bü lent Top cu (İzo ya pı),

Cev det Ya nar dağ (Ka le kim), Fa ruk Bi lal (Hi mer pa),
Gü lay Din do ruk (Fil li Bo ya), Gü neş İnan (RMI),
Ha kan Us lu (İzo cam), Le vent Kö soğ lu (Er yap),

Öz ge Si pa hi oğ lu (Mar dav), Ya se min Du ran (İzo ber rock)    

Yan l›fl: Asan sör ku le le ri ve ma ki ne da ire si
yan gı na da ya nık lı ol mak zo run da de ğil dir.

Doğ ru: Asan sör sis tem le ri, TS 10922'ye uy gun
ola rak imal ve te sis edil mek te dir. Asan sör ku le -
si ve ma ki ne da ire si yan gı na en az 60 da ki ka
da ya nık lı ve ya nı cı ol ma yan mal ze me den ya pıl -
ma lı dır.

Yan l›fl: Yan gın ya lı tım mal ze me le ri yan gı nı
sön dü rür.

Doğ ru: Yan gın ya lı tı mı pa sif bir ön lem dir. Do -
la yı sı ile yan gın anın da ak tif ola rak yan gı nın
sön dü rül me si ne kat kı sağ la ma mak ta dır. Ya lı -
tım ürün le ri yan gı nı sön dür mez, yük sek mik tar -
da ze hir li gaz sa lı mı na se bep ver me den ya yıl -
ma sı nı ge cik tir mek te dir. İt fa i ye nin mü da ha le si
ve ka ça bil mek için sü re ka zan dır mak ta, ta şı yı cı -
nın yı kıl ma sı nı ge cik tir mek te dir. 

Yan l›fl: Yan gın mer di ve ni olan bir bi na da yan gın
ya lı tı mı na ih ti yaç yok tur. 

Doğ ru: Yan gın ya lı tı mı ve yan gın mer di ve ni,
yan gın em ni ye ti ola rak ta nım la ya bi le ce ği miz
bü tü nün par ça la rı dır. Yan gın du ru mun da gü -
ven li bir ala na ge çi şe im kan sağ la yan yan gın
mer di ven le ri ne gü ven li bir şe kil de, yan gın da
açı ğa çı kan ısı ve du man dan et ki len me den ula -
şa bil mek ge rek li dir. Bu ne den le yan gın mer di ve -
ni ne ula şan ka çış yol la rı nın ya lı tıl mış ol ma sı ge -
re kir.

Yan l›fl: Yan gı nın ya yıl ma sı ge cik ti ri le mez.

Doğ ru: Yan gın ya lı tı mı uy gu la ma la rı ile mev zu -
at la rı mız da yer alan sü re ler de (30 -120 dk ara sı)
yan gın da ya nı mı el de edi le bil mek te dir.

Yan l›fl: Bi na la ra iliş kin yan gın ted bir le ri açı sın -
dan, elek trik, ha va lan dır ma ve su te si sat la rın da
yan gın ile il gi li ön lem alın ma sı na ge rek yok tur.

Doğ ru: Elek trik te si sa tı ve sis tem le ri ne yö ne lik
alın ma sı ge rek li ted bir ler de var dır. Yan gın lar da
açı ğa çı kan ısı ve du ma nın, tüm bi na içe ri sin de ya -
yıl mış du rum da olan ha va lan dır ma sis tem le ri va sı -
ta sıy la ya yıl ma ma sı için ge rek li olan ya lı tım ön -
lem le ri alın ma lı dır. Bu amaç la, ha va lan dır ma ka -
nal la rı ya lı tım mal ze me ler, yan gı na da ya nık lı lev -
ha sis tem le ri, sı va vb. mal ze me ler ile kap la na rak
yan gın da ya nı mı ar tı rıl ma lı ve ka nal la rın oda dan
oda ya geç ti ği yü zey ler de yan gın dam per le ri kul la -
nıl ma lı dır. Yan gın gü ven li ği ile il gi li ted bir ler, te si -
sat lar dâ hil ya pı nın tüm ke sim le ri ne uy gu lan ma lı -
dır. Yan gı na da ya nık lı du var ve dö şe me le rin için -
den ge çen te si sat lar ve ge çiş böl ge le rin de de özel
mas tik, harç ve ya yas tık lar ile ön lem alın ma lı dır.

Yan l›fl: Yan ma yan her mal ze me yan gın ya lı tım
mal ze me si dir.

Doğ ru: Bir mal ze me nin yan gın ya yıl ma sı na
olan kat kı sı, o mal ze me nin yan gın es na sın da
oluş tur du ğu ısı nın mik ta rı gi bi bir çok tek nik pa -
ra met re ile öl çül mek te dir. Yan gın ya lı tım mal ze -
me le ri, yan gın es na sın da dü şük ısı çı ka ran, bü -
tün lü ğü nü ve ge rek ti ği du rum lar da ta şı yı cı lı ğı nı
ko ru ya bi len, yük sek mik tar da du man oluş tur -
ma yan ve dam la ma yap ma yan mal ze me ler ola -
rak ta nım la na bi lir.
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Yan l›fl: Üst komşudan gelen gürültüye karşı
ses yalıtım uygulamasını sadece kendi daire-
mize yaptırmalıyız.

Doğ ru: Ses yalıtımında temel kural, gürültü
sorunlarının gürültünün yapıldığı yerde çözül-
mesidir. Çünkü gürültü yayıldıkça kontrol edil-
mesi zorlaşır. Üst komşudan kaynaklanabile-
cek ayak seslerine karşı önlem almak için en
etkin çözüm, komşunun döşemede önlem al-
masıdır. Komşunun uygulama yapmayı kabul
etmemesi durumunda gürültü, duvar ve tavan
vasıtasıyla yayılacaktır. Bu sebeple, komşu-
nuzdan kaynaklanan gürültü sorununun çözü-
lebilmesi için, tavanda ve ortak kullanılan du-
varlarda ses yalıtımı yaptırmak gerekir.

Yan l›fl: Araç trafiği ve yayalar açısından yo-
ğun bir cadde üzerinde oturuyorum. Gürültü-
yü engellemek mümkün değil.

Doğ ru: Doğ ra ma la rın ye ni len me si, du var lar da
ve dö şe me ler de alı na bi le cek ted bir ler le kom şu
ve çev re gü rül tü le rin den bü yük öl çü de arın dı -
rıl mış (azal tıl mış) bir eve sa hip olu na bi lir.

Yan l›fl: Ses yalıtımını kendi başıma ya da tanıdık
ustalar vasıtasıyla uygulayabilirim.

Doğ ru: Bi na nız ses ya lı tı mı uy gu la ma la rı ko -
nu sun da uz man lar ta ra fın dan in ce len me li ve
so ru nun çö zü mü ne yö ne lik ses ya lı tı mı uy gu -
la ma la rı, bil gi bi ri ki mi olan ses ya lı tı mı fir ma la -
rı ta ra fın dan ya pıl ma lı dır. 

Yan l›fl: Üçlü yalıtım camları daha iyi ses
yalıtımı sağlar.

Doğ ru: Üç lü ya lı tım ca mı üni te le ri nin gü rül tü
kon tro lü per for man sı iki li ya lı tım üni te le rin -
den da ha iyi de ğil dir. Gü rül tü ya lı tı mı nın pra tik
yo lu cam ka lın lı ğı nın ar tı rıl ma sı ve özel amaç lı
ha zır lan mış ya lı tım ca mı üni te le ri nin kul la nıl -
ma sı dır. İki li ya lı tım ca mı üni te le rin de fark lı
cam ka lın lık la rı nın se çil me si ve ya cam lar dan
bi ri nin la mi nas yon lu ol ma sı gü rül tü kon tro lü -
ne kat kı sağ lar. Da ha iyi gü rül tü ya lı tı mı için
özel ge liş ti ril miş Akus tik La mi nas yon lu cam la -
rın tek pa no ola rak ve ya ya lı tım ca mı üni te si
bün ye sin de kul la nıl ma sı müm kün dür. Cam ka -
lın lı ğı ve kom bi nas yo nu, gü rül tü nün tü rü ne ve
şid de ti ne gö re se çil me li dir. An cak et kin gü rül -
tü ya lı tı mı için ya pı da sa de ce cam da de ğil, du -
var, ça tı ve doğ ra ma gi bi ayı rı cı ele man lar da
da ben zer ön lem ler alın ma sı ge rek mek te dir. 
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Bu ya z› m›z ‹ZO DER Ses Ya l› t›mı Ko mis yo nu nun kat kı la rı ve

be lir ti len  İZO DER üye si fir ma yet ki li le ri nin

içe rik des tek le riy le ha zır lan mış tır.

Ay han Ça kır (İzo cam), Bar tu Gök ço ra (Kna uf),

Ay sun Ak ça ko ca (Trak ya cam), Gü lay Din do ruk (Fil li Bo ya),

Le vent Ünü var (Ünar Ya pı), Öz ge Si pa hi oğ lu (Mar dav),

Ser hat Gü nay dın (Ur sa), Ta ha Mu rat (İzo ber rock)

Yan l›fl: Komşu dairenin gürültüsünü evimizde
hissediyoruz, ama yapacak bir şey yok.

Doğ ru: İki dai re ara sın da ses ya lı tı mı uy gu la -
ma sı yap tı ra rak kom şu nu zun gü rül tü sü nü en -
gel le ye bi lir si niz. Bu amaç la; du var ele man la rı -
nın üze ri ne yay va zi fe si gö ren, du var dan ge ri
yan sı yan ses le rin yu tul ma sı nı sağ la yan ses ya lı -
tım mal ze me le ri pro fil ler ara sı na yer leş ti ri lir ve -
ya doğ ru dan du var üze ri ne ya pış tı rı lır ve ön le ri -
ne küt le oluş tu ran ikin ci bir iç yü zey kap la ma
mal ze me si uy gu la nır. Böy le lik le du var ele ma nı -
nın “küt le-yay-küt le” pren si bi ile ses ile tim per -
for man sı iyi leş ti ri le bi lir. 

Yan l›fl: Ürünler ne kadar ağır olursa o kadar
iyi ses yalıtımı yapar.

Doğ ru: Ürünün, yoğunluğu ile ses yalıtımına kat-
kıda bulunduğu doğru kabul edilmektedir. Ancak
farklı ürünlerden, içerisinde hava boşluğu ve ya-
lıtım malzemesi kullanılarak oluşturulan hafif
kompozit sistemlerle çok yüksek değerlerde ha-
va oluşumlu ses yalıtımı sağlanabilmektedir.   

Yan l›fl: Ses hızı değişmez.

Doğ ru: Ses hızı havada, katı, sıvı ve gaz ortam-
larda değişmektedir. Bu ortamlar içinde sesin
yayılma hızı ortamın esneklik kat sayısı, özgül
ağırlığı, gazların yoğunluğu vb. ile belirlenmek-
tedir.Yan l›fl: Ses ya lı tı mı için uy gun sis te min se çi lip

doğ ru de tay lar la uy gu lan ma sı ye ter li dir. 

Doğ ru: Gü rül tü çe şi di ne gö re uy gun sis te min
be lir len me si ve doğ ru de tay lar la uy gu lan ma sı
doğ ru dan iler le ye cek olan dar be ve ha va olu -
şum lu ses le ri kes mek açı sın dan ge rek li dir, an -
cak ye ter li de ğil dir. Şöy le ki, ki mi alan lar da, do -
lay lı yol dan iler le ye cek olan ses ya lı tı mı da dik -
ka te alın ma lı dır. Ör ne ğin, as ma ta va nı ön ce den
ya pıl mış bir ala nı böl mek için ge rek li ko şul la rın
dik ka te alın ma sı ile uy gu la nan yük sek per for -
mans lı bir du var de ta yı,  se sin do lay lı ola rak ta -
van ara sın da iler le me si ne en gel ola ma ya cak tır.
Böy le ce, uy gu la nan du va rın ses ya lı tım de ğe ri,
za yıf olan as ma ta van ses ya lı tım de ğe ri ne ka -
dar dü şe cek tir. Öy ley se, bu tür uy gu la ma lar da
sis te min  za yıf olan bi le şen ka dar ses ya lı tı mı
sağ la ya bi le ce ği dik ka te alın ma lı dır.

Yan l›fl: Ses düzeyi fazla olan bir sesin frekansı
da büyüktür.

Doğ ru: Ses düzeyi fazla olan bir sesin frekansı
büyük ya da küçük olabilir. Sesin şiddeti sesin
frekansına göre değil, ses dalgalarının genliğine
yani ses düzeyine göre belirlenmektedir.

Yan l›fl: Is› yal›t›m malzemeleri ayn› zamanda
ses yal›t›m› için de kullan›labilir.

Doğ ru: Is› Ya l› t›m mal ze me le ri nin ses ya l› t› m› -
na kat k› sa€ la yan tip le ri mev cut ol mak la bir lik te
esa sen ses ya l› t› m› için ses ya l› t›m mal ze me le ri
öne ril mek te dir. 

Yan l›fl: Gö ze nek li ge çir gen mal ze me ler iyi bir
ses yu tu cu dur .

Doğ ru: Bu du rum gö ze nek le rin du ru mu ile
de €ifl mek te dir. ‹yi bir ses yu tu cu luk için gö ze -
nek li ge çi ren hac min d› fla r› ya aç›k ol ma s› flar -
t› aran mak ta d›r. Gö ze nek ler aç›k ve bir bi ri ile
ba €›n t› l› ol ma l› d›r. Ka pa l› gö ze nek li mal ze me -
ler, ör ne €in po li üre tan sert kö pük, kau çuk kö -
pü €ü gi bi mal ze me ler ›s› ya l› t› m› na uy gun ol -
sa lar da ses yu tu cu ola rak çok ve rim li de €il dir. 

Yan l›fl: Üst kat tan ge len gü rül tü ler, gü rül tü ye
ma ruz ka l› nan oda ta va n› na ya p› la cak mü da ha -
le ile gi de ri lir.

Doğ ru: Ta va na ya p› la cak ek kat ve ya kat man lar
yal n›z ba fl› na, ye ter li bir ad›m ve ha va se si ya l›t -
ma se vi ye si el de et me ye el ver me mek te dir. Ne -
de ni, önü ne ge çi le me yen yan yol lar ses ak ta r›l -
ma s› ola y› d›r. Ta van lar da ha va ve ad›m se si ya -
l› t› ma çok önem li bir iyi lefl me de re ce si üst kat
ta ba n› na ya p› la cak yü zer ze min ler le ger çek lefl -
ti ril mek te dir. Yü zer ze min ler, a€›r l› €› ya y› c› kat -
la r› ma sif ta van dan ve ta van la bi ti flen du var lar -
dan ya l› t›m mad de le ri ile ay r›l m›fl olan, ya ni yu -
mu flak bir bi çim de yay la na bi len, es nek bir ya l› -
t›m ta ba ka s› üze rin de “yü zen” ze min ler dir. Yü -
zer ze mi nin ses tek ni €i ba k› m›n dan özel lik le ri ni
be lir le yen en ön de ge len üç ele man, a€›r l›k ya y› -
c› da €› l›m ta ba ka s›, ya l› t›m ta ba ka s› ve ke nar
ba€ lan t› ya l› t›m fle ri di dir.
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ektöründe kalite ve yeniliğe öncülük yapan Dyo,

Türkiye’nin bu alanda dünya standartlarını yakalaması

ve rekabet gücünü artırması amacıyla KalDer tarafın-

dan hayata geçirilen Ulusal Kalite Hareketi’ne katılarak, kalite

çıtasını daha da yukarıya taşıdı. Tüm süreçlerinde kalite ve

sürekli iyileştirmeyi hedefleyen Dyo’nun bu konudaki çalış-

maları 1990’lı yıllarda başladı. Çalışanlarının güvenliği,

çevrenin korunması, müşteri memnuniyeti ve son olarak ener-

ji verimliliğini içeren tüm süreçlerde kalitesini tescilleyen Dyo,

Ulusal Kalite Hareketi’ndeki yerini alarak kalite yolculuğunda

yeni bir dönemece girdi.  Dyo’nun Ulusal Kalite Hareketi

İyiniyet Bildirgesi’ne imza attığı tören, Dyo Boya Fabrikaları

Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Serdar Oran ile KalDer

İzmir Şube Başkanı Osman Ünal’ın katılımıyla Dyo İzmir Çiğli

fabrikasında gerçekleşti.  

Törende konuşan Dyo Boya Fabrikaları Başkan Yardımcısı ve

Genel Müdürü Serdar Oran,  kalite ve sürdürülebilir mükem-

melliğin kurum kültürlerinin bir parçası olduğunu belirterek,

yenilikçi teknolojileri, müşteri memnuniyetini hedefleyen uygu-

lamaları ve satış sonrası hizmetleri ile farklılaştıklarını vurgu-

ladı. Günümüzde rekabetin altın kuralının tüm süreçlerde

kalitenin esas alınması ve sürdürülebilir kılınması olduğuna

dikkat çeken Serdar Oran, “Dyo olarak Türkiye’nin kalitede

dünyaya örnek şirketlerinden biri olmaya adayız ve bu karar-

lılığımızı Ulusal Kalite Hareketi’ne attığımız imza ile kanıtladık.

Kalite yolculuğumuzun bir sonraki adımı ise EFQM

Mükemmellik Modeli’ni uygulamaya koymak olacak. Dyo,

şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Toplam Kalite

Yönetimi ve sürdürülebilir mükemmelliği hedeflemeye ve

Türkiye’nin kalitede örnek şirketlerinden biri olmaya devam

edecek.” diye konuştu.  

S

Dyo, Ulusal Kalite
Hareketi’ne Katıldı

haber
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24gündem
izolasyon dünyası

Su Yalıtımında
Yanlışlar ve Doğrular

Yan l›fl: Top rak al tı te mel per de le rin üze ri ne
ko ru yu cu ta ba ka uy gu la ma dan top rak  dol gu -
su ya pıl sa da ya lı tım ha sar gör mez.

Doğ ru: Te mel per de su ya lı tı mı, top rak dol -
gu dan ön ce ko ru ma al tı na alın ma lı dır. 

Yan l›fl: Ba sınç lı su tı ka ma harç la rı tek ba şı na su
ya lı tım yap ma ya ye ter li dir.

Doğ ru: Ba s›nç l› su t› ka ma harç la r› tek ba fl› na su
ya l› t›m yap ma ya ye ter li de €il dir. Üze ri ne tek rar
uy gu la ma ya p›l ma d› €›n da su ba s›n c› ile za man la
mu ka ve me ti ni yi ti re bi lir ve s› z›n t› lar ger çek le fle -
bi lir. 

Yan l›fl: Su ya lı tım uy gu la ma la rın da her mal ze -
me her tür lü alan da kul la nı la bi lir. Uy gu la ma sa -
de ce kul la na cak us ta ya bağ lı dır.

Doğ ru: Su ya lı tım uy gu la ma la rın da kul la nı la cak
mal ze me ön ce lik le, uy gu la na cak ala na gö re se -
çi lmelidir. Ör ne ğin; ha vuz ya lı tı mı için fark lı, bi -
na te mel ya lı tı mı için fark lı mal ze me ler kul la nıl -
ma lı dır.

Yan l›fl: Yü zey de su bi ri kin ti si var ken de şa lo ma
ile bi tüm lü mem bran ya pış tır ma sı ya pı la bi lir.

Doğ ru: Şa lo ma ile bi tüm lü mem bran uy gu la ma -
sı ön ce sin de yü zey le rin ku ru tul ma sı ve as tar -
lan ma sı ge re kir.

Yan l›fl: Bi na nın ze mi ni su al mı yor, bu ne den le
te mel de su ya lı tı mı yap tır ma ya ge rek yok tur. 

Doğ ru: Bi na ze mi nin den su çık ma sa da te mel le -
rin de mut la ka su ya lı tı mı ya pıl ma lı dır. Yağ mur
su la rı da te mel le re ve te mel ler de ki be to nar me
de mir le ri ne za rar ve rir. Mev cut bi na la ra son ra -
dan te mel ya lı tı mı yap mak ol duk ça zah met li ve
ma li yet li dir. 

Yan l›fl: Ge niş be ton yü zey ler de ha re ket ve çat -
la ma ris ki ol ma dı ğı için, kul la nı la cak su ya lı tım
mal ze me si nin es nek ol ma sı na ge rek yok tur.

Doğ ru: Ge niş alan la rın su ya lı tı mın da es nek
ve çat lak köp rü le me özel li ği ne sa hip mal ze -
me ler ter cih edil me li dir.

Yan l›fl: C30’dan son ra be ton lar su ge çi rim -
siz ol ma ya baş lar, su ya lı tı mı yap ma ya ge rek
yok tur.

Doğ ru: Be ton lar da ki su ge çi rim siz li ği nin be -
ton mu ka ve me ti ile doğ ru dan il gi si yok tur. Su,
be ton içe ri sin de ki kıl cal boş luk lar dan ge çer.
Pra tik te boş luk suz be ton yap mak he men he -
men ola nak sız dır. Her tür be to na su ya lı tı mı
ya pıl ma lı dır.

Yan l›fl: Ye ni bi na lar da röt re çat la ğı ol ma dı ğı
için kul la nı lan su ya lı tım mal ze me sin de çat lak
köp rü le me özel li ği ne ih ti yaç yok tur. 

Doğ ru: Ana se bep; ta ze be ton ilk 6 ay bün ye -
sin de ki ser best su yu kay be de ce ğin den çat la -
ma ris ki çok yük sek tir. Ze min/bi na otur ma sı
se be biy le özel lik le ye ni bi na lar da mey da na
ge len bi na ha re ket le ri so nu cu olu şan çat lak lar
için uy gun çat lak köp rü le me özel li ği ne sa hip
mal ze me ler ter cih edil me li dir.
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25 gündem
izolasyon dünyası

Yan l›fl: En üst kat ta otu ru yo rum sa de ce da ire -
min ol du ğu kıs ma su ya lı tı mı yap tır mak ye ter li -
dir. 

Doğ ru: Su ya lı tı mı bi na te ra sı nın bü tü nü ne uy -
gu lan mak ta dır. Mün fe rit nok ta la ra ya pıl ma sı so -
ru nu çöz mez.

Yan l›fl: Bi na mı zın top rak al tın da ka lan da ire le ri -
ne su ya lı tı mı yap tır ma mı za rağ men ru tu bet len -
me ve ze min den su al ma ya de vam edi yor.

Doğ ru: Su ya lı tı mı ya pı la rın su ya kar şı ko run -
ma sı nı sağ lar, ya şa nan ru tu bet len me yo ğuş ma
prob le mi so nu cun da olu şur, bu nun çö zü mü ısı
ya lı tı mı ve ha va lan dır ma ya pıl ma sı dır.

Yan l›fl: Bi na m› z›n üst ka t› na te ras tan su ge li yor,
se ra mik kap la ma yap t›r d›k.

Doğ ru: Te ras lar da se ra mik uy gu la ma s›, su ya l› -
t› m› yap t›r mak de €il dir. Su ya l› t› m›, uz man ekip -
ler ce do€ ru ter cih edi len su ya l› t›m ürün le ri ile
ya p› l›r. Se ra mik uy gu la ma s› ya l› t› m›n ko ru yu cu -
su ve ze min kap la ma s› d›r.

Yan l›fl: Dep rem de bi na la r›n y› k›l ma s› n›n ne de ni
ek sik mal ze me kul la n› m› d›r.

Doğ ru: Dep rem ler de bi na la r›n y› k›l ma ne de ni
yal n›z ca ek sik mal ze me kul la n› m› de €il dir. Su ya -
l› t› m› yap t› r›l ma d› €› için te mel de kul la n› lan de mir
do na t› n›n ko roz yo na u€ ra y›p çü rü me si dir.

Yan l›fl: Ha vu zu mu zun be to nu nu yek pa re ve
kat k› l› dök tük, bu ne den le su ya l› t› m› na ge rek
yok tur.

Doğ ru: Su ya l› t› m›, do€ ru se çil mifl es nek su ya -
l› t›m mal ze me le ri ile ya p› l›r.

Yan l›fl: Te mel per de du var la r›n da su ya l› t› m›
için dre naj lev ha s› ye ter li dir.

Doğ ru: Dre naj lev ha s› te mel ve ya per de de ya p› -
lan ya l› t› m› ko ru ma amaç l› d›r. Tek ba fl› na bir su
ya l› t›m mal ze me si de €il dir.
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26gündem
izolasyon dünyası

Yan l›fl: Te ra s› m› za top rak dö ke rek çi çek ye -
tifl tir mek is ti yo ruz, dre naj sis te mi yap t›r d›k
ye ter li ola cak t›r.

Doğ ru: Te ras lar da ye flil ör tü olufl tu rul ma s›
için yal n›z dre naj sis te mi ye ter li de €il dir, uy -
gun su ya l› t› m› ve fil tras yon sis te mi olufl tu rul -
ma s› ge rek li dir. Bit ki kök le ri ne da ya n›k l› uy -
gun su ya l› t›m mal ze me le ri ile bir sis tem olufl -
tu rul ma l› d›r.

Yan l›fl: Ça t› m›z da tah ta dö fle me üze ri ne yal n›z -
ca shing le uy gu la mak ye ter li olur.

Doğ ru: Ça t› da yal n›z shing le ve ya kum lu mem -
bran uy gu la ma s› ye ter li ol maz. ‹lk kat ola rak ça -
t› bofl lu €u nun ha va lan d› r›l ma s› ve shing le ör tü -
sü üze ri ne shing le uy gu la ma s› ya p›l ma l› d›r. 

Yan l›fl: Bi na m›z ku zey cep he sin den su al› yor
iç cep he ler de ru tu bet len me var d› fla r› dan zift
sür mek ye ter li olur.

Doğ ru: Bi na la r›n ku zey cep he le ri ne zift tü re -
vi ürün ler sür mek do€ ru bir uy gu la ma de €il -
dir, so run d›fl cep he ler de su ve ›s› ya l› t› m› n›n
bir lik te ya p›l ma s› d›r. 

Yan l›fl: Di la tas yon derz le ri ni se ra mik ya p›fl t› r› -
c› la r› ile dol dur mak ye ter li dir.

Doğ ru: Ya p› la r›n di la tas yon derz le ri ne uy gun
derz ya l› t› m› ya p›l ma s› ge re kir, se ra mik ya p›fl t› -
r› c› s› ve ya harç ile dol gu yap mak yan l›fl bir uy -
gu la ma d›r.

Yan l›fl: Evi mi zin ›s lak ha cim le ri dü flük dö fle -
me ve kum ile dol du rul du, su ya l› t›m mal ze -
me si ge rek mez.

Doğ ru: Kum ile dü flük dö fle me le rin dol du rul -
ma s› su ya l› t› m› an la m› na gel mez. Se ra mik al -
t›n da do€ ru se çil mifl çi men to esas l› ve ya bi -
tüm esas l› su ya l› t›m ürün le ri kul la n›l ma l› d›r.

Yan l›fl: Bi na m› z›n bod rum kat la r› n›n ya l› t› m› n›
içe ri den yap t›r mak ze min den su gel me si ne en -
gel ola cak t›r.

Doğ ru: Bod rum kat lar da içe ri den su ya l› t› m› uy -
gu la ma s› be to nar me ve de mir do na t› için sa€ l›k -
l› ol ma ya cak t›r. Bu uy gu la ma yal n›z kon for
amaç l› bir uy gu la ma d›r, be to nar me ve de mir do -
na t› su ya ma ruz ka la rak çü rü me ye de vam ede -
cek tir. Do€ ru olan te me lin d› fl›n dan ya p› la cak
boh ça la ma su ya l› t› m› ile ko run ma s› d›r. 

Yan l›fl: Su ya l› t› m› n›n bi ze ener ji ta sar ru fu
ola rak bir fay da s› ol ma ya cak t›r. Bu ne den le
yap t›r ma ya ge rek gör mü yo ruz.

Doğ ru: Su ya l› t› m›  ener ji ta sar ru fu sa€ la ma -
ya bi lir fa kat ko roz yo na kar fl› cid di bir ko ru ma
ya pa ca €›n dan dep rem le re kar fl› ya p› n›n da ha
güç lü kal ma s› n› sa€ la ya cak t›r.

Yan l›fl: Te mel gro be to nu nu dök tük ten son ra
XPS dö flen di, su ya l› t› m› yap t›r ma m› za ge rek
kal ma m›fl t›r.

Doğ ru: XPS ürün ler yal n›z ›s› ya l› t›m ama c› ile
kul la n› l›r, su ya l› t› m› na fay da s› yok tur, su ya l› -
t› m› ay r› ca ya p›l ma l› d›r.

Yan l›fl: ‹ç me su yu de po la r›n da kim ya sal su
ya l› t›m ürün le ri kul lan mak sa€ l›k için uy gun
de €il dir.

Doğ ru: ‹ç me su yu de po la r›n da su ya l› t› m› ya p›l -
ma s› önem li dir. Bu flart lar da kul la n› ma uy gun iç -
me su yu test ra po ru olan ürün ler mev cut tur.

Yan l›fl: Mi ne ral li bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la -
r› sa de ce k›r m› z› ve ye flil, alü min yum lu bi tüm lü
su ya l› t›m mem bran la r› ise sa de ce do €al alü min -
yum renk ler de üre ti lir. 

Doğ ru: ‹ZO DER üye si fir ma lar, mi ne ral li ve alü -
min yum lu bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› n› çok
çe flit li renk ler de üret mek te dir ler. Ay r› ca shing le
de tay la r›n da kul la n›l mak üze re çe flit li renk ler de
mi ne ral li bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› da üre -
til mek te dir. 

Yan l›fl: Su de po muz da en iyi su ya l› t› m› n› yap -
t›k, so €uk derz ler de eks tra ya l› t›m yap ma ya ge -
rek kal ma d›.

Doğ ru: Ba s›nç l› su yun ya l› t› ma ilk ola rak uy gu -
la d› €› kuv vet so €uk derz ler den dir, bu ne den le
bu nok ta la r›n ya l› t›m  bant la r› ile tak vi ye edil me -
si ya l› t›m bü tün lü €ü aç› s›n dan çok önem li dir.
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Yan l›fl: Bi tüm lü mem bran lar ›s› s› f› r›n al t› na dü -
flün ce çat lar.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› mo di fi -
ye bi tüm kul la n› la rak üre til di €i için so €uk ta çat -
la maz. An cak TS EN 13707, TS EN 13969 ve TS
11758-2 üre tim stan dar d› ve ka li te gü ve nir li li €i -
ne sa hip fir ma lar ta ra f›n dan üre ti len ha ta s›z
ürün ler de çat la ma ol ma ya bi lir. Mer di ven al t›,
stan dart lar d› fl› ya ni üre tim den ma li yet  için ka -
l›n l›k ve içe rik ola rak ça l› nan ürün ler de bu tip
çat lak lar gö rü le bi lir. Kul la n›m ye ri ne ba€ l› ola -
rak -5°C, -10°C ve -20°C’ye da ya n›k l› ola rak üre -
ti lir ler. Bel li ka li te stan dar t› na sa hip ürün ler de
bu çat la ma gö rül mez.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› n›n ek
yer le ri za man la aç› l›p su al›r.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› ek yer -
le rin den do€ ru bir fle kil de ya p›fl t› r›l d›k tan son ra,
ek ye ri nin aç›l ma s› müm kün de €il dir. Ya p›fl t› r› -
lan k› s›m tek bir mal ze me flek lin de dav ra n›r.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t› m› uy gu la ma la r› bu ifl -
ten an la yan her han gi bir us ta ya yap t› r› la bi lir.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t› m› uy gu la ma la r› bu iflin
uz ma n› olan ve MEB Ser ti fi ka l› us ta la ra sa hip
olan fir ma la ra yap t› r›l ma l› d›r. 

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› sa de ce
bi na la r›n te mel le rin de ve ça t› la r›n da kul la n› la bi -
lir.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, uy gun
de tay ha z›r lan mak su re tiy le ya p› la r› m› zda su -
yun gi re bi le ce €i her tür lü alan da kul la n› la bi lir.
Top rak ile te mas eden du var lar, te mel ler ve ze -
mi ne otu ran dö fle me ler, su yun ya p› d› fl›n da bi ri -
ke bi le ce €i ve ya su yun ba sa bi le ce €i se vi ye nin al -
t›n da ki d›fl du var lar, bal kon lar, te ras ve e€im li ça -
t› lar ile ban yo, la va bo, wc gi bi ›s lak ha cim ler bi -
tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› n›n ge nel kul la n›m
alan la r› d›r. Bu nun la bir lik te, su de po su, su ni gö let
ve ha vuz gi bi ya p› lar da, is ti nat du var la r›, be ton
ka na let ler, oto park lar ile yük sek ge ril me le rin söz
ko nu su ol du €u, oto yol lar da, ray l› sis tem le ta fl› -
ma c› l›k ya p› lan yol lar da, köp rü-vi ya dük gi bi ya p› -
lar da da su ya l› t› m› için bi tüm lü su ya l› t›m mem -
bran la r› kul la n›l mak ta d›r. 

Yan l›fl: Bi tüm lü mem bran lar uy gu lan d›k tan bir
sü re son ra, özel lik le flid det li ya €›fl lar da az da ol -
sa su ge çi re bi lir.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, tek nik
ka ta log la r›n da ve TS11758-2’de be lir ti len fle kil de
uy gu lan ma s› ha lin de ke sin lik le su ge çir mez.

Yan l›fl: Bi tüm lü ya l› t›m mem bran la r› her yer de
tek kat uy gu la n›r.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, te mel -
ler de ve te ras ça t› lar da en az iki kat uy gu la n›r.
Yüz de 5’ten da ha faz la e€im li ça t› lar da is te nir se
tek kat 4 mm ör tü uy gu la na bi lir.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› sa de ce
te ras ça t› lar da uy gu la na bi lir.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, e€im li
ça t› lar da, tek kat mi ne ral li ve ya alü min yum lu
ola rak ve ya iki kat ola rak uy gu la na bi lir.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› her y›l
ba k›m ge rek ti rir.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› tek nik
ka ta log la r›n da ve TS11758-2’de be lir ti len fle kil de
uy gu lan ma s› ha lin de, uzun y›l lar hiç ba k›m ve
ona r›m ge rek tir mez.
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Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bra n› uy gu la -
ma la r›n da, iç kö fle ve d›fl kö fle dö nüfl le ri için
mut la ka özel ak se su ar kul la n›l ma s› ge re kir.

Doğ ru: ‹ç kö fle ve d›fl kö fle ler için özel plas tik
ak se su ar lar bu lun mak ta d›r an cak, bu de tay lar
bi tüm lü mem bra n›n ken di si ile de çok sa€ l›k l›
ve pra tik fle kil de uy gu la na bi lir.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› de tay la -
r›n da çö züm süz lük ler var d›r ve her de tay da uy -
gu la na maz. 

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› bi na lar -
da ki her tür lü su ya l› t› m›n da ra hat l›k la kul la n› la -
bi lir. Her tip de tay için bü tün de tay çö züm le ri
mev cut tur. ‹ZO DER üye le ri nin web si te le ri ne
ula fl› la rak, bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› hak -
k›n da ve ri len ay r›n t› l› bil gi ler in ce le ne bi lir ve
tüm tek nik de tay lar gö rü le bi lir. 

Yan l›fl: Ça t› m› z›n sa de ce ken di da ire mi ze ait
bö lü mün de su ya l› t› m› yap t›r mak ye ter li dir. 

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› ile su
ya l› t› m› uy gu la ma s› ça t› n›n tü mü ne uy gu lan -
ma l› d›r. Su ya l› t› m› ya p›l ma yan yer den ya l› t›m
ya p›l m›fl ala na su gi re bi le ce €i için tüm ça t› n›n
su ya l› t› m› n›n ya p›l ma s› ge re kir.

Yan l›fl: Dü fley uy gu la ma lar da, su ya l› t›m mem -
bra n› uy gu la ma s› n›n bit ti €i üst ke nar lar da bas -
k› ç› ta s› kul lan ma ya ge rek yok tur.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› n›n bit -
ti €i do€ rul tu nun üze rin de ka lan k› s›m la r›n su al -
ma s› ha lin de, bu su la r›n bi tüm lü su ya l› t›m mem -
bran la r› n›n ya p›fl t› r›l d› €› bö lü mü ›s lat ma s› söz
ko nu su ola bi le ce €in den, dü fley uy gu la ma la r›n
üst ke nar la r›n da bas k› ç› ta s› me ka nik tes pit çi vi -
le ri ile po li üre tan mas tik ve ya ka li te li si li kon kul -
la n›l ma l› d›r.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, sa de ce
be to nar me ça t› la r›n su ya l› t› m› ama c› ile kul la n› -
la bi lir. Çe lik ça t› lar da ke sin lik le uy gu la na maz.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, ah flap
ve çe lik ça t› l› ya p› lar da yay g›n fle kil de uy gu lan -
mak ta d›r. ‹ZO DER üye le ri nin tek nik bro flür le rin -
den, web si te le rin den uy gu la ma de tay la r› na ula -
fl› la bi lir.  

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t› m› uy gu la ma s› n›n ya p› -
la ca €› yü ze ye as tar sür me ye ge rek yok tur.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› be ton
ve s› va l› yü zey le re uy gu lan ma dan ön ce as tar
sü rül me li ve mem bran uy gu la ma s› as tar ku ru -
duk tan son ra ya p›l ma l› d›r. Ah flap yü zey le re ve
düz gün me tal yü zey le re, yü zey le rin ku ru, ya€ s›z
ve toz suz ol ma s› flar t› ile as tar sür me den uy gu -
la ma ya p› la bi lir. 
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Yan l›fl: Su ya l› t› m› n›n, bi na la r›n strük tü rü nün
ko run ma s› na hiç bir kat k› s› ol maz. Bi na la r›n dep -
rem da ya n› m› aç› s›n dan hiç bir ya ra r› yok tur.

Doğ ru: Dep rem de bi na la r›n y› k›l ma ne den le rin -
den bi ri de, su ya l› t› m› ol ma yan ya p› la r›n ta fl› y› -
c› k› s›m la r› n›n su ya ma ruz ka la rak za y›f la ma s› -
d›r. Su et ki sin de ka lan be to nar me için de ki de -
mir ler pas la n›r ve ta fl› y› c› l›k özel li €i ni kay be der.
Bu se bep le, in fla at afla ma s›n da su ya l› t› m› ya p› -
lan bi na lar da ze mi ne uy gun in fla at tek ni €i nin
ger çek lefl ti ril me si, uy gun ya p› mal ze me le ri nin
kul la n›l ma s› ve bi na n›n ta fl› y› c› k› s›m la r› na kul la -
n›m s› ra s›n da za rar ve ril me me si du ru mun da su
ya l› t› m› uy gu la ma la r›, bi na la r›n dep re me kar fl›
da ya n›k l› l›k la r› n› ko ru ma s› n› sa€ lar.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› n›n ren -
gi 1-2 y›l için de so lar ve mem bran si yah la fl›r.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›n da kul -
la n› lan mi ne ral ler bo yan d›k tan son ra yük sek ›s› -
da ku ru tul du €u için aç›k ha va flart la r›n da gü nefl
›fl› €› al t›n da renk le rin de göz le his se di le bi le cek
oran da sol ma ol maz. An cak stan dart lar d› fl› üre -
ti len ürün ler de renk sol ma s› ya fla na bi lir. Çev re
et ki si ile mi ne ral ler üze ri ne olu fla cak toz lan ma
ve kir len me et ki si ren gin ori ji nal li €i ni et ki le ye bi -
lir. 

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› kim ya -
sal mad de le re da ya n›k l› de €il dir. 

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› bir çok
kim ya sal mad de ye, fark l› ›s› ve kon san tras yon -
da da ya n›k l› l›k gös te rir. Bi tüm lü su ya l› t›m mem -
bran la r› n›n kim ya sal mad de le re da ya n›k l› l›k ile
il gi li bil gi le ri ne, TSEN 13969 Çi zel ge A1’den ve
TSEN13707 Çi zel ge C1’den ula fl› la bi lir.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem ran la r› n›n öm rü
en faz la 4-5 y›l d›r. 

Doğ ru: Kul la n›m ye ri ne uy gun ola rak se çi len ve
tek nik de tay la r› na uy gun fle kil de ya p›fl t› r› lan bi -
tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, ya p› kul la n›m öm -
rü bo yun ca per for man s› n› ke sin ti siz de vam et ti -
re bil mek te dir.
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Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› kul la -
na rak, su ya l› t› m› için ke sin çö züm el de edi le -
mez.

Doğ ru: Uy gu la na cak de ta ya uy gun bi tüm lü su
ya l› t›m mem bra n›, ya l› t› m› ta mam la y› c› do€ ru
ak se su ar se çi mi ve ka li te li ifl çi lik le ke sin çö -
züm el de edi lir. 

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› ile te -
mel uy gu la ma s›, te mel de rin li €i ne ba€ l› ol ma -
dan, iki kat 3mm’lik mem bran la ya p› l›r.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› ile te -
mel uy gu la ma la r›n da SBS ile mo di fi ye edil mifl
bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› ter cih edil me -
li dir. Mal ze me ka l›n l›k la r›, TS 11758-2 uy gu la ma
stan dar d›n da be lir ti len afla €› da ki tab lo ya gö re
se çil me li dir.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m üze rin de ke sin lik le
ge zi le mez.

Doğ ru: Sü rek li ol ma mak kay d›y la, ba k›m, ona -
r›m v.b. amaç lar la mi ne ral li bi tüm lü su ya l› t›m
mem bran la r› su ya l› t›m ör tü le ri nin üze ri ne yü -
rü ne bi lir. An cak bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›
üze ri ne las tik ta ban l› bir ayak ka b› ile ç› k›l ma l› ve
yü rü me es na s›n da bi tüm lü su ya l› t›m mem bran -
la r› na ha sar ver me me ye özen gös te ril me li dir.
Ay r› ca çok s› cak ha va lar da mi ne ral li bi tüm lü su
ya l› t›m mem bran la r› kap lan m›fl ça t› lar üze ri ne
ç› k›l ma ma l› d›r. Mut la ka ç› k›l ma s› ge re ki yor sa,
ge zi le cek bö lüm su la na rak so €u tul duk tan son ra
ç› k›l ma l› d›r.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› çok s› -
cak ha va lar da erir ve ça t› dan dam la ma lar olur.  

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› fla lü mo
ale vi ile eri ti le rek uy gu lan mak ta d›r. Uy gu la ma
s› ra s›n da eri me s› cak l› €› en az 250°C‘dir. Göl ge -
de ki s› cak l› €›n 50-55 °C‘ye ulafl t› €› en s› cak ik -
lim flart la r›n da bi le ça t› yü ze yin de ki s› cak l›k 80-
85 °C’den faz la ol ma d› €›n dan ça t› üze ri ne uy gu -
la nan bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› eri mez.
S› cak l›k et ki siy le yu mu fla ma gös te re bi lir an cak
bu du rum yü ze yi nin bo zul ma s› na ne den ol ma -
mak ta d›r. Yük sek s› cak l›k lar da üze rin de yü rü -
nür se iz olu fla bi lir, tafl lar ezi lir ve bi tüm aç› €a ç› -
ka bi lir.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› is te -
nen her yü ze ye ila ve bir ifl le me ge rek kal ma -
dan her ik lim flar t›n da uy gu la na bi lir.

Doğ ru: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r›, TS
11758/2’de ki de tay lar da be lir ti len fle kil de ha -
z›r lan m›fl be ton ah flap v.b. ku ru, ya€ s›z, toz suz,
te miz ve düz gün yü zey le re ya €›fl s›z bir ha va da
uy gu lan ma l› d›r. Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la -
r›, uy gu la na ca €› yer de +5°C‘nin üze rin de ki s› -
cak l›k ta 24 sa at bek le til dik ten son ra +5 °C
üze rin de ki s› cak l›k lar da uy gu lan ma l› d›r.
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Ör nek ola rak su ba sın cı 1.5 m, ze min ba sın cı 0.15 MPa olan bir
temel ya lı tı mın da uy gu la na cak de tay 3mm + 3mm pol yes ter ke çe li
iki kat ör tü dür. 

Yan l›fl: Te mel ka l›n l› €› m›z xx cm; bu ne den le te -
mel de su ya l› t› m› yap ma m› za ge rek yok tur.

Doğ ru: Te mel ya l› t›m la r› sa de ce kon for flart lar
için ya p›l maz. Ko roz yon, uzun va de de bi na için
ha ya ti olan be to nar me için de ki de mi rin ta fl› y› c›
özel li €i ni iç ten içe tü ket mek te dir. Ay r› ca de mi -
rin ko roz yon do la y› s›y la ya pa ca €› ha cim ge nifl -
le me sin den be to nar me sis tem de de çat lak lar
olu fla cak t›r. Bu da özel lik le dep rem ku fla €›n da ki
ül ke miz için ta fl› y› c› sis tem de çok risk li bir du -
rum olufl tur mak ta d›r. Do la y› s›y la te mel de su ya -
l› t› m› her ya p› için ge rek li dir.

Yan l›fl: Bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› n›n ga -
ran ti si yok tur.

Doğ ru: ‹ZO DER üye si fir ma lar stan dart lar da hi -
lin de ki ka l›n l›k, k› r›l gan l›k ve ta fl› y› c› özel lik le ri ne
gö re üret tik le ri bi tüm lü su ya l› t›m mem bran la r› -
na ge nel lik le ya z› l› ola rak 10 y›l su ge çi rim siz lik
ga ran ti si ver mek te dir. Fark l› ak se su ar kul la n› m›,
ga ran ti yi ge çer siz k›l mak ta d›r. Üre ti ci fir ma lar
sa de ce stan dart lar da hi lin de ki ka l›n l›k, k› r›l gan -
l›k ve ta fl› y› c› özel lik le ri ne gö re üret tik le ri ürün -
le ri ne ga ran ti ver mek te dir. Uy gu la ma n›n so -
rum lu lu €u, uy gu la ma y› ya pan fir ma ya ait tir.

Yan l›fl: “X” ya l› t›m mal ze me si çok iyi bir mal ze -
me dir; te mel de, te ras ta, ça t› da, ›s lak ha cim ler de,
su de po la r›n da vb. her yer de kul la n›l ma l› d›r.

Doğ ru: Hiç bir mal ze me bir di €e ri nin ye ri ni tut -
ma mak ta d›r. Bi tüm lü mem bran ile iç me su yu
de po su nun içi nin ya l› t› m› ya p› la ma ya ca €› gi bi çi -
men to lu sür me ya l› t›m mal ze me le ri ile te mel
boh ça la ma ya l› t›m la r› ya p›l ma mak ta d›r.
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Yan l›fl: Üni ver si te ler de ya l› t›m mü hen dis li €i
ve ya l› t›m tek ni ker li €i bö lüm le ri ne, sa nat okul -
la r›n da ya l› t›m uy gu la ma tek nis yen li €i bö lüm -
le ri ne ge rek yok tur.

Doğ ru: Üni ver si te ler de ya l› t›m mü hen dis li €i
ve ya l› t›m tek ni ker li €i bö lüm le ri, sa nat okul la -
r›n da ya l› t›m uy gu la ma tek nis yen li €i bö lüm le ri
acil ola rak aç›l ma l› d›r. Sek tö rün ye tifl mifl per -
so ne le ih ti ya c› var d›r.

Yan l›fl: Se ra mik al t› ya l› t›m ya p›l ma s› ge re ken
yer ler de su ya l› t›m özel li €i olan se ra mik ya p›fl t› -
r› c› s› ile tek se fer de iki ifl bir den çö zü le bi lir.

Doğ ru: Su ya l› t›m özel li €i olan bir se ra mik ya -
p›fl t› r› c› s› bi le ol sa, su ya l› t›m ve se ra mik ya p›fl -
t›r ma ifli bir bi rin den fark l› iki ifl lem dir. Ön ce en
az iki kat ol mak üze re su ya l› t›m uy gu lan ma l›,
izin ve ri len ku ru ma sü re si geç tik ten son ra se ra -
mik ler e€er aç›k te ras lar da kul la n› l› yor ise 3
m’de bir ›s›l gen lefl me derz ç› ta s› kul la n› la rak
ya p›fl t› r›l ma l› d›r.

Yan l›fl: En düs tri yel mut fak, ye mek ha ne ve ya
ça ma fl›r ha ne ler de çi men to esas l› çift kom po -
nent li ya l› t›m ya p› l›r.

Doğ ru: Özel lik le kim ya sal ve asi tik et ki le re ma -
ruz ka lan yü zey ler de yük sek oran da klor flok la -
ma s› ile hij yen sa€ la nan ha vuz lar da da hil ol mak
üze re be lir li ka li te ser ti fi ka s› na sa hip stan dart -
lar içe ri sin de üre ti len epok si re çi ne esas l› sür me
ya l› t›m ve ya kim ya sal et ki ye da ya n›k l› ya l› t›m
mem bra n› uy gu lan ma l› d›r.

Yan l›fl: Ha va ya €›fl l› de €il se su ve ›s› ya l› t› m› ya -
p› la bi lir. 

Doğ ru: Sa de ce uy gun s› cak l›k lar da (en az +5
de re ce ve üze ri ve ya üre ti ci fir ma la r›n uy gu la -
ma ki tap ç›k la r›n da ve ri len ve ge rek li uy gu la ma
ted bir le ri ni sa€ la ya rak,  s› cak l›k üst li mit le ri dik -
ka te al› na rak) ya l› t›m ya p›l ma l› d›r.

Yan l›fl: Bi tüm lü mem bran ima lat la r›n da yü ze -
ye as tar uy gu la ma s› ya p›l ma dan ya p›fl t›r ma
ya p› la bi lir.

Doğ ru: Yü ze ye tek nik he sap lar so nu cu ge re -
ken mik tar da as tar sü re rek ya l› t›m mal ze me si -
nin yü ze ye tam ya p›fl ma s› sa€ lan ma l› d›r. 

Yan l›fl: Bi tüm lü mem bran mal ze me si ya tay
ola rak üst üs te de po la na bi lir.

Doğ ru: Mal ze me pa let üze rin de ze mi ni düz -
gün üre ti ci fir ma tav si ye si ile aç›k la nan flart -
lar da dik ola rak de po lan ma l› d›r. 

Yan l›fl: Mem bran su ya l› t› m› ya par ken mal ze -
me ek yer le ri nin mal ze me üze rin de ki ifla ret li
yer ler göz önü ne al›n ma dan ek ye ri bin dir me -
le ri ya p› la bi lir.

Doğ ru: ifla ret li nok ta lar göz önü ne al› na rak
en le me si ne en az 10 cm, boy la ma s› na da 15 cm
bin di ril me li dir. 

Yan l›fl: X mar ka l› su ya l› t›m ürü nü pi ya sa da bi li -
nir, ta n› n›r. Ke sin lik le bu ürü ne gü ve ni le bi lir. 

Doğ ru: Su ya l› t› m› için pi ya sa da ki tüm ürün ler
be lir li stan dart la ra sa hip ol ma ya bi lir. Ka li te
stan dart la r› na sa hip ürün le rin tek nik uy gu la ma -
lar ile uy gu la ma de ta y› na gö re ya p›l ma s›n da
fay da var d›r. Her uy gu la ma yü ze yi, bir ön ce ki ne
oran la az ya da çok fark l› ola bi lir. Bir su ya l› t›m
ürü nü nün pi ya sa da bi lin me si, is te ni len so nu cun
al›n ma s›n da ki ön flart lar dan sa de ce bi ri ola bi lir.
Uy gu la ma yü ze yi ve ih ti ya c›n du ru mu na gö re su
ya l› t›m mal ze me si se çil me li dir. Ya l› t›m uy gu la -
ma la r› n› de ne yim li ve uz man uy gu la ma c› la ra
yap t›r mak ta fay da var d›r.

Yan l›fl: Is lak ve yü ze yi bo zuk alan lar da su ya -
l› t› m› ya p› la bi lir. 

Doğ ru: Ta ma men ne mi ni at m›fl olan yü zey ler -
de ve yü zey düz gün lü €ü nün ya p› sal ta mir
harç la r› ile ta ma men sa€ lan m›fl alan lar da su
ya l› t› m› ya p›l ma l› d›r.

Yan l›fl: Te ras alan la r›n da iki kat uy gu la nan bi -
tüm lü mem bran ima lat la r› n›n ilk kat ze mi ne
ya p›fl t› r›l ma ma l› d›r. 

Doğ ru: Uy gu la ma ya ha z›r düz gün yü zey üze -
ri ne as tar uy gu la na rak ta ma men yü zey ya p›fl -
t›r ma s› ile ilk kat ya p›l ma l› d›r. 

Yan l›fl: Sür me su ya l› t› m› ya p› lan su de po la r›n -
da he men su tes ti ya p› la bi lir. 

Doğ ru: Ha va s› cak l› €› na ba€ l› ol mak kay d› ile en
az 3 gün priz al ma sü re si nin bek len me si ge rek -
mek te dir.
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Yan l›fl: Su ya l› t›m per for man s› yük sek olan
ürün is te ni len yer de kul la n› la bi lir. 

Doğ ru: Bu kav ram ya n›l g› s›, bi na la r›n çe flit li
böl ge le rin de kul la n›m da ba fla r› l› ol mufl az sa y› -
da su ya l› t›m ürü nü ne ti ce sin de or ta ya ç›k m›fl -
t›r. Ger çek te, su ya l› t›m ürün le ri nin ge rek si ni -
mi, su ya l› t›m ka pa si te le ri ne ve bu lun duk la r›
alan lar da ki d›fl et ki le re kar fl› da ya n›m ve per -
for mans la r› na gö re be lir len me li dir. Ör ne €in;
ça t› su ya l› t›m mal ze me le ri dai mi ola rak afl›n d› -
r› c› ha va flart la r› na (gü nefl, rüz gâr, ya€ mur,
kar, buz lan ma vb.) ma ruz ka l›r ken, top rak al t›
su ya l› t›m mal ze me le ri, dai mi su olu flu mu, par -
ça c›k pe net ras yo nu su yun içe ri sin de ki kim ya -
sal lar, vb. afl›n d› r› c› et ki le re ma ruz kal mak ta d›r.

Yan l›fl: Su ka ça €›/s› z›n t› s› ol du €un dan flüp he -
len di €im ala n› ken dim ta mir ede bi li rim.

Doğ ru: Su ya l› t› m› uy gu la ma la r›n da uz man
bir eki be/pro fes yo ne le bafl vur ma dan ya p› içe -
ri sin de ta mir/su ya l› t› m› ya p›l ma s› tav si ye edil -
me mek te dir. Unu tul ma ma l› d›r ki, ya p› üze rin -
de bu lu nan su ile ala ka l› ha sar lar iç ve d›fl or -
tam lar dan (te si sat bo zuk lu €u, çat lak s› z›n t› s›,
te ras ya l› t›m ka çak la r›, du var, per de, te mel s› -
z›n t› la r›, vb.) ge le bi lir. Bu gi bi du rum lar da uz -
man la r›n prob lem olu flan böl ge de ya p› içi-d› fl›
göz lem ya pa rak en do€ ru uy gu la ma y› ger çek -
lefl tir me le ri önem ta fl› mak ta d›r.

Yan l›fl: Elas tik derz dol gu mal ze me le ri ni di la -
tas yo na dö ke rek su ya l› t› m› n› yap m›fl olu ruz.

Doğ ru: Tek nik ola rak di la tas yon hat t› te miz len -
me li, ta mi ri ya p›l ma l›, ku ru tul ma l›, derz içe ri si ne
uy gun çap ta po li eti len fi til yer lefl ti ri le rek mal ze -
me ka l›n l› €› üre ti ci fir ma uy gu la ma kla vu zu na
ba€ l› ka la rak tek nik bir ekip ta ra f›n dan ya p›l ma -
l› d›r. Ay r› ca di la tas yon lar da kul la n› lan elas tik
derz dol gu ürün le rin de 3 yü zey li bir ya p›fl ma ya
ola nak ve ril me me li dir.

Yan l›fl: Her be ton yü ze ye sa de ce pvc mem bran
kul la na rak su ya l› t› m› ya p› la bi lir.

Doğ ru: Mas ta r›n da at›l m›fl ve yü zey düz gün lü -
€ü sa€ lan m›fl, yü zey de ki ç› k›n t›, tafl ve be ton
par ça c›k la r› n› te miz le mek kay d› ile stan dart lar
da hi lin de üre ti len he sap la ma lar ne ti ce sin de bel -
li ka l›n l›k ta po lip ro pi len ke çe ler pvc al t›n da kul -
lan mak kay d› ile uz man uy gu la ma ekip le ri ile
pvc mem bran uy gu la ma s› ya p›l mak ta d›r.

Yan l›fl: Pvc mem bra n› fla lü mo ile uy gu -
layabilirim.

Doğ ru: Pvc mem bran lar sa de ce ›s›l ifl lem ge -
rek ti ren elek trik ile ça l› flan özel bir kay nak ma -
ki na s› ile ha va tes ti ya p› la rak uy gu la nmaktadır.

Yan l›fl: Bi tüm kau çuk ka r› fl› m› mal ze me ler le
per de, te ras ya l› t› m› ya p›l maz.

Doğ ru: Be lir li ka li te stan dart la r› na sa hip bi tüm
kau çuk ka r› fl› m› mal ze me ler le ya l› t›m uz ma n› bir
mü hen dis ve ya tek nik ele man ra po ru na gö re bi -
tüm kau çuk li kit su ya l› t› m› ya p›l mak ta d›r.

Yan l›fl: Su içe ri sin de her di la tas yo na ya l› t›m
ya p› la bi lir.

Doğ ru: Ön ce lik le di la tas yon hat t› ku ru tul ma l›
ve be ton ne mi ni at m›fl ol ma l› d›r. Di la tas yon
hat t› ya p› sal ta mir harç la r› ile düz gün bir ha le
ge ti ril me li dir.

Yan l›fl: Su ya l› t› m› ya p›l d›k tan son ra ko ru ma -
ya ge rek yok tur.  

Doğ ru: Ya l› t›m ya p›l d›k tan son ra ku ru ma s› n›
ta ki ben ve ya p› lan ya l› t› m› uy gun ka l›n l›k ta ki
ko ru ma ürün le ri ile ke çe, dre naj lev ha la r› ile
ko ru yup,  ko ru ma be to nun da gen lefl me derz -
le ri b› ra ka rak, bu derz ler de elas tik derz ya l› t› -
m› ya pa rak d›fl et ken le re kar fl› ge le bi le cek bü -
tün za rar la ra kar fl› ko run ma l› d›r. 

Yan l›fl: Di la tas yon derz le rin de sert-ri jit mal ze -
me ler kul lan mak su ya l› t› m› n› çö zer.

Doğ ru: Di la tas yon böl ge le ri ya p› n›n ha re ke ti ni
kar fl› la ya ca €› için ke sin lik le bu ha re ket le ri kar fl› -
la ya bi le cek be lir li stan dart la ra sa hip elas tik
derz dol gu la r› (bi tüm, bi tüm po li üre tan, po li sül -
fit, po li üre tan esas l›)  ile de ta y› na uy gun ola rak
uz man bir ekip ta ra f›n dan ya l› t›l ma l› ve üze rin -
de elas tik bir bant ve ya ha re ket li di la tas yon
pro fil le ri kul la na rak de tay ta mam lan ma l› d›r.

Bu ya z› m›z ‹ZO DER Su  Ya l› t› m› Ko mis yo nu’nun kat k› la r› ve be lir ti len ‹ZO DER üye si fir ma yet ki lile ri nin içe rik des tek le riy le ha z›r lan -

m›fl t›r. Atil la Gür ses  (On du li ne), Ali An›l Ut ku (Ka le kim), Bu€ ra Ka ra tafl (Ka le kim) Ha kan K›rk te pe li (Ba rok Ya p›), (Ka le kim), Cü neyt

Da y› c› o€ lu (Yap kim Ya p›), Fer hat KOÇ Y‹ ⁄‹T (Can pa), Ha lis De mir ci (Can pa),Jo zef Bon fil (BTM), KYK (Paz. Dept.), Ke reb Kor kut

(Tek ba u), Lüt fü Al kan (Alp kan Ya p›), Ne zih Tü te nek (Ar dex), Nur Hi lal fien (Ka le kim,) Sel da Ev rim ler (Gro fen)
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Yan l›fl: Isı ya lı tım mal ze me si kul lan ma dan, sı -
va ve ya bo ya lar la ısı ya lı tı mı ya pı la bi lir. 

Doğ ru: Is› ya l› t› m›, ›s› ilet ken lik kat sa y› s› dü flük,
bel li bir ka l›n l› €› olan mal ze me ler ile ya p› l›r. Bu
fle kil de be lir li bir ›s›l di renç sa€ la n›r. Bo ya ya da
s› va ta ba ka la r› ›s› ya l› t› m› na kat k› sa€ la ya bi lir. 

Yan lış: Bi na la r›n iç yü zey le rin de ki yo €ufl ma
(ka rar ma, küf len me ve ya man tar lafl ma) so ru -
nu “su ya l› t›m mal ze me le ri” ile çö zü le bi lir. 

Doğ ru: Yo €ufl ma bir ›s› ya l› t›m prob le mi dir ve
yal n›z ca bi na d› fl›n dan uy gu la na cak ye ter li ka -
l›n l›k ta ›s› ya l› t›m mal ze me le ri ile çö zül mek te dir.

Yan lış: D›fl cep he ›s› ya l› t› m›n da ay n› ik lim böl -
ge sin de ki her bi na için ay n› ka l›n l›k ta ›s› ya l› t›m
lev ha s› kul la n› l›r. 

Doğ ru: Kul la n› la cak ›s› ya l› t›m lev ha s› ka l›n l› -
€›, bi na n›n bu lun du €u ik lim böl ge si ne, bi na d›fl
cep he ya p› ele man la r› na ve TS 825’in be lir le -
di €i di €er kri ter le re ve Bi na Ener ji Kim li €i S› n› -
f› ih ti ya c› dik ka te al› na rak he sap lan ma l› d›r. 

Yan lış: D›fl cep he ›s› ya l› t›m uy gu la ma la r›n da
önem li olan tek fley ifl çi lik ka li te si dir, mal ze me -
le rin hep si ay n› özel lik te dir. 

Doğ ru: D›fl cep he ›s› ya l› t›m uy gu la ma s› n›n öm -
rü, do€ ru uy gu la ma ya p›l ma s›y la oran t› l› ol mak -
la bir lik te, kul la n› la cak sis tem ürün le ri nin bir bi -
riy le uyu mu, ürün le rin ve sis te min ka li te stan -
dart la r› na uy gun lu €u ile de do€ ru oran t› l› d›r. 

Yan lış: Binalara ısı yalıtımı yaptırmanın mali-
yeti oldukça yüksektir.

Doğ ru: Isı yalıtım sistemi ekonomiktir. Isıtma
ve soğutma giderlerinde, bina bakım onarım
masraflarında sağladığı tasarruf ile kendisini
2-4 yıl arasında amorti etmektedir. 

Yan lış: D›fl cep he ›s› ya l› t› m›n da bi na la r›n yal -
n›z ca ku zey cep he si ne ›s› ya l› t› m› yap mak ye ter -
li dir ve ya ku zey cep he ler de da ha ka l›n, di €er
cep he le ri ne da ha in ce lev ha kul la n›l ma l› d›r. 

Doğ ru: Is› ya l› t› m› bir bü tün ola rak he sap lan ma -
l› d›r. Fark l› ›s› ilet ken li €i olan ya p› mal ze me le ri nin
bir bi ri ne ba€ lan d› €›, bir bi ri ile ke sifl ti €i ve bir bi ri
ile iç içe geç ti €i yer ler de ›s› köp rü le ri olufl mak ta -
d›r. Bu ne den le tüm ya p› bi le flen le rin de man to la -
ma ya p›l ma s› ge rek li dir. Kul la n› la cak ›s› ya l› t›m
mal ze me si nin ka l›n l› €› TS 825’e gö re Bi na Ener ji
Kim li €i s› n› f› da dik ka te al› na rak se çil me li dir.

Yan lış: Is› ya l› t›m lev ha la r›n da önem li olan mal -
ze me nin yo €un lu €u dur. Yük sek yo €un luk ta mal -
ze me ile da ha az ka l›n l›k ta lev ha kul la n› la bi lir. 

Doğ ru: Is› ya l› t›m mal ze me le ri nin sa hip ol ma s›
ge re ken özel lik le ri sa de ce mal ze me nin yo €un lu -
€u de €il dir. Mal ze me se çi mi ya p› l›r ken kul la n› la -
cak de ta ya gö re (d›fl cep he ›s› ya l› t› m›, te ras ›s›
ya l› t› m›, top rak al t›n da ka la cak yü zey le rin ›s› ya -
l› t› m› gi bi) mal ze me nin cin si se çil me li dir. Kul la -
n› la cak ›s› ya l› t›m mal ze me si nin ka l›n l› €› TS
825’e gö re Bi na Ener ji Kim li €i s› n› f› da dik ka te
al› na rak se çil me li dir.

Yan lış: S› cak böl ge ler de ›s› ya l› t› m› yap t› r›l ma -
s› na ge rek yok tur.

Doğ ru: Is› ya l› t› m› k› fl›n ›s›n mak, ya z›n se rin le -
mek için har ca nan ener ji ve ya k›t tan ta sar ruf
sa€ la mak ta d›r. Bir bi na n›n so €u tul ma s› için har -
ca nan ener ji, ›s› t›l ma s› için har ca nan ener ji den
çok faz la d›r. Bu yüz den s› cak ik lim böl ge le rin de,
so €uk ik lim böl ge le ri ne k› yas la ›s› ya l› t› m› ih ti ya -
c› çok da ha faz la d›r. 

Yan lış: Man to la ma n›n ka li te si sa de ce mal ze me -
nin ka li te si ne ba€ l› d›r.

Doğ ru: Man to la ma n›n ka li te si ve ve rim li li €i, sa -
de ce mal ze me le re ba€ l› de €il, us ta n›n tec rü be -
si ne ve uy gu la ma s› na da ba€ l› d›r. Do€ ru uy gu la -
nan man to la ma dan yük sek ve rim el de edil mek -
te dir.
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Yan l›fl: Is› ya l› t› m› n› her han gi bir eki be uy gu -
la ta bi li rim ya da ken dim uy gu la ya bi li rim.

Doğ ru: Is› ya l› t› m› ya p› la cak bi na mut la ka uz -
man ki fli ler ce  in ce len me li ve  so ru nun çö zü mü -
ne yö ne lik uy gu la ma, mut la ka  ko nu sun da de -
ne yi mi fir ma lar ta ra f›n dan ya p›l ma l› d›r. Is› ya l› -
t› m› çok faz la kat man dan olu flan ve her bir kat -
ma n› önem li de tay lar dan olu flan uy gu la ma bü -
tü nü dür. Bu nun la bir lik te uy gu la ma y› ya pa cak
fir ma n›n üre ti ci fir ma ta ra f›n dan yet ki len di ril -
mifl yet ki li uy gu la ma  ba yii ol ma s› ge rek li dir.

Yan l›fl: Is› ya l› t› m› n›n per for man s› sa de ce lev -
ha ka l›n l› €› na ba€ l› d›r.

Doğ ru: Is› ya l› t› m›, sa de ce lev ha ka l›n l› €› na ba€ l›
ol ma y›p, ›s› ge çir gen lik di ren ci ile do€ ru oran t› l› -
d›r. Is› ge çir gen lik di ren ci lev ha ka l›n l› €› ile do€ ru
oran t› l›, ›s› ilet ken lik kat sa y› s› ile ters oran t› l› d›r.
Is› ya l› t› m› di ren ci en faz la olan ya p› lar mal ze me
ka l›n l› €› faz la, ›s› ilet ken lik kat sa y› s› dü flük olan
mal ze me ler le olufl tu ru lan ya p› lar d›r.  

Yan l›fl: Uy gu la ma ka l›n l› €› dik ka te al›n ma dan
sa de ce ›s› ilet ken li €i nin bel li bir de €e rin al t›n da
ol du €u na ba k› la rak in ce kat man lar la ye ter li ve
et ki li ›s› ya l› t› m› sa€ la na bi lir.

Doğ ru: Is› ya l› t› m›n da lamb da ola rak bi li nen ›s›
ilet ken lik özel li €i tek ba fl› na ye ter li ol ma y›p,
kul la n› lan ürü nün do€ ru ka l›n l›k ta ol ma s› da
bü yük önem ar zet mek te dir.   

Yan l›fl: D›fl tan ›s› ya l› t›m ya p›l ma s› bi na n›n ne -
fes al ma s› n› en gel le mek te dir. ‹ç ten ya p›l ma s›
da ha iyi dir. 

Doğ ru: Bi na lar da d›fl tan ya l› t›m (man to la ma)
ko lon ve ki rifl le rin de ya l› t›l ma s› n› sa€ la d› €›n dan
do na t› ko roz yo nu nu da ön le mek te dir. Is› köp rü -
le ri de an cak d›fl tan ›s› ya l› t› m› ile sa€ la na bi lir.
Tüm ›s› ya l› t›m mal ze me le ri bu har di füz yo nu
olan ürün ler dir. 

Yan l›fl: Bi na m›z da gaz be ton, bims blok, tu€ la v.b.
kul la n›l m›fl t›r ›s› ya l› t› m› yap ma ya ge rek yok tur. 

Doğ ru: Bu tür ya p› mal ze me le ri ta fl› y› c› ol ma yan
dol gu amaç l› ya p› mal ze me le ri olup, sa de ce ya p› -
lan ›s› ya l› t› m› na kat k› sa€ la mak ta d›r. Ya p› han gi
mal ze me den ya p›l m›fl olur sa ol sun, TS 825’e gö re
›s› ya l› t›m mal ze me si ih ti ya c› be lir len me li dir. Ko -
lon ve ki rifl ler da hil ol mak üze re tüm cep he ler, ça -
t›, ta van ve dö fle me ler TS 825’e gö re uy gun ka l›n -
l›k ta ki ›s› ya l› t›m mal ze me le ri ile ya l› t›l ma l› ve pen -
ce re ler de özel kap la ma l› ya l› t›m ca m› üni te le ri, ya -
l› t›m l› do€ ra ma lar kul la n›l ma l› d›r. 

Yan l›fl: Mi ne ral yün ler (cam yü nü ve tafl yü nü) su
emer ya l› t›m ya pa maz. 

Doğ ru: D›fl cep he ›s› ya l› t› m›n da kul la n› lan lif li
mal ze me ler do€ ru de tay ile çö züm le nir, su ya ma -
ruz kal ma ya cak fle kil de uy gu la ma bi ti ri lir ise el -
bet te kul la n› la bi lir.  Mi ne ral yün le rin (cam yü nü ve
tafl yü nü) üre tim tek no lo ji si sa ye sin de su emi ci li €i
dü flü rü le bil mek te dir. Ay r› ca man to la ma sis te mi
kom po zit bir sis tem ol du €u için tafl yü nü üze ri ne
uy gu la nan in ce s› va ve son kat su iti ci bo ya-s› va
sa ye sin de yü ze ye ge len su son kat ta çat la ma/k› -
r›l ma ol ma d› €› sü re ce tafl yü nü ne ula fla maz.
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Yan l›fl: “32 kg/m3 man to la ma lev ha s› ile ya p› -
lan uy gu la ma da bi na ne fes al maz. 

Doğ ru: Man to la ma lev ha s› n›n ne fes al›p al ma ma
du ru mu tes pi ti için su bu ha r› di füz yon di ren ci kat -
sa y› s› de €e ri (μ) ge rek li bir flart t›r. EPS sis tem ler -
de bu de €er 20-40 ara s›n da iken, XPS lev ha lar da
ise 80’dir. Sd (Su bu ha r› di füz yon di ren ci)= μ X d
(ka l›n l›k)’t›r. ‹s te nen ka l›n l›k ve mal ze me tü rü ne gö -
re he sap la ma lar ya p›l d› €›n da, stan dart lar da be lir ti -
len 1000 m ve 1500 m gi bi de €er le re ula fl› la ma ya -
ca €› aç›k t›r. Bu ne den le XPS, EPS ve mi ne ral yün
(cam yü nü ve tafl yü nü)  mal ze me le ri ha va al mak ta -
d›r ve tüm bu mal ze me le rin ›s› ya l› t› m›n da kul la n›l -
ma s›n da ne fes al ma aç› s›n dan so run yok tur. 

Yan l›fl: XPS ve EPS uy gu lan d›k tan son ra gaz ç› -
ka r›p sa€ l› €› m› z› olum suz et ki ler.

Doğ ru: Hem XPS hem de EPS’de fli flir me aja n›
ola rak gaz kul la n›r ve bu gaz ›s› ya l› t›m lev ha s›n -
dan di füz yon ile uzak la fl›r. ‹n san sa€ l› €› na olum -
suz et ki ya pa cak bir du rum söz ko nu su de €il dir.
Bu ürün ler de CE bel ge si nin ol ma s› çev re ye ve
in sa na en az za ra r› ve ya hiç za ra r› ol ma d› €›, ya -
p› mal ze me le ri yö net me li €i ne ve CE yö net me li -
€i ne uy gun ol du €u an la m› na gel mek te dir. 

Yan l›fl: D›fl cep he ›s› ya l› t› m›n da ar t›k XPS kul -
la n›l m› yor.

Doğ ru: D›fl cep he man to la ma da ürün ter ci hi,
uy gu lan ma ya p› la cak bi na n›n tü rü, ka li te, stan -
dart la ra uy gun luk,  ka l›n l›k un sur la r› göz önün -
de tu tu la rak ya p›l ma l› d›r. Ge rek XPS, EPS ge -
rek se mi ne ral yün ler (cam yü nü, tafl yü nü) gi bi
›s› ya l› t›m mal ze me le ri sis tem stan dart la r› na
uy gun ola rak üre til dik le ri tak dir de kul la n›l ma -
la r›n da hiç bir sa k›n ca yok tur.  

Yan l›fl: Is› ya l› t› m›n da % 50 ta sar ruf sa€ lan -
maz. 

Doğ ru: Is› ya l› t› m› uy gu lan m›fl ve ya uy gu lan ma -
m›fl ya p› la r›n ener ji kul la n›m de €er le ri TS 825’te
he sap la na bil mek te dir.  TS 825’e gö re uy gun ka -
l›n l›k ve de tay da ›s› ya l› t› m› ya p›l d› €›n da %50
ve ya da ha üs tü ta sar ru fa ulafl mak müm kün dür.
Ka l›n l›k la r›n ar t› r›l ma s› du ru mun da bu oran da -
ha da art mak ta d›r. 

Yan l›fl: Her gri ve be yaz EPS lev ha n›n ya l› t›m
de €e ri ay n› d›r.

Doğ ru: Hem gri hem be yaz EPS lev ha la r›n ya l› -
t›m de €er le ri kul la n› lan ham mad de ye ve üre tim
pro se si ne gö re de €i flik lik gös te rir. 

Yan l›fl: Tek tek se çi le rek ›s› ya l› t›m pa ke ti olufl -
tu ru la bi lir, da ha ka li te li ve uy gun fi yat olur.

Doğ ru: Sis tem için de ki ürün le ri n ka li te si ve bir -
bi riy le uyu mu nun sa€ lan ma s› önem li dir. ETAG
004, TS EN 13499, TS EN 13500 gi bi man to la ma
sis te mi ka li te bel ge le ri sis te mi olufl tu ran ürün ler
ile sis te min bü tü nü ne ve ri lir, bu bel ge le re sa hip
›s› ya l› t›m pa ket le ri nin kul la n›l ma s› öne ril mek te -
dir. Bu fle kil de sis te min öm rü uza mak ta d›r. 

Yan l›fl: Sa de ce d›fl du var la ra ya p› lan ›s› ya l› t› m›
ye ter li dir.

Doğ ru: Bir bi na da tüm cep he ler ile bir lik te, dö -
fle me ve ça t› ya da ›s› ya l› t› m› uy gu lan ma l› d›r.
Sa n›l d› €› n›n ak si ne ›s› ka y›p la r› ve ya ka zanç la r› -
na, sa de ce cep he de de €il ça t› ve dö fle me den ile -
ti len ›s› da önem li öl çü de ne den ol mak ta d›r. Bi -
na n›n ze mi ni do na t› l› be ton ele ma n› ol du €un dan
ze min, ›s› köp rü sü et ki si gös te rir ve bi na ko lon -
la r›n dan çek ti €i ›s› y› h›z l› bir fle kil de top ra €a ile -
te rek ›s› kay b› na se bep olur. Di €er yan dan bi na
içe ri sin de ›s› nan ha va da fi zik sel ola rak da ha
yük se €e, ça t› ka t› na yük sel di €in den ça t› dan ›s›
ka y›p la r› da faz la ol mak ta d›r. Kat ara la r›n da düz
plak dö fle me ye ri ne ya l› t›m sa€ la ya cak ya p› ele -
man la r› kul la n›l ma l›, ça t› kat la r› n›n dö fle me den
ve ya mer tek se vi ye sin den ›s› ya l› t› m› ya p›l ma l› -
d›r. Ay r› ca pen ce re le rin ik lim böl ge si ne gö re
do€ ra ma ve çift cam ola rak do€ ru se çil mifl ol -
ma s› ge rek mek te dir. 

Yan l›fl: Cep he ye BTB, PVC, alü min yum vb. kap -
la ma mal ze me le ri yap t›r d›k tan son ra ›s› ya l› t› m›
uy gu la ma ya ge rek yok tur.

Doğ ru: Söz ko nu su mal ze me ler ›s› ya l› t›m mal -
ze me le ri de €il dir, bun lar ilet ken li €i yük sek mal -
ze me ler dir, hiç bir ya l›t kan l›k özel li €i yok tur,
bun lar la ›s› ya l› t› m› ya p› la maz. Is› ya l› t›m mal ze -
me si lamb da de €e ri 0,065 w/Mk’dan dü flük olan
mal ze me ler dir. 

Yan l›fl: Cam ile da ha iyi ›s› ya l› t› m› sa€ la mak
için cam ka l›n l› €› n› ar t›r mak ge re kir.

Doğ ru: Cam ka l›n l› €› n›n art ma s› n›n tek ba fl› na
ve her ko flul da ›s› ya l› t› m› na kat k› s› yok tur. An -
cak cam ala n› bü yü dük çe, cam ka l›n l›k la r› n›n ar -
t› r›l ma s› ge re kir. Di €er yan dan da ›s› ya l› t› m›, ya -
l› t›m cam la r› ile sa€ la n›r. Tek ca ma gö re, stan -
dart ya l› t›m ca m›, ›s› ka y›p la r› n› ya r› ya r› ya azal -
t›r. An cak cam la da ha et kin ya l› t›m ve ener ji ta -
sar ru fu, ›s› kon trol kap la ma l› (Low-E) cam lar ile
üre ti len ya l› t›m cam la r› ile sa€ la n›r. Stan dart ya -
l› t›m ca m› na gö re ›s› kon trol kap la ma l› (Low-E)
ya l› t›m ca m› üni te le ri ›s› ka y›p la r› n› ya r› ya r› ya
azal t›r.
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Yan l›fl: Her ko flul da üç lü (çift ara bofl luk lu)
ya l› t›m cam la r› da ha iyi ›s› ya l› t› m› sa€ lar.

Doğ ru: Düz cam lar la olufl tu rul mufl üç lü (çift
ara bofl luk lu) ya l› t›m cam la r› n›n, iki li (tek ara
bofl luk lu) ya l› t›m cam la r›n dan da ha iyi ›s› ya l› -
t›m sa€ la ma s› için ba z› flart lar ge rek mek te dir.
Bu ne den le iki li ya da üç lü ya l› t›m cam la r›n da
kul la n› lan cam la r›n özel li €i, bu iki kul la n› m›n
bir bi ri ne gö re da ha iyi ›s› ya l› t›m sa€ la ma s›n -
da be lir le yi ci rol üst len mek te dir. So nuç ola -
rak, üç lü ya l› t›m cam la r› n›n da ha iyi ›s› ya l› t›m
sa€ la ma s› için bün ye sin de 2 adet ›s› kon trol
kap la ma l› (Low-E) cam kul la n›l ma s› (2. ve 5.
yü zey ler de) ge rek mek te dir. Böy le lik le bu
cam lar stan dart iki li ya l› t›m ca m› üni te le ri ne
gö re %77, ›s› kon trol kap la ma l› (Low-E) iki li
ya l› t›m ca m› üni te le ri ne gö re ise %45 ora n›n -
da ›s› ta sar ru fu sa€ lar.

Yan l›fl: Low-E kap la ma l› ya l› t›m cam la r› pa -
ha l› ol du €u için stan dart ya l› t›m cam la r› ter -
cih edil me li dir.

Doğ ru: Low-E kap la ma l› ya l› t›m cam la r› n›n
ter cih edil me si, ge le cek te el de edi le cek ka -
zanç la ra yö ne lik bir tür ya t› r›m özel li €i ta fl› -
mak ta d›r. Bu cam lar için ilk ya t› r›m afla ma s›n -
da sa€ la ya ca €› fay da ya oran la dü flük mik tar -
da ya p› lan ek har ca ma, ener ji gi der le rin den
sa€ la nan ta sar ruf la 1-2 y›l da (kul la n›l d› €› ik lim
böl ge si ne gö re) ge ri ka za n›l mak ta, bi na n›n
ka lan öm rü bo yun ca da ka zanç sa€ lan ma ya
de vam edil mek te dir. 

Yan l›fl: XPS ›s› ya l› t›m mal ze me si kan se ro jen -
dir; ya p› lar da kul la n›l ma ma s› ge re kir.

Doğ ru: XPS, EPS, PU, mi ne ral yün ler (Cam yü nü
ve tafl yü nü) vb. tüm ›s› ya l› t›m mal ze me le ri sa€ -
l› €a za rar l› de €il dir. Bu ürün ler de CE bel ge si nin
ol ma s› çev re ye ve in sa na en az za ra r› ve ya hiç
za ra r› ol ma d› €› an la m› na gel mek te dir. Bu ne den -
le CE bel ge li ürün le rin ter cih edil me si öne ril mek -
te dir.

Yan l›fl: EPS ısı yalıtım levhası, XPS ısı yalıtım
levhasından daha iyi bir ısı yalıtım malzemesidir
veya XPS ısı yalıtım levhası, EPS ısı yalıtım lev-
hasından daha iyi bir ısı yalıtım malzemesidir. 

Doğ ru: Aslında doğru yerde, doğru detaylarla
kullanıldığında her ikisi de ısı yalıtım
malzemeleridir. İşin aslı, uzun ömürlü, amaca
hizmet eden ve en önemlisi ekonomik değeri
olan ısı yalıtım malzemelerinin (EPS, XPS, min-
eral yünler (Camyünü ve taşyünü), PU, perlit,
foamglass vb.) hepsi güncel ve doğru malzemel-
erdir.  

Yan l›fl: Is› ya l› t› m› yap t› r›r ken en ucuz tek lif ve -
ren fir ma se çil me li dir. 

Doğ ru: Is› ya l› t› m› yap t› r›r ken mal ze me ka li te si
ve fir ma re fe rans la r›, ge rek uy gu la y› c› ge rek se
üre ti ci fir ma la r›n di €er ay r› ca l›k la r› göz önün de
bu lun du rul ma l›, bu flart la r› sa€ la yan fir ma la r›n
için de en uy gu nu se çil me li dir.
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Yan l›fl: Is› ya l› t› m›n da yal n›z ca ka l›n l›k ar t›k ça
ta sar ruf ta ay n› oran da ar tar.

Doğ ru: Bi na da tek ›s› ka y›p olan yer ler du var -
lar de €il dir. Cam lar, ça t› ve bod rum gi bi di €er
›s› ka y›p la r› en gel len mez se ta sar ruf, ka l›n l›k la
ay n› oran da art maz.

Yan l›fl: Re no vas yon ifl le rin de çev re flart la r›n -
dan kir len mifl  yü zey ler de, bafl ka ifl lem ya p›l -
ma dan di rekt çi men to esas l› ürün le ya p›fl t›r ma
ya p› la bi lir.

Doğ ru: Bu tür yü zey ler de uy gu la ma ön ce si su
je ti ile kir li ve za y›f yü zey ler, yü zey den uzak -
lafl t› r›l ma l› ve son ra s›n da uy gu la ma ifl le mi ya -
p›l ma l› d›r.

Yan l›fl: Re no vas yon lar da tek nik in ce le me yap -
ma dan ima lat ya p› la bi lir.

Doğ ru: ‹le ri de s› k›n t› ya flan ma ma s› için, uy gu -
la ma ya bafl la ma dan ev vel ça t›, ze min vb. nok -
ta lar da tek nik in ce le me ya p› la rak so run lar tes -
pit edil me li ve ge rek li ona r›m lar ya p›l ma l› d›r.

Yan l›fl: Man to la ma bi na lar da de ko ra tif amaç l›
ya p›l mak ta d›r.

Doğ ru: D›fl cep he man to la ma, ›s› ya l› t› m› ama c›
ile ya p›l mak ta d›r. Bi na la r›n ye ni len me si do la y› s›
ile gü zel lefl me si ne de kat k› sa€ la mak ta d›r.  

Yan l›fl: Re no vas yon ifl le rin de cep he de ki ya€ -
mur inifl bo ru la r›, kli ma lar, de mir do€ ra ma lar
sö kül me den ifl lem ya p› la bi lir.

Doğ ru: Uy gu la ma n›n sa€ l›k l› ol ma s› ve da ha
son ra mü da ha le edil me si ne yö ne lik bu bi rim ler
sö kü lüp man to la ma yü ze yi ne ta fl›n ma l› d›r.

Bu ya zı mız İZO DER Isı Ya lı tı mı Ko mis yo nu nun kat kı la rı ve be lir ti len İZO DER üye si fir ma yet ki li le ri nin içe rik des tek le riy le ha zır lan mış -

tır.  Ali Anıl ut ku (Ka le kim), Ay sun Ak ça ko ca (Trak ya cam), Bü lent Top çu (İZO YA PI), Bü lent Gü ney (Gü ney Ya pı), Buğ ra Ka ra taş (Ka -

le kim), Cev det Ya nar dag (Ka le kim), Cü neyt Da yı cı oğ lu (Yap kim Ya pı), Do ğal İnal lı (Ka le kim), Es ra Öz gün  (KYK), Em rul lah C. Işık (Pak -

pen), Fer hat Koç yi ğit (Can pa), Fi liz Bu lut lar (Ter ra co), Gü lay Din do ruk (Filli Bo ya), Göz de Çamlı (KYK) Ha lis De mir ci (Can pa),Hü se yin

Ün lü yol (Bau mit), Öz ge Si pa hi oğ lu (Mar dav), Se ma gül Köp rü lü (Fi xa), Ke reb Kor kut (Tek ba u), Se da Di ker (BASF), Ser hat Gü nay dın

(Ur sa), Ta ha Mu rat (İzo ber rock), Tun cel Al tı nel (Po li san) 

Yan l›fl: Is› ya l› t› m› ile sa de ce ya k›t ta sar ru fu
sa€ la na bi lir. 

Doğ ru: Is› ya l› t› m› ya k›t ta sar ru fu nun d› fl›n da
ya z›n ener ji ta sar ru fu da sa€ lar, bi na y› d›fl et ki -
le re ve ko roz yo na kar fl› ko rur, bi na n›n de €e ri ni
ar t› r›r ve sa€ l›k l› or tam lar olufl tu rur. Ay r› ca da -
ha az kar bon sa l› m› ger çek lefl ti re rek, çev re ye
olum lu kat k› sa€ la mak ta d›r.
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Jozef Bonfil 
Teknik Danışman

BTM A.Ş.

Türkiye’de Su Yalıtımında
Bitümlü Örtülerin Gelişimi
ve Geleceği

970 yı lı ön ce sin de su ya lı tım pa za rın da sı cak as falt ile bir -

lik te kul la nı lan or ga nik ta şı yı cı lar (jüt, pa muk lu ka na vi çe

vb.) 3-5 kat üst üs te ge le cek şe kil de, her kat ara sı na da sı -

cak bi tüm sü rü le rek uy gu lan mak tay dı. İnor ga nik ta şı yı cı olan

cam tü lü 1970 yı lın da Cam El yaf A.Ş. ta ra fın dan Tür ki ye’de

üre til me ye baş lan mış ve su ya lı tım pa za rın da ka bul gö re rek di -

ğer or ga nik ta şı yı cı lar ile bir lik te kul la nıl mak tay dı. 1975 yı lın da

Al man Ru be ro id Wer ke AG fir ma sın dan ge tir ti len ma ki ne ve

ya pı lan know-how an laş ma sı ile Tür ki ye’de ilk fab ri kas yon ok -

si de bi tüm lü ör tü pa za ra 1976 yı lın da pa za ra su nul du. Ay nı ta -

rih ler de Bur sa’da Tay san A.Ş. fir ma sı da ok si de bi tüm lü ör tü

üre ti mi ne baş la dı.

O gü ne ka dar sü re ge len alış kan lık la rı bir an da yı kıp at mak ko -

lay de ğil di. Çün kü ye rin de sı cak as falt ve or ga nik ta şı yı cı lar ile

3-5 kat ta şı yı cı ile ya pı lan uy gu la ma nın kon trol edil me si ne re -

de ise müm kün de ğil di. Cam El yaf A.Ş.’nin üret ti ği ok si de bi -

tüm lü su ya lı tım ör tü sü ile uy gu la ma nın kon trol im kâ nı ko lay -

la şı yor du. Ay rı ca ok si de bi tüm lü ör tü kul la nı la rak ya pı la cak

olan uy gu la ma nın doğ ru ya pı la bil me si için de tay çö züm le ri,

uy gu la ma bil gi si ve tek no lo ji si ge re ki yor du.

1976-1980 yıl la rı ara sın da, pa zar da bi tüm lü ör tü ye kar şı bü yük

bir di re niş var dı. Çün kü bu or ga nik mal ze me ler le ya pı lan uy gu -

la ma lar da ba şa rı ora nı çok dü şük tü. Pi ya sa da “sür ka ra yı, al

pa ra yı” gi bi bir gö rüş yer leş miş, giz li ol mak la bir lik te res mi ya -

pı lar da te ras ça tı lar ya sak lan mış tı. O ka dar ki Ba yın dır lık Ba -

kan lı ğı Bi rim Fi yat ve Ana liz le rin de te mel boh ça la ma su ya lı tım

poz la rı atın da “Ba kan lık ona yı na ta bii dir” şer hi yer alı yor du.

Bu şer hi an cak

2000’li yıl lar da kal -

dı ra bil dik. Ok si de bi -

tüm lü ör tü ler ile il gi li

Ba yın dır lık Ba kan lı ğı

Bi rim Fi yat Ana liz ve

Poz la rı 1976 yı lın da

ya yın lan dı. O ta ri he

ka dar su ya lı tım mal -

ze me le ri ola rak bi -

tüm lü kar ton, jüt ve

pa muk lu ka na vi çe ler

ile ya pı lan poz ve

ana liz ler bu lu nu yor -

du. 1988 yı lın da po li -

mer bi tüm lü ör tü ler

Tür ki ye’de üre til me -

ye baş lan ma sı na

kar şın, il gi li poz ve

ana liz ler 1990’lı yıl la -

rın son la rı na doğ ru ya yın lan dı. 

Cam El yaf A.Ş.’nin üret ti ği BTM mar ka lı ok si de bi tüm lü ör tü ler

ile bir lik te ay nı an da Bur sa’da Ku ru lu Tay san A.Ş. fir ma sı da

Su dur mar ka sı al tın da ben zer ürün le ri üret me ye baş la dı, an -

cak bu te sis kı sa bir sü re son ra üre ti mi ni dur dur du. Cam El yaf

A.Ş. pa za rın, ürü ne olan ba kış açı sı nı de ğiş tir mek için ilk baş ta

oluş tur du ğu uy gu la ma ekip le ri ile ta ah hüt iş le ri ya par ken, bir

yan dan da yet ki li ba yi lik sis te mi ni oluş tur mak ta ve bu ba yi le -

rin us ta la rı nı eğit mek tey di. Pa zar la ma fa ali yet le ri ne ağır lık ve -

re rek ta sa rım cı, ka rar ve ri ci ve kon trol lük gö re vi ya pan lar için

bil gi len dir me fa ali yet le ri ni de bü yük bir cid di yet le sür dür dü.

1976-1982 yıl la rı ara sın da üni ver si te le rin, Ba yın dır lık Ba kan lı -

ğı’nın, TSE’nin ve o dö ne min önem li mi mar la rı nın ve mü te ah -

hit le rin ka tı lım la rı ile su ya lı tı mı na yö ne lik her bi ri nin iki şer gün

sür dü ğü, dört sem poz yum dü zen len di.

1976 yı lın da yak la şık 200.000m2’lik sa tış mik ta rı, 10 yıl son ra

an cak 2.000.000 m2’ye ulaş tı. İn şa at sek tö rün de bi tüm lü su ya -

lı tım ör tü le ri ne gü ven oluş ma ya baş la dı. 1985 yı lın dan iti ba ren

Tür ki ye pa za rı na po li mer bi tüm lü ör tü ler, it ha lat yo lu ile gel me -

ye baş la dı. Tür ki ye’de ilk stan dart po li mer bi tüm lü ör tü 1988 yı -

lın da BTM A.Ş. ta ra fın da üre til di. 1986 yı lın dan iti ba ren Tür ki ye

su ya lı tım ürün le rin de ih ra cat şan sı nı ya ka la mış ve it ha lat tan

1

Ana do lu Si gor ta İz mir 1977, ok si de bi tüm lü ör tü ler le ya pı lan de niz
se vi ye si nin 4 m al tı na gi ri len su ya lı tı mı.
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çok, ih raç eder ha le gel miş ti. An cak çev re ül ke ler de su ya lı tım

mal ze me si üre ti ci le ri nin art ma sı, ba zı kom şu ül ke le rin ken di iç

pa zar la rı na yö ne lik ham mad de le re uy gu la dık la rı süb van si yon -

lar ne de ni ile yıl lar için de ih ra cat po tan si ye li ge ri le di. 

1984-1990 yıl la rı ara sın da ya şa nan tu rizm, oto yol ve oto mo tiv

ya tı rım la rı su ya lı tım pa za rı nı çok hız lı bir şe kil de bü yü tür ken,

bir yan dan da ürün çe şit li li ği ni ge tir di. Çi men to, bi tüm, ak ri lik

esas lı sür me su ya lı tım ürün le ri, PVC ve EPDM esas lı sen te tik

ör tü ler bu dö nem için de ki bir çok pro je de kul la nıl dı. 1990-2000

yıl la rı ara sın da met ro, AVM, TO Kİ dep rem ev le ri gi bi ya tı rım lar

su ya lı tım pa za rı nı ge liş tir me ye de -

vam et ti. 1999 yı lın da ya şa nan Ada -

pa za rı dep re mi tam bir kı rıl ma nok -

ta sı idi. Tüm tek nik in san lar ve halk

“ko roz yon” ve “ya pı gü ven li ği” ke -

li me le ri ni kul la nır ol du lar. Bu da su

ya lı tı mı nı da ha da ön pla na çı kar dı. 

2000’li yıl lar dan son ra, po li üre tan

esas lı sür me su ya lı tı mı ve TPO sen -

te tik ör tü ler pa za ra su nul du. Be le di -

ye le rin çöp de po la ma sa ha la rı in şa -

at la rı di ğer bir sen te tik su ya lı tım

mal ze me si olan HDPE esas lı ör tü le -

rin pa zar da yer bul ma sı nı sağ la dı.

Bu gün ge li nen nok ta yı ir de le ye cek olur sak, su ya lı tı mı ile il gi li

1977 yı lın da giz li ve ya açık ça olan ya sak la ma la rın hiç bi ri bu lun -

ma mak ta dır. Su ya lı tı mı nın öne mi be nim sen miş, bi linç art mış

ve su ya lı tı mı zo run lu ol muş tur. Su ya lı tım mal ze me le ri ile il gi li

yü rür lük te ki stan dart lar Av ru pa Top lu lu ğu stan dart la rı ile eş

dü zey de dir. Po li mer bi tüm lü ör tü ler ile il gi li ola rak TS 11758-2

uy gu la ma stan dar dı 2011 yı lın da re vi ze edi le rek gün cel ha le ge -

ti ril di. Di ğer su ya lı tım ürün le ri ne yö ne lik uy gu la ma stan dart -

la rı nın ve su ya lı tım yö net me li ği nin ol ma yı şı bü yük bir ek sik tir. 

Su ya lı tım pa za rı bü yü me si ne rağ men bi zim le ay nı nü fus ta

olan İtal ya ve Al man ya pa zar la rın dan 2-3 kat da ha ge ri de dir.

Son yıl lar da pa za ra gi ren bi tüm lü, sen te tik ör tü ve sür me esas -

lı su ya lı tım mal ze me si üre ti ci le ri nin top lam ku ru lu üre tim ka -

pa si te le ri, pa zar ih ti yaç la rı nın ne re de ise 2-5 ka tı ka dar dır. He -

sap sız ca ya tı rım ya pan ye ni üre ti ci ler önü müz de ki gün ler de

üre tim ka pa si te faz la sı olan bu pa za ra ka tı la cak lar dır. Bu da

hak sız re ka be ti kö rük le mek te ve ka li te nin gi de rek düş me si ne

ne den ol mak ta dır. Fir ma la rın ürün le ri nin pa zar la ma sı ve sa tı -

şı nı yap mak ta olan per so ne lin ge rek bil gi ek sik li ği ge rek se sa -

tış en di şe si, ha ta lı de tay la rı, ha ta lı ürün le rin kul la nı mı nı ve ha -

ta lı uy gu la ma la rın ya pıl ma sı nı teş vik et mek te dir. Son yıl lar da

bu tür uy gu la ma lar gi de rek art mak ta ve işin en üzü cü yö nü ise

ide al çö züm de ta yı ha li ne dö nüş me le ri dir. So run lar or ta ya çık -

tı ğın da ise ne ya zık ki ço ğu za man

çö züm bu lu na ma mak ta dır. Ya pı lar

da ha he nüz ya pım aşa ma sın da

iken gü ven siz ya pı lar sı nı fı na gir -

mek te dir.

Çev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı’nın su

ya lı tım mal ze me ka li te si nin ko ru -

nu mu na yö ne lik gö re vi olan pi ya sa

de ne ti mi ye ter li de ğil dir. Su ya lı tı -

mı, ya pı gü ven li ği ni et ki le di ğin den,

de ne tim fir ma la rın ca zo run lu ola -

rak de net len me li dir. Tüm su ya lı -

tım mal ze me le ri ya rı ma mul ol duk -

la rın dan ve uy gu la ma so nun da

ma mul ha le gel dik le rin den, uy gu -

la ma la rın ser ti fi ka lı us ta lar ca ya pıl ma sı zo run lu ol ma lı dır. İl gi li

ya sa nın baş lan gıç ta ri hi nin 2013 so nu na alın ma sı ge rek li dir.

Ka mu ve özel ya pı lar da, ya pı mal ze me le ri yö net me li ği çer çe -

ve sin de üre til mek te olan CE işa ret li ürün ler zo run lu ola rak kul -

lan dı rıl ma lı dır. 

Özel lik le kent sel dö nü şü mün baş la dı ğı bu gün ler de il gi li ler, si -

vil top lum ku ru luş la rı ve de ne tim un sur la rı ge rek li dü zen le me -

le ri (uy gu la ma stan dart la rı, su ya lı tım yö net me li ği) ve pi ya sa

de ne tim le ri ni yap maz ise, bu gün kün den fark lı gü ven li ve ka lı cı

ve çev re ci ya pı la rı in şa ede me yiz. Kı sa bir sü re son ra su ya lı tı -

mı na olan gü ven gi de rek aza la cak, pa zar hız lı bir şe kil de da ra -

la rak, bir çok üre ti ci fir ma ka pa na cak tır. 

Ay d›n Su la ma s› ka na let su ya l› t› m› Bah çe ça t› su ya l› t› m› Bur sa Oto yo lu vi ya dük su ya l› t› m›

Gö let su ya l› t› m›
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s ta Kon fe ran sı’nın bu yıl ikin ci si ni dü zen le yen GNYA PI, ısı ya lı tım sek tö rün de ki son ge liş me le ri ka tı lım cı lar la bir lik te de -
ğer len dir di. Isı ya lı tım sek tö rü nün en önem li aşa ma sı olan uy gu la ma ala nın da sek tö re ge tir di ği ku rum sal ve ye ni lik çi çö -
züm ler le son üç yı lı li der mar ka ola rak sür dü ren ve iş yap tı ğı müş te ri le ri ile gü ve ne da ya lı bir iliş ki te sis et me yi bi rin cil

ama cı ola rak gö ren GNYA PI, yak la şık 4000 us ta yı yö ne ten 330 ekip ba şı nın ka tı lı mı ile dü zen le di ği “Us ta Kon fe ran sı”nı 27 Şu bat
2013 ta ri hin de The Gre en Park Ho tel Bos tan cı’da ger çek leş tir di. Isı ya lı tım uy gu la ma la rı ko nu sun da ko nut yö ne ti ci le ri ni bil gi len dir -
me yi amaç la yan ve 280 ko nut yö ne ti ci si nin ka tı lı mı ile ger çek le şen “Ko nut Yö ne ti ci le ri Kon fe ran sı”nı da ba şa rıy la ger çek leş ti ren
GNYA PI, be ra ber ça lış tı ğı us ta la rı nı ısı ya lı tım uy gu la ma la rın dan bek len ti ler ve sek tör de ya şa nan ye ni lik ler ile il gi li bil gi len dir di. 

GNYA PI 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 mağ dur ol muş tü ke ti ci le -
rin bek len ti le ri ve doğ ru ya lı tı mın ne an la ma gel di ği ko nu la rın da ısı ya lı tım us ta la rı nı ay dın lat tı. Ay nı za man da yük sek hiz met ka li -
te si dü ze yi ni ko ru ya bil me nin bu kon fe rans la rın te mel ama cı ol du ğu nu ve bun dan son ra da be lir li ara lık lar la tek rar la na ca ğı nı di le ge -
tir di. Isı ya lı tı mı uy gu la ma la rın dan ve rim li so nuç lar ala bil mek için dik kat edil me si ge re ken nok ta lar ve iş gü ven li ği nin öne mi ile il gi li
ak ta rım la rın ya pıl dı ğı kon fe rans ta, 2012 yı lın da ba şa rı gös te ren en iyi 10 GNYA PI us ta sı da ödül len di ril di. 

Ödül len di ri len us ta lar de ğer len di ri lir ken göz önü ne alı nan kri ter le rin, GNYA PI mar ka po li ti ka sı nın önem li un sur la rı ara sın da olan ısı
ya lı tım uy gu la ma sı son ra sı işin ka li te si, ta mam lan ma sü ra ti ve us ta nın çev re si ile olan di ya lo ğu ol du ğu be lir til di. GNYA PI bah si ge -
çen aşa ma la rın, ısı ya lı tım hiz me ti alan ko nut sa hip le ri nin uy gu la ma sü re cin de en faz la önem ver dik le ri hu sus lar ol du ğu nu, bu hu -
sus la ra has sa si yet gös te re rek us ta la rı nı da bu doğ rul tu da ge liş tir me yi he def le di ği ni vur gu la dı.

Us ta la rı nın eği tim ve ge li şi mi ni ön ce lik le ri ara sın da bu lun -
du ran ve sü re cin en önem li aşa ma sı ola rak gö ren GNYA -
PI’nın; ya lı tım sek tö rün de us ta se vi ye sin de ki ça lı şan la rın
Ulu sal Mes le ki Ye ter li lik ler çer çe ve sin de yet kin lik le ri nin
bel ge len di ri le bil me si ama cıy la TE BAR A.Ş. bün ye sin de
oluş tu ru lan, Per so nel Bel ge len dir me Bi ri mi’nde ilk pi lot
uy gu la ma ya gi ren fir ma lar ara sın da yer al dı ğı be lir ti le rek,
sek tör de ni te lik li ve ser ti fi ka lı per so nel ça lış tı ran ilk uy gu -
la yı cı fir ma ol ma sı nın he def len di ği di le ge ti ril di.

Söz ko nu su pro je nin sür dü rül me si ge re ken bir sü reç ol -
du ğu nun be lir til di ği ge ce de GNYA PI iş ti rak et ti ği bü tün
pro je ler de müş te ri le ri ne ve iş yap tı ğı tüm ku rum sal pay -
daş la rı na de ğer kat ma yı te mel amaç ola rak gö re ce ği ve
müş te ri le ri nin gü ve ni ni ka za na bil mek için ye ni lik çi çö -
züm le ri ni sun ma ya de vam ede ce ği ni vur gu la dı.

Usta Konferansı’nda Sektörel Yönelimler Aktarıldı

U

42haber
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Faruk Bilal
İnş. Müh. 

Himerpa A.Ş. Yangın Yalıtımı Tarihi

nsa nın yer yü zün de ki ta ri hi sü re sin ce, var lı ğı nın de va mı nı

sağ la ya bil mek ama cıy la ger çek leş tir di ği en önem li bu luş -

lar dan bi ri de hiç kuş ku suz ki ate şin kul la nı mı dır. Baş lan -

gıç ta özel lik le so ğuk ha va ko şul la rın dan ko run mak ve

vah şi hay van la rın sal dı rı la rı nı en gel le mek gi bi ya şam sal ko nu -

lar da kul lan dı ğı mız ateş, kı sa bir sü re son ra yi ye cek le rin pi şi ril -

me si ve iler le yen sü reç için de de de mir gi bi sert me tal ler den

mal ze me üre ti le bil me si ni müm kün kıl mış tır. 

Ne ro’nun 1964 yı lın da Ro ma’yı yak ma sıy la ta ri he ilk kay dı ko -

yan yan gın 1666’da Lon dra’da şeh rin % 80’inin yan ma sıy la

(13.000 ev ve 100 ki li se) da bi na şart na me si oluş tu rul ma sı nın

baş lan gı cı ol muş tur. Yan gın lar gün ler ce (en uzu nu 15 gün ) sü -

rer di. Ma hal le ler, bir kaç semt ya da şeh rin % 25’in den % 80’ine

ka dar kıs mı nın yan dı ğı fe la ket ler de ol muş tur. Bin ler ce ev, ca -

mi ler, ki li se ler ya nar dı. Bin ler ce in san ölür dü. Şe hir sur la rın da -

ki de mir den ya pı lan gi riş ka pı la rı da hi yan gın dan yok olur du. On

bin ler ce in san şeh rin dı şın da ki tar la olan yer le re akın eder ler di.

Ah şap ya pı lı ve bir bi ri ne ol duk ça ya kın in şa edil miş ev ler de ola -

sı bir yan gın teh li ke si ni di le ge tir miş tir. Plan sız ve ön lem siz ola -

rak, şe hir ler çar pık bir kent leş me ile bü yü müş tür.

Tür ki ye 
1560’da Ka nun-i Sul tan Sü ley man’ın, 1572’de Sul tan 2. Se lim’in

Fer ma nı, 1579’da Sul tan 3.Mu rat’ın Fer ma nı yan gın ko nu su nu

içer mek te dir. Bu dö nem ler de bir bi na dan di ğe ri ne yan gı nın

geç me me si için yan gın du var la rı ya pıl mış, tu lum ba cı lar, it fai ye

bir lik le ri ku rul muş tur. Çı ka rı lan Fer man lar da: Her ke sin evi nin

da mı na ye ti şen bir mer di ven, bir ko va su bu lun dur ma sı is ten -

miş tir. Pa di şah ve baş ve zir yan gın sön dür me ça lış ma la rıy la

biz zat il gi len miş ler dir. Tu lum ba cı la rın bu lun ma dı ğı dö nem de

(1714 ön ce si) İs tan bul çok bü yük yan gın la ra sah ne ol muş tur.

Ka yıt lar da ki ilk yan gın

1510’da Ba lat-Bah çe ka -

pı ara sın da ya şan mış -

tır. 

Geç miş te ya pı la rın ana

mal ze me si ni taş, ağaç

ve ker piç gi bi ge le nek -

sel mal ze me ler oluş -

tur muş tur. 15. yüz yı la

iliş kin ka yıt lar da İs tan -

bul’da, yont ma ta şın

hem te mi ni hem de iş -

çi li ği pa ha lı ol du ğu için

ev le rin ge nel lik le ah -

şap tan ya pıl dı ğı be lir -

til mek te dir. Gün ler ce

sü ren, yüz ler ce evi, bir

kaç ma hal le yi kül edip, semt le ri et ki le yen bü yük yan gın lar, İs -

tan bul ta ri hin de ye ri ni al mış tır. Os man lı’da yan gın la mü ca de le

için bir ta kım ya sak lar ge ti ri lip ve çı kan yan gın la rın sön dü rül -

me si ne yö ne lik fa ali yet ler ya pıl mış tır. Yan gın sön dür me işi ni

ye ni çe ri ler, ye ni çe ri oca ğı kal dı rıl dık tan son ra da dö ne min it fa -

iye ci le ri sa yı la bi le cek Tu lum ba cıTa kım la rı üst len miş tir. 1554

yı lın da çı kan ve yüz ler ce ev ve dük kâ nı kül eden yan gı nın ar -

dın dan Sad ra zam İb ra him Pa şa, ge ce le ri ateş ve lam ba ya kıl -

ma sı nı ya sak la mış tır. Bir pa di şah (Sul tan Mah mud)  ya nan yan -

gın köş kü nün ye ri ne ye ni si nin taş ve tuğ la dan ya pıl ma sı nı is te -

me si ne rağ men ya pı mı uzun sü re ce ği için bun dan vaz ge çi lip

yi ne es ki si gi bi ah şap ya pı ele man la rı ile in şa edil miş tir. Os -

man lı Ha re mi 1662 ve 1665’de yan gın ge çir miş tir.  İn şa at ta ah -

şap ye ri ne de mir, taş, mer mer, al çı, ki re mit, çi ni kap la ma,  kum,

ki reç, kal si yum kar bo nat, kul la nı la rak ya pı ona rıl mış tır.

Sön dür me
İt fa i ye ör gü tü nün ol ma dı ğı za man lar da ku le ler den yan gın göz -

le me ve göz cü tel lal lar dan olu şan bir dev ri ye gru bu ge ce le ri

do la şa rak yan gı nı ha ber ve rir di. Yan gın sön dür me, hal kın da

yar dı mıy la el den ele ka zan lar la su ta şı nıp yan gı na dö kü le rek

ya pı lı yor du. Yük sek, ta şı na bi lir mer di ven ler, ko va lar, bal ta lar

ve ge rek ti ğin de du var la ra ası lıp çe ke rek yı ka bil mek için kul la -

nı lan yan gın kan ca la rı gi bi bir ta kım do na nım lar da sön dür me -

de kul la nı lır dı.

İ
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At ara ba la rı na mon te edil miş tu lum ba lar la yan gı na su püs kür -

tü lür dü. Pom pa la rın bu lun ma sıy la bu iş lem pom pa lar la ya pıl dı.

Cad de ler de akan in san se li, yük yı ğın la rı ve at ara ba la rı, so kak -

lar da it fai ye ekip le ri nin ve it fai ye araç la rı nın ha re ket et me si ni

im kân sız kı lar dı. Da ha son ra ev le rin içi ne bo ru lar dö şe nip su -

yun bu bo ru lar dan ak ma sı dü şü nül müş tür. 1806’da John Ca -

rey  ta ra fın dan ilk  sprink ler ya pıl mış tır. 

Şe hir ler de yük sek ve eğim li bir te pe de bu lu nan, su kay na ğın -

dan dol du ru lan su ku le si

bu lu nur, ka raa ğaç ve ya

top rak künk ler le ya pıl mış

bo ru sis te mi yar dı mıy la ev -

le re ve ya ma hal le çeş me le -

ri ne su da ğı tı lır dı. Ço ğu za -

man yan mak ta olan ya pı nın

ya kı nın da bir bo ru yu aça -

rak hor tum bağ la mak ya da

ko va la rı dol dur mak ile sön -

dür me müm kün olur du. Fa -

kat bü yük yan gın da ger -

çek ten iş lev sel bir alet olan

yan gın kan ca la rı nın ya nın -

da, bü yük su pom pa la rı nın da ha faz la işe ya ra dı ğı pek na dir

gö rül müş tür. Sa de ce bir kıs mı te ker le ğe sa hip olan bu pom -

pa lı su araç la rı ge nel lik le te ker lek siz kı zak la ra bağ lı olur du.

Bu sön dür me araç la rı uzun me sa fe ler de olay ye ri ne ta şı nır dı,

su fış kır tan hor tum la rı da bu lun maz dı ve sey yar bir çeş me gi -

bi mus luk la rın dan su dol du ru lur du.   Bi na lar dan yük se len

alev le rin ısı sı, ço ğun da hor tum bi le bu lun ma yan su araç la rı ile

yan gı na mü da ha le yi im kân sız kıl mış tır.  

1189 yı lın da İn gil te re’de Lon dra Şe hir Mec li si’nin ka ra rıy la bi -

na la rın önün de içi su do lu fı çı kon ma sı zo run lu kı lın dı. 1633’te

tu lum ba tip li ilk araç lar yan gın da et ki li ola ma dı. 1666 yı lın da

bü yük Lon dra yan gı nın da las tik su de po sun dan hor tum la su

püs kür tül müş tür. Lon dra’da, bü yük yan gı nın dan son ra 1667 yı -

lın da şe hir mec li si ta ra fın dan “Fi re Of fi ce“ (Yan gın Bü ro su),

Tha mes'den su ta şı yan iş çi ler den olu şan bir it fai ye teş ki la tı da

ku rul muş tur. 

1714’te İs tan bul’da yan gın lar, ön ce le ri Ye ni çe ri ler ta ra fın dan

sön dü rü lür ken, ilk kez Top ha ne’de çı kan bir yan gı na Da vid ad lı

Fran sız mü hen di sin yap tı ğı ilk tu lum bay la mü da ha le edil miş tir.

1714-1826 yıl la rın da ye ni çe ri tu lum ba cı la rı nın yan gın la mü ca -

de le siy le ye ni bir dö nem de baş la mış tır. Es ki den ken tin yük sek

bir bi na sı nın te pe sin de ya da yan gın göz le mek ve ha ber ver -

mek ama cıy la özel ola rak ya pıl mış bir ku le de (Be ya zıt Ku le si,

İs tan bul'un Be ya zıt sem tin de 1749 yı lın da ah şap ola rak in şa

edi len 85 m yük sek li ğin de) göz cü bu lu nur du. Her han gi bir yer -

de çı kan yan gı nı göz cü ler, tu lum ba cı la ra bil di rir, tu lum ba cı lar

da tu lum ba yı sırt lar, so kak lar da ba ğı ra ba ğı ra yan gın ye ri ne

ge lir ler ve yan gı nı sön dü rür ler di.

Yan gın Ya lı tı mı
O dö nem de yan gın ya lı tı mı kav ra mı ye te rin ce bi lin me se de ya -

lı tım kav ra mın dan tü müy le ha ber siz olun du ğu da söy le ne mez.

Yan gı na kar şı iki bi na ara sı na tuğ la dan bir du var örü lür dü.

Yan gın du va rı ola rak ad lan dı rı lan bu du va rın ya pıl ma sı zo run -

luy du. An cak bu du var her za man fe la ke ti ön le me ye yet mi yor -

du. Yan gın kı sa sü re de ya yı lır, bü tün bir sem ti et ki si al tı na alır

ve yüz ler ce ev kül olur du. Yan gı nın sıç ra ma sı nı en gel le mek

için çok sa yı da ev di na mit ler le yı kı lır dı. 

Ah şap ya pı lar ol ma sı da yan gı nı te tik ler di.  Bu yan gın la rın bü -

yük ne de ni ah şap bi na lar için, ısıt ma sis tem le ri, ocak lar, so ba -

lar, ba ca lar idi. Yaz dö ne min de pat lı can mev si mi ol du ğu için in -

san la rın ev le -

rin de pat lı can

kı zar tır ken yağ

sıç ra ma sı, kış

m e v  s i  m i n  d e

ba ca lar dan do -

la yı ça tı nın tu -

tuş ma sıy la çok

yan gın çı kar dı.  Ay rı ca ay dın lat ma lam ba la rı nın düş me si, mum -

la rın düş me si gi bi olay lar da yan gı na ne den olur du. 

Alev le rin ya yıl dı ğı rüz ga rın yö nün de ki ah şap ev le rin bir kıs mı

yı kı la rak ve ya çev re sin de bu lu nan bir çok ev ba rut la ha va ya

uçu ru la rak, alev le rin sem te ya yıl ma sı en gel len me ye ça lı şı lır dı.

Eri şil me si zor, yük sek bi na lar da ise kon trol lü bi çim de ba rut ya

da bir ta kım pat la yı cı lar kul la na rak, ya pı lar gö çer ti lir, ölü böl -

ge ler oluş tu ru la rak alev le rin kom şu ya pı la ra sıç ra ma sı ön le nir -

di. Yan mak ta olan bir ya pı yı yan gın kan ca la rıy la bö lüm bö lüm

yık mak da yan gı nın di ğer ya pı la ra ve re ce ği ola sı za rar la rı ön -

le mek için ol duk ça et ki li bir yol du. Su kay nak la rı var sa bun lar

da yan gın en ge li ola rak kul la nı lır dı. Ama Ay va lık ta ki Şey tan

Sof ra sı yan gı nın da alev ler 250 m’lik de ni zi de at la mış tı.

18. ve19. yüz yıl da İn gil te re ve ABD gi bi ül ke ler de ah şap gi bi ya -

nar ya pı mal ze me le ri ye ri ne taş, tuğ la, be ton ve çe lik gi bi ya pı
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mal ze me le ri kul la nı la rak yan gın fe la ke tin de azal ma sağ lan -

mış tır. Ye ni bi na lar da ha ge niş cad de ler, ve yan gı na kar şı da -

ha faz la gü ven lik ön le mi ile tek rar in şa edil me ye baş lan mış tır.

Ev le re su ta şı yan ana ah şap hat lar de li ne rek yan gı nı sön dür -

mek için su alı nır dı. Bü yük yan gın lar da bu hat lar tah rip olup

su dan sön dür mek için fay da la nı la ma dı ğın dan hat la rın pi şi ril -

miş top rak tan  künk ler le ya pıl ma sı na ka rar ve ril miş tir.  Ne hir,

de niz gi bi ana su kay nak la rın dan su al ma yı en gel le ye cek ya -

pı laş ma lar en gel len miş tir. Ah şap köp rü ler den, yan gın ku le le -

rin den vaz ge çil miş tir. 

Köh ne ku lü be ve de po lar da stok la nan kat ran, re çi ne, zift, ke -

ne vir ve ke ten, kö mür, yağ, zift, mum, ba rut, al kol, te re ben tin,

ku maş top la rı, sa man bal ya la rı,  ba rut gi bi mal ze me ler, yan gı -

nı bes le di ği için bu ya pı lar da gü ven lik da ha çok göz önü ne alın -

mış tır. En ufak boş lu ğu bi le hız la bü yü yen nü fu sa ka la cak, yer

sağ la mak ama cıy la de ğer len di ril miş olan bu va roş böl ge le rin -

de, bü yük yan gın teh li ke si teş kil eden nal bant lar, per dah çı lar

ve dö küm cü ler var dı.

Alev ler, rıh tım da bu lu nan, er gi me nok ta sı 1250 °C ile 1480 °C

ara sın da olan çe lik blok la rı nı ve şe hir ka pı la rı nın 1100 °C'de er -

gi yen de mir ki lit ve zin cir le ri ni yok et miş tir. Ca mi ler, ki li se ler

ge nel de taş tan ve bah çe le ri de taş du var dan ya pıl dı ğın dan do -

ğal yan gın ba ri yer le ri oluş tu rur du. Yan gın da in san lar de ğer li

eş ya la rı nı za ten dar olan so kak la ra yığ dı ğın dan so kak lar dan

ge çiş müm kün ola mı yor du. Ça tı lar ge nel de sa man ve top rak -

tan ya pıl ıyor du. Ah şap ya pı lar ve sa man - ça mur ka rı şı mı ça tı -

lar yüz yıl lar bo yun ca ya sak lan mış ol ma sı na kar şın, bu ucuz ya -

pı mal ze me le ri her za man kul la nıl ma ya de vam et miş tir. Kent te

bu lu nan ye gâ ne taş ya pı lar tüc car ve te fe ci le re ait, et ra fı sı kı şık

ve aşı rı ka la ba lık ma hal le ler ile çev ri li ge niş ara zi ler üze ri ne ku -

rul muş olan ko nak lar dı. Yan gı nın çı kış nok ta sıy la uzak tan ya -

kın dan il gi si ol ma yan ev le rin ko lay ca tu tuş ma ya uy gun ça tı ve

yağ mur oluk la rı nın alev al ma sın dan ötü rü yan gın lar her ya na

ya yıl mış tır. Bü yük Lon dra yan gı nın da ki li se le rin kur şun ça tı la rı

bi le eri miş tir. Da ha son ra top rak ki re mit le re ge çil miş tir.

Ha va akım la rıy la al çak -

tan yük se ğe doğ ru ha re -

ket eden mu az zam alev -

ler, za man za man ev le -

rin cum ba ve çı kın tı lı bal -

kon la rı nın ha va akım la rı -

nı ya vaş lat ma sı ne de niy -

le ge ri püs kü rü yor du.

Do ğu yö nün den esen

güç lü ye rel rüz gâr lar da,

kor kul du ğu gi bi alev le re

ye ni bir ok si jen kay na ğı ola rak yan gı nın dü zen siz bi çim de hem

ku ze ye hem de gü ne ye doğ ru ya yıl ma sı na ne den ol muş ve

yan gı nın sön dü rü le bil me si iş le mi ni zor laş tır mış tır. 

Ah şap tan ya pı lan ev ler da ha ucu za mal ol du ğu için şe hir le rin

ço ğu ah şap idi. İn san lar, ev le ri nin yı kıl ma sı nı is te me di ğin den

yı kı la cak şe rit te ka rar sız lık da yan gı nın hız la ya yıl ma sı na se -

bep olu yor du. 1666 Lon dra yan gı nın dan son ra Fran sa bü tün

ah şap ev le rin du var la rı nı yan gı na kar şı ko ru mak için al çı sı va

ile kap lan ma sı nı şart koş muş tu. 5.5 m yük sek li ğin de ki Ro ma

şe hir du var la rı, yan gın dan ka çan la rı alev le rin tam or ta sın da bı -

rak ma ris ki ni de ta şır dı. Ne hir kı yı la rın da bir yer yan ma ya baş -

la dı ğı za man tek ne ile kaç ma yo lu ka pa lı ise şe hir den tek çı kış

du var la rın be lir li yer le rin de bu lu nan 8 çı kış ka pı sıy dı.1680 yı -

lın da ilk İt fa i ye Bir lik le ri ku rul ma ya baş lan dı. Ah şap bi na lar da

yer le ri ni be to nar me ye bı rak ma ya baş la mış tır. 

Yö net me lik ler 
Yan gın ön le me yö net me lik le ri nin ilk ör nek le ri (ABD) Na tio nal

Bo ard of Fi re Un der wri ters (NBFU) ve son ra dan adı Ame ri can

In su ran ce As so ci ati on (AI A) olan ku ru luş ta ra fın dan ha ya ta

ge çi ril miş tir. Ba ca la rın yük sek li ği ve kul la nı la cak mal ze me ler

(ah şap olan lar tuğ la ile yer de ğiş ti ri li yor du), ya pı lar da kul la nı -

la cak mal ze me le rin be lir len me si, ateş li iş ler için bir şart na me

gi bi iş ler 1824 yıl la rın da ya pıl mış tır. 1912’de the Na tio nal Fi re

Pro tec ti on As so ci ati on (NFPA) tra jik yan gın lar ve ya şam ka -

yıp la rı se ri si ya yın la ma ya baş la mış tır. NFPA  “Bi na Ka çış Kod -

la rı”nı 1927’de ya yım la mış tır. 
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Ku ru luş lar
ABD’de yan gın dan ko run ma mü hen dis li ği ni si gor ta en düs tri si

şe kil len dir miş tir. Bun lar: Fac tory Mu tu al 1835’de, Na tio nal Bo -

ard of Fi re Un der wri ters 1866’da, Fac tory In su ran ce As so ci ati -

on 1890’da, Un der wri ters La bo ra to ri es 1893’de, the Na tio nal

Fi re Pro tec ti on As so ci ati on 1896’da ve 1894’de UL la ba ra tu -

var la rı ku rul muş tur. 1903’de ilk yan gın gü ven lik stan dar dı ka -

pı lar la il gi li, 1905’de ilk yan gın sön dü rü cü ile il gi li yö net me lik

çık mış tır. 1913 yı lın da UL, ABD bi na ya pı mın da 5-10 cm ah şap

ta şı yı cı la rı al çı lev ha lar la kap la yıp de ği şim baş lat mış tır. UL, al -

çı lev ha la rı ve di ğer in şa at mal ze me le ri ni bü yük di key pa nel fı -

rın da test et miş tir. 1919 yı lın da sprink ler ve

elek trik li fı rın stan dar dı ya zıl mış tır. İlk ra por

yan gı nın bi na ko lon la rı na et ki si hak kın da dır.

1941’de plas tik mal ze me le rin ya nı cı lı ğı test

edil miş tir.  1958’de yan gın dan ko ru num la -

ba ra tu va rı açıl mış, 1960’da du man alarm gü -

ven li ği için stan dart ya yım lan mış tır. 1960’da

ya pı mal ze me le ri ni test et mek için Stei ner

tü nel fı rı nı in şa edil miş tir. 1965’de yan gın

ara cı test edil miş tir. Za man için de ki araş tır -

ma lar la du ma nın za rar la rı da fark edil miş ve

in sa na bi na dan kaç mak için az za man kal dı -

ğı keş fe di lip na sıl ön lem alın ma sı ge rek ti ğiy -

le il gi li bel ge ler ya yın lan mış tır. 

Yan gın dan Ko run ma Mü hen dis le ri Top lu lu ğu

(SFPE) 1950’de, ABD Yan gın Dur du ru cu Mü -

ta hit le ri Bir li ği (FCI A) 2001’de, ABD Yan gın -

dan Ko run ma Der ne ği (NFPA) 1896’da, NA FI

(The Na tio nal As so ci ati on of Fi re In ves ti ga -

tors) ABD Yan gın Mü fet tiş le ri Der ne ği de

1961’de ku rul muş tur. 

Tür ki ye Yan gın dan Ko ru ma ve Eği tim Vak fı

1992 yı lın da ku rul muş tur. 2002 yı lı na ka dar

ül ke miz ge ne lin de ge çer li olan bir yan gın yö -

net me li ği bu lun mu yor du. Sa de ce bü yük ça ba lar la, 1992 yı lın da

yü rür lü ğe gi ren İs tan bul Bü yük şe hir Be le di ye si Yan gın Yö net -

me li ği ve 1994 yı lın da yü rür lü ğe ko nu lan Ka mu Bi na la rı nın Yan -

gın dan Ko run ma sı Hak kın da ki Yö net me lik bu lun mak tay dı ve

her iki yö net me lik de sı nır lı böl ge ler ve bi na lar için ge çer liy di. 

Si gor ta 
1666 ta ri hin de Lon dra’da mey da na ge len ve dört gün sü re rek

13.000 ev, 100 ki li se nin kül ol ma sı na yol açan bü yük bir yan gın

ya şan mış tır. Ka ra si gor ta la rı nın doğ ma sı na ne den olan bu

olay, halk üze rin de bü yük et ki ya ra tıp böy le fe la ket le rin so nuç -

la rı na kar şı ön lem alın ma sı fik ri ni do ğur muş tur. Ge li şen bu fi -

kir den ha re ket le 1667 yı lın da şe hir mec li si ta ra fın dan “Fi re Of -

fi ce“ (Yan gın Bü ro su) ku rul ma sın dan son ra, 1684 yı lın da bu na

ra kip bir or tak lık şek lin de or ta ya çı kan ilk özel yan gın si gor ta

şir ke ti “Fri endly So ci ety“ fa ali ye te geç miş tir. Bu nu 1696'da

Hand in Hand, 1704'te Lom bard Hou se iz le miş tir. Ta rih te mo -

dern yan gın si gor ta cı lı ğı nın Bü yük Lon dra Yan gı nı ile baş la dı ğı

ka bul edil mek te dir. ABD’de 1752 yı lın da Fi le del fi ya’da ya şa nan

yan gın son ra sı ko nut la rın si gor ta lan ma sı ile il gi li ilk şir ket Ben -

ja min Frank lin ta ra fın dan ku rul muş tur.  

Yan gın Gü ven li ği Haf ta sı
Yan gın dan ko run ma haf ta sı dün ya da Chi ca go’da (ABD)  1871

yan gı nın dan son ra hal kın il gi ve dik ka ti ni yan gın gü ven li ği ne

çek mek için baş la tıl mış tır. İt fa i ye hiz met le ri nin ne ol du ğu nu

hal kı mı za an lat mak, yan gın gü ven lik ön lem le ri nin öne mi ko nu -

sun da ay dın lat mak ve yan gın dan ko run ma şe kil le ri ni açık la -

mak ama cıy la, İt fa i ye Haf ta sı’nın ye ni den dü -

zen le me si ne 1970 yı lın da baş lan mış tır. Yur -

du muz da her 25 Ey lül’ü iz le yen haf ta Yan gın

Haf ta sı’dır. Haf ta sü re sin ce çe şit li ya yın or -

gan la rı ile hal ka, okul lar da öğ ren ci le re yan gı -

nın za rar la rı, yan gın dan ko run ma yol la rı ve

alın ma sı ge re ken ön lem ler an la tıl mak ta dır. 

Mo dern Za man lar
Pa sif yan gın gü ven li ği ön lem le ri 1980’de ki

MGM Grand Otel yan gı nın da ki ka yıp lar dan

son ra da ha da önem sen miş tir. Kom part man -

tas yon, ya pı sal yan gın di ren ci, di key şaft lar -

da yan gın ve du man ya yı lım la rı ile il gi li ted -

bir ler da ha cid di alın ma ya baş lan mış tır.

1916’da (Au gus ti ne Sac kett) ah şap kap la ma -

lar al çı lev ha lar la de ğiş ti ril me ye baş lan mış -

tır. Pro mat, 1958’de  Kal si yum Si li kat ve Al çı

Lev ha üre ti mi ne baş la mış tır. Rolf Kuhn Al -

man ya’da  ka pı la rın pre fab rik par ça la rı,

1976’da in tu mes cent ürün le ri, 1980’de bo ru -

lar için bo ru man şet le ri, kab lo ve bo ru ge çiş -

le ri için sis tem ler üret miş tir.

Tür ki ye’de ön ce le ri İn şa at fu ar la rı için de kıs -

mi yer bu lan pa sif yan gın ko ru num ürün le ri

2000’li yıl lar la Yan gın Fu ar la rı ISAF 2000, IF SEC için de de gö -

rül me ye baş la mış tır.

So nuç
Da ra cık so kak lar da bir bi ri ne çok ya kın ah şap ev le re, ev den

eve, so kak tan so ka ğa,  ma hal le den ma hal le ye at la ya rak sem -

tin bü yük bir kıs mı nı kül eden yan gın la rın, bu nu sön dür mek

için “Yan gın var!” di ye ba ğı rıp ko şan tu lum ba cı la rın dö ne min -

de yan gın ya lı tı mı kav ra mı bi lin mi yor du. An cak, ya lı tım kav ra -

mın dan da tü müy le ha ber siz ol duk la rı nı da söy le ye me yiz. Bil gi

ve tek no lo ji nin ge liş ti ği gü nü müz de ise bir çok ön lem ala rak

yan gın la da ha et ki li mü ca de le ede bi li riz.

Kay nak lar: Prof. Dr. Ab dur rah man Kı lıç,

İBB it fai ye in ter net si te si
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Ayhan Çakır 
Y.İnş. Müh.

Satış Sorumlusu
İzocam A.Ş. 

Ses Yalıtımın Ülkemizdeki
Dünü ve Bugünü 

Ö 6. yüz yıl da Yu nan lı fi lo zof Pi sa gor’un ba zı mü zi kal

ara lık la rın ku la ğa  da ha hoş gel me si ni me rak edip

bu nu sa yı sal oran lar la ifa de et me ye ça lış ma sıy la

baş la yan ve mi ma ri akus ti ğin

baş lan gı cı sa yı lan  Ro ma lı

mi mar mü hen dis Vit ru vi -

us’un ti yat ro la rın eko ve

yan kı lan ma gi bi akus tik özel -

lik ler üze ri ne tar tış ma içe ren

te zin den son ra bü tün dün ya -

da hız lı bir sü reç baş la mış ol -

du.

Bu coğ raf ya da akus tik ko nu -

sun da ça lış ma la ra da ha ön -

ce ki de vir ler de ki İs lam mi -

ma ri sin de ol du ğu gi bi, Sel -

çuk lu ve Os man lı mi ma ri sin -

de de rast la nır. Bin ler ce in sa -

nın iba det et ti ği ca mi ler de yan kı özel lik le ri en in ce nok ta la rı na

ka dar in ce len miş tir. Ca mi le rin iç yü zey le ri nin sı va sız, sı va üs tü

süs le me li, ba zı kı sım la rı nın çi ni kap la ma lı ve du var la rın bir bi ri -

ne pa ra lel ol ma sı, yük sek de re ce de yan sı ma ya ve çın la ma sü -

re si nin uzun ol ma sı na yol aç mak ta dır. Kub be le rin iç bü key ve

yan sı tı cı yü zey le ri nin ol ma sı akus tik açı dan mak bul de ğil dir.

Me kan için de ses da ğı lı mı açı sın dan ne ga tif özel lik ler arz eden

bu du ru mun far kın da olan Mi mar Si nan, ha cim akus ti ği nin te -

mel pren sip le ri olan; ha cim de se sin ho mo jen da ğı lı mı nın sağ -

lan ma sı ve op ti mum çın la ma sü re si nin ger çek leş me si için

önem li stra te ji ler ge liş tir miş tir. Si nan’ın Sü ley ma ni ye Ca mii ve

İma re ti in şa atı na ait mu ha se be def ter le ri nin 88.’sin de “ca mi

içe ri sin de sa da nın ak si ni kuv vet len dir mek için kub be nin içi ne

ve kö şe le re ağ zı iç ta ra fa açık, gö mü le rek örül müş olan kü çük

se bu lar dan (tes ti ler den, ka va noz lar dan) 255 ade di ni sa tın al -

mak için (ta ne si 2’şer ak çe den) öden miş olan 510 ak çe den”

bah se dil mek te dir. Bu tes ti le rin kul la nıl dı ğı me to da, akus tik li -

te ra tü rün de “boş luk lu re zo na tör tek ni ği” den mek te dir.

Bu ko nu da an la tı lan en önem li anek tod lar dan bi ri de Mi mar Si -

nan’la Ka nu ni Sul tan Sü ley man ara sın da geç miş tir. Bü yük Türk

Mi ma rı Si nan’ın, Sü ley ma ni ye Ca mii ni yap tı ğı sı ra lar da, ken di -

si ni Ka nu ni Sul tan Sü ley man’a; “Ca mi ya pı lır ken kub be nin al tı -

na yan ge lip nar gi le fo kur da tır, bu ne iş tir?” di ye şi ka yet et -

miş ler di. Pa di şah ani ola rak ca -

mi in şa ası nı tef ti şe git ti. Ha ki -

ka ten Mi mar Si nan’ı, nar gi le si

ya nın da kub be nin al tın da bir

min de re otur muş gör dü. Ça tık

bir yüz le Si nan’a: “Bre bu ne

hal Ko ca Si nan?" di ye sor du.

Mi mar Si nan sü ku net le; "Pa di -

şa hım, de di. Ke rem edip şu nar -

gi le yi bir göz den ge çir se niz."

Ka nu ni, gö zü nü nar gi le den ta -

ra fa çe vi rin ce hay ret et ti. Çün -

kü, nar gi le nin üs tün de töm be ki

yok tu, fo kur da yan, sa de ce su idi. Si nan, pa di şa ha dö ne rek şu

söz le ri söy le di: “Şev ket lüm, bu nar gi le yi bu ra da sırf fo kur tu -

sun dan fay da lan mak için bu lun du ru yo rum. Bu ses ba na, bu ca -

mi de oku na cak Kur’an-ı ke rim ses le ri nin, ca mi nin her ta ra fı na

ya yıl ma sı ve her ta raf ta ay nı şe kil de işi til me si için icab eden

ted bir le ri al ma ma yar dım eder." Bü yük sa nat kar, böy le ce

akus tik ter ti ba tı alı yor du.

Bu na ben zer uy gu la ma la ra o dö nem ler de ya pı lan Se li mi ye Ca -

mi i, So kul lu Meh met Pa şa Ca mi i’nde de rast la nıl mak ta dır. Acı

olan şu dur ki yüz yıl lar son ra ya pı lan ta mir, ba kım ve ye ni le me

ça lış ma la rın da boş luk lu re zo na tör tek ni ği bi lin me den tes ti

ağız la rı ka pa tıl mış ve üst le ri sı van mış tır. Bir di ğer acı du rum

ise res to ras yon lar so nu cun da ori ji nal akus tik mi ma rî si ni kay -

bet me si ne rağ men, 16.yy’a ait Ka dır ga So kul lu Meh met Pa şa

Ca mii en te mel akus tik özel lik olan çın la ma sü re si açı sın dan,

M
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20.yy’a ait Şiş li Mer kez Ca mi i’nden da ha iyi bir per for mans

ver mek te dir.

Akus tik ko nu sun da ilk cid di ça -

lış ma, Har ward Ün ver si te si

kon fe rans sa lo nu nun akus ti ği -

nin çok bo zuk ol du ğu nu fark

eden W.C.W. Sa bi ne ta ra fın dan

ya pıl mış tır (1900). Özel lik le

yüz yı lın baş la rın da ne re dey se

ta ma men unu tul muş olan ses

ve akus tik ko nu la rı mız uzun

yıl lar bo yun ca ma ale sef gün -

de me ge le miş özel lik le ko nut

sek tö rü müz de yer bu la ma mış -

tır. 16.yy’dan son ra bil gi ola rak

üze ri ne çok faz la şey ek le ye -

me di ği miz gi bi Av ru pa’da ve

Ame ri ka oluş tu ru lan li te ra tür de tam an la mıy la ta kip edil me -

miş tir.

Oy sa ki Tür ki ye’de ko nut ti pi bi na lar esas alı na rak, ses ya lı tı mı

ge rek ti re cek ya pı lan ma nın ta rih sel ar ka pla nı na ba kıl dı ğın da

bu du ru mun bü yük kent le ri miz de 60 son la rı ve 70’ler le bir lik -

te de vam eden apart man fur ya sın da et ki si ni gös ter me si bek le -

ne bi lir di.

Bir çok bi na nın mev zua ta ay kı rı, be le di ye ni zam na me le ri ne uy -

gun ol ma yan bir tarz da, yet ki li ler ta ra fın dan kon muş olan mü -

hen dis lik, sağ lık, es te tik ve ya mes ken norm la rı nın dik ka te alın -

mak sı zın ya pıl mış ol duk la rı bir ger çek tir. Bu ra da za ten ol ma -

yan ses ya lı tı mı na öz gü ge rek li lik ler fark edi le me miş tir bi le.

Ör ne ğin İs tan bul’un ge çen yüz yı lın ikin ci ya rı sı bo yun ca bir

mil yon dan 13 mil yo na bü yü müş ol ma sı ön ce lik le ‘ya sa dı şı’ ko -

nut ya pı mı nın ge niş le me si ne bağ lı ola rak müm kün ol muş tur.

Bu gün bi le an cak lüks ko nut lar da; lüks ol ma sı ge rek li li ği ni ye -

ri ne ge tir mek kay gı sıy la bi le ol sa ses ya lı tı mı na ge re ken özen

gös te ril mez ken, o dö nem de mi ma ri nin in ce de tay ve bil gi bi ri -

ki mi ni ge rek ti ren ses ya lı tı mı ve gü rül tü kon tro lü gi bi has sas

ko nu fark edi le me miş ve he sa ba ka tıl ma mış tır. 

Ya pı la rın ço ğun luk la be to nar me kar kas sis tem ler olu şu ya pı -

nın ken di kons trük tif ele man la rı ile yap tı ğı ses ya lı tı mı ile ye ter

tu tul muş tur. Ne de ol sa ya pı sal kat man lar bir ses ya lı tı mı yap -

mak ta dır lar. Ka lan ses ge çiş le ri nor mal kar şı lan mış, mes ken le -

rin bir le şik ya pı la rın dan ge len ha ri ci gü rül tü ler ka nık san mış;

in san la rın özel ya şam la rı in ce dö şe me ve du var lar la bir bi rin -

den ay rıl mış tır. 

Bu sü re cin ba şı na ba kıl dı ğın da, kent le ri miz de gö çün et ki si nin

ya sal ya pı lan ma yı zor la dı ğı, ya sa la ra ay kı rı iş gal edi le rek ya pı -

lan der me çat ma ge ce kon du lar la dol du ru lan ilk yer le rin şeh rin

için de otu ru lan boş alan la rı zap tet ti ği bir ek ran la kar şı la şı rız.

Göç men le rin bü yük kent le re yer leş me ye baş la dık la rın da or ta -

ya çı kan tab lo kent plan la ma cı sı nı ve mi ma rı ka bu sa sü rük le -

ye cek bir gö rü nüm de ol muş tur. Bir se çim ari fe sin de, bir be le -

di ye baş ka nı nın imar mev zu atı nın uy gu la ma ya ca ğı nın üs tü ka -

pa lı sin ya li ni ver me si, çıl gın ca bir in şa at fa ali ye ti nin va ro lan bi -

na la ra ye ni kat lar ek le me si ne yet mek te dir. Gi de rek si ya si ba -

kım dan, için de in san la rın bu lun du ğu bir evin yü rek par ça la yan

sah ne ler çe ken ka me ra lar kar şı sın da po lis ma ri fe tiy le yer le bir

edil me si ise çok da ha az ih ti mal ta şı mak ta dır. Özel lik le bü yük

kent ler de ya şa nan bu sü reç tek nik va sıf la rın dan yok sun ken di

ya pı sal ka rak te ri ni ya rat mış tır. 

Bu ya kın ta rih sel sü reç te hız la it hal ika me ci sa na yi leş me ye da -

ya lı, gö re li ola rak ‘ba şa rı lı’ bir kal kın ma te si riy le ge lir le rin ar tı -

şı ile bir lik te özel lik le or ta sı nıf ta tü ke tim ka lıp la rı de ğiş ti. Da -

ya nık lı tü ke tim mal la rı ge niş çap ta bu bü yü yen or ta sı nıf ça

alın dı. Tüm bun lar ye ni bir ko nut ta le bi örün tü sü ya rat tı. Bir

pat la ma ha li ni ala rak se ra mik, du var ve yer ka ro la rı, kro maj

sıh hi te si sat mal ze me le ri ve ak se su ar lar üre ten in şa at mal ze -

me le ri en düs tri si nin mal ze me le riy le do na tıl mış bü yük mut fak

ve ban yo lar, ge liş mek te olan ‘or ta sı nıf’ semt le rin de ye ni in şa

edil miş apart man blok la rı nın ta lep et ti ği stan dar dı oluş tur ma -

ya baş la dı. 

Bu stan dart, gör sel ola rak al be ni ve ih ti yaç ya rat ma ya ça lı şır -

ken ya pı sal ka rak te ri gö zar dı edil di. Ses ya lı tı mı bu sü reç te mi -

ma rın ha tır la ma sı ve özel ça ba -

sı na bı ra kıl dı. O da li te ra tü re

ba ka cak tı. Kar şı laş tı ğı tek tük

üni ver si te ya yı nıy dı ve ek ted -

bir ler al mak ta zor la na cak tı. Bu

ya yın lar için de ye ga ne ol mak

ve uzun sü re ye ri ne bir li te ra -

tür ko yul ma yan Tu lü Bay tin im -

za lı 1954 bas kı sı İTÜ Mi mar lık

Fa kül te si ya yı nı 1954 bas kı sı Bi -

na lar da Akus tik Ted bir ler ad lı

ki ta bı an ma dan geç mek ol maz. 

“Bi na in şa atın da ve pro je le rin

ha zır lan ma sın da ses ted bir le ri -

nin na za rı iti ba ra alın ma ma sı -

nın ya pı için esas lı bir nok san

Şekil 1 Duvar ve birleşimleri için detaylar
(Kaynak: Binalarda Akustik Tedbirler-Tulü Baytin/1954)

Şekil 2 Döşemede alınacak
tedbirler/(Kaynak: Binalarda
Akustik Tedbirler-Tulü
Baytin/1954)
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ol du ğu ve bu se bep le bi na fonk si yo nu nun

ak sa ma sın dan mü te vel lit ku sur lar za ma nı -

mı zın mi ma ri si ve ya pı tek ni ğin de mut lak

ola rak mü tea la edil me ye ve ehem mi ye ti ni

his set tir me ye baş la mış bir prob lem dir” şek -

lin de bir gi riş bö lü mü ile baş la yan bu sa mi mi

ki tap,  dö ne min so ru nu nu ve ge le cek dö ne -

me et ki si ni bil di ren ken di için de önem li de -

tay la rı kap sı yor du. Şe kil ler de bu ki tap tan

alın ma de tay lar bu lun mak ta dır. Bu kü çük

de tay lar ha la gün cel li ği ni ko ru mak ta ve bir çok prob le me çö -

züm teş kil et mek te dir. 

Fa kat dö ne min ka rak te ris tik ge li şi min de he nüz ısı ya lı tı mı kav -

ra mı ge liş me miş ken yıl lar son ra bi le yı kı la ma yan ses ya lı tı mı

yar gı sı lüks ola rak al gı la na cak tı. 

Ge nel ola rak ül ke nin bir çok ken tin de ik lim ve böl ge nin sos yo -

lo jik ka rak te ri nin ha kim ol du ğu ya pı lar ye ri ni beş ila on kat

yük sek lik te apart man in şa edil me siy le so nuç la na cak şe kil de

imar kı sıt la ma la rı nın kal dı rıl ma sı na yö ne lik dö nü şü me bı rak tı. 

Özel lik le İs tan bul gi bi bü yük kent ler de ye ter li ser ma ye si olan

ve da ha da önem li si ge nel lik le ken di mem le ket li le rin den olu -

şan bir in şa at eki bi ni ha re ke te ge çi re bi le cek  bağ lan tı la ra sa -

hip, ço ğun luk la taş ra lı gi ri şim ci ler olan (ağır lık lı ola rak, ön ce ki

yüz yıl dan bu ya na bü yük ken te in şa at ta ça lış mak için mev sim -

lik göç ge le ne ği olan Ka ra de niz böl ge sin den ge len) mü te ah hit -

ler ara cı lı ğıy la apart man in şa atıy dı. Bu sü reç son ra ki yıl la rın

mi mar ve ya mü hen dis bil gi si nin us ta dan alın dı ğı bir an la yı şı da

do ğu ra cak sos yo lo jik bir olu şu mun da te me li ni ata cak tı. Bun -

lar dan bir ka çı son ra ki yıl lar da ver gi re kort me ni, say gın işa da -

mı kim lik le riy le boy gös te re cek ler di. Son ra dan fir ma kim lik le ri

ile ta nı nan bu ki şi ler üni ver si te ler de tec rü be le ri ni ve bil gi le ri ni

(!) ak ta ra cak or ta mı da bu la cak lar dı!

Bu dö ne min mi ma ri us lu bu sa vaş son ra sı Av ru pa apart man la rı -

nın kı rıl ma ya uğ ra ya rak yan sı mış bir tü rüy dü, ama mi ma ri ve

tek nik stan dart lar çok dü şük tü. Ço ğun luk la mü te ah hit ler da ha

ön ce de nen miş bir mo del den kop ya çe ki yor lar dı ve mi ma rın hiz -

me ti fu zu li ad de di li yor du. İn şa at lar emek-yo ğun ni te lik tey di ve

ken te ye ni göç müş dü şük üc ret li, va sıf sız ki şi le ri kul la nı yor du. 

Bu şe kil de ku ru lan or ta sı nıf semt le ri es ki kent mer ke zin de ki

mes ken stan dart la rı na gö re kon for luy du. Ne var ki es te tik açı -

dan cid di ek sik le ri var dı. Çev re dü zen le me si nin, ya lı tı mın ge -

rek li li ği ve öne mi ni id rak et mek te ki ge nel ye ter siz lik ve bi na gi -

riş le ri ile apart rman lo bi si gi bi ka mu alan la rı na kar şı ka yıt sız lık

ile bir le şen dü şük ka li te li mal ze me kul la nı mı bu bi na la rı yan lış

an la şıl mış bir idea lin ba şa rı sız tak lit le ri ha li ne so ku yor du. 

90’lar ve 2000’ler de bü yük kent ler de ki me kan sal ge liş me ler kü -

re sel leş me nin et ki si ni – ken tin dö nü şü mü nü bi çim len dir me si,

ulu sa şı rı ser ma ye, mal, in san, bil gi ve sim ge akış la rı nın yo ğun laş -

ma sı nı – yan sı tı yor du. O yıl la rın enf las yo nist or ta mın da gay ri -

men kul, si ya si yol suz lu ğun, ka pi ta list ge liş me -

nin ve ulus la ra ra sı fi nan sın içi çe geç ti ği en

yük sek kar ge ti ren sek tör ol du.

Mal la rın kü re sel leş me si ile  ken di ha re ket li lik -

le ri ne ek ola rak, sim ge le rin ser best do la şı mı

ve ek ran lar dan fış kı ran gö rün tü ve rek lam lar,

ha ber le rin kü re sel da ğı lı mı da in san la rı ni te lik -

sel ola rak fark lı ko nut ala nı stan dart la rı ar zu -

la ma ya sü rük lü yor du. 

Du var lar la çev ri li, ko ru ma lı gi riş ka pı la rı na sa hip komp leks ler

ol gu su, ge lir da ğı lı mı nın kö tü leş me si ve so yut lan mış bir me -

kan da bi rin ci dün ya nın lüks mal la rı ile ya şam tarz la rı nın zev ki -

ni sür me ta le bi ev ren sel bir mo del ya rat mış gö rü nü yor du. Oy -

sa ço ğun luk la or ta ya çı kan so nuç her bir ka tın da dört ve ya beş

da ire li, açık ala nı çok az, 10 ila 20 kat lı bi na lar dı. Bu bi na la rın

ço ğun lu ğu nun tü nel ka lıp olu şu, özel lik le asan sör, te si sat vb.

gü rül tü le ri nin kat lar ara sı ak ta rı mı nı ko lay laş tı rı yor du. Bu du -

rum ko nut la ra ta şın ma son ra sı gö rü lü yor ve geç ka lın mış olu -

yor du. Bu tec rü be ye ni bi na lar da üre ti ci le rin tat lı kar sev da la -

rıy la sat tık la rı gaz be ton, as mo len, po li eti len, po lis ti ren vb. gi bi

mal ze me ler le gi de ril me ye ça lı şı lıp hüs ran la so nuç la nı yor du. 

Bu ra la ra yer le şen sa kin le rin apart man ha ya tı na yük sel mek ten

duy duk la rı o sü rek li ek sik le ri gi der me ve dü zelt me gay ret le rin -

de apa çık bel li olan gu rur ve ev iç le ri ni te miz tut ma ya gös ter -

dik le ri özen ol ma sa, bu bi na lar en çok İn gil te re ve ABD’de az

ge lir li le rin, ge nel lik le si yah la rın otur du ğu ka mu ya ait çok kat lı

ba kım sız ko nut la ra ben ze ti le bi lir. 

Tür ki ye’de in san lar kent leş me nin ve sa na yi leş me nin bir so nu -

cu ola rak ses ya lı tı mı na ge re ken öze ni gös ter me doğ rul tu sun -

da adım at ma ya uğ raş mak ta dır. Bu na kar şın yu ka rı da an la tıl -

dı ğı tür den ta rih sel ne den ler le ses ya lı tı mı ve gü rül tü ko nu sun -

da ye ter li bir bi linç oluş tu ğu söy le ne mez. Ul tra lüks bi na lar

ola rak pa zar la ma sı ya pı lan ko nut la rın as tro no mik ra kam lar la

alı cı bul ma sı, fa kat ma lik le rin kom şu ses le ri ve apart man gü -

rül tü le ri ni din le me le ri gi bi tra ji ko mik du rum lar son dö ne me

dam ga sı nı vur muş tur.

Di ğer ta raf tan ise, Tür ki ye'nin için de bu lun du ğu olum suz eko -

no mik ko şul la rın so nu cu ola rak te mel ih ti yaç la rı nı kar şı la mak -

ta zor la nan in san la rın hak lı ola rak gü rül tü ya lı tı mı ko nu su nu

lüks ola rak al gı la ma sı var dır. Bu gün ses ya lı tı mı ve gi de rek ya -

pı sal akus tik, Av ru pa norm la rı na uy ma gay re ti için de, stan -

dart la rın iyi leş ti ril me ye ça lı şıl dı ğı fa kat her han gi bir yap tı rı mın

ol ma dı ğı bir ek sen de va rol ma ya ve vü cut bul ma ya ça lış mak ta -

dır.
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urulduğu günden bu yana iletişim gücüne inanarak, ekip
arkadaşlarının  da bu konudaki desteği ile tüm iletişim çalış-
malarını sürdürebilir kılmayı hedefleyen Mardav,  2013 bayi

toplantısında da “Güçlü İletişim, Güçlü Ekip” teması ile bunu pekiştirdi.
8 – 10 Şubat tarihlerinde Antalya Calista Luxury Resort’ta  gerçekleşen
Mardav Bayi Çalışma Toplantısı, gala gecesine damgasını vuran Işın
Karaca ve  güçlü sunumuyla Mardav ekibine keyifli saatler yaşatan
Vatan Şaşmaz ile renklendi. Mardav, bayi toplantısı boyunca sosyal
medyada da tüm Mardav bayilerini, tedarikçilerini ve ekibini bir araya
getirerek interaktif bir paylaşım ortamı sağladı. Düzenlenen fotoğraf
yarışması tüm ekip tarafından büyük ilgi görürken, toplantı boyunca
yapılan tweetwall uygulamasıyla da hem toplantıya katılım yapmayan-
lar bilgilendirildi hem de Mardav ekibi gelen mesajlari görerek anında
yanıtlama fırsatı buldu.

Vatan Şaşmaz’ın sunuculuğu eşliğinde
süren toplantı süresince  Mardav yönetici-
leri ve tedarikçileri tarafından yapılan
sunumlarla 2013 hedefleri, Mardav ürün
ağacına eklenen yeni ürünler ve 2013
stratejileri gibi konulara değinildi. İkinci
gün Mardav Genel Müdürü Levent
Pelesen’in yaptığı kapanış konuşmasının
ardından, Yeşim Varol Şen’in interaktif
olarak hazırladığı “Etkin İletişim, Etkin
Ekip” sunumuyla Mardav bayileri keyifli
dakikalar geçirdi.

2013 Mardav Bayi Çalışma Toplantısı’nın
en büyük sürprizi gala gecesine güçlü

yorumu ile damgasını vuran Işın Karaca’ydı. Müthiş sahne performansı ve yorumuyla Mardav’a doyulmaz saatler yaşatan Işın
Karaca’nın yaptığı davul şov ekip tarafından büyük ilgi gördü. Saatlerce sahnede kalan Karaca’nın ekip için hazırladığı imzalı CD’leri
de toplantının sürprizi oldu.

Işın Karaca , Mardav 2013 Bayi
Toplantısı’na Damgasını Vurdu

K

ardav, 27-31 Mart tarihlerinde Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen
Bursa 25. Uluslararası Yapı ve Yaşam Fuarı’na bayisi İzomet ile birlikte kurduğu standla yer
aldı. Geçen yıl çıkardığı Rockmanto markalı taşyünü mantolama sisteminin yanı sıra, 2013 yılı
içinde ürün yelpazesine eklediği EPS Manto markası ile Mardav Mantolama Sistemleri

markası altında ürün gamını tamamlayan Mardav, bünyesindeki tüm ürün gruplarını fuarda ziyaretçil-
erle paylaşma fırsatı buldu. 

Bursa'nın önde gelen isimlerinin ve Ankara Büyük Şehir Belediye Bakanı Melih Gökçek'in de ziyaret
ettiği, 16 ülkeden 286 firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla, 6 ayrı salonda ve 30.000 m2 kapalı
alanda düzenlenen Bursa Yapı ve Yaşam Fuarı’nda Mardav standı büyük ilgi gördü. 

Mardav Bursa Yapı ve Yaşam 
Fuarı'na Katıldı

M
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rta ve Doğu Avrupa’da kaliteli ısı yalıtımı alanında lider
konumundaki Austrotherm Grubu Türkiye’deki bağlarını
güçlendiriyor. Nisan ayında İzmir’e 50 kilometre uzaklıkta-

ki Turgutlu’da yalıtım malzemeleri
tesisinin ikincisi hizmete giriyor.
Yaklaşık 4 milyon Euro yatırımın
yapıldığı açıklanan yeni tesiste gen-
leştirilmiş polistren olan EPS’den, yük-
sek ısı yalıtımı özellikli gri dış cephe lev-
haları üretilecek. Çalışmalar tamam-
landığında fabrikada Turgutlu’da 40
kişi istihdam edilecek. Austrotherm
CEO’ su Peter Schmid Türkiye’de bir
diğer üretim konumuna karar verme
nedenlerini açıkladı: “Austrotherm, beş
yıl önce Boğaz’ı geçmeye cesaret eden
ve bu adımından kazançlı çıkan ilk
Avrupalı EPS yalıtım malzemeleri şirke-
tidir. Yüksek kaliteli yalıtım ürünlerimiz,

birinci sınıf müşteri ve servis hizmetimizle İstanbul’da bölgesel
olarak iyi konumlanmış olan rakiplerimize karşılık verebildik. Ege’nin
incisi İzmir’le İstanbul arasındaki mesafede ve yaklaşık 10 milyon
nüfuslu bölgede yepyeni ilginç bir pazar oluşmaktadır. Ayrıca
İzmir’in Expo 2020 fuarına yaptığı katılım başvurusu da yapı sek-
töründeki beklentileri artırmaktadır. Ege bölgesinde kullanılan 2 ila
3 cm’lik yalıtım kalınlıkları yalıtım seviyesi için oldukça düşük. 90’lı
yılların sayısız yazlık evleri yenilenmeyi bekliyor. Burada düzgün ve
akıllıca bir yalıtım ile tüketiciyi, özellikle iç mekân iklim-
lendirilmesinde (soğutması),  oldukça yüksek rakamlarda enerji
tasarrufu sağlanabileceği konusunda bilinçlendirmeliyiz. Hükümet
tarafından yürütülen enerji tasarrufuna yönelik konut vergisini
enerji kimliğine bağlama tartışmaları Austrotherm’in görüşlerini
desteklemektedir. Buna göre iyi yalıtılmış evlerde gelecekte daha az
konut vergisi tahakkuk edecektir. 

Austrotherm şirketler grubu, geçen 2012 ticari yılında sayısı 11’i
bulan ülkede 18 üretim merkezinde cirosunu %8’lik artışla 245 mily-
on Euro’ya çıkarmayı başarmış ve 31 Aralık 2012 itibariyle toplam
830 kişi istihdam etmiştir.  Austrotherm, Türkiye’nin yanı sıra
Avusturya, Bosna Hersek, Bulgaristan, Almanya, Hırvatistan,
Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya ve Macaristan’da da
tesislere sahiptir. Austrotherm’in Wittenberge/ Almanya’da ki 19.
üretim tesisinin inşası halen sürmektedir. Austrotherm grubu, aynı
Baumit Wopfinger ve Murexin Grubu gibi, 31 Aralık 2012 itibariyle
4.700 çalışanı ve 1,3 milyar Euro’luk cirosuyla Schmid Industrie
Holding’e aittir.”

O

Austrotherm
Türkiye’ye Yayılıyor 

haber
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vus tur ya’nın ya pı mal ze me le ri ala nın -
da li der mar ka la rın dan BAU MIT, 19
Şu bat 2013 ta ri hin de Di van İs tan bul

Ote li’nde ba sın top lan tı sı dü zen le di. BAU MIT
Tür ki ye Ge nel Mü dü rü Ba tu han Bes ler ev sa -
hip li ğin de ger çek le şen top lan tı da 2006 yı lın -
dan bu ya na Tür ki ye pa za rın da hiz met gös te -
ren mar ka nın ge li şi mi, ya lı tım sek tö rü de ğer -
len dir me si, 2013 ye ni lik le ri ve he def le ri ko nu -
la rın da bil gi ler pay la şıl dı. Schmid In dus tri e
Hol ding Gru bu’na ait bir mar ka olan BAU -
MIT’in 1988 yı lın da ya ra tıl dı ğı nı ve kı sa sü re de
Av ru pa’nın ya pı mal ze me le ri ala nın da önem li ak tör ler den bi ri ha li ne gel di ği ni be lir ten Ba tu han Bes ler,  ge li şen ve bü yü yen Tür ki ye pa -
za rı nın mar ka için önem li pa zar ol du ğu nu ifa de et ti. 2006 yı lın dan bu ya na BAU MIT Tür ki ye’nin gös ter di ği ge li şi min de bu nun doğ ru bir
ka rar ol du ğu nu gös ter di ği ni söy le di. “Geb ze üre tim te si si mi zin te me li 2007 yı lın da atıl dı ve te sis 2008’de fa ali ye te geç ti. Top lam da 14
mil yon Eu ro’luk ya tı rım la açı lan te si si miz, yıl lık 300.000 ton üre tim ka pa si te si ne sa hip ve son de re ce mo dern yük sek tek no lo ji içe ren,
sek tö rü mü zün en ile ri tek no lo ji li te sis le rin den bi ri. Ürün ga mı nın ge liş me si ve pa zar ta le bi nin de des tek le ne bil me si için 2011 yı lın da kul -
la nı ma ha zır de ko ra tif kap la ma te si si dev re ye alın dı. BAU MIT Tür ki ye, 2007-2012 yıl la rın da ci ro su nu %238 ar tır dı. Bu ça ba nın ve ba şa -
rı nın ar ka sın da son de re ce genç ve di na mik 50 ki şi lik bir ekip bu lu nu yor” de di. 

Isı ya lı tım sek tö rü nün in şa at sek tö rün de en hız lı ge li şen alan lar dan bi ri ol du ğu söy le yen Ba tu han Bes ler, 2013 yı lın da sek tör de %20-%25
ora nın da bü yü me ön gör dük le ri ni; an cak he def le ri nin bu nun çok da ha üze rin de, yak la şık %50 ora nın da bü yü me ol du ğu nu be lirt ti. Bes -
ler, “2012 so nu iti ba ri ile Mar ma ra Böl ge si’nde ya lı tım pa za rın da ilk üç mar ka için de yer alı yo ruz. Beş yıl lık pro jek si yo nu muz da ise he de -
fi miz, ürün ga mı mız da bu lu nan tüm ürün ler de fa ali yet böl ge miz de ilk üç için de yer al mak. 2017 yı lı iti ba riy le top lam 100 mil yon TL’lik ci -
ro ya ulaş ma yı he def li yo ruz” de di. BAU MIT’i dış cep he ya lı tım uz ma nı ola rak ta nım la dık la rı nı be lir ten Bes ler, Tür ki ye için Av ru pa’da ki bu
tec rü be den fay da lan dık la rı nı ak tar dı. “Av ru pa’da ener ji ta sar ru fu ve ya lı tım bi lin ci çok da ha ön ce den ge liş miş du rum da. Isı ya lı tı mın da
en önem li fak tör ler den bi ri ya lı tım ka lın lı ğı. AB ül ke le rin de ki or ta la ma lev ha ka lın lık la rı 10-12 cm se vi ye le rin dey ken, Tür ki ye’de 4-5 cm.
Bu se bep le, bu alan da da ha kat ede ce ği miz uzun bir yol var. Ener ji nin bü yük bir kıs mı nın sa na yi te sis le rin de ya da ta şıt lar da har can dı ğı
dü şü nül se de as lın da ener ji nin yak la şık %40’ı ko nut lar da har ca nı yor.  Bu nun bü yük bir kıs mı da ısın ma amaç lı. Ya lı tım sız ko nut lar da du -
var lar dan, ça tı dan, pen ce re den ener ji ka yıp la rı olu yor. Ener ji ma li yet le ri dü şü nül dü ğün de ko nut lar da har ca nan ener ji den ta sar ruf edil -
me si ve ener ji ka yıp la rı nın en aza in di ril me si bü yük önem ka za nı yor. Dış cep he ısı ya lı tım sis tem le riy le  ya lı tım ya pı la rak bu ka yıp la rın
önü ne ge çi le bi lir.  Bu nok ta da top lu mun bi linç len di ril me si çok önem li. Biz de bir yan dan ürün le ri mi zin ka li te si ni ve ar ka sın da ki ta mam -
la yı cı hiz met le ri an la tır ken, di ğer yan dan da top lum bi lin ci nin ge liş me si için ça lış ma lar ya pı yo ruz. Sü rek li se mi ner ler ve eği tim ler dü zen -
li yo ruz. Ay rı ca İZO DER bün ye sin de fa ali yet ler gös te re rek ya lı tım sek tö rü ne kat kı da bu lu nu yo ruz.”  

BAU MIT’in Av ru pa’da ya pı sek tö rün de ino vas yon ön cü le ri ara sın da yer al dı ğı nı be lir ten Bes ler, ürün ge liş tir me de ino vas yo nun, ba şa rı
açı sın dan önem li bir iti ci güç ol du ğu nu kay det ti. Ça lış ma la rı nı 8,6 mil yon Eu ro ya tı rım la beş ay da ta mam la nan İno vas yon Mer ke zi’nde
ger çek leş ti ren BAU MIT’in, ye ni bi le şim le rin ya ra tıl ma sı ve mev cut ürün le rin ge liş ti ril me si ko nu sun da cid di ya tı rım yap tı ğı nı söy le di. “Bu -
ra da 29 fark lı Bau mit ül ke si için de ğer li know-how bil gi le ri el de et mek müm kün. Mer kez de hem ya pı fi zi ği sü reç le ri nin si mü las yo nu nu,
hem de cep he ler üze rin de ener ji öl çüm le ri ya pı la bi li yor. Ör ne ğin ya pay gü neş ışı ğı ve 80°C sı cak lık ve ya gün ler bo yun ca yağ mur ve ya
üç sa at lik kı sa bir sü re için de -20°C’ye ka dar so ğu tu la bi len me kan ha va sı gi bi uy gu la ma lar bu ra da ger çek leş ti ri le bil mek te dir.” Ürün ge -
liş tir me ve ino vas yon ça lış ma la rı sa ye sin de Bau mit open®Sis tem, Bau mit Na no por Top ve Bau mit Star Track gi bi bir çok fark lı ürü nün ya -
ra tıl dı ğı nı be lir ten Bes ler, 2013 yı lın da da hem ısı ya lı tım sis tem le ri ni ta mam la yan hem de dış cep he ler de fark lı ta sa rım lar ya rat ma ya im -
kan ve ren ürün ler su na cak la rı nı kay det ti. Bes ler, “2012 yı lın da Av ru pa’nın en ge niş dış cep he renk sis te mi Li fe’ı lan se et miş tik. Li fe renk
sis te mi, dış cep he ler ge liş ti ri len 888 renk al ter na ti fi ile ha yal le ri ger çe ğe dö nüş tü rü yor. Ay rı ca An dro id iş lem ci li te le fon ve tab let ler ile
ios sis tem li i-pho ne ve i-pad’ler için ge liş ti ri len uy gu la ma la rı da mev cut. Bu, özel lik le mi mar lar ve uy gu la ma cı lar için çok önem li bir ça -
lış ma. 2013’de yi ne ben zer şe kil de ye ni lik le ri miz mev cut. Renk ve do ku yu bir ara da su nan Bau mit Cre ativ Top ya ra tı cı bir dış cep he ta -
sa rı mı için son suz ola nak lar ya rat ma ya im kan ve ri yor. Bir di ğer ye ni ürü nü müz ise Bau mit Art li ne bo ya se ri si. Fark lı efekt ler ya ra tıl ma -
sı nı sağ la yan ürün gru bu, özel lik le Bau mit Cre ativ Top ile kom bi ne edil di ğin de or ta ya ta sa rım lı cep he ler çı kar mak müm kün ha le ge li yor.
Bu ürün le ri mi zi İs tan bul Ya pı Fua rı’nda ser gi le ye ce ğiz.” de di.

A

BAUMIT İnovatif
Ürünleriyle Pazarda
Hızla Yükseliyor
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a rih çe
Cum hu ri ye t’in ku ru luş yıl la rın dan 1960’la ra ka dar in şa -

at sek tö rü baş ta ula şım ve alt ya pı alan la rın da ol mak

üze re bü yük bir atı lım ger çek leş tir miş ti. İn şa at sek tö rün de ki

bu atı lım Cum hu ri ye t’in 50. yı lı kut la ma la rı kap sa mın da 30

Ekim 1973 yı lın da hiz me te, açı la rak As ya ve Av ru pa’yı bir bi ri ne

bağ la yan Bo ğaz Köp rü sü ’nün in şa edil me si ile taç lan dı rıl mış tı.

Tüm dün ya da ol du ğu gi bi Tür ki ye’de de bi na lar da ener ji ve rim -

li li ği ile il gi li ça lış ma lar ya şa nan pet rol kriz le ri ile hız ka zan mış -

tır. O ta rih ler de 38 mil yon nü fu su ile he nüz 50 ya şın da genç

bir cum hu ri yet olan Tür ki ye, sa na yi leş me yo lun da adım lar atı -

yor du. Tür ki ye’nin sa na yi leş me ata ğın da pet ro lün ro lü ol duk ça

önem liy di. Tür ki ye 1973 yı lın da 12,6 Mil yon ton pet rol tü ke tir -

ken 3,7 Mil yon ton pet rol üre te bi li yor du. Ta le bin %70,8’i yurt -

dı şın dan sağ la nı yor du. Kriz son ra sı pet rol fi yat la rı nın yük sel -

me si pet ro lü it hal eden ül ke miz de sa na yi leş me sü re ci ni ve

gün lük ya şa mı sek te ye uğ rat mış tı. Dün ya eko no mi sin de 1973-

74’de ya şa nan kriz le rin so nu cun da pet rol fi yat la rı nın art ma sı,

pet rol it ha lat çı sı Tür ki ye’yi olum suz yön de et ki le miş,  ar tan

pet rol fi yat la rı so nu cu öde me ler den ge si açı ğı nın bü yü me si ne

ne den ola rak dö viz re zerv le ri nin hız la eri me si ne yol aç mış tır.

Tür ki ye eko no mi si 1973’de 484 mil yon do lar ca ri faz la ve 769

mil yon do lar dış ti ca ret açı ğı gös te rir ken, 1974 yı lın da 718 mil -

yon do lar ca ri açık, 2 mil yar 245 mil yon do lar da dış ti ca ret açı -

ğıy la kar şı laş mış tı.

1977
Ener ji ve Ta bii Kay nak lar Ba kan lı ğı olu şan kri zin et ki le ri nin ha -

fif le til me si ama cıy la; 03 Ka sım 1977 ta ri hin de “Isıt ma ve Bu har

Te sis le ri nin Ya kıt Tü ke ti min de Eko no mi Sağ lan ma sı ve Ha va

Kir li li ği nin Azal tıl ma sı Yö net me li ği”ni ya yım la dı.  Bu yö net me -

li ğin ama cı ül ke eko no mi si üze rin de önem li et ki ye sa hip olan

ya kıt tü ke ti min de ta sar ruf edil me si ve hal kın sağ lı ğı nı teh dit

eden ha va kir li li ği ni azal tıl ma sı ola rak açık lan mak tay dı. Yö net -

me lik hem bi na la rı hem de sa na yi te sis le ri için ge çer liy di ve

mev cut bi na la rın da bu yö net me lik şart la rı nı sağ la ma sı is te ni -

yor du. Tür ki ye’nin 4 sı cak lık böl ge si ne bö lün dü ğü bu mev zu at -

ta, ta sa rım cı la rın ye ni ya pı la cak bi na la rı yö net me lik te ta nım la -

nan 4 te mel şar ta uy gun ola rak pro je len dir me le ri is te ni yor du. 

• Bi rin ci kri ter ola rak; yö net me lik te ta nım la nan he sap la ma 

me to du na uy gun ola rak ta yin edi len bi na zar fı nın or ta la ma 

ısı ge çir gen lik kat sa yı sı nın tüm il ler için en dü şük dış or tam 

sı cak lı ğı na bağ lı ola rak ve ri len sı nır de ğer ler den dü şük

ol ma sı is te ni yor du. 

• İkin ci kri ter ise dış cep he 

nin or ta la ma ısı ge çir gen lik

kat sa yı sı ile il gi liy di. Dış 

cep he nin or ta la ma ısı ge-

çir gen lik kat sa yı sı nın

yö net me lik te ve ri len sı nır 

de ğer le rin al tın da ol ma sı 

ge re ki yor du.

• Üçün cü kri ter; öl çü len

en dü şük sı cak lık or ta la ma 

sı nın - 6°C’nin al tın da ol du 

ğu il ler de çift pen ce re ve ya

çift cam lı pen ce re kul la nıl -

ma sı zo run lu ha le ge tir mek tey di. 

• Dör dün cü kri ter ise pen ce re le rin sız dır maz lı ğı nın

sağ lan ma sı için ge rek li olan ted bir le rin alın ma sı ile il gi liy di.

Pro je len dir me de dik kat edi le cek bu 4 kri te rin dı şın da yö net -

me lik; ay rı ca apart man gi riş ka pı la rı nın çift ve ya oto ma tik ka -

pa na cak şe kil de ol ma sı nı zo run lu kı lı yor du. Sı cak ik lim böl ge le -

rin de bu şar ta uyul ma sı zo run lu de ğil di. O dö nem ler de Tür ki -

ye’de sa de ce cam yü nü üre ti le bi li ni yor du. Bu se bep le; ısıt ma

te si sa tın da ki bo ru la rın ya lı tıl ma sı ve rad ya tör le rin ar ka sı na

3cm ka lın lı ğın da cam yü nü lev ha ko nul ma sı yö net me lik le zo -

run lu ha le gel miş ti. Yö net me lik mev cut bi na la rın ise; öl çü len

en dü şük sı cak lık or ta la ma sı nın -6°C’nin al tın da ol du ğu il ler de

ça tı la rın 5cm cam yü nü ile ya lı tıl ma sı nı zo run lu kıl mış tı. Ay rı ca

bu il ler de ki bi na lar da ki pen ce re le rin, çift pen ce re ve ya çift

cam lı pen ce re üni te le ri ile de ğiş ti ril me si is te ni yor du. Sı vı ya kıt -

lı ka zan la rın kul la nıl dı ğı ya pı lar da ka zan çı kış su yu sı cak lı ğı nı

dış ha va sı cak lı ğı na gö re ayar la yan oto ma tik kon trol sis te mi

ile do na tıl ma la rı yö net me lik çe zo run lu ha le ge ti ri len bir di ğer

hu sus tu. İla ve ola rak ısıt ma te si sa tı bo ru la rı nın; bo ru ça pı na

bağ lı ola rak yö net me lik te ve ri len ka lın lık lar da cam yü nü ile ya -

lı tıl ma sı zo run luy du. Yö net me lik ısıt ma sis te mi ni kul la nan ki şi -

le rin Ener ji ve Ta bii Kay nak lar Ba kan lı ğın ca eği til miş ol ma sı nı

ve 10 yıl lık ka zan la rın de ğiş ti ril me si ni şart koş mak tay dı. 

1980
1979-1980’li yıl lar da ya şa nan 2. pet rol ve dö viz kri zi ne ti ce sin -

de, 24 Ocak 1980’de alı nan ka rar uya rın ca Türk Li ra sı % 48,6

ora nın da de va lü e edil me siy le Türk eko no mi si bü yük bir ya ra

da ha al dı. Kri zin ar dın dan alı nan ilk ön lem hiç bek len me yen bir

ku rum ta ra fın dan ha ya ta ge çi ril di. Ta rım ve Or man Ba kan lı ğı

T
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ya şa nan ener ji dar bo ğaz lı ğı nı bü yük bir so run ola rak or ta ya

koy muş ve ya ka cak ola rak odun kul la nıl ma sı nın Tür ki ye’nin or -

man alan la rı üze rin de ki olum suz et ki si ne dik kat çek miş ti. Ba -

kan lık ta ra fın dan 07 Ara lık 1980 ta ri hin de ya yım la nan “Bi na -

lar da Isı Ya lı tı mı Ta li ma tı” ile ba kan lı ğa bağ lı in şa edil miş ve

edi le cek tüm bi na lar da uyul ma sı ge re ken ısı ya lı tı mı şart la rı ta -

nım la mış tı. Ta rım ve Or man Ba kan lı ğı bu yö net me li ği uy gu la -

ya rak hem di ğer ku ru luş la ra hem de hal ka ör nek ol ma yı he def -

li yor du. Ay rı ca Ba kan lı ğın ya lı tım bi lin ci nin art tı rıl ma sı için fa -

ali yet gös ter me si ka rar laş tı rıl mış tı. Ta rım ve Or man Ba kan lı ğı

ta ra fın dan ya yım la nan bu ta li mat na me de Tür ki ye 4 sı cak lık

böl ge si ne ay rıl mış tı. Ba kan lık ça ya pı la cak olan bi na lar bu lun -

duk la rı sı cak lık böl ge le ri ne gö re du var, ça tı ve dö şe me ler için

ta nım lan mış olan ısıl ge çir gen lik kat sa yı la rı nı aş ma ya cak şe kil -

de pro je len di ri le cek ti.

Pen ce re ler için ise alan sı nır la ma sı ya pıl ma sı dü şü nül müş ve

pen ce re le rin ta ban ala nı nın %15’ni geç me ye cek şe kil de ta sar -

lan ma sı zo run lu ha le ge ti ril miş ti. 2. 3. ve 4. böl ge ler de in şa edi -

le cek olan bi na lar da pen ce re le rin çift ka sa lı ve ya çift cam lı ol -

ma sı, pen ce re ler ile il gi li ge ti ri len bir di ğer zo run lu luk tu. Ay rı -

ca so ğuk olan 3. ve 4. sı cak lık böl ge le rin de in şa edi le cek ya pı -

lar da me tal doğ ra ma kul la nıl ma sı ya sak lan mış tı. Bu ta li mat na -

me de de ısıt ma te si sa tı ısı ya lı tı mı ya pıl ma dan dış du var dan

ge çi ri le mi yor du.Bu ta li mat na me de ele alı nan en il ginç ko nu lar -

dan bi ri de, su ya lı tı mı ile il gi li zor luk lar ge rek çe gös te ri le rek,

bi na ça tı la rı nın eğim li ya pıl ma sı nın zo run lu kı lın ma sıy dı. Öy le

ki mev cut bi na lar da ki tüm te ras ça tı la rın eğim li ha le ge ti ril me -

si zo run luy du. 

Es ki ba kan lık ya pı la rı nın ener ji per for mans la rı nın iyi leş ti ril me -

si için; baş ta ça tı ve pen ce re ler ol mak üze re tüm ya pı ele man -

la rı na ısı ya lı tı mı ya pıl ma sı he def len miş ti. Ta ban ala nı nın

%15’in den faz la pen ce re ala nı na sa hip bi na lar da pen ce re le rin

sun ta ve ya ah şap pla ka lar ile ka pa tıl ma sı ve cam ile pla ka ara -

sın da ki boş lu ğa ya lı tım mal ze me si dol du rul ma sı is te ni yor du.

Ay rı ca 1. sı cak lık böl ge si dı şın da ya pı lan tüm pen ce re le rin çift

ka sa lı ha le ge ti ril me si zo run luy du. Mev cut ya pı la rın dış du var -

la rın da ise ko lon, ki riş gi bi ta şı yı cı kı sım la rın ön ce lik le ya lı tıl -

ma sı is te ni yor du. Bu amaç la du var la rın iç ten ya lı tıl ma sı ve ya

2. bir du va rın örü le rek ara sı na ısı ya lı tım mal ze me le ri nin yer -

leş ti ril me si öne ri li yor du. Ta rım ve Or man Ba kan lı ğı ta ra fın dan

ha zır la nan bu ta li mat na me de sı cak lık böl ge le ri ne gö re uy gu la -

na cak ya lı tım ka lın lık la rı da ta nım lan mış tı. Gü nü müz de ha len

kul la nı lan cam yü nü, gen leş ti ril miş per lit ve sen te tik kö pük le rin

kul la nıl ma sı du ru mun da ça tı lar da uy gu la na cak ya lı tım ka lın lık -

la rı 2,5-10cm, dö şe me ler de ise 2-6 cm ara sın da de ği şi yor du.

1. sı cak lık böl ge si dı şın da ki bi na la rın dış du var la rın da ise ya lı -

tım ka lın lık la rı 2-3 cm idi. 

1981
1980’li yıl lar da ener ji ve rim li li ği ve ta sar ru fu ile il gi li bir çok yö -

net me lik ya yım lan mış ol sa da atı lan en önem li adım ida ri dü -

zey de di.  Bu adım; Ener ji ve Ta bi Kay nak lar Ba kan lı ğı’na bağ lı

Elek trik İş le ri Etüd İda re si’nde “ener ji ta sar ru fu” ile il gi li bir de -

part ma nın 1981 yı lın da ku rul ma sıy dı. Bu de part ma nın ku rul ma -

sı; Tür ki ye’de bir res mi ku ru mun “ener ji ve rim li li ği” ve “ener ji

ta sar ru fu” ko nu la rı nı sa hip len me si açı sın dan ol duk ça önem li

bir adım dı. Ku rum ilk fa ali yet ola rak ener ji ta sar ru fu bi lin ci nin

ka mu ve ka mu oyun da art tı rıl ma sı ama cıy la 1981 yı lın da ener ji

ta sar ru fu haf ta sı et kin lik le ri ni or ga ni ze ede rek ger çek leş tir di.

Ba yın dır lık ve İs kân Ba kan lı ğı be le di ye le rin imar yö net me lik le -

ri ne ısı ya lı tı mı ile il gi li hu sus la rın ek len me si ile il gi li 31 Ekim

1981 ta ri hin de bir yö net me lik ya yım la dı. 4 sı cak lık böl ge si ne

gö re ya pı ele man la rı nın izin ve ri len en bü yük ısıl ge çir gen lik

kat sa yı la rı nın ta nım lan dı ğı bu yö net me lik te ay rı ca pen ce re ve

dış du var or ta la ma ısıl ge çir gen lik kat sa yı la rı na yö ne lik sı nır la -

ma lar bu lu nu yor du. Yö net me li ğe gö re he sap la ma lar TS 825

“Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Ku ral la rı” stan dar dı na gö re ya pı la cak ve

yö net me li ğin şart la rı na uyul du ğu ısı ya lı tım pro je si ile bel ge len -

di ri le cek ti. Yö net me lik te; top lam pen ce re alan la rı nın dö şe me

ala nı nın %15’ini geç me me si, 2. 3. ve 4. sı cak lık böl ge le rin de ki

bi na lar da çift pen ce re ve ya çift cam lı pen ce re kul la nıl ma sı is te -

ni yor du. Pen ce re ler ile il gi li ge rek li lik le re uyul ma sı ve Ba kan lık

ta ra fın dan ya yım la nan uy gu la ma de tay la rı nın ger çek leş ti ril me -

si du ru mun da ise şart la ra uyul du ğu nu gös te ren bir ısı ya lı tım

ra po ru nun ha zır lan ma sı ye ter li idi. Bu yö net me lik 1 Ocak 1982

ta ri hin den son ra ya pı la cak olan ka mu bi na la rı nı ve 1 Ocak 1983

yı lın dan son ra ya pı la cak di ğer bi na la rı kap sı yor du.

1984
19 Ka sım 1984 ta ri hin de Ener ji ve Ta bii Kay nak lar Ba kan lı ğı;

Mev cut Bi na lar da Isı Ya lı tı mı ile Ya kıt Ta sar ru fu Sağ lan ma sı ve

Ha va Kir li li ği nin Azal tıl ma sı Yö net me li ği ni ya yım la dı. Bu yö -

net me lik 1980 yı lın da Ta rım ve Or man Ba kan lı ğı ta ra fın dan ya -

yım la nan ve sa de ce ba kan lık bi na la rı nı kap sa yan ta li mat na me

esin le ne rek ha zır lan mış tı. Böy le lik le Ta rım ve Or man Ba kan lı -

ğı’na bağ lı bi na lar da ge çer li olan ya lı tım şart la rı 31 Ekim 1981
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ta rih li imar yö net me lik le rin de ısı ya lı tı mı ile il gi li de ği şik lik ya -

pıl ma sıy la il gi li yö net me li ğin kap sa mı na gir me yen tüm es ki bi -

na la rı kap sar ha le gel miş ti. Böy le lik le tüm bi na sto ğu nu kap sa -

yan ener ji ve rim li li ği ile il gi li dü zen le me ler ha zır lan mış tı. Muh -

te me len mev cut bi na lar da dö şe me ler de ya lı tım ya pıl ma sı nın

güç lü ğü göz önü ne alı na rak dö şe me ler ile il gi li sı nır la ma lar kal -

dı rıl mış tı. 

1985
Ba yın dır lık ve İs kan Ba kan lı ğı 16 Ocak 1985 ta ri hin de be le di ye -

le rin imar yö net me lik le ri ne ısı ya lı tı mı ile il gi li hu sus la rın ek len -

me si ile il gi li yö net me li ği re vi ze ede rek tek rar ya yım la dı. Da ha

ön ce 4 sı cak lık böl ge si ne ay rıl mış olan Tür ki ye bu yö net me lik le

3 ik lim böl ge si ne ay rı lı yor du. Bu yö net me lik 1 Ocak 1985 ta ri hin -

den son ra ya pı la cak olan tüm bi na la rı kap sı yor du. Ge liş miş ül -

ke ler de ki ör nek le ri nin ak si ne du var, ça tı ve pen ce re le re da ir ısıl

ge çir gen lik kat sa yı la rı nı kö tü leş ti ril di ği Ye ni yö net me li ğin en

önem li özel li ği, 2000 yı lı na ka dar uy gu la na cak ol ma sıy dı.

Yürürlükteki Mevzuatlar
1998: TS 825 “Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Ku ral la rı” Stan dar dı: TS

825 “Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Ku ral la rı” stan dar dı 1998 yı lın da

Av ru pa stan dart la rı esas alı na rak re vi ze edil miş tir. Bu stan -

dart 08 Ağus tos 2000 ta ri hin de ya yım la nan Bi na lar da Isı Ya lı -

tım Yö net me li ği ile 14 Ha zi ran 2000 ta ri hin den son ra ya pı lan

bi na lar ve top lam otur ma ala nı nın %15’in den bü yük esas lı ta -

di lat la rı kap sa ya cak şe kil de zo run lu kı lın mış tır. Ya pı lan bu re -

viz yon la 1981 yı lın da ta nım la nan ener ji li mit le ri 150-310

kWh/m2/yıl de ğer le rin den 69-117 kWh/m2/yıl de ğe ri ne çe ki le -

rek önem li bir adım atıl mış tır. 

Te mel ola rak TS 825 “Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Ku ral la rı” stan dar dı; 

• Ül ke miz de ki ener ji tü ke ti min de önem li bir pa ya sa hip olan

bi na la rın ısı tıl ma sın da kul la nı lan ener ji mik tar la rı nı sı nır la ya 

rak ener ji ta sar ru fu sağ la ma yı,

• Ener ji ih ti ya cı nın he sap lan ma sı sı ra sın da kul la nı la cak stan 

dart he sap me to du nu ve izin ve ri len li mit ener ji ih ti ya cı

de ğer le ri ni be lir le me yi,

• Ener ji ve rim li kon for şart la rı yük sek bi na lar üre til me si ni 

sağ la ma yı he def le mek te dir.

TS 825, bi na la rı bir bü tün ola rak ele ala rak; ça tı, du var, dö şe -

me ve pen ce re sis tem le ri nin ener ji ve rim li ta sar lan ma sı nı sağ -

lar. Ye ni ya pı lan bi na la rın TS 825’de ve ri len he sap me to du na

gö re, bi rim alan ve ya bi rim ha cim ba şı na net ısıt ma ener ji si ih -

ti ya cı be lir le nir. He sap la nan de ğe rin, stan dart ta ve ri len li mit

ener ji ih ti ya cı de ğer le ri nin al tın da kal ma sı ge re kir. Stan dart ta

be lir ti len he sap me to duy la bi na nın ener ji ih ti ya cı nın, bu stan -

dart ta ve ri len sı nır de ğer le rin al tın da kal ma sı nı sağ la ya cak şe -

kil de mal ze me se çi mi, ele man bo yut lan dı rıl ma sı, ya lı tım de tay -

la rı na ait çö züm le ri nin pro je len di ril me si ve ra por lan ma sı ge re -

kir. Ay rı ca dış or tam ile te mas ha lin de bu lu nan tüm ya pı bi le -

şen le rin de mey da na ge len bu har di füz yo nu nun ana liz edil me -

si ve her bir ya pı ele ma nı nın stan dart ta ve ri len ko şul la rı sağ la -

ya cak şe kil de ta sar lan ma sı ge re kir. TS 825’e gö re yo ğu şan su -

yun mik ta rı, yo ğuş ma nın mey da na gel di ği ara ke sit te ki mal ze -

me le re za rar ver me ye ce ği ka bul edi len be lir li bir li mit de ğe ri ni

aş ma ma lı ve ku ru ma pe ri yo dun da ta ma men bu har laş ma lı dır.

Ener ji li mit le ri içe ri sin de ka la cak şe kil de ta sar la nan bir bi na da

bu lu nan tüm ya pı bi le şen le ri yo ğuş ma kri ter le ri ni de sağ lı yor -

sa ya pı lan ta sa rı mın uy gun ol du ğu ra por la nır. Yo ğuş ma ve ya

ener ji li mit le rin den bi ri ni sağ la ya ma yan ta sa rım lar stan dar da

uy gun ol ma ya ca ğın dan, ya pı ruh sa tı ala maz.

Bu stan dart re vi ze edi le rek 22 Ma yıs 2008 ta ri hin de tek rar ya -

yım lan mış tır. Ya pı lan re viz yon ça lış ma la rı nın ar dın dan; ge rek

ısıl kon for ge rek se de iç yü zey de küf len me olu şu mu nun ön len -

me si ne yö ne lik ola rak; dış or tam ile te mas ha lin de olan tüm ya -

pı ele man la rı nın iç yü zey sı cak lık la rı nın, iç or tam sı cak lı ğın dan

en faz la 3°C dü şük ola cak şe kil de ta sar lan ma sı zo run lu ha le

ge ti ril miş tir. Giy dir me cep he ler gi bi çok bü yük oran da cam içe -

ren ya pı lar için özel ener ji sı nır la ma la rı ge ti ril miş tir. Di ğer ya -

pı lar da ise kap la ma lı çift cam kul la nı mı; tüm de re ce gün böl ge -

le rin de zo run lu dur. Mer ke zi ısıt ma sis te mi bu lun ma yan ve kat

ka lo ri fe ri ve ya kom bi ile ısıt ma nın ya pıl dı ğı bi na lar da ara kat

dö şe me le ri nin ve bi ti şik du var la rın ısıl di ren ci 0,80 m2.K/W

ola cak şe kil de ta sar la na rak, ya lı tıl ma sı şart ko şul muş tur.

2000: Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Yö net me li ği
TS 825 “Bi na lar da Isı Ya lı tım Ku ral la rı Stan dar dı”nın 29 Ni san

1998 ta ri hin de tav si ye ni te li ğin de yü rür lü ğe gir me si nin ar dın -

dan bu stan dar dın pa ra le lin de ha zır la nan 08 Ma yıs 2000 ta -

rih li “Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Yö net me li ği” ya yım la na rak TS 825

stan dar dı 14 Ha zi ran 2000 ta ri hin de uy gu lan ma sı zo run lu ha -

le ge ti ril miş tir. Bi na lar da Isı Ya lı tım Yö net me li ği; bi na lar da ki ısı

ka yıp la rı nın azal tıl ma sı, ener ji ta sar ru fu sağ lan ma sı ve uy gu la -

ma esas la rı nın be lir len me si ama cıy la ha zır lan mış tı. Bu yö net -

me lik hü küm le ri uya rın ca; TS 825 “Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Ku ral -
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la rı” stan dar dın da be lir ti len he sap me to du na uy gun ola rak

yet ki li ma ki ne mü hen di si ta ra fın dan ha zır la nan ‘ısı ya lı tım pro -

je si’nin, ima ra iliş kin mev zu at ge re ğin ce ya pı ruh sa tı ve ril me si

aşa ma sın da te si sat pro je si ile bir lik te il gi li ida re le re su nul ma sı

zo run luy du. Bu yö net me lik te; in şaa tın her aşa ma sın da ısı ya lı -

tı mı ile il gi li de ne tim le rin be le di ye ler ve ya va li lik ler ce ya pıl ma -

sı, yet ki li kon tro lün pro je de ve ri len de tay la rın uy gu lan dı ğı nı iz -

le ye rek be le di ye ve ya va li lik le re ra por ver me si ge rek liy di. 

Bi na lar da Isı Ya lı tım Yö net me li ği’nde ay rı ca; ya pı nın kul la nıl -

ma sı sı ra sın da gö re ce li ola rak ih ti yaç du ya ca ğı ener ji mik ta rı -

nı, do la yı sıy la ya kıt fa tu ra sı nın yak la şık be de li ni gös te ren “Isı

İh ti ya cı Kim lik Bel ge si” ha ya ta ge çi ril miş ti. 11 yıl son ra Bi na lar -

da Ener ji Per for mans Yö net me li ği ile yü rür lü ğe gi re cek olan

Ener ji Bel ge si nin bir ben ze ri olan bu bel ge; ki ra la ma ve ya sa tın

al ma aşa ma sın da kul la nı cı la rın ya tı rım be de li nin ya nı sı ra iş let -

me be del le ri ni de göz önü ne ala bil me le ri ni sağ lı yor du. Isı İh ti -

ya cı Kim lik bel ge si, ay nı ki ra ve ya alım be de li ne sa hip iki ya pı -

dan kul la nım bo yun ca da ha az ener ji tü ke te cek ola nı nın se çil -

me si ne ola nak ver me siy le, ya lı tım lı bi na ta lep le ri nin ve ar zı nın

oluş ma sın da önem li ro le sa hip ti. Yö net me li ğe gö re bu bel ge;

yet ki li ısı ya lı tım pro je ci si ve uy gu la ma yı ya pan ma ki ne mü -

hen dis le ri ta ra fın dan dol du ru lup im za la na cak ve da ha son ra

be le di ye ve ya va li lik ler ta ra fın dan onay la na rak ya pı kul la nım

izin bel ge le ri ne ek le ne cek ti. Isı İh ti ya cı Kim lik bel ge si nin; bi na

yö ne ti ci si nin dos ya sın da bu lun ma sı ve bir kop ya sı nın bi na gi ri -

şin de gö rü le bi lir bir ye re asıl ma sı zo run luy du. 

2007: Ener ji Ve rim li li ği Ka nu nu
Tür ki ye’de ener ji ve rim li li ği ile il gi li bir di ğer ya sal ge liş me de

EI E ta ra fın dan ha zır la nan Ener ji Ve rim li li ği Ka nu nu’nun 2 Mart

2007 ta ri hin de ya yım lan ma sı dır. Bu Ka nu nun ama cı; ener ji nin

et kin kul la nıl ma sı, is ra fı nın ön len me si, ener ji ma li yet le ri nin

eko no mi üze rin de ki yü kü nün ha fif le til me si ve çev re nin ko run -

ma sı için ener ji kay nak la rı nın ve ener ji nin kul la nı mın da ve rim -

li li ğin ar tı rıl ma sı dır. Ka nun kap sa mın da; ener ji ve rim li li ği ça lış -

ma la rı nın ül ke ge ne lin de tüm il gi li ku ru luş lar nez din de et kin

ola rak yü rü tül me si, so nuç la rı nın iz len me si ve ko or di nas yo nu

ama cıy la Ener ji Ve rim li li ği Ko or di nas yon Ku ru lu oluş tu rul muş -

tur. Top lam in şa at ala nı en az 20.000 m2 ve ya yıl lık ener ji tü -

ke ti mi beş yüz TEP ve üze rin de olan bi na lar da ener ji yö ne ti ci -

le rin den hiz met alın ma sı ge rek mek te dir. Bu ka nu nun yü rür lü -

ğe gir me si ile ener ji ve rim li li ği da nış man lık şir ket le ri nin te me li

atıl dı ğı gi bi AB’de ki ör nek le ri ne uy gun Ener ji Kim lik Bel ge si’nin

ye ni den dü zen len me si gün de me gel miş tir. Ener ji Ve rim li li ği

Ka nu nu ile ül ke mi zin ener ji ve rim li li ği ile il gi li he def le ri ne ula -

şıl ma sın da çok bü yük rol oy na yan mev cut bi na la ra yö ne lik te

ba zı dü zen le me ler ge ti ril miş tir. 634 sa yı lı Kat Mül ki ye ti Ka nu -

nu’nda ki 42. mad de üze rin de "Kat ma lik le rin den bi ri nin is te ği

üze ri ne ısı ya lı tı mı, kat ma lik le ri nin sa yı ve ar sa pa yı ço ğun lu -

ğu ile ve re cek le ri ka rar üze ri ne ya pı lır" şek lin de bir dü zen le me

ya pıl mış tır. Böy le lik le apart man lar da ısı ya lı tı mı ya pıl ma sı ile il -

gi li ka rar al ma sü re ci nin; oy bir li ği ye ri ne oy çok lu ğu esa sı na

yü rü tül me si sağ la na rak mev cut bi na lar da ısı ya lı tı mı uy gu la -

ma la rı ile il gi li kar şı la şı lan en bü yük so run lar dan bi ri si çö züm len -

miş tir. Ka nu nun ele al dı ğı ko nu lar dan bi ri si de eği tim ve bi linç -

len dir me ça lış ma la rı dır. Ener ji ve rim li li ği Ka nu nu ile bir lik te

2008 Yı lı Tür ki ye’de Ener ji Ve rim li li ği yı lı ola rak ilan edil miş ve

ener ji nin et kin kul la nıl ma sı ve is ra fı nın ön len me si ama cıy la ka -

mu özel sek tör ve si vil top lum ku ru luş la rı nın ka tı lı mıy la Baş ba -

kan lık ta ra fın dan Ulu sal Ener ji Ve rim li li ği Ha re ke ti baş la tıl mış tır.

2008: TS 825 “Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Ku ral la rı”
Stan dar dı ve Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Yö net me li ği
TS 825 Bi na lar da Isı Ya lı tım Ku ral la rı Stan dar dı’nın 22 Ma yıs

2008 ta ri hin de ya yım lan ma sı nı ta ki ben Ba yın dır lık ve İs kân

Ba kan lı ğı Ağus tos ayın da bu stan dar da yö ne lik mec bu ri stan -

dart teb li ği ya yım la dı. Bu na kar şı lık ya yım la nan stan dar dın ye -

ni pro je ler de uy gu la na bil me si için 08 Ma yıs 2000 ta ri hin de

24043 sa yı lı Res mi Ga ze te’de ya yım la na rak ısı ya lı tı mı uy gu la -

ma la rı nı zo run lu ha le ge ti ren amir mev zu at olan Bi na lar da Isı

Ya lı tım Yö net me li ği’nin ye ni len me si ge rek liy di. Ya yım la nan

stan dart ile Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Yö net me li ği’nin bir bir le ri ile

uyum lu ha le ge ti ril me si ama cıy la, Ba yın dır lık ve İs kân Ba kan lı -

ğı Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Yö net me li ği ni 9 Ekim 2008 ta rih ve

27019 sa yı lı Res mi Ga ze te’de ya yım lan dı. Yö net me lik 1 Ka sım

2008 ta ri hin den iti ba ren yü rür lü ğe gir di. Yö net me li ğin ge tir di -

ği en önem li hu sus lar dan bi ri si de mev cut bi na lar da ya pı lan ta -

di lat lar da da ye ni le nen kıs mın TS 825 stan dar dı na gö re ener ji

ve rim li ola rak ta sar la na rak uy gu lan ma sı nın ge rek me si dir. Ar -

tık pen ce re de ği şi min den, bi na lar da ya pı la cak ısı ya lı tı mı uy gu -

la ma la rı na ka dar tüm ta di lat la rın stan dar da uy gun ol ma sı ge -

rek mek te dir.

5 Ara lık 2008: “Bi na lar da Ener ji
Per for mans Yö net me li ği” 
05 Ara lık 2008 ta ri hin de B.İ.B. ta ra fın dan ya yım la nan “Bi na -

lar da Ener ji Per for mans Yö net me li ği” bi na lar da mey da na ge -

len ener ji tü ke tim le ri ne da ha bü tün cül yak la şım or ta ya koy -

mak ta dır. 05 Ara lık 2009 ta ri hin de yü rür lü ğe gi ren “Bi na lar da

Ener ji Per for mans Yö net me li ği’nde ise ısıt ma nın ya nı sı ra so -

ğut ma, ha va lan dır ma, ay dın lat ma, sı cak su te mi ni gi bi ener ji

kul la nım alan la rı ve ısıt ma/so ğut ma sis tem le ri, ay dın lat ma ar -

ma tür le ri vb. sis tem le rin ve rim li lik le ri dik ka te alın mak ta dır. Bi -

na lar da Ener ji Per for mans Yö net me li ği yü rür lü ğe gi re ne ka -

dar ki sü reç içe ri sin de Tür ki ye’de bi na lar da ener ji ve rim li li ği
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sağ la ma ya yö ne lik en önem li mev zu at; “Bi na lar da Isı Ya lı tım

Yö net me li ği” idi. Bu Yö net me lik ile ül ke miz de ısıt ma amaç lı

ener ji tü ke ti mi nin sı nır lan dı rıl ma sı ama cıy la bi na la rın TS 825

stan dar dı na gö re pro je len di ril me si ve ya lı tıl ma sı zo run lu kı lın -

mış tı. Bi na lar da Ener ji Per for mans Yö net me li ği kap sam ola rak

ısıt ma amaç lı ener ji tü ke tim le ri ni de ele al dı ğın dan “Bi na lar da

Isı Ya lı tım Yö net me li ği” içe rik ola rak ta ma men “Bi na lar da

Ener ji Per for mans Yö net me li ği”ne dâ hil edil miş tir. Do la yı sıy la;

Bi na lar da Ener ji Per for mans Yö net me li ği’nin yü rür lü ğe gir me -

si ısı ya lı tı mı uy gu la ma la rı nın zo run lu lu ğu ay nen de vam et -

mek te dir. İla ve ola rak Yö net me li ğin so ğut ma ih ti yaç la rı nı da

ele al ma sı; sı cak ik lim böl ge le rin de de uy gu lan ma sı ge re ken

ya lı tım ka lın lık la rı nın art ma sı nı da be ra be rin de ge ti re cek tir.

Böy le lik le Er zu rum’da ki bir bi na yı ta sar lar ken ısıt ma ih ti ya cı -

nın azal tıl ma sı için ısı ya lı tı mı ya pı lır ken ben zer ya lı tım ka lın lık -

la rı An tal ya’da ki bir bi na da ise so ğut ma ih ti yaç la rı nın azal tıl -

ma sı için uy gu lan ma sı nı des tek le mek te dir.  

Bi na lar da ener ji per for mans yö net me li ği bi na la rın ya nı sı ra te -

si sat lar da da ısı ya lı tı mı nın ya pıl ma sı ge rek ti ri yor. Ya yım la nan

2008 ta rih li Yö net me lik te ko nu ile il gi li ola rak; 

• Bo ru ve di ğer me ka nik te si sat ekip man la rı nın, ısı köp rü sü -

ne yol aç ma ya cak şe kil de ve yü zey sı cak lı ğı ile iç or tam sı cak -

lı ğı ara sın da 5°C’den faz la fark ve yü zey de yo ğuş ma ol ma ya -

cak şe kil de ya lı tı la ca ğı,  

• Şart lan dı rı lan me kan la rın içe ri sin de yer alan ka nal lar, ısıl di -

ren ci 0,6 m2K/W’dan kü çük ol ma ya cak şe kil de, di ğer me kan -

lar da yer alan ve ya lı tıl ma sı ge re ken ka nal la rın ısıl di ren ci 1,2

m2K/W’dan kü çük ol ma ya cak şe kil de ya lı tı la ca ğı ifa de edil mek -

te dir.  

Yö net me lik le TS 825 stan dar dın da yer alan ba zı özel hü küm -

le re yer ve ri le rek bu hü küm le rin ya sal da ya na ğı güç len di ril -

miş tir. Bu uy gu la ma lar dan en önem li le rin den bi ri si TS 825’in

kap sa mı na gir me yen da ire ler ara sın da ki du var, ta ban ve ta van

ile il gi li dir. Yö net me lik le; bi na nın ba ğım sız bö lüm le ri ara sın da -

ki du var, ta ban ve ta van gi bi ya pı ele man la rın da, R di ren ci en

az 0,80 m2K/W ola cak şe kil de ya lı tım uy gu lan ma sı is ten mek -

te dir. Yö net me lik ay rı ca; mev cut bi na lar da ya pı lan dış cep he -

le rin de ya pı lan ısı ya lı tım uy gu la ma la rın da kul la nı lan ya lı tım

mal ze me si ka lın lık la rı nın is te ğe bağ lı ola rak de ğil mev zua ta ta -

nım la nan şart la ra gö re uy gu la ma pro je si nin ha zır la na rak ve

pro je nin il gi li ida re ta ra fın dan onay lan ma sı şar tı nı ge tir mek te -

dir. Ka lın lık la rın Yö net me li ğe gö re be lir len me si pi ya sa da yay -

gın ola rak dü şük ka lın lık lı uy gu la ma la rın önü ne ge çil me si ne

ya sal ze min oluş tur sa da bu hü küm ma ale sef bek le nen et ki yi

yap ma mış tır. 

Yö net me lik ile uy gu la ma ya gi ren en önem li hu sus lar dan bi ri si

de “Ener ji Kim lik Bel ge si” uy gu la ma sı dır. Tüm mev cut bi na la -

rın 2017 yı lı na ka dar Ener ji Kim lik Bel ge si al ma sı zo run lu dur.

Ye ni bi na lar da ise Ener ji Kim lik Bel ge si zo run lu lu ğu yö net me -

lik te ya pı lan de ği şik lik le 01 Ocak 2011’de baş la dı. Ener ji Kim lik

Bel ge si; bi na nın top lam ener ji tü ke ti mi ve se ra ga zı sa lım mik -

ta rı nı elek trik li ev alet le rin de ol du ğu gi bi A-G ara sın da sı nıf lan -

dı ra rak son kul la nı cı nın bil gi si ne sun mak ta dır. Bu bel ge sa ye -

sin de son kul la nı cı lar sa tın ala cak la rı ve ya ki ra la ya cak la rı bi na -

la rın ener ji ve rim li li ği ne bağ lı ola rak iş let me ma li yet le ri ni ve

CO2 sa lı mı yö nüy le çev re ye olan et ki le ri ni gö re bil me le ri ne ola -

nak sağ lan mış tır. Bu bağ lam da da ha az ener ji tü ke te rek ısıt ma,

so ğut ma, ay dın lat ma ve sı cak su ih ti ya cı nı kar şı la yan at mos fe -

re da ha az se ra ga zı sa lı nan bi na lar fark la rı nı or ta ya ko ya bi le -

cek ler dir. Yö net me lik te ta nım la nan Ener ji Kim lik Bel ge si uy gu -

la ma la rı ile tü ke ti ci nin bi linç se vi ye si ne ve ya pro je ve yük le ni -

ci ku ru luş la rın pres tij li ya pı imal et me ar zu la rı na bağ lı ola rak

ener ji ve rim li ve çev re ye kar şı da ha du yar lı bi na la ra yö ne lik ta -

lep ar tı şı nın ya ra tıl ma sı he def len miş tir. “Bi na lar da Ener ji Per -

for mans Yö net me li ği” kap sam iti ba rı ile önem li bir ye ni lik ge -

tir se de ener ji tü ke tim le ri nin sı nır lan dı rıl ma sı nok ta sın da Isı

Ya lı tım Yö net me li ği kap sa mın da ta nım lan mış li mit de ğer ler -

den fark lı bir sı nır de ğer or ta ya koy ma mak ta dır. Yö net me li ğe

gö re Ener ji Kim lik Bel ge si ala cak olan ye ni bi na lar D sı nı fı ve

da ha faz la ener ji tü ke ti mi ne ve CO2 sa lı mı na sa hip ola maz.

2017 yı lı na ka dar EKB al ma sı ge re ken mev cut bi na lar da ise

her han gi bir sı nıf lan dır ma şar tı yer al mı yor. Ye ni bi na la rın yü -

rür lük te ki mev zu at şart la rı nı sağ la ma la rı ha lin de “C” sı nı fı na

eriş ti ği dü şü nü lür se ener ji tü ke ti mi nin sı nır lan dı rıl ma sı ile il gi li

her han gi bir iler le me kay de dil di ği ni söy le mek güç. 

25 Şu bat 2012: Ener ji Ve rim li li ği Stra te ji
Bel ge si 2012- 2023 
Yük sek Plan la ma Ku ru lu ta ra fın dan ya yım la nan Ener ji Ve rim li -

li ği Stra te ji Bel ge si ile 2023 yı lın da Tür ki ye’nin 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, ka mu ku ru luş la rı nın bi na ve

te sis le rin de yıl lık ener ji tü ke ti mi 2015 yı lı na ka dar %10 ve

2023 yı lı na ka dar  %20 azal tıl ma sı he def ola rak be lir len miş ve

bu he def le re ula şıl ma sın da iz le ne cek adım lar ta nım lan mış tır.

He def le re ula şıl ma sı için 7 stra te ji amaç tan 3 ta ne si ener ji ve -

rim li li ği ile il gi li dir. Bu stra te ji amaç lar “Sa na yi ve hiz met ler

sek tö rün de ener ji yo ğun lu ğu nu ve ener ji ka yıp la rı nı azalt -

mak”, “Bi na la rın ener ji ta lep le ri ni ve kar bon emis yon la rı nı

azalt mak; ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rı kul la nan sür dü rü le bi -

lir çev re dos tu bi na la rı yay gın laş tır mak” ve “Ka mu ke si min de

ener ji yi et kin ve ve rim li kul lan mak” ola rak ta nım lan mış tır. 

So nuç ve Öne ri ler
Tür ki ye’nin bi na lar da ener ji ve rim li li ği sağ lan ma sı na yö ne lik

1977 yı lın da baş la yan ça lış ma la rı ha len de vam et mek te dir. Bi -

na lar da ener ji ve rim li li ği ile il gi li stan dart ve yö net me lik ler

olum lu bi rer adım ol ma la rı na kar şın, ge liş ti ril me si ge re ken un -

sur lar içer mek te dir. Ar tan ya kıt fi yat la rı ve çev re sel en di şe ler

her ge çen gün ener ji ve rim li li ği ne du yu lan ih ti ya cı art tır mak ta -

dır. Ge liş miş ül ke le rin bu du rum kar şı sın da sü rek li ola rak mev -
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zu at la rı nı ye ni le ye rek ener ji li mit le ri ni ye ni den dü zen le mek te

ve da ha ener ji ve rim li he def ler oluş tur mak ta dır. AB; 2015’de

dü şük ener ji li bi na la rın ma li yet et kin ola rak in şa edi le bil me si ni

ken di si ne he def ola rak koy muş tur. Gü nü müz de AB ile Tür ki -

ye’de ki bi na lar da kul la nı lan ya pı kı sım la rın da izin ve ri len en

bü yük ısı ge çir gen lik kat sa yı la rı mu ka ye se edil di ğin de, ener ji li -

mit le ri nin iyi leş ti ril me si ge re ği or ta ya çık mak ta dır (Tab lo 1). 

Ay rı ca Tür ki ye’de yü rür lük te olan mev zu at la rın tü mü sa de ce

ısıt ma amaç lı kul la nı lan ener ji den ta sar ruf edil me si ne yö ne lik -

tir. Özel lik le, Tür ki ye’nin gü ney ve ba tı böl ge le rin de sı cak lık lar

yı lın bü yük bir bö lü mün de so ğut ma ih ti ya cı öne çık mak ta dır.

Bu du rum, bu böl ge ler de so ğut ma için yo ğun mik tar da ener ji

kul la nı mı na ne den ol mak ta dır. Bu ne den le, so ğut ma için har ca -

nan ener ji ye yö ne lik de bir dü zen le me nin ha ya ta ge çi ril me si

ge rek li dir. Gü nü mü zün ko şul la rın da ar tık sa de ce ısı ka yıp la rı na

yö ne lik sı nır la ma la rın ge ti ril me si ye ter li ol ma mak ta

2002/91/EC Bi na la rın Ener ji Per for mans Di rek ti fi’nde de ifa de

edil di ği gi bi; ısıt ma, so ğut ma, ha va lan dır ma, ay dın lat ma, sı cak

su te mi ni gi bi ener ji tü ke ti mi ne ne den olan tüm kul la nım alan -

la rı na yö ne lik kü mü la tif sı nır la ma la ra gi dil me li dir. Ener ji ve -

rim li li ği kon sep ti ta sa rım aşa ma sın da alı na bi li ne cek ya lı tım ve

bi na nın ko nu mu gi bi pa sif ön lem ler ile baş la ma lı; ısıt ma, so ğut -

ma, ha va lan dır ma, sı cak su te min, ay dın lat ma vb. sis tem le ri nin

ve te si sat la rı nın ve rim le ri de ti tiz lik le ele alı na rak şe kil len di ril -

me li ve oto ma tik kon trol ön lem le ri ile des tek le ne rek güç len di -

ril me li ve kul la nı cı la rın ener ji tü ke ti mi ne yö ne lik dav ra nış bi -

çim le ri nin ge liş ti ri le rek son lan dı rıl ma lı dır.

Tür ki ye’nin 1977 yı lın dan gü nü mü ze ka dar ya şa mış ol du ğu tec -

rü be ler yö net me lik ve stan dart la rın ya yım lan ma sı na rağ men,

ta nım la nan ge rek le rin uy gu la ma aşa ma sın da ye te re se vi ye de

ha ya ta ge çi ri le me di ği ni gös ter mek te dir.  12 Ağus tos 2001 ta ri -

hin de ya yım la nan “Ya pı De ne tim Ku ru luş la rı nın Ça lış ma Usul

ve Esas la rı” yö net me li ği ile 19 pi lot il de ya lı tım pro je si ve ısı ya -

lı tı mı uy gu la ma la rı nın kon tro lü ya pı de ne tim ku ru luş la rı na ve -

ril miş tir. 1 Ocak 2011 ta ri hin de Ya pı De ne ti mi tüm

Tür ki ye sat hı na ya yıl mış tır. Bu na rağ men mev zu -

at la rın in şa at lar da tam ola rak uy gu lan ma sı, de -

ne tim le rin ye ter siz li ği ve ener ji ve rim li li ği ko nu -

sun da ki uz man sa yı sı nın az ol ma sı ne de niy le ak -

sa mak ta dır. Tüm bu tec rü be ler; eği tim ve bi linç -

len dir me kam pan ya la rı ile ye tiş ti ri le cek ni te lik li

iş gü cü ve bi linç li tü ke ti ci gru bu nun ener ji ve rim -

li li ği he def le ri ne ula şıl ma sın da anah tar ro lü ol du -

ğu nu gös ter mek te dir.  Yak la şık % 85’i ener ji ve -

rim li li ği ne da ir mev zu at la rın kap sa mı dı şın da

olan 8,5 mil yon mer te be le rin de bü yük bir ya pı

sto ğu ile Tür ki ye ol duk ça önem li bir ener ji ta sar -

ruf po tan si ye li ne sa hip tir. Ya yım la nan mev zu at -

la rın 14 Ha zi ran 2000 ta ri hin den son ra ya pı lan

bi na lar için ge çer li ol du ğu ve bu ta rih ten ön ce

ya pıl mış bi na la rı kap sa ma dı ğı unu tul ma ma lı ve

ar zu la nan ener ji ve rim li li ği he def le ri ne ula şıl ma sı için mev cut

bi na la ra yö ne lik bir dü zen le me nin ya pı lan dı rıl ma sı ge rek mek -

te dir. Ge lir se vi ye si göz önü ne alı na rak tü ke ti ci le hi ne ola cak

şe kil de ener ji ve rim li li ği sağ la yan ürün ve tek no lo ji le re da ir

ver gi in di rim le ri/mu afi yet le ri ha ya ta ge çi ril me li dir. Uzun va de -

li ve dü şük fa iz li kre di ler ile bes le nen fi nans man mo del le ri ge -

liş ti ri le rek ener ji ve rim li li ği uy gu la ma la rı des tek len me li dir. 

Ener ji Ve rim li li ği Stra te ji Bel ge si’nde ta nım la nan he def le re

ula şıl ma sı için ge çek leş ti ril me si ge re ken ey lem ler den bel ki de

en önem li si; yü rür lük te ki mev zua tın AB uy gu la ma la rı pa ra le -

lin de re vi ze edi le rek bi na la ra aza mi ener ji ih ti ya cı ve aza mi

emis yon sı nır la ma sı ge ti ril me si dir. Bu ey le min 36 ay içe ri sin de

ta mam lan ma sı he def len mek te dir. Bu aşa ma da, ener ji ve çev re

ile il gi li ya şa dı ğı mız tüm so run la rın, ener ji ve rim li li ği yö nüy le

ba şa ra ma dık la rı mı zın bir so nu cu ol du ğu nun bi lin ciy le mev zu -

at la rın iyi leş ti ril me si için tüm ke sim le rin uyum içe ri sin de iş bir -

li ği yap ma sı nın tam za ma nı dır. 

Tab lo 1: AB Ül ke le rin de İzin Ve ri len Mak si mum Isıl Ge çir gen lik
De ğer le ri (W/m2.K)
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a pı kim ya sal la rı sek tö rü nün li der mar ka sı Ka le kim, Rus -
ya’da ki fab ri ka sın da 17-24 Ara lık ta rih le ri ara sın da ger -
çek le şen Türk Stan dard la rı Ens ti tü sü (TSE) in ce le me si ni
ba şa rı ile ta mam la ya rak “Ka li te, Çev re ve İş Gü ven li ği

Bel ge si” al ma ya hak ka zan dı. Tür ki ye’nin ön cü sa na yi ku ru lu şu
Ka le Gru bu bün ye sin de fa ali yet gös te ren Ka le kim’in bel ge le ri ni,
TSE Baş ka nı Hu lu si Şen türk biz zat tes lim et ti.  Ka le Gru bu’nun Le -
vent Mer kez Bi na Kon fe rans Sa lo nu’nda, TSE Baş ka nı Hu lu si Şen -
türk ve üst dü zey yö ne ti ci le ri nin zi ya re tiy le ger çek le şen tö re ne,
Ka le Gru bu Tek nik Bö lüm Baş ka nı Os man Ok yay, Ka le kim Ge nel
Mü dü rü ve Yö ne tim Ku ru lu Üye si Fer di Er do ğan ile Ka le kim yö ne -
ti ci le ri ve ça lı şan la rı ka tıl dı. TSE Baş ka nı Hu lu si Şen türk, Ka le kim
Rus ya’nın, Mos ko va Ser pu hov böl ge sin de ki fab ri ka sın da ya pı lan
in ce le me le rin ba şa rıy la ta mam lan ma sı so nu cu; “Ka li te”, “Çev re”
ve “İş Gü ven li ği” Yö ne tim Sis te mi ol mak üze re üç ay rı TSE bel ge -
si al ma sı nın, hem Türk sa na yi si, hem de TSE adı na gu rur ve ri ci ol -
du ğu nu söy le di. 

Ka le kim Rus ya’nın ay nı za man da Ka le Gru bu’nun ilk yurt dı şı ya tı rı mı ol du ğu nu be lir ten Ka le Gru bu Tek nik Bö lüm Baş ka nı Os man Ok yay,
“Ulus la ra ra sı alan da fa ali yet gös te ren Ka le kim Rus ya’nın üç ay rı TSE bel ge siy le ka li te si ni tes cil le me sin den do la yı gu rur lu yuz. Stan dart
ge liş tir me ve gün cel le me fa ali yet le rin de en önem li hu sus, ulus la ra ra sı stan dart lar da ki za man pla nın dan ge ri de kal ma mak ve on la ra yük -
sek se vi ye de uyum sağ la mak tır. TSE’nin sek tör le ri mi ze kat kı la rı na de vam ede rek, stan dart la rın ulus la ra ra sı gün cel li ği nin sağ lan ma sı na
yö ne lik fa ali yet le ri ni tak dir le iz li yo ruz” de di. Ka le kim Ge nel Mü dü rü Fer di Er do ğan ise ürün ka li te sin den hiz met ka li te si ne ka dar tüm sü -
reç le ri el den ge çi ren Ka le kim’in, sür dü rü le bi lir bir ge le cek için sis te min sü rek li iyi leş ti ril me si ni he def le di ği ni söy le di. 

Tö ren de da ha son ra Ka le kim’in TSE Bel ge le ri tak dim edil di. TSE Baş ka nı Hu lu si Şen türk, “K-Q TSE İSO EN 9000 - Ka li te Bel ge si”ni Ka le -
kim Ge nel Mü dü rü Fer di Er do ğan’a tes lim et ti. TSE Ge nel Sek re te ri Üze yir Ka ra göz de “TSE İSO EN 14000 - Çev re Yö ne tim Sis te mi Bel -
ge si”ni, Ka le kim Rus ya Ge nel Mü dü rü Mu rat Ak kip rik’e sun du. “TSE ISG OH SAS TS 18001 - İş Sağ lı ğı ve Gü ven li ği Yö ne tim Sis te mi Bel -
ge si” ise TSE Ge nel Sek re ter Tek nik Yar dım cı sı Meh met Boz de mir ve TSE Ge nel Sek re ter Yar dım cı sı Coş kun Şen türk ta ra fın dan, Ka le -
kim Ope ras yon lar dan So rum lu Ge nel Mü dür Yar dım cı sı So ner Çe tin ka ya’ya tes lim edil di. 

Y
Kalekim Rusya’ya TSE Belgesi
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sı ve su ya lı tı mı ko nu sun da ye ni lik çi ça lış ma la ra

im za atan Ka le kim, sek tö rün ge liş me si ne kat kı -

da bu lun mak ama cıy la dü zen le di ği bil gi len dir me

ve eği tim top lan tı la rı nın so nun cu su nu Is par ta’da

ger çek leş tir di. Is par ta İn şa at Mü hen dis le ri Oda -

sı’nın ta le bi üze ri ne dü zen le nen eği tim top lan tı sı na,

Mü hen dis ler Oda sı, ya pı de ne tim fir ma la rı ve res mi

ku rum la ra bağ lı mü hen dis ler ol mak üze re top lam 90

ki şi ka tıl dı.

Ba ri da Ho tels Is par ta’da, Ka le kim Eği tim Yö ne ti ci si

Ra ma zan Öz türk ta ra fın dan ısı ve su ya lı tı mı ko nu sun da de tay lı bil gi le rin ak ta rıl dı ğı eği tim de, Ka le kim ürün le ri nin te mel-tek nik özel -

lik le ri, uy gu la ma ko şul la rı ve dik kat edil me si ge re ken hu sus la rın ya nı sı ra, me kan so run ve çö züm öne ri le ri üze rin de du rul du. 

Is par ta Be le di ye si’nin, bi na lar da ısı ya lı tı mı nın ar dın dan su ya lı tı mı nı da zo run lu ha le ge tir me siy le bir lik te, kent te ısı ve su ya lı tı mı -

nın öne mi nin art tı ğı na dik kat çe ken Ka le kim Eği tim Yö ne ti ci si Ra ma zan Öz türk, Is par ta’da su ya lı tım ürün le ri hak kın da çok faz la

bil gi bu lun ma dı ğı için eği tim ve bil gi len dir me top lan tı sı na ih ti yaç du yul du ğu nu söy le di. En gün cel bil gi le rin pay la şıl dı ğı top lan tı dan

mem nun ay rı lan ka tı lım cı la rın, ürün ler le il gi li ay rı ca uy gu la ma lı eği tim ta lep et tik le ri ni ifa de eden Öz türk, Ka le kim’in ısı ve su ya lı -

tı mı ala nın da sür dür dü ğü bil gi len dir me ça lış ma la rı nın de vam ede ce ği ni be lirt ti. 

I
Kalekim’den Isparta’da Isı ve Su Yalıtımı Eğitimi
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ürkiye’nin ilk yerli boya markası Dyo, 2006 yılından bu
yana ısı yalıtımı alanında hizmet verdiği Klimatherm Isı
Yalıtım Sistemleri’nin web sitesini yeniledi. Isı yalıtımı

ilgili detaylı bilgilere ulaşılabilecek www.klimatherm.com.tr
adresi, yenilenen tasarımı ve içeriği ile yayında. Sitede ısı
yalıtımıyla ilgili son gelişmelerin yanı sıra uygulama ve ürünler-
le ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak mümkün. Dyo’nun, boyadaki
uzmanlığını ısı yalıtımı sektörüne taşıdığı Klimatherm’in
hizmetleri arasında; Bina Renklendirme Sistemi Renksayar,
Dyo Akademi, Enerji Kimlik Belgesi ve Keşif yer alıyor. Tüm
yapılarda uygulanabilen Dyo Klimatherm Isı Yalıtım Sistemi,
yalıtım malzemeleri ve boya konusunda uzman personeli ve
teknolojisi ile komple bir hizmet sunuyor. Dyo’nun Türkiye
çapında 7 Bölge Müdürlüğü’ndeki ısı yalıtımı konusunda uzman
kadrosu, projenin tüm aşamalarında teknik destek sağlıyor.
Klimatherm, binalarda yüzde 50’ye varan enerji tasarrufu
sağlamasının yanı sıra yalıtım eksikliğinden kaynaklanan
yoğuşma sorununu çözerek küf, bakteri oluşumu gibi sorunları
ortadan kaldırıyor. 

AUMIT Türkiye, Mart ayında başladığı ve 5 şehirde
gerçekleştirdiği bölge eğitimlerini tamamladı. Farklı
bölgelerden 500 kişilik katılım ile gerçekleşen eğitim-

lerde Baumit markası, felsefesi, ürün grupları, yeni ürünler ve
uygulamalar üzerine bilgiler aktarıldı. İstanbul, Adapazarı,
Lüleburgaz, Bursa ve Ankara’da, mantolama ve seramik usta-
larına yönelik düzenlenen eğitimlere bazı illerde bayii ve bayii
çalışanları da katıldı.

Sunulan sistemler ve avantajları, ürün uygulamalarının nasıl
olması gerektiği ile ilgili detaylı bilgilerin paylaşıldığı eğitim-
lerde, seramik yapıştırıcılar ve derz dolgular, ürün grupları ile
zemin sistemleri içerisinde sunulan ürünler ve uygulamaları
hakkında bilgiler aktarıldı. Ürün geliştirme sürecinden paketle-
meye, pazarlamadan satış sonrası hizmete kadar her detayla
konutlarda, iş yerlerinde ve projelerde kaliteli bir yaşam sun-
mayı hedefleyen BAUMIT Türkiye, usta eğitimleri sayesinde de
ürünlerin doğru uygulanması, enerji/zaman ve iş gücü ka-
yıplarının en aza indirilmesini amaçlıyor.

B

haber

BAUMIT Türkiye, Bölge
Eğitimleri Tamamlandı 

T

www.klimatherm.com.tr
Yeni Yüzü ile Yayında
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a yi ve müş te ri le ri için her yıl fark lı kam pan -

ya lar la sür priz ler ha zır la ya rak Dün ya’nın

en ke yif li ül ke ve şe hir le ri ni ya kın dan gör -

me fır sa tı sun ma ya de vam eden İzo cam, 2013 yı lın -

da ba şa rı lı ba yi le ri ni İtal ya’nın baş ken ti Ro ma'da

ağır la dı.  İzo cam her yıl ol du ğu gi bi bu yıl da ba yi ve

müş te ri le ri ni unut ma dı. Dün ya’nın ön de ge len şe hir

ve ül ke le ri nin ta ri hi yer le ri ni, do ğal gü zel lik le ri ni ve

ön de ge len tu ris tik mer kez le ri ni gör me im ka nı ta nı -

yan İzo cam, bu yıl da ba yi le ri ne ve müş te ri le ri ne

İtal ya’da der bi iz le me şan sı sun du.

Cam yü nü ve XPS ürün le rin de, Ey lül-Ekim-Ka s›m 2012 dö ne min -

de be lir le nen he de fe ula flan ‹zo cam ba yi ve müfl te ri le ri, 15–19 fiu -

bat 2013 ta rih le ri ara s›n da Ro ma'ya ya p› lan 3 ge ce 4 gün lük se -

ya hat prog ra m› na ka t›l d›. Özel ha z›r la nan prog ram da, Ro ma'n›n

ta ri hi ve do €al gü zel lik le ri ne ta n›k olan ba yi ler, ‹tal ya Fut bol Li -

gi’nin 16 fiu bat’ta ger çek lefl ti ri len Ro ma-Ju ven tus der bi ma ç› n›

iz le me f›r sa t› n› ya ka la d›. ‹zo cam ba yi ve müfl te ri le ri dü zen le nen

tur lar la ‹tal ya’y› kefl fe der ken, 17 fiu bat ak fla m› da Ga la Ye me -

€i’nde ke yif li an lar ya fla d›. 

‹zo cam da ha ön ce de ba yi ve müfl te ri le ri ne; Bar se lo na, Ki fli nev,

Minsk, St. Pe ters burg, Ki ev ve Bang kok / Pa ta ya gi bi dün ya n›n

bü yü lü fle hir le ri ni gör me f›r sa t› sun mufl tu. 

B
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965 yı lın dan bu ya na ya lı tım sek tö rü nün li der fir ma sı olan İzo cam, ürün yel pa ze si -

ne her gün bir ye ni si ni ek li yor. Nak li ye araç la rı nın iç ka sa sı na uy gu la nan ve

ko ru yu cu özel li ğiy le ya lı tım sağ la yan, Fri go ri fik amaç lı ve ya ku ru yük

ta şı yan araç ka ro ser pa nel le ri nin ısı ya lı tı mı ama cıy la kul la nı lan özel eks trü de

po lis ti ren lev ha Fo am bo ard Fri go, nak li ye sı ra sın da sı cak lık tan ko lay ca et ki le -

ne bi le cek ürün ler için ta sar ruf lu bir çö züm su nu yor.  

Ener ji nin et kin kul la -

nıl ma sı ama cıy la fa ali yet -

le ri ni sür dü ren İzo cam’ın sı cak lık

de ği şi mi ne du yar lı gı da, ilaç, kim ya sal

mad de gi bi ürün le rin nak li ye sin de ko lay lık sağ la yan araç -

lar için özel ola rak üret ti ği Fo am bo ard Fri go, uy gu la ma

yön te mi nin ko lay lı ğı ve fark lı ebat lar da üre tim ola na ğıy la

her bü yük lük te ki araç ta ra hat lık la kul la nı la bi li yor.

İh ti ya ca gö re fark lı tek nik özel lik ler de üre tim im kâ nı bu lu -

nan Fo am bo ard Fri go, su ge çir mez do ku su ile dış et ken le -

re kar şı ko ru ma ve yük sek ısı ya lı tı mı sağ lı yor.

1

Yalıtım Sektörünün Lideri İzocam’ın Yeni Ürünü:
Foamboard Frigo 

İzocam İtalya’da Bayi ve Müşterilerini Ağırladı
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lke miz ısı ya lı tım pa za rın da kul la nı lan sı -

va fi le le ri yak la şık 50 mil yon m2 ola rak it -

hal edil mek te dir. Bu mik ta rın yak la şık %

80 ora nı Çin’den ge len ürün ler dir. Çin’den ge len

ve ETAG bel ge li ola rak anı lan ürün le rin çok az

mik ta rı nın TS EN 13496 ve ya ETAG 004 kri ter le ri -

ne uy gun ol du ğu be yan edil me si ne rağ men, bu

ko nu da tat min edi ci bir bel ge pa zar da mev cut de -

ğil dir. Bu du rum özel lik le gü ve ni lir sis tem ola rak

üre ti len ürün ler dı şın da, top la ma ya pı lan ve  ‘’no

na me’’ ola rak ad lan dı rı lan ürün ler le ya pı lan uy gu -

la ma la rın, or ta ve uzun va de de bir çok so run or ta -

ya çı ka ra bi le ce ği ni gös ter mek te dir. Dış cep he ısı

ya lı tım sis tem le rin de kul la nı lan sı va fi le le ri, be ton

için de do na tı gö re vi ya pan de mi rin iş le vi ni gör -

mek te dir. Dış cep he sı va la rı nın çat la ya rak bo zul -

ma sı nı ön le mek için uzun yıl lar per for mans de ğer le ri ni (TS

EN13496, TS EN 13499 ve ETAG 004) izin ve ri le bi lir sı nır lar için -

de ko ru mak zo run da dır. Özel lik le al ka li şart lan dır ma son ra sı

mu ka ve met de ğer le ri, dış ha va şart la rı ve ısı fark la rın dan kay -

nak la nan ge ril me le rin olum suz et ki si ve do la yı sıy la za man için -

de sı va için de çat lak lar oluş ma sı nı ön le yen per for mans de ğer -

le ri ni gös ter mek te dir. Ya pı lan işin so rum lu lu ğu ve ve re ce ği za -

rar lar göz önü ne alı nın ca, fir ma la rın ken di kon trol sis tem le ri ni

kur ma la rı ka çı nıl maz dır. Dış cep he sı va la rın da kul la nı lan fi le le -

rin en önem li per for mans kri ter le ri (ETAG 004 ve TS EN 13496,

TS EN 13499) aşa ğı da ki tab lo da özet len mek te dir;

At kı ve çöz gü yö nün de ori ji nal kop ma mu ka ve me ti (ΔBf N/mm)
At kı ve çöz gü yü nün de al ka li şart lan dır ma son ra sı mu ka ve met azal ma sı (Bf %)
At kı ve çöz gü yö nün de al ka li şart lan dır ma son ra sı mu ka ve met (Bf N/mm)
At kı ve çöz gü yö nün de ki ip sa yı sı (13/11, 12/10 vs).

Ya pı lan ça lış ma lar ve tec rü be le re gö re ül ke miz de test edi len
sı va fi le le ri nin ide al ve alt sı nır de ğer le ri aşa ğı da ki tab lo da
özet len mek te dir. İde al de ğer le rin el de edil di ği ürün ler ge nel -
lik le E Glass ola rak ad lan dı rı lan ve pa za rın % 2-4 ora nın da sa -
tı lan sis tem pa ket le ri için de yer alan sı va fi le si ürün ler dir. Bu -

nun dı şın da ka lan ve tek nik ola rak ka bul
edil me sin de bir sa kın ca ol ma yan ürün ler
ise ide al de ğer ve alt sı nır de ğer le ri ara sın -
da yer alan sı va fi le le ri dir ve pa zar da C
Glass ola rak ad lan dı rıl mak ta dır. An cak bu
de ğer le rin dı şın da ka lan ve pa zar da ‘’no
na me’’ ola rak ad lan dı rı lan top la ma ve kon -
trol süz pa ket sis tem le ri nin bir ço ğun da
kul la nı lan sı va fi le le ri (pa za rın % 50’si ola -
rak var sa yıl mak ta dır) alt sı nır de ğer le ri nin
al tın da yer ala rak dış tan ısı ya lı tım uy gu la -
ma la rı için teh dit oluş tur mak ta dır.

So nuç ola rak ge rek tü ke ti ci le rin, pro fes yo -
nel le rin ve ge rek se pro je uz man la rı nın dış -
tan ısı ya lı tım uy gu la ma sı yap tı rır ken: Ti ca -
ri kay gı lar dan çok sis tem ola rak dış cep he

ısı ya lı tım ürün le ri ni pa za ra su nan, sis tem le ri ni çe şit li yön tem -
ler le (fir ma ga ran ti sin de çok si gor ta po li çe li ETAG bel ge li sis -
tem ler) gü ven ce ve ren fir ma la rı ter cih et me le ri bü yük önem ta -
şı mak ta dır. Eğer it ha lat çı fir ma lar dan te da rik edi le cek se ge len
ürün par ti si nin ül ke miz de ya pı lan test ra por la rı nı ta lep et me le -
ri, sor gu la ma la rı or ta ve uzun va de de ya pı la rın cep he le rin de
olu şa bi le cek olum suz luk la rı ön le mek için önem li dir.

Uzun va de de da ha sa€ l›k l› so nuç la r›n al›n ma s› için “TS EN
13496 (27.09.2005): Bi na lar da Kul la n› lan Is› Ya l› t›m Mal ze me -
le ri – Cam El yaf lı S› va Fi le si nin Me ka nik Özel lik le ri nin Ta yi ni’’
stan dardı, ‹ZO DER ta ra f›n dan ku ru la cak bir ko mis yo nun ça l›fl -
ma s› so nu cun da zo run lu stan dart ha li ne ge ti ril me li dir. Böy le ce
pa za ra kon trol süz su nu lan it hal ürün le rin, güm rük kon trol le ri
s› ra s›n da özel lik le TSE bel ge li ol ma yan ürün le rin kon trol süz
pa za ra su nul ma s› aza la cak, ka li te se vi ye si yük se le cek tir.

Ü
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Gökhan Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

Alfor Plastik 

Dış Cephe Isı Yalıtımında
Kullanılan Sıva Fileleri Hakkında
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ar dav, ge çen yıl çı kar dı ğı
Rock man to mar ka lı taş yü nü
man to la ma sis te mi nin ya nı

sı ra, 2013 yı lı için de ürün ga mı na ek le -
di ği EPS Man to mar ka sı ile Mar dav
Man to la ma Sis tem le ri mar ka sı al tın da
ürün yel pa ze si ni ta mam la dı. 

2004 yı lın dan bu ya na, XPS mal ze me -
le ri nin mu ci di, dün ya pa zar li de ri Dow
Che mi cal, ya pı kim ya sal la rı ve cep he
kap la ma la rı üre ti min de uz man Ka le -
kim A.Ş ile or tak yü rüt tü ğü “Blu e’Sa fe
Ma vi Ka le” mar ka sıy la XPS ısı ya lı tım
pa ket sis tem le ri ile hiz met ver me ye
baş la yan ve 2011 yı lın da “Taş yü nü pa -
ket sis te mi olan “Rock Man to” yu ürün
ga mı na ek le yen Mar dav; son ola rak
EPS ısı ya lı tım lev ha lı pa ket sis te mi ni
de bün ye si ne ka ta rak, Mar dav Man to -
la ma Sis tem le ri Pa ke ti ni ta mam la dı.

Mar dav yet ki li le ri, Mar dav Man to la ma
Sis tem le ri hak kın da şu bil gi le ri ver di:

“Mar dav Man to la ma Sis tem le ri, uy gu -
la na cak sis te min per for man sı, kul la nı -
lan mal ze me le rin ka li te si ve bir bi ri ile
uyum lu ol ma sı nın öne min den yo la çı -
ka rak ha zır la nan pa ket sis tem ler le ya -
şam kon fo ru at mak ta dır. Mar dav Man -
to la ma Sis tem le ri yük sek fi yat lar da ki
di ğer uy gu la ma la ra na za ran ken di ni
ko lay ca amor ti eden, büt çe ye uy gun
sis tem ler dir.

Man to la nan bi na la rın öm rü uzar ken,
bi na için de ısı nın den ge li da ğı lı mı sa -
ye sin de sağ lık lı ya şam alan la rı oluş -
mak ta dır. Isı ya lı tım sis tem le ri nin per -
for mans la rı nın bü tün ola rak önem li ol -
ma sı se be biy le;

“Mar dav Man to la ma sis tem le ri” mar -
ka sı adı al tın da pa za ra su nu lan tüm
ürün ler ya lı tım sek tö rü nün li der mar -
ka sı Mar dav’in ka li te ve gü ven ce si ni
ta şı mak ta dır.”

M
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Özge Sipahioğlu
Mimar (MBA)
Mardav A.Ş.

Mardav Mantolama Sistemleri
Ürün Gamı Tamamlandı
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ASF, Master Builders Solutions markasını lansman
sürecinin bir parçası olarak Asya Pasifik bölgesinde
hizmete sunmaya başladı. Global marka, BASF’nin

inşaat sektörüne olan bağlılığının bir işareti olarak daha önce
çeşitli özel markalar altında satılan pek çok yapı kimyasalı
çözümünü kapsıyor. Master Builders Solutions markası altında
sunulan ürünler ve hizmetler portföyü, beton katkı maddeleri,
çimento katkı maddeleri, maden ve tüneller için kimyasal çözüm-
ler, su yalıtımı, beton koruma ve tamir ürünleri, derz dolguları ve
yüksek performanslı zemin kaplama ürünleri gibi binaların ve
altyapıların inşaat, bakım, tamir ve renovasyon işlerine yönelik
yeni kimyasal çözümler içeriyor. 

BASF’nin Yapı Kimyasalları Bölümü Başkanı Dr. Tilman Krauch,
“Master Builders Solutions, global ölçekte teknolojiler ve işlevleri
bir araya getirme yetkinliğimizin somutlaşmış halidir.
Müşterilerimizin yapı kimyasalları konusunda yaşadıkları zorluk-
ları aşmalarını sağlayacak ürünleri bu şekilde oluşturuyoruz. Bu
global marka, Master Builders®, Glenium® ve Ucrete® gibi
başarısı daha önce kanıtlanmış pek çok özel markayı bir araya
getiriyor ve inşaat sektörü için yüz yılı aşkın süredir   devam
ettirilen yenilik geleneğine dayanıyor.” dedi.

BASF geleceği, uzmanlık, bağlılık ve müşteri merkezli yaklaşımıy-
la bu miras üzerine inşa ediyor. Master Builders Solutions lans-
manı BASF’nin, müşterilerinin sektörlerine odağını yoğunlaştır-
ma stratejisini destekliyor. BASF Yapı Kimyasalları Bölümü Orta
Doğu, Batı Asya, CIS ve Afrika Bölgesi Başkan Yardımcısı Dick
Purchase, “BASF uzmanlarından oluşan global ekibin inşaat sek-
töründeki bilgi ve deneyimi, Master Builders Solutions
markasının temelini oluşturuyor. Müşterilerimizin karşılaştıkları
spesifik zorluklara yanıt verebilmek için, portföyümüzdeki doğru
bileşenleri bir araya getiriyoruz.” dedi. Marka kapsamında
sunulan yenilenmiş ürün yelpazesi ve hizmetlerin artık global bir
isme sahip olması, BASF’nin müşterileri ve iş ortaklarına ürün ve
hizmetler ile ilgili yüksek kalite ve tutarlılık sağlama taahhüdünü
destekliyor.

B
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BASF’den İnşaat Sektörüne
Yönelik Yeni Marka
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ün ya Sağ lık Ör gü tü'nün baş lat tı ğı kü re sel
prog ra mın bir par ça sı ola rak, kent ler de ya şa -
na bi lir ve sağ lık lı çev re ko şul la rı oluş tur mak
ama cıy la ku ru lan Tür ki ye Sağ lık lı Kent ler Bir -

li ği, çev re ye ve in san sağ lı ğı na du yar lı te sis le ri ödül -
len dir di.  Çev re ve Şe hir ci lik Ba ka nı Er do ğan Bay rak -
tar'ın ka tı lı mıy la The Fo ur Sea sons Bosp ho rus Ho -
tel'de ya pı lan tö ren de in ce le nen 119 te si sin hak ka za -
nan 36’sı ödül le ri ni al dı. Tö ren de, çev re ve sür dü rü le -
bi lir lik po li ti ka la rıy la her ge çen gün sek tö re ve ül ke ye
kat kı da bu lu nan Fil li Bo ya ve Ca pa tect Ya lı tım mar ka -
la rıy la bi li nen Be tek, sek tö rü ne bir il ki ya şa ta rak en
çev re ci te sis ödü lü nün sa hi bi ol du. 

Be tek Bo ya ve Kim ya San. A.Ş. fab ri ka sı nın bu lun du ğu
Tür ki ye Sağ lık lı Kent ler Bir li ği üye si olan Geb ze Be le -
di ye si, Be tek Bo ya’nın dün ya ça pın da be lir le nen kri ter -
le re uy gun lu ğu nu bir li ğe bil dir di ve bir li ğin de ğer len -
dir me le ri so nu cun da Be tek Bo ya ve Kim ya “Çev re ci
Te sis Ödü lü”ne la yık gö rül dü. Ödü lü, Fil li Bo ya Ya lı tım
Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Gü lay Din do ruk, Tür ki ye Sağ lık lı Kent ler Bir li ği Baş ka nı ve Bur sa Bü yük şe hir Be le di ye Baş ka nı Re cep Al te pe'nin
elin den al dı. Tö ren de ko nu şan Tür ki ye Cum hu ri ye ti Çev re ve Şe hir ci lik Ba ka nı Er do ğan Bay rak tar, 46 be le di ye nin or tak ça lış ma sı so nu -
cun da ger çek le şen bu pro je yi çok de ğer li bul du ğu nu ve çev re için ça lı şan, özen gös te ren fir ma la rın bu şe kil de ödül len di ril me si nin teş vik
edi ci ol du ğu nu söy le di. 

Çev re ci Te sis Ödül le ri’nin be lir len me si için de ğer len dir me ye alı nan tüm fir ma la rın İmar Plan la rı, İş ye ri Aç ma ve Ça lış tır ma Ruh sat la rı, Ya -
pı Kul lan ma İzin le ri, ÇED bel ge le ri, Atık Su De şarj İzin le ri, Emis yon İzin le ri, İt fa i ye Ra por la rı, İş let me Bel ge le ri, Ge çiş Yo lu İzin bel ge le ri
da hil ol mak üze re çe şit li alan lar da de ğer len dir me le ri ya pıl dı.

Fil li Bo ya’dan Ton lar ca Atı ğa Çev re ci Dö nü şüm
Ener ji ve rim li li ği uy gu la ma la rı nı, sür dü rü le bi lir lik fa ali yet le ri ni, çev re -
ye du yar lı lı ğı nı bir ya şam fel se fe si ha li ne ge ti ren Av ru pa’nın en bü yük
üre tim ve tek no lo ji üs sü ne sa hip Fil li Bo ya, 2012 yı lın da bün ye sin de
açı ğa çı kan 3656 ton atı ğın ge ri dö nü şü mü nü sağ la ya rak ül ke miz
eko no mi si ne ge ri ka zan dır dı. Çev re ci yak la şı mı ve bu yön de yap mış
ol du ğu ya tı rım la rı ile ör nek te sis ol ma yo lun da önem li adım lar atan
Fil li Bo ya, "Am ba laj Atık la rı” (Ka ğıt-kar ton, nay lon, me tal, plas tik, ah -
şap vb..) ile  “De ğer len di ri le bi lir Teh li ke li Atık lar” ve “De ğer len di ri le -
me yen Teh li ke li Atık lar” ol mak üze re 3 ana grup ta top la dı ğı atık la rı,
152.000 m2 üze rin de yak la şık 90.000 m2 ka pa lı alan da ku ru lu, yıl lık
üre tim ka pa si te si 348.000 ton olan Geb ze te sis le ri nin Atık De po la ma
ve Ge ri Dö nü şüm Mer ke zi’nde ay rış tı rı yor. Böy le ce bu atık la rın sa na -
yi de tek rar ham mad de ola rak kul la nıl ma sı na im kan sağ lı yor.

2012 yı lın da  al dı ğı bel ge le re   “TS 18001 İş Sağ lı ğı ve Gü ven li ği Yö ne -
tim Sis tem le ri”, “TS ISO 10002 Müş te ri Mem nu ni ye ti Yö ne tim Sis te -

mi” ve “TS EN ISO 50001 Ener ji Yö ne tim Sis te mi” bel ge le ri ni de ek le yen Fil li Bo ya, 2011 yı lın da TSE ta ra fın dan “TS EN ISO 14001 Çev re
Yö ne tim Sis te mi” kap sa mın da bel ge len di ril di.  Fil li Bo ya, “TS ISO EN 9001 Ka li te Yö ne tim Sis te mi” bel ge si ne sa hip olup, 2010 yı lın da
“14001 Çev re Yö ne tim Sis te mi” bel ge si ni de al ma ya hak ka za na rak çev re ye olan du yar lı lı ğı nı tes cil le di.  Ko cae li Sa na yi Oda sı ta ra fın dan
2006 yı lın da dü zen len miş "Şe ha bet tin Bil gi su Çev re Ödül le ri" or ga ni zas yo nun da bü yük iş let me ler da lın da “Çev re Teş vik Ödü lü” alan Fil li
Bo ya, ener ji ve rim li li ği, kay nak tü ke ti mi, atık yö ne ti mi, ge ri ka za nım ve ge ri dö nü şüm uy gu la ma la rıy la ül ke miz ge le ce ği ne, do ğal kay nak -
la rı na, çev re si ne ve eko no mi si ne bü yük kat kı sağ la ma ya de vam edi yor. 

D

Yalıtım ve Boya Sektöründe Bir İlk:
En Çevreci Tesis Ödülü Filli Boya’nın
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Mal Sahibi: Aydın Apartmanı Kat Malikleri

Proje Tasarımı ve Uygulama: Arı Mühendislik

Binanın Cephe Alanı: 300 m2

Binanın Cephe Yüksekliği: 24 m

Kullanılan Yalıtım Malzemeleri: Mavi Kale Mantolama Paketi

(10yıl Garanti ve 2yıl Sigorta), Blue’s Decor Söve, Denizlik,

Saçak ve Payanda.

i şan ta şı, Teş vi ki ye Cad de si üze rin de bu lu nan Ay dın

Apart ma nı man to la ma pro je miz de fu ga lı alan lar da 16

cm di ğer böl ge ler de 5cm XPS’li ısı ya lı tım uy gu la ma sı

ya pıl dı ve uy gu la ma ken din den renk li Gre nart Mic ro cep he

kap la ma sı ile ta mam lan dı. Ça tı sa ça ğı na sa çak pro fi li ve dört

adet pa yan da yer leş ti ril di. Man to la ma ve de ko ra tif de niz lik uy -

gu la ma sı son ra sın da, 40 cm ge niş li ğin de 2 cm ka lın lı ğın da ye -

ni mer mer de niz lik ler hem me ka nik hem de kim ya sal ola rak

mon te edi ldi. Son ola rak cep he ye yer leş ti ri len 3 adet led ay -

dın lat ma ve pen ce re ön le ri ne fer for je çi çek lik de mir le ri nin

mon ta jı ile de ko ra tif cep he ta mam lan dı.

N
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Begüm Turan Bulut
Arı Mühendislik Aydın Apartmanı Isı Yalıtımı 

PS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği 4 Nisan günü Elazığ Akgün Otel’de “Binalarda

Enerji Verimliliği için Isı Yalıtımı ve XPS Ürünler” konulu bir seminer düzenledi.

Enerji kaynaklarının hızla tükendiği günümüzde sürdürülebilir bir dünya için ısı

yalıtımının öneminin anlatıldığı seminere konuşmacı olarak XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri

Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Ertuğrul Yörük, Yönetim Kurulu Üyesi

Ahmet Yaşar ve Genel Koordinatör

Meltem Yılmaz katıldı. Isı yalıtımı ile

ilgili bilinmesi gereken tüm noktaların

vurgulandığı seminere Elazığlılar yoğun ilgi gösterdi.

Seminerde ayrıca, Elazığ’da örnek bir bina üzerinde yapılan çalışmanın sonuçları

dinleyicilerle paylaşıldı. Çalışma sonucunda ortaya çıkan ısı yalıtım uygulaması

ile yapılabilecek yakıt tasarrufunun boyutu oldukça dikkat çekiciydi. Elazığ şehir

merkezinde doğalgazla ısınan iki katlı bir binada çatı ve duvarlarda yapılacak ısı

yalıtım uygulaması ile yüzde 67 enerji tasarrufu yapılabileceğini gösteren bina

modellemesi, bu çalışmada detaylı olarak incelendi. 

X
Enerji Tasarrufu için En Önemli Adım Isı Yalıtımı
haber
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e rin Ça tı lar için Co ol Shing le
ve Co ol Shing le Plus
Tür ki ye'de shing le ça tı kap la ma ör tü le ri ni ilk ola rak üre -

ti me alan BTM, ge niş shing le ürün yel pa ze si ne "ye ni" ve "çev re -
ci" bir ürün da ha ka ta rak, ya pı pro fes yo nel le ri nin ve tü ke ti ci le rin
se çe nek le ri ni zen gin leş tir di. BTM Co ol Shing le ve BTM Co ol
Shing le Plus ola rak iki fark lı se çe nek ile pi ya -
sa ya sü rü len bu ye ni shing le, sa hip ol du ğu be -
yaz renk sa ye sin de ışı ğı yan sıt ma özel li ği ne
sa hip. Özel lik le sı cak yaz ay la rın da ça tı la rı nız
da ha se rin, evi niz da ha kon for lu. BTM, Sa tış ve
Pa zar la ma dan So rum lu Yö ne tim Ku ru lu üye si
Or kun Ürk mez, ye ni shing le ürü nü ile il gi li şu
bil gi le ri ver di: "Be yaz renk taş lı ça tı kap la ma
mal ze me si shing le üret me fik ri, be yaz ren gin
gü neş ışın la rı nı yan sıt ma sın dan yo la çı kı la rak
oluş tu. Kul la nı cı la rın be ğe ni si ne iki fark lı renk
se çe ne ği sun duk. BTM Co ol Shing le Plus, için de hiç ko yu renk ol -
ma yan bem be yaz bir ürün. Bu sa ye de gü neş ışın la rı nı yük sek
oran da ge ri yan sı tı yor ve dün ya da ge nel de sı cak böl ge ler de ter -
cih edi li yor. BTM Co ol Shing le ise için de dü şük mik tar da ko yu
renk ba rın dı ra rak, ça tı lar da üç bo yut et ki si nin ya ra tıl ma sı nı sağ -
lı yor. Böy le ce ça tı lar hem se rin li yor hem de es te tik an lam da de -
ğer ka za nı yor. BTM Co ol Shing le kap lı ev ler yaz ay la rın da da ha
az so ğut ma ener ji si ne ih ti yaç du yar lar, di ğer ürün ler le kı yas lan -
dı ğın da ça tı nın yü zey sı cak lı ğı da ha dü şük olur. Bu da evin da ha
kon for lu ola ca ğı an la mı na ge lir. Bir di ğer avan ta jı ise, şe hir ler de -
ki ısı ada sı et ki si ni azalt ma ya yar dım cı ol ma sı.  BTM Co ol Shing -
le hem so ğut ma büt çe si ne kat kı da bu lu nu yor hem de ik lim de ği -
şik li ği nin ya vaş la ma sı na kat kı sağ lı yor. “

Da ha Ye flil da ha Çev re ci bir Dün ya için
BTM Op tig re en
Ça tı la rın ye şil len di ril me si, bah çe ça tı la rın oluş tu rul ma sı doğ ru -
dan ve do lay lı yol dan bir çok avan taj sağ lı yor. Da ha iyi ve dü zen li
bir çev re, ya şa nı la sı me kan lar BTM Op tig re en ile ger çe ğe dö nü -
şü yor. BTM Op tig re en Ye şil Ça tı sis te mi sa ye sin de bi na lar su yun
yıp ra tı cı et ki le rin den ko ru nu yor, ça tı ve ya lı tım kat man la r› na
ula flan su gü ven le uzak lafl t› r› l› yor. Ça t› ye flil len dir me sin de kul la -
n› lan bit ki ör tü sü et kin dre naj sa ye sin de, su az l› €› ve ya afl› r› su
bi rik me sin den do la y› za rar gör mü yor.  Tüm bu fay da lar BTM Op -
tig re en Ye flil Ça t› Sis te mi sa ye sin de el de edi li yor. Do €a y› ya fla d› -
€› me kan la ra kat mak is te yen, ge le cek ne sil le re kir len me mifl, y›p -
ran ma m›fl, ye fli li da ha çok bir çev re b› rak mak is te yen ler BTM
Op tig re en ye flil ça t› sis te mi ni ter cih edi yor.

BTM Op tig re en Ye şil Ça tı Sis te mi’nde iki
tip çö züm su nu lu yor: BTM Op tig re en Eko -
no mik Ça t› Çö zü mü: Düz ve 5°’ye ka dar

e€im li ça t› lar da kul la n› lan eko no mik ça t› çö zü mü olum suz ta bi at
flart la r› na kar fl› et kin bir ko ru ma sa€ lar ken, ye rel ik lim ko flul la r› -
n›n iyi lefl ti ril me si ne de kat k› ve ri yor. Üs tün dre naj per for man s›
sa ye sin de ka na li zas yon sis tem yü kü azal t› l› yor. Sis tem Bi le flen -
le ri: 1.Bit ki 2. Özel Top rak Ta ba ka s› 3. BTM Op tig re en Dre naj Ele -
ma n› Tip FKD 25 (25 mm) 4. BTM Op tig re en Üç gen Su Ka na l›
Pro fi li 5. BTM Op tig re en Ko ru ma ve Mu ha fa za Ör tü sü

BTM Op tig re en  Eğim li Ça tı Çö zü mü: E€im li ça t› lar da ter cih edi -
len ye flil ça t› çö zü mü. E€im li ve dik bah çe ça t› lar için ke sin çö -
züm ler su nar. Eko no mik ve gü ven li kay d›r maz l›k sis te mi ne sa -
hip tir. Yük sek s› cak l›k la ra ve so €u €a kar fl› et kin ko ru ma sa€ lar.
UV ›fl›n la r› na kar fl› kal kan olufl tu rur ve ola s› za rar la r› en gel ler.
Ha va kay nak l› za rar l› mad de le ri fil tre ler. Yo €un ya €›fl lar da ya p› -
la r› ko rur, su kir li li €i ni en gel ler.

Sis tem Bi le şen le ri: 1.Bit ki 2.Özel Top rak Ta ba ka s› Tip E(60-130 mm)
3.BTM Op tig re en Kay d›r maz l›k Sis te mi 4.BTM Op tig re en Dre naj Ör -
tü sü –Tip 800 5. BTM Op tig re en Dre naj Ör tü sü –Tip RMS 500

Ken di Ça t› n› Ken din Ya rat
BTM, ça t› s› n› shing le ile kap lat mak is te yen,  ge nifl mo del ve renk
se çe nek le ri ko nu sun da kul la n› c› la r›n ka rar ver me le ri ni ko lay lafl -
t›r mak için www.btmshing le.com web si te sin de özel bir uy gu la -
ma bafl lat t›. Sa de ce zor ka rar ve ren se çi ci tü ke ti ci ler için de €il,
“ça t›m da shing le ol say d› na s›l olur du” di ye me rak eden müfl te ri -
ler için de bü yük f›r sat su nan “Ken di Ça t› n› Ken din Ya rat” uy gu -
la ma s› “Ken di Ça t› n› Ken din Ya rat” sim ge si nin üze ri ne t›k la yan -
la r›n, is te dik le ri tip te ya p› y›, seç tik le ri mo del ve renk shing le ile
kap la ya bil me le ri ne ola nak sa€ l› yor. 

S
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BTM’den Bahçe Çatı
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Proje adı : Antakya Mahveli Kapalı Otopark

ve Proje İnşaatı

Yüklenici : Metis İnşaat

Uygulamacı Firma : Teköz Mimarlık

Metraj : 6000 m2

Kullanılan Malzemeler : Bitümfleks 2K

n tak ya’nın mer ke zin de ki Ata türk Cad de si üze rin de in -

şa atı na baş la nan An tak ya ka pa lı oto park ve çar şı in şa -

atın da Fil li Bo ya ka li te si, tec rü be si ve gü ven ce siy le

üre ti len Bi tümf leks 2K ter cih edil di.

4 kat lı 413 araç ka pa si te li oto park, ka fe ter ya, ti ca ri ak ti vi te

mer kez le ri, alış ve riş me kan la rı, çok amaç lı sos yal te sis ler içe -

ren pro je nin te mel ya lı tı mın da Bi tümf leks 2K kul la nıl dı.

Po li mer mo di fi ye bi tüm ve çi men to esas lı, iki kom po nent li, sol -

vent içer me yen, yük sek mu ka ve met ve elas ti ki ye te sa hip sür -

me su ya lı tım mal ze me si Bi tümf leks 2K iç ve dış me kan lar da,

ya tay da ve dü şey de su yun gel di ği yön den, do na tı lı ve ya do na -

tı sız ola rak uy gu la na bi li yor. Brüt be ton, çi men to esas lı sı va lar

ve şap lar için uy gun olan Bi tümf leks 2K, te mel ler de, te mel per -

de du var la rın da, te ras ve bal kon lar da, ıs lak ha cim su ya lı tım la -

rın da kul la nı lı yor. 
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Yapı Kimyasallarında
Filli Boya Uzmanlığı
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ODE Bayileri “Global Marka Yolculuğumuz” 
Temalı Toplantıda Buluştu  

erel bir güçten global bir marka yaratma yolunda hızla ilerleyen ODE Yalıtım, 15-17 Şubat tarih-
leri arasında Antalya Kervansaray Otel’de yurtiçi ve yurt dışı bayileri dahil olmak üzere yaklaşık
180 misafirini ‘Global Marka Yolculuğumuz’ temalı toplantıda ağırladı. Klasik bayi toplantıları

dışında kalarak; kurumsal firmalarda başarı için insan kaynağının ve liderliğin önemi,  gelecekte kurumları
nelerin beklediği, Dünya ve Türkiye ekonomisinin görünümü ve geleceği gibi konuların tartışıldığı toplan-
tının konuşmacıları da ilginç sunumlarıyla konuklara keyifli ve bilgilendirici iki gün yaşattılar. 16 Şubat
günü Sunay Akın’ın sunduğu toplantının ilk konuşmacısı ODE Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan’dı.
Turan konuşmasında ODE Yalıtım’ın diğer şirketler ile olan farkının yanı sıra global marka olma yolunda
neler yaptıklarını ve neler yapacaklarını anlattı. Turan: “Fark yaratmayan hiçbir marka günümüzde var

olamayacaktır.  Türkiye’den dünya çapında marka çıka-
bilmesi de katma değer yaratan işlerle mümkün olabile-
cektir. Biz ODE olarak bu farkı ve katma değeri yaratı-
yoruz ve yaratmaya da devam edeceğiz. 1986 yılında
küçük bir dükkanda başlayan yolculuk bugün
Türkiye’nin her ilinde ve 57 ülkeye ihracat yaparak
sürüyor.” dedi.  Turan dünyanın geleceğinin enerji tasar-
rufu ve verimliliğine bağlı olduğuna da vurguladı.

ODE Yalıtım Satış ve Pazarlama Koordinatörü Ali Türker, Teknik Yalıtım Grup Takım Lideri Semih Gönç ve Pazarlama Direktörü Serkan Burak
Çakır, ODE’nin geleceğe yolculuğunu anlattılar. Toplantıda İş Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Burcu Ünüvar Türkiye Ekonomisine Bakış:
2013 temalı bir sunum gerçekleştirdi. Yapımcı, iletişimci ve Global Connection CEO’su Burhan Özkan, Türkiye Markasının Yurtdışındaki Algısı
başlıklı konuşma yaptı. AGT Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Mehmet Söylemez kurumsal başarı için insan kaynağının, kurumsal aidiyet duy-
gusunun öneminden bahsederek duygusal sermaye ve gelecek üzerine sunum gerçekleştirdi. TEM Yönetim Geliştirme Hizmetleri Kurucu
Ortağı, Yönetim Danışmanı ve Öğretim Üyesi Tayfun Çalkavur “Kurumsallaşma Sürecinde Lider Nereye Bakmalı?” konulu sunum yaptı. 

Gala yemeğinde bayiler, Sibel Tüzün’ün şarkıları eşliğinde gönüllerince bir gece geçirdiler. Gecede 2012 satış performanslarına göre her böl-
genin en başarılı ilk üç bayisi ödüllendirildi. 

haber
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Yalıtımın Liderinden
Güvenilir Mantolama:
“İzocam Manto” 

ür ki ye’de ya lı tı mın adı İzo cam, 48

yıl lık bil gi ve tec rü be bi ri ki mi ni

man to la ma sek tö rü nün hiz me ti ne

su nu yor. İzo cam’ın man to la ma yı tek ka lem -

de çö zü me ulaş tı ran ya lı tım sis te mi, ai le ve

ül ke eko no mi si ne kat kı sağ lı yor.  Dış cep he

ya lı tı mı için ge re ke bi le cek tüm de tay lar

“İzo cam Man to” ile kul la nı cı ya tek se fer de

ve bir sis tem kur gu su ile su nu lu yor ve  ya lı -

tım ile il gi li so run lar İzo cam bil gi, tec rü be ve

gü ven ce si ile tek adım da çö zü lü yor. 1965 yı -

lın dan bu gü ne ya lı tım sek tö rü nün li de ri ola -

rak fa ali yet gös te ren İzo cam, sı va lı dış cep -

he ya lı tım sis tem le ri İzo cam Man to’yu pro -

fes yo nel le rin ve tü ke ti ci nin kul la nı mı na su -

na rak ül ke eko no mi si ne kat kı sağ la ma ya de -

vam edi yor. İzo cam uz man lı ğıy la su nu lan

İzo cam Man to sı va lı dış cep he ya lı tım sis -

tem le ri, bi na ka bu ğu nu oluş tu ran tüm yü -

zey le ri bir zırh gi bi sa ra rak ya lı tım da en et -

kin so nu cu sağ lı yor. İzo cam Man to sı va lı dış

cep he ya lı tım sis tem le ri, ya pı bi le şen le rin de

ter mal ge ri lim ler se be bi ile olu şa bi le cek fi zik sel de ği şim le ri ön -

lü yor, du var içi ge ri lim le ri, yü zey çat lak la rı nı, ko roz yon gi bi ya -

pı ha sar la rı nı en gel le ye rek da ha gü ven li ve uzun ömür lü bi na -

lar ya ra tı yor. Sis tem de fark lı ısı ya lı tım lev ha sı al ter na tif le ri ile

tü ke ti ci nin tüm bek len ti le ri ni kar şı lı yor. Yan gın gü ven li ği söz

ko nu su ol du ğun da, İzo -

cam Man to Taş yü nü kul la -

nı la rak ısı ya lı tı mı sağ la -

nır ken, taş yü nü nün ses

yut ma ve yan maz lık özel -

lik le ri ile ses ya lı tı mı ve

yan gın gü ven li ği de sağ -

lan mış olu yor.  Et ki li ve

sağ lık lı bir man to la ma ola -

na ğı su nan İzo cam Man to,

kul la nı cı la rı her de ta yı dü -

şün mek ten kur ta rı yor. İh ti yaç du yu lan ya pış tı rı cı, sı va, ısı ya lı -

tım lev ha sı, yar dım cı-ta mam la yı cı mal ze me ler ve tüm di ğer

sis tem ta mam la yı cı la rı nı için de bu lun du ran İzo cam Man to’yu

ter cih eden ler, A’dan Z’ye do na tıl mış bir sis tem le man to la ma -

da ko lay lı ğı ya şı yor. 

“İzo cam Man to” ener ji ka yıp la rı na
izin ver mi yor!

Isı köp rü le ri ni ta ma men or ta dan kal dı ran İzo cam Man to, en et -

kin ısı ya lı tım sis te mi ni su nu yor. Ter cih ve ih ti ya ca gö re Taş yü -

nü, İzo por, İzo por Plus (Eks pan de Po lis ti ren) ve Fo am bo ard

(Eks trü de Po lis ti ren) Ya lı tım Lev ha la rı ile ya pı lan man to la ma,

ısı kay bı nı önem li öl çü de azal tı yor. İzo cam Man to dış cep he ya -

lı tım sis tem le rin de kul la nı lan İzo cam Ya lı tım Lev ha la rı, Man to

Taş yü nü, Man to İzo por, Man to İzo por Plus ve  Man to Fo am bo -

ard tek ça tı al tın da ve İzo cam gü ven ce si ile üre ti li yor. Man to

Taş yü nü ısı, ses ve yan gın ya lı tı mın da, Man to İzo por, Man to

İzo por Plus ve Man to Fo am bo ard ise ısı ya lı tı mı amaç lı kul la nı -

lı yor. İzo cam’ın ISO 9001 Ka li te Gü ven ce Sis te mi, ISO 14001

Çev re Yö ne tim Sis te mi ve OH SAS 18001 İş çi Sağ lı ğı ve İş Gü -

ven li ği Yö ne tim Sis te mi ser ti fi ka la rı na sa hip te sis le rin de üre ti -

len ya lı tım lev ha la rı Man to Taş yü nü, Man to İzo por, Man to İzo -

por Plus ve Man to Fo am bo ard CE ve TSE bel ge li ürün ler ola rak

yur ti çin de ol du ğu gi bi yurt dı şın da da ter cih edi li yor. 

T
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İzocam’dan “Uygulamalarla TS 825 Standardı Kitabı” ile
Sektöre Büyük Destek

zocam, faaliyet gösterdiği sektörün gelişimine katkıları ile de liderliğini sürdürüyor.  Uygulamalı
TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı Kitabı’nı güncelleyerek ve geliştirerek yeniden
yayınlayan İzocam, standardın daha kolay uygulanmasını ve anlaşılmasını amaçlıyor. TS 825
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı, yeni tasarlanan binalar ve tadilat yapılacak mevcut

binalar için 2000 yılından bu yana uyulması ve uygulanması zorunlu olan bir standart. 2008 yılında
özellikle yoğuşma hesaplarının daha dinamik hale getirilmesi amacıyla revize edilen standart,
binaların dış cephesinde yoğuşma riskini ortadan kaldırarak belirli konfor şartları sağlanmış enerji
verimli binalar üretilmesini hedefliyor. Standardın doğru şekilde uygulanması, hem ülke ekonomisine
katkısı hem de yaşanabilir binalar üretilmesi açısından önem taşıyor. Ancak, yürürlüğe girdiği tariht-
en bugüne kadar, standardın uygulanmasında açıklama ihtiyacı duyulan birçok detayda kullanıcılar
çoğunlukla doğru yönlendirilemediği ve standart doğru yorumlanamadığı için zaman zaman hatalı
uygulamalar yapılabiliyor. Resmi Gazete’de tebliğ olarak yayımlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları Standardı’nın tamamını kapsayan kitap; BEP Yönetmeliği ile ilişkilendiriliyor. Ek olarak
birçok noktada yapılan açıklamalar ve verilen örneklerle, standardı daha anlaşılır hale getiriyor.
Kitapta ayrıca, yoğuşma hesaplarıyla birlikte örnek bir ısı yalıtım projesi de adım adım anlatılıyor. 

TS 825 Standardı’nda hesaplamaların yapılışını göstermek amacıyla örnek projelere yer verilirken
kitapta da ek olarak bir başka proje daha örnek olarak veriliyor. Verilen örnek projede, hesapla-
maların nasıl yapılacağı, yapı fiziği ve kurallarıyla ilgili birçok bilgi de kullanıcıya sunuluyor. Farklı yalıtım malzemelerinin kullanılabilirliği, yangın
güvenliği, duvarı oluşturan yapı ve yalıtım malzemelerinin sıralanışı, kalınlıkları ve bunun gibi ayrıntı olarak görülen, ancak uygulamada son
derece önemli olan birçok konudaki bilgi, kitaptaki örnek projede yer alıyor. Kitapla, standardın doğru anlaşılması, içeriğindeki yorum ve açık-
lamalar ışığında da doğru uygulamalara imza atılması amaçlanıyor.

Kitap, öğrencilerden uygulayıcılara kadar, konuyla ilgili herkes için “kullanıcının el kitabı” niteliğini taşıyor. Doğru yorum ve açıklayıcı bilgileri
örneklendirerek, tartışılmaya gerek kalmayacak kadar yalın bir şekilde ele alan kitabın, okuyucuları doğru yönlendirmesi, bunun sonucu olarak
da yalıtım sektörüne önemli bir katkı sağlaması bekleniyor. “Uygulamalarla TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Kitabı”, İzocam kurumsal web
sitesi www.izocam.com.tr’den kolaylıkla indirilebiliyor. Kitabın hazırlanma sürecinde, standardın yayınlandığı 1998 yılından bugüne İzocam
Yalıtım Eğitim Merkezi’nde (İYEM) aralıksız süren TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları eğitimlerine katılanların sorularından yararlanıldı. Bu
sorular ışığında, standardın daha iyi anlaşılması için genişletilen ve güncel bilgilerle geliştirilen kitaba; İzocam Yalıtım Eğitim Merkezi’nde eğitim
görenlerden Enerji Yöneticisi Eğitimi alan kursiyerlere, standartla ilgili soru yönelten tasarımcılara ve uygulamacılara kadar pek çok kullanıcının
tecrübelerinin paylaşımı ile son hali verildi. 

İ

BTM Shingle Dragon, Sohban Ticaret Merkezi’nde
Uygulandı

TM Shingle başarılı uygulamalarına bir yenisini ekledi. BTM Shingle
Dragon, İran’ın Tahran şehrinin gözde bölgesi Gheytariye Bulvar e
Kaveh’te hayata geçen Sohban Ticaret Merkezi’nde uygulandı.

Toplamda 6 farklı cephede 1.600 m2 BTM Shingle Dragon uygulanan projeyi
BTM’nin İran temsilcisi Artafaran
firması gerçekleştirdi. Artafaran
yetkilisi Hasan  Jalalipour, uzun
zamandır BTM Shingle ürünlerini
kullandıklarını ve çok memnun
olduklarını belirterek: “Dragon
modelinin kendinden yapışkanlı
olması, çatıya mükemmel bir üç
boyutlu görünüm kazandırması
bizim bu modeli tercih etmemizi sağlamıştır” dedi.

B
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ima ri de de ği şik is tek le re ya nıt ve re bil mek ama cıy la

ta sar la nan Ter ra co Sü per tex, de sen kat ve son kat

ol mak üze re iki ürün den olu şan, saf ak ri lik esas lı

cep he kap la ma ve bo ya sis te mi dir. Bi na la rın iç ve dış kı sım la -

rın da her tür lü du var, ah şap ve an ti pas uy gu lan mış me tal yü -

zey ler de, dar be le rin çok ol du ğu mer di ven ke nar la rın da kul la nı -

la bi lir.

Sü per tex De sen Kat (Sü per tex BC), is te ğe gö re de ği şik de sen -

ler el de ede bil mek için fark lı tip ler de uy gu la na bi len kul la nı ma

ha zır ak ri lik esas lı ma cun dur. 

Sü per tex Son Kat (Sü per tex TC), de sen kat uy gu la ma sı üze ri -

ne renk ver mek ama cı ile kul la nı lan es nek, son kat par lak bo -

ya dır. Bi na la rın iç ve dış kı sım la rın da her tür lü du var, ah şap ve

an ti pas uy gu lan mış me tal yü zey ler de, dar be le rin çok ol du ğu

mer di ven ke nar la rın da kul la nı la bi lir.

Sü per tex BC ve Sü per tex TC , dış şart la ra son de re ce da ya nık -

lı, ade ran sı yük sek, çat la ma yap ma yan bir mal ze me gru bu dur.

Sü per tex, sı va çat lak la rın dan et ki len me yen, kir tut ma yan ve

su ge çir me yen özel lik le re sa hip tir. Ha va ko şul la rı na kar şı di -

ren ci çok yük sek olup aşı rı ik lim ko şul la rı na sa hip böl ge ler de

kul la nıl mak üze re özel for mü le edil miş tir. 

Sü per tex, at mos fer den ge len kir len me ye kar şı yük sek di renç li

ol du ğun dan, yü zey le rin uzun yıl lar te miz kal ma sı nı sağ lar. Ko -

lay lık la te miz le nir. Te nef füs et me özel li ği ile du var da ki ne min

dı şa rı atıl ma sı nı sağ lar. Gü neş ışın la rı ve de niz ke na rın da ki tuz -

lu ne min olum suz et ki le ri ne, en düs tri yel ha va ko şul la rı na kar -

şı da ya nık lı dır. 1250’ye ya kın zen gin renk al ter na ti fi ile bi na la -

ra ye ni ve uzun ömür lü bir ni te lik sağ la yan Ter ra co Sü per tex

Kap la ma sis te mi ya pı la ra de ğer ka tı yor.

Tür ki ye’de 1988 yı lın da fa ali yet le ri ne baş la yan, 14 ül ke de ki 18

fab ri ka ve 32 fark lı şir ke ti ile ulus la ra ra sı fir ma olan Ter ra co

A.Ş. bu gü ne ka dar sek tö re 550 fark lı ürün se çe ne ği ka zan dır -

mış tır.

M
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Binalara Terraco Süpertex ile
Uzun Ömürlü, Kir Tutmayan
ve Çevre Dostu Koruma
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u ça lış ma da, kent sel dö nü şüm de ener ji ve rim li li ği fır sa tı
de ğer len di ril miş tir. De ğer len dir me kent sel dö nü şüm fır sa -
tı ile ola sı ener ji ve rim li li ği nin hem ül ke eko no mi si,   hem de
top lum fay da la rı göz önü ne alı na rak ya pıl mış tır. Söz ko nu -

su de ğer len dir me kap sa mın da kent sel dö nü şüm ta nı mı, me tot la rı
ve ener ji ve rim li li ği için uy gu lan ma sı ge re ken mi ma ri ta sa rım ve uy -
gu la ma kri ter le ri ta nım lan mış tır. Bu ça lış ma la rın so nu cu na bağ lı
ola rak, kent sel dö nü şüm fır sa tı ile bir çok açı dan fay da sağ lan ma sı -
nın müm kün ola bi le ce ği vur gu lan mış tır.

1.Gi riş
Ve rim li lik; kav ram, te rim ve öl çü ola rak fark lı ta nım la ra sa hip ol -
mak la bir lik te ik ti sat çı lar, iş let me ci ler ve mü hen dis ler ta ra fın dan
fark lı bi çim ler de ta nım lan mak ta dır. En ge nel ta nı mıy la, üre tim sü -
re ci ne gi ren fak tör ler le (gir di ler) bu sü re cin so nu cun da çı kan ürün -
ler (çık tı lar) ara sın da ki iliş ki dir. Sa vur gan lık tan uzak, kay nak la rı en
iyi şe kil de de ğer len di re rek üret mek tir.[1]

Ener ji ve rim li li ği ise;  ener ji nin üre ti min den ile ti mi ne, tü ke ti min den
atık aşa ma la rı na ka dar ge çen sü reç te ki et kin lik ça lış ma la rı nın tü -
mü nü kap sar.

Her kes ta ra fın dan ka bul edi len bir ger çek var dır ki; bu da en az ma -
li yet li ener ji, ve rim li kul la nım so nu cu ta sar ruf edi len ener ji dir. Ener ji
ta sar ru fu ile, kı sa ve or ta dö nem de ül ke le rin ener ji te mi niy le il gi li
so run la rı nın çö zü mü ne kü çüm se-ne me ye cek kat kı sağ la na bil mek -
te dir. Ta sar ruf edi le rek ka za nı la bi le cek ener ji yi üret mek için, çok
da ha pa ha lı ya tı rım la ra ve da ha uzun za ma na ih ti yaç var dır. Oy sa
ener ji ta sar ru fu, da ha ça buk ve ucu za el de edi le bi len bir ener ji kay -
na ğı dır. Ge liş mek te olan ül ke ler de ener ji ya tı rım la rı için ay rı la bi len
kay nak la rın sı nır lı ol ma sı, öte yan dan ise ener ji ta le bi nin hız la bü yü -
me si, ener ji ve rim li li ği stra te ji le ri nin öne mi ni bu ül ke ler de bir kat
da ha ar tır mak ta dır. Bu na ila ve ola rak ener ji ve rim li li ği, ener ji üre ti -
min den do ğan çev-re sel kir li li ğin ve eko lo jik den ge nin bo zul ma sı nın
or ta dan kalk ma sı nı sağ la yan bir prog ram dır.[2]

İn şa at sek tö rü ola rak, ener ji tü ke ti mi nin önem li bir pa yı nı oluş tur -
mak ta yız. Bi na la rın en önem li iş lev le rin den bi ri olan iç çev re de ısıl
(ter mal) kon for ko şul la rı nın sağ la na ma ma sı du ru mun da;  tü ke ti len
ya kıt bi na yı de ğil at mos fe ri ısıt mak ta, bu ne den le ge rek ti ğin den
faz la ya kıt tü ke til mek te dir. Oy sa gü nü müz de ki ener ji so ru nu göz
önün de bu lun du rul du ğun da, bi na ka bu ğu nun ısıl kon fo ru mi ni mum
ener ji kul la na rak sağ la ma sı bü yük bir önem ta şı mak ta dır. [3]

1.1 Kent sel Dö nü şüm Kav ra mı 
Kent sel dö nü şüm; kent sel ge liş me nin, top lum sal, eko no mik ve me -
kân sal ola rak ye ni den ele alın dı ğı ve kent te ki so run lu alan la rın sağ -
lık lı ve ya şa na bi lir ha le ge ti ril me si için yı kıp ye ni den yap ma, can lan -
dır ma, sağ lık lı ha le ge tir me ve ya ye ni den ya pı lan dır ma için pro je
üre til me si ve uy gu la ma ya pıl ma sı dır. Kı sa ca sı kent sel dö nü şüm, ‘bir
ken tin do ku su nu bo zan so run la rın gi de ril me si’ ola rak da ta nım la na -
bi lir. Kent sel dö nü şüm pro je le ri sağ lık lı ko şul lar da ya şa ma nın ve
plan lı şe hir leş me nin sağ la dı ğı sa yı sız fır sa tın ya nı sı ra ge rek sos yal
dış lan mış lı ğı ön le me de, ge rek se da ha ön ce le ri el ve riş siz ko şul lar da
bu lu nan ki şi le rin ken di al gı la ma la rı nı şe kil len di rir ken da ha say gın
bir kim lik fır sa tı sun mak ko nu sun da son de re ce fay da lı dır.[4]

Kent sel dö nü şüm ile il gi li ça lış ma lar da, bir çok kent sel dö nü şüm ta -
nı mı or ta ya ko nul muş tur. Bu ta nım lar, vur gu la dık la rı viz yon, amaç,
stra te ji ve yön tem le re gö re kıs men fark lı lık lar da gös te re bi li yor.
An cak, na sıl ta nım la nır sa ta nım lan sın kent sel dö nü şüm, bo zul ma
ve çök me ye uğ ra yan kent sel ala nın eko no mik, top lum sal, fi zik sel ve

B
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Özge Sipahioğlu 
Mimar (MBA)

Mardav Yalıtım

Kentsel Dönüşümde Enerji
Verimliliği Fırsatının
Değerlendirilmesi
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çev re sel ko şul la rı nın kap sam lı ve bü tün le şik yak la şım lar la iyi leş ti ril -
me si ne yö ne lik ola rak uy gu la nan stra te ji ve ey lem le rin bü tü nü nü
ifa de et ti ği te mel ka bul dür.[5]

Bu ça lış ma da de tay lı in ce le ne cek ko nu ise, söz ko nu su dö nü şüm
sü re sin ce üre ti le cek ye ni ya pı lar da ener ji tü ke ti mi azal tıl ma sı fır sa -
tı ener ji ve rim li li ği ne da ya lı ön lem ler ile des tek le nir ise uzun va de -
de ge rek top lum ge rek se te kil pay daş lar için da ha kon for lu, çev re
için da ha du yar lı bi na lar yap ma fır sa tı nı el de ede bi li riz.

1.2 Tür ki ye’de Kent sel Dö nü şüm
Av ru pa ve Ame ri ka’da uy gu la ma sa ha la rı üze rin de ge liş ti ri len pek
çok mü da ha le bi çi min den fark lı ola rak; Tür ki ye’de, kent sel dö nü -
şüm de yin ce akıl la ra ‘ge ce kon du böl ge le ri nin dö nü şü mü’ ge li yor.
Kent sel dö nü şü mün do ğa sı na ay kı rı ola rak, kent le rin fark lı so run la -
rı na kar şı ge nel lik le tek ve ay nı çö züm ler uy gu la nı yor. Kent sel dö -
nü şüm ça lış ma la rı na ne den oluş tu ran so run lar, fi zik sel me kâ nın
dö nü şü mü ne in dir ge nir ken, yer le şi me iliş kin eko no mik, sos yal ve
kül tü rel bo yut lar ge nel lik le dik ka te alın mı yor.[6]

1.3 Kent sel Dö nü şü mün He def le ri
Kent sel dö nü şüm, fa ali yet ala nı ve do ğa sı ge re ği, mev cut şeh rin ya -
pı sı na ve bu ra da ya şa yan in san la rın fi zik sel, sos yal ve eko no mik ge -
le ce ği üze ri ne ve bu na bağ lı ola rak da ken tin bü tün ge le nek le ri ne
et ki ede bil mek te dir. Bu ne den le, bü tün plan la ma ça lış ma la rın da,
sos yo log, eko no mist, mü hen dis, mi mar, şe hir plan cı ve pey zaj mi -
mar gi bi fark lı di sip lin le rin bir lik te ça lış ma sı ge rek mek te dir.[5]
Kent sel dö nü şüm, beş te mel ama ca hiz met et mek üze re ta sar lan -
ma lı dır.
1. Ken tin fi zik sel ko şul la rı ile top lum sal so run la rı ara sın da doğ ru -
dan bir iliş ki ku rul ma lı dır. Ke za, kent sel alan la rın çö kün tü ala nı ha -
li ne gel me sin de ki en önem li ne den ler den bi ri si top lum sal çök me ya
da bo zul ma dır. Kent sel dö nü şüm pro je le ri, te mel de top lum sal bo -
zul ma nın ne den le ri ni araş tır ma lı ve bu bo zul ma yı ön le ye cek öne ri -
ler de bu lun ma lı dır.
2. Kent sel dö nü şüm; kent do ku su nu oluş tu ran bir çok öğe nin fi zik -
sel ola rak sü rek li de ği şim ih ti ya cı na ce vap ver me li dir. Bir baş ka de -
yiş le, kent sel dö nü şüm pro je le ri ken tin hız la bü yü yen, de ği şen ve
bo zu lan do ku sun da or ta ya çı kan ye ni fi zik sel, top lum sal, eko no mik,
çev re sel ve alt ya pı sal ih ti yaç la ra gö re, kent par ça la rı nın ye ni den
ge liş ti ril me si ne ola nak sağ la ma lı dır.

3. Kent sel re fah ve ya şam ka li te si ni ar tı rı cı bir eko no mik kal kın ma
mo de li/yak la şı mı nı or ta ya ko nul ma lı dır.
4. Fi zik sel ve top lum sal bo zul ma nın ya nı sı ra, kent sel alan la rın çö -
kün tü böl ge le ri ha li ne gel me si nin önem li ne den le rin den bi ri si de, bu
alan la rın eko no mik can lı lık la rı nı yi tir me si dir. Kent sel dö nü şüm pro -
je le ri, fi zik sel ve top lum sal çö kün tü alan la rı ha li ne ge len kent par -
ça la rın da eko no mik can lı lı ğı ye ni den ge ti re cek stra te ji le ri ge liş tir -
me yi ve böy le ce kent sel re fah ve ya sam ka li te si ni ar tır ma yı amaç -
la ma lı dır.
5. Kent sel alan la rın en et kin bi çim de kul la nı mı na ve ge rek siz kent -
sel ya yıl ma dan ka çın ma ya yö ne lik stra te ji le rin or ta ya ko nul ma sı dır.

Kent sel Dö nü şüm pro je le rin de böl ge nin so run la rı ve po tan si yel le ri -
nin ni te li ği ne bağ lı ola rak, bu he def ler den bi ri ve ya bir ka çı ön pla -
na çı ka bil mek te dir.[7]

1.4 Kent sel Dö nü şüm Yön tem le ri
Kent sel dö nü şüm, mev cut kent ya pı sı nın ye ni len me si için ya pı lan
uy gu la ma la rı için de top la yan ge nel bir kav ram dır. An cak, bu uy gu -
la ma bi çim le ri nin ta nım lan ma sın da pek çok fark lı gö rüş or ta ya çık -
mak ta dır. Bu nun en önem li ne de ni, dün ya nın fark lı ül ke le rin de ki bi -
lim in san la rı nın çe şit li isim ler le ta nım la dı ğı bu uy gu la ma bi çim le ri -
nin Türk çe ye uyar lan ma sın da ya şa nan ter mi no lo ji kar ma şa sı dır.
Kent sel dö nü şü mün için de ba rın dır dı ğı do kuz fark lı uy gu la ma bi çi -
mi aşa ğı da özet len mek te dir:

Ye ni le me (re ne wal): “Ge rek yer leş me dü ze ni, ge rek se mev cut ya -
pı la rın du ru mu ba kı mın dan ya şa ma ve sağ lık ko şul la rı nın iyi leş ti ril -
me si ola na ğı bu lun ma yan alan lar da ki ya pı la rın tü mü nün ve ya bir
bö lü mü nün or ta dan kal dı rı la rak ye ni den imar edil me si” ye ni le me
ola rak ta nım lan mak ta dır.[8] 
Sağ lık laş tır ma (re ha bi li ta ti on): “Es ki kent do ku su nun ve çö kün tü
alan la rı nın kıs mi ye ni le me ile kul la nı ma açıl ma sı” ola rak ifa de edil -
mek te dir.[9]
Ko ru ma (con ser va ti on): “Top lu mun geç miş te ki sos yal ve eko no mik
ko şul la rı nı, kül tü rel de ğer le ri ni yan sı tan fi zik sel ya pı sı nın, ya şa nan
de ği şim ve ge li şim ler ne de niy le yok ol ma sı nın en gel len me si,  kent -
sel do ku nun çağ daş ya şam la bü tün leş ti ril me si, kül tü rel var lık la rın
top lu ma fay da lı, eko no mik ve iş lev sel ko şul lar la sağ lık laş tı rıl ma sı”
şek lin de ta nım lan mak ta dır.[10]
Ye ni den can lan dır ma (re vi ta li za ti on): “Es ki can lı lı ğı nı kay bet miş
kent sel alan la rın, özel lik le de ta ri hi kent mer kez le ri nin alı na cak sos -
yal ön lem ler le ye ni den can lı lık ka zan ma sı nı sağ la mak” şek lin de ta -
nım lan mak ta dır.[9]
Ye ni den ge liş tir me (re de ve lop ment): “Eko no mik ve ya pı sal özel lik -
le ri, iyi leş ti ril me si ne im kan ver me ye cek öl çü de kö tü leş miş olan alt
ge lir grup la rı nın ko nut la rı nın yı kıl ma sı ve bun la rın oluş tur du ğu kent
bö lüm le ri nin ye ni bir ta sa rım dü ze ni için de ge liş ti ril me si” ola rak ta -
nım lan mak ta dır.[8]
Dü zen le me (im pro ve ment): “Bir ken tin, bir ka sa ba nın tü mü nün ve -
ya bir yer le şim ye ri nin bir bö lü mü nün ken di li ğin den ge liş me si ne en -
gel ol mak, bu ge liş me ye top lum ya ra rı na bi çim ver mek ama cıy la,
yer le şim ye ri nin iş lev le riy le top rak kul la nı mı ara sın da bir iliş ki kur -
ma yı ön gö ren, ge le ce ğe dö nük ka mu sal bir ey lem tü rü” ola rak ta -
nım lan mak ta dır.[8]
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Te miz le me (cle aran ce): “Alt ge lir grup la rı nın ya şa dı ğı böl ge ler de ki
ko nut la rın ve di ğer ya pı la rın sağ lı ğa ay kı rı ni te lik le ri nin gi de ril me si”
şek lin de ta nım lan mak ta dır.[8]
Ye ni den Üre tim (re ge ne ra ti on): “Ta ma men yok ol muş bo zul muş,
köh ne miş alan la rın ye ni den üre til me si, ola rak ifa de edil mek te dir.
Ka li te nin yük sel til me si: “Uy gu la ma ala nın da ya şa yan la rın sos yo-
eko no mik açı dan sta tü ve ya şam ka li te le rin de önem li öl çü de de ği -
şik lik ya şan ma dan; fi zik sel çev re nin iyi leş ti ril me si” ola rak ifa de edil -
mek te dir.
Soy lu laş tır ma:“Sos yo-kül tü rel açı dan bo zul muş, köh ne miş, do la yı -
sıy la fi zik sel çev re si de bo zul muş alan lar da, özel lik le de ta ri hi kent
par ça la rın da sos yal ya pı nın ge liş ti ril me si” ola rak ifa de edil mek te dir.

2. Kent sel Dö nü şüm Yön tem le rin de Ener ji
Ve rim li li ği Uy gu la ma la rı nın İr de len me si 
İl gi li kent sel dö nü şüm pro je sin de ön ce lik li ola rak risk li bi na nın tes -
pi ti ya pıl ma sı ge re kir. Çev re ve Şe hir li ği nin il gi li web si te sin de ko nu -
ya yet ki li ku rum, ku ru luş, be le di ye, üni ver si te ler ta nım lan mış tır.[12]
Kent sel dö nü şüm de mev cut kent ya pı sı nın re viz yo nun da,  bil di ri de
bah se di len 9 fark lı uy gu la ma bi çi min den Ye ni le me (re ne wal), Ye ni -
den ge liş tir me (re de ve lop ment), Te miz le me (cle aran ce), Ye ni den
Üre tim (re ge ne ra ti on), ağır lık lı ola rak mev cut ko nut sto ğu nun ye ni -
len me si ça lış ma la rı nı kap sa ma sı ne de ni ile ye ni üre ti len pro je le rin
TS 825 Bi na lar da Isı Ya lı tım Stan dar dı kri ter le ri doğ rul tu sun da
plan lan ma sı zo run lu bir uy gu la ma dır. Bi na lar da Ener ji Per for man sı
Yö net me li ği ne gö re kent sel dö nü şü me uğ ra ya rak ye ni den ya pı lan
pro je ler de ener ji ve rim li li ği kri ter le ri baz alı na rak aşa ğı da ki ila ve
kri ter ler ta lep edil mek te dir. 

Mi ma ri Pro je Ta sa rım la rı ve Uy gu la ma Kri ter le ri
• Bi na nın bu lun du ğu ko num; gü neş, nem ve rüz gar et ki si dik ka te alı -
na rak ısıt ma, so ğut ma, Ha va lan dır ma ve ay dın lat ma im kan la rın dan
en üst dü zey de ya rar la nıl ma lı dır.
• Ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rı kul la nı mı araş tı rıl ma lı dır.
• Mi ma ri uy gu la ma pro je si ve sis tem de tay la rı, ısı ya lı tım pro je sin -
de ki mal ze me ler ve nok ta de tay la rı ile bü tün lük sağ la ma lı, ısı ya lı tı -
mın da sü rek li li ği sağ la ya cak şe kil de, ça tı du var, du var pen ce re, du -

var ta ban ve ta ban dö şe me du var bi le şim de tay la rı nı içer me li dir.
• Isı kay be den dü şey dış yü zey le ri nin top lam ala nı nın %60’ı ve üze -
rin de ki oran lar da cam la ma ya pı lan bi na lar da pen ce re sis te mi nin ısıl
ge çir gen lik kat sa yı sı nın (Up) 2,1 W/m2K’den bü yük ol ma ya cak şe -
kil de ta sa rım lan ma sı ve di ğer ısı kay be den bö lüm le ri nin ısıl ge çir -
gen lik kat sa yı la rı nın TS 825 stan dar dın da tav si ye edi len de ğer ler -
den %25 da ha kü çük ol ma sı nın sağ lan ma sı du ru mun da, bu bi na lar
TS 825 stan dar dı na uy gun ola rak ka bul edi lir. Söz ko nu su bi na lar
için ısı ya lı tım pro je si ve he sap la ma lar ay nen ya pı lır, bu he sap la ma -
lar içe ri sin de yu ka rı da ki be lir ti len şart la rın ye ri ne ge ti ril di ği ay rı ca
gös te ril me li dir.
• Her bir ik lim böl ge si için bi na ka bu ğu nu oluş tu ran; ısı tı lan ha cim le -
ri ayı ran du var, dö şe me ve ta ban ile ta van ve ça tı lar için alı na cak “U”
de ğer le rin den her han gi bi ri ve ya bir ka çı nın tav si ye edi len de ğer ler -
den %25 da ha bü yük ol ma sı du ru mun da, di ğer “U” de ğer le rin den
bi ri ve ya bir ka çı için se çi le cek de ğer/de ğer ler, stan dart ta tav si ye
edi len de ğe rin/de ğer le rin %25’in den da ha dü şük ol ma ma lı dır. Bu
du rum, tav si ye edi len de ğer le rin %25’in den da ha dü şük de ğer le rin
se çi le rek uy gu lan ma sı na en gel ol maz. An cak be lir ti len bu özel du -
rum se be biy le, bi na nın ısı kay be den söz ko nu su ya pı bi le şen le rin den
her han gi bi ri nin ve ya bir ka çı nın tav si ye edi len de ğe rin/de ğer le rin
%25’in den da ha dü şük ola rak uy gu lan ma sı du ru mun da bi le, TS 825
stan dar dın da ve ri len he sap la ma yön te mi içe ri sin de kul la nı la cak olan
de ğer için, tav si ye edi len de ğe re gö re %25 ora nın da dü şük ola rak
ta sa rım lan dı ğı var sa yı la rak he sap la ra yan sı tı lır.

• Ye ni ya pı la cak bi na lar için ısı ya lı tım ra po ru ha zır lan dı ğı du rum lar -
da,  iç yü zey den dış yü ze ye doğ ru oluş tu ru lan kat man da ki ya pı ve
ısı ya lı tım mal ze me le ri, giy dir me cam cep he nin iç yü ze yin de ki ca ma
ya pış tı rı lan film ta ba ka sı nın ısıl ge çir gen lik kat sa yı sı, giy dir me cam
cep he li bi na nın bu lun du ğu ik lim böl ge sin de ki TS 825 stan dar dın da
tav si ye edil miş olan ısıl ge çir gen lik kat sa yı sın dan bü yük ola maz.

• Ye ni ya pı la cak bi na lar da; ısıt ma ve so ğut ma sis tem le ri nin ta sa rım
ve uy gu la ma sı kri ter le ri 2 hu su sa gö re plan la nır. Top lam kul la nım
ala nı nın 1.000 m’den bü yük ol ma sı ha lin de mer ke zi ısıt ma sis te mi
ya pı lır. Mer ke zi ısıt ma ve/ve ya kul la nım ala nı 250 m2’nin üs tün de
olup bi rey sel ısıt ma sis te mi ne sa hip gaz ya kıt kul la nı lan bi na lar da;
yo ğuş ma lı tip ısı tı cı ci haz lar kul la nı lır. Mer ke zi ısıt ma sis te mi ile ısı -
tı lan bi na lar da, sı cak lık kon trol ekip man la rı ile ısı mer ke zin de iç
ve/ve ya dış ha va sı cak lı ğı na bağ lı kon trol ekip man la rı nın kul la nıl -
ma sı zo run lu dur. Bi na la rın ısıt ma te si sa tın da kul la nı lan pom pa
grup la rı, za ma na, ba sın ca ve ya akış kan de bi si ne gö re de ğiş ken de -
vir li se çi lir.

• Kent sel dö nü şüm sü re ci ne uğ ra mış ka mu ya pı la rı ön ce lik li ol mak
üze re tüm ya pı lar da ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rı nın kul la nı mı ve
ko je ne ras yon sis tem le ri ter cih edil me li dir. Top lam in şa at ala nı en
az 20.000 m2’nin ta sa rı mın da ko je ne ras yon sis tem le ri nin uy gu la -
ma im kan la rı ana liz edi lir. İn şa at ma li ye ti nin yüz de onu nu geç me -
yen uy gu la ma lar ya pı lır. Ye ni ya pı la cak olan ve kul la nım ala nı 1.000
m’nin üze rin de ki otel ler, has ta ne ler, yurt lar ve ben ze ri ko nak la ma
amaç lı ko nut ha ri ci bi na lar ile spor mer kez le rin de ki mer ke zi ısıt ma
ve sıh hi sı cak su sis tem le rin de gü neş ener ji si top la yı cı la rı ile sis te -
min des tek len me si zo run lu dur.
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• Bi na lar da Ener ji Per for man sı Yö net me li ği’nde ön gö rü len bü tün
mi ma ri, me ka nik, elek trik ve ay dın lat ma sis tem le ri ile il gi li ko nu lar -
da Ener ji Kim lik Bel ge si dü zen le me ye yet ki li ku ru luş lar so rum lu lu -
ğun da, sis tem ler, il gi li ra por da be lir ti len pe ri yot lar da ve il gi li stan -
dart lar da be lir ti len ve sis te min ge rek tir di ği pe ri yo dik kon tro le, tes -
te ve ba kı ma ta bi tu tu lur. Sis tem le rin ve rim li li ği sağ la nır.

Ener ji Kim lik Bel ge si
Bi na la rın ener ji ih ti ya cı, ener ji tü ke tim sı nı fı, ya lı tım özel lik le ri, ısıt -
ma/so ğut ma sis tem le ri nin ve ri mi ko nu la rı nın bel ge len di ril me si ni
sağ la yan, Ener ji Kim lik Bel ge si ver me ye Yet ki li Ku ru luş ta ra fın dan
ha zır la nan ve il gi li ida re ce onay la nan ev rak tır. Ye ni bi na lar için ya -
pı kul lan ma izin bel ge si nin ay rıl maz bir par ça sı dır. Top lam kul la nım
ala nı 1.000 m2 üze rin de olan mev cut bi na lar için ha zır la nır. Ener ji
Kim lik Bel ge si’ nin bir nüs ha sı bi na sa hi bi, yö ne ti ci si, yö ne tim ku ru -
lu ve/ve ya ener ji yö ne ti ci sin ce mu ha fa za edi lir, bir nüs ha sı da bi na
gi ri şin de ra hat lık la gö rü le bi le cek bir yer de ası lı bu lun du ru lur. Ay rı -
ca bi na ve ya ba ğım sız bö lüm sa tıl dı ğın da ve ya ki ra ya ve ril di ğin de,
mal sa hi bi ta ra fın dan alı cı ve ya ki ra cı ya bi na nın Ener ji Kim lik Bel ge -
si de ve ri lir.

3. Kent sel Dö nü şüm Yön tem le rin de Ener ji Ve rim -
li li ği Uy gu la ma la rı nın İs tan bul Öl çe ğin de İr de len -
me si 
Kent sel Dö nü şüm yön tem le ri kap sa mın da,  Tür ki ye ge ne lin de 20
yıl da 14 mil yon ko nu tun el den ge çi ril me si plan lan mak la bir lik te, dö -
nü şüm ön ce lik li ola rak risk li alan lar ola rak gö rü len İs tan bul il çe le -
rin den Av cı lar, Zey tin bur nu, Üm ra ni ye ve Pen dik il çe le rin den baş -
la ya rak İs tan bul ve tüm Tür ki ye öl çe ği ne ya yıl ma sı plan la nı yor. Dö -
nü şü mün Tür ki ye'ye ma li ye ti nin 350-400 mil yar do lar ol ma sı bek -
le nir ken, bu ra ka mın 100 mil yar do lar lık bir bö lü mü ise İs tan bul'a ait
ol ma sı ön gö rü lü yor.[12] 

Kent sel dö nü şü mün be ra be rin de ge ti re ce ği ener ji 
ve rim li li ği ne yö ne lik uy gu la ma lar dan ba zı la rı özet le;

• Bi na lar da ısı ve gü rül tü ya lı tı mın dan son ra su ya lı tı mı da zo run lu
ha le gel me si ve ya pı nın eko no mik öm rü nü uza tan su ya lı tı mı na iliş -
kin ge rek li ted bir le rin alın ma ma sı du ru mun da ya pı kul lan ma iz ni
ve ril me me si

• Afet ris ki al tın da ki alan la rın dö nüş tü rül dü ğü böl ge ler de, çöp le rin
da ha sağ lık lı top lan ma sı ve gö rün tü kir li li ği nin ön len me si için çöp
kon tey ner le ri nin yer al tı na ko nul ma sı 
• Dö nü şüm kap sa mın da in şa edi le cek ev ler de, la va bo ke na rı na, atık
bit ki sel yağ la rın dö kü le bi le ce ği ay rı bir ka nal ya pıl ma sı 

şek lin de ön gö rül mek te dir. 

So nuç
Öne mi her ge çen gün ar tan ve yay gın bir uy gu la ma ala nı bu lan
kent sel dö nü şüm uy gu la ma la rı hem sos yal hem de tek nik ba kım -
dan de tay lı ola rak ir de len me si ve sor gu lan ma sı ge re ken pro je ler -
dir. Dö nü şüm alan la rın da ya şa yan in san la rın alış tık la rı ya şam alan -

la rın dan ay rıl ma sı ve ken tin uzak böl ge le ri ne tah li ye si risk ler ta şı -
mak la be ra ber, mev cut sto ğun ye ni len me si ve ener ji ve rim li li ği ko -
nu sun da ki kat kı la rı se be bi ile bü yük bir fır sat ola rak da de ğer len di -
ril me li dir.

İs tan bul öl çe ğin de ya pıl ma sı plan la nan kent sel dö nü şüm pro je le ri
ön ce lik le ilk 5 yıl lık plan da yak la şık ola rak 300.000 adet bi na,  20
yıl da ise 2 mil yon ko nu tun ye ni len me si ni kap sa ma sı se be bi ile va de
so nun da ül ke eko no mi si ne en az 300 mil yar do lar lık eko no mik fay -
da sağ lan ma sı bek len mek te dir. Bu de ğer ler ül ke öl çe ğin de dü şü nü -
le cek olur sa sağ la na cak eko no mik fay da nın bo yut la rı da ha iyi an la -
şı la bi lir. Tür ki ye’de son dö nem de gün de me gel miş olan kent sel dö -
nü şüm uy gu la ma la rın da, bu tü ke ti min azal tıl ma sı fır sa tı ener ji ve -
rim li li ği ne da ya lı ön lem ler ile des tek le nir ise, uzun va de de tüm top -
lum için da ha kon for lu, çev re için da ha du yar lı bi na lar yap ma fır sa -
tı nı el de ede bi li riz. Dep rem ris ki göz önü ne alın dı ğın da ise kent sel
dö nü şü müm sağ la ya ca ğı fay da ya pa ha biç mek müm kün ol ma ya -
cak tır. 

Öz ge Si pa hi oğ lu 
1979 yı lı İs tan bul do ğum lu dur. 1997 yı lın da An tal ya Ana do lu Li se si,
2001 yı lın da Ye di te pe Üni ver si te si Mü hen dis lik ve Mi mar lık Fa kül te -
si Mi mar lık Bö lü mü nü Burs lu oku ya rak de re ce ile bi tir miş tir. Ay nı
Üni ver si te den 2007 yı lın da İn gil liz ce İş let me bö lü mün de Yük sek Li -
san sı nı yi ne burs lu ve de re ce ile ta mam la mış tır.2001 yı lın dan iti ba -
ren in şa at sek tö rün de sa tış ve pa zar la ma ala nın da çe şit li po zis yon -
lar da ça lış mak ta olup, ha len Mar dav Ya lı tım fir ma sın da Grup Ürün
ve Ku rum sal İle ti şim Mü dür lü ğü gö re vi ni yü rüt mek te dir. Ev li ve bir
ço cuk an ne si dir. 

KAY NAK LAR
1. Mil li Pro dük ti vi te Mer ke zi’nin ko nu ya iliş kin çe şit li ya yın la rı
(http://www. mpm.org.tr)
2. TMMOB Ener ji Ça lış ma Gru bu, “Ener ji nin Ve rim li Kul la nı mı na Yak la -
şım lar” Bil di ri si 
3. Kı lıç, C. (2007) “Kü re sel Isın ma ve Ener ji Prob le mi”, Johns Hop kins
Üni ver si te si Fi zik Bö lü mü
4. http://www.usak.org.tr/ma ka le.asp?id=735
5.http://www.ar ki te ra.com/g67-kent sel-do nu sum.html?ye -
ar=&aID=792
6. http://www.ar ki te ra.com/ha ber_23053_tur ki ye-de-kent sel-do nu su -
mun-ta ni mi-ne dir.html
7. Ro berts, P. (2000), The evo lu ti on, de fi ni ti on and pur po se of ur ban
re ge ne ra ti on. P. Ro berts ve H. Sykes, (Ed.), Ur ban re ge ne ra ti on a hand -
bo ok .Lon don: SA GE Pub li ca ti ons.
8. Ke leş, R. (1998), Kent bi lim Te rim le ri Söz lü ğü, İm ge Ki ta be vi Ya yın la -
rı, An ka ra.
9. Şa hin, S. Z. (2003), İmar Pla nı De ği şik lik le ri ve İmar Hak la rı Ara cı lı -
ğıy la Ya nıl tı cı (Pseu do) Kent sel Dö nü şüm Se nar yo la rı: An ka ra Al tın dağ
İl çe si Ör ne ği, Kent sel Dö nü şüm Sem poz yu mu Bil di ri ler Ki ta bı, Yıl dız
Tek nik Üni ver si te si Ba sım-Ya yın Mer ke zi, İs tan bul.
10. Po lat, S., Dos toğ lu, S., (2007), “Kent sel Dö nü şüm Kav ra mı Üze ri ne
Bur sa’da Kü kürt lü Ve Mu dan ya Ör nek le ri” Ulu dağ Üni ver si te si Mü hen -
dis lik-Mi mar lık Fa kül te si Der gi si, Cilt 12, Sa yı 1, Bur sa.
11. http://www.csb.gov.tr/gm/alt ya pi/in dex.php?Say fa=il ler
12. http://www.ntvmsnbc.com

100.SAYI1-42ilknur:Layout 1  4/29/13  3:59 PM  Page 89



Şan ti ye Adı: Kadıköy- Kartal Metro Hattı, Ayrılıkçeşme 

İstasyonu İkmal  İnşaatı Su Yalıtımı

Ana Yük le ni ci: Haydar Sezen İnşaat

Yük le ni ci Fir ma: İdeal Yapı

Kul la nı lan Mal ze me ler: BTM Polyplan UG 2 mm PVC örtü, 

geotekstil keçe

y gu la ma De ta yı: Stan dart uy gu la ma dı şın da Top –

Down (yu ka rı dan aşa ğı ya in şa at) ola rak ya pı lan is -

tas yon ik mal in şa atın da, fo re ka zık lar üze ri ne 35 –

40 yo ğun luk ta püs kürt me po li üre tan ile düz gün  bir yü zey el -

de edi lince ye ka dar uy gu lan dı.  Üst dö şe me hi za sın dan iti ba -

ren 500 gr/m2 geo teks til ke çe me ka nik sa bit le me ya pı la rak

asıl dık tan son ra su ya lı tı mı nı ya pa cak olan PVC esas lı BTM

Poly plan UG 2 mm ör tü ile 10 cm bi ni ya pı la rak dü şey yü zey ler

kap la ndı. Ör tü le rin ek yer le rin de ro bot kul la nı la rak çift sı ra di -

kiş kay na ğı ile bi ni kı sım la rı bir leş ti ril di. Ek yer le rin de kay nak

tes ti ya pıl dık tan son ra üze ri ne tek rar 500 gr/ m2 geo teks til

ke çe ası la rak su ya lı tım iş le mi ta mam lan dı. Per de ler de ya pı lan

bu uy gu la ma ay nı za man da ze min de de uy gu lan dı. Top lam su

ya lı tı mı ala nı yak la şık 22.500 m2’dir. Bu is tas yo nun en bü yük

özel li ği Mar ma ray ile Kar tal–Ka dı köy met ro su nun ke si şim (yol -

cu ak tar ma) is tas yo nu ol ma sı dır.

Tür ki ye de eko no mik ve sos yal kal kın ma için ça lı şan ve top lam 12
şe hir 27 il çe de 9500 sa na yi ci ve işa da mı na hiz met ve ren Ege ve
Ba tı Ak de niz Sa na yi ci ve İş Adam la rı Fe da ras yo nu (ESİ DEF), ya lı -
tım sek tö rü nün li de ri Le vent Ürk mez’i ko nuk et ti. Ya lı tım da ön cü
iş ada mı Le vent Ürk mez, ESİ DEF’e ko nuk ola rak pek çok sek tör de
yer alan iş ada mı na, edin di ği bil gi ve tec rü be le ri an la ta rak ba şa rı -
la rı nı na sıl ka zan dı ğı nı an lat tı:  “1971 yı lın da ku ru lan Le vent İzo las -
yon ad lı ma ğa za mız da ilk işi me baş la dım. Ya lı tım sek tö rü nün dün -
ya da ve Tür ki ye’de bü yük önem arz ede ce ği ni bi li yor dum. Ener ji
ta sar ru fu nun ısı ya lı tı mı ile, dep re min ise su ya lı tı mıy la olan iliş ki -
si ni na sıl an la ta bi li rim di ye dü şü nür ken her şe yi sı ra ya ko ya rak
iler le dim. Ye şil yurt’ta ka ğıt üre ti mi miz le bir lik te ka ğıt sat tı ğı mız
yer de za man içe ri sin de bo ya ve ya lı tım mal ze me le ri nin sa tış la rı na
baş la dım. Mev cut bil gi le rim le yurt dı şı nı kar şı laş tır dı ğım da, dün ya
stan dart la rın da mal ze me ler üre til di ği ni gör düm. İlk ola rak yap ma -
mız ge re ke nin İz mir’de bir iş ada mı ol mak ve bu mal ze me le ri Tür -
ki ye’ye yay mak ol du ğu nu dü şün düm. 1978 yı lın da An ka ra’da, da -
ha son ra sın da İs tan bul’da bir iş ye ri aça rak ya lı tım mal ze me le rin
Tür ki ye’de ki sa tış la rı nı en iyi şe kil de ger çek leş tir me ye baş la dık.
İzo cam, DYO ve bir İş Ban ka sı iş ti ra ki olan Ya lı tım Cam El yaf’ın şir -
ke ti BTM’nin (Bi tüm lü Tec rit Mal ze me le ri) ba yi si ol duk.  So nuç ta
BTM’nin yüz de 75’lik ci ro su nu ya par ha le gel dik. Ça lış ma la rı mı zın
te me lin de ise dü rüst lük, sö zü mü zün ar ka sın da dur mak var dı. Ha -

ya tı mız da bun la rı pren sip
edi ne rek ba şa rı ya ulaş tık.
Pes et me dik, bir şe yi is ti -
yor sak so nu na ka dar git -
tik. Önem li olan ba şa rı yı
is te mek ve işi ni zi sev mek -
tir.  1973 yı lın da Ke mal pa -
şa’da ka ğıt fab ri ka sı nı ku -
rup, 40 ki şi lik bir kad roy la
işe baş la dık. BTM’yi ise 1986 yı lın da sa tın al dık. Şim di BTM’de 240
ki şi ça lı şı yor. Böy le ce,  Ke mal pa şa’da ilk sa na yi ya tı rım la rı ya pıl -
ma ya baş la dı. 
Asıl he de fi miz Av ru pa stan dart la rın da mal ze me üret mek ti.  Av ru -
pa Bir li ği ile iş bir li ği ya pa rak mo der ni ze edil miş bir stan dart oluş -
tur mak ama cıy la bir ekip kur dum.  Bu ekip yurt dı şın da bir çok fab -
ri ka ile gö rüş tü, bu gö rüş me ler so nun da bu ra da ki tek no lo ji hak kın -
da bil gi sa hi bi ol duk. Bu es na da it ha lat ya pıl ma ya ça lı şan bu tek no -
lo ji ürün le ri nin Tür ki ye’ye gi ri şi ne en gel ola rak bir il ki ba şar dık. Ve
pek çok ki tap ta gö rü le cek tir ki su ya lı tım ör tü sü nü  ilk de fa BTM
üret miş tir. BTM, ya lı tım sek tö rü ne pek çok kat kı yap mış ve ön cü
ol muş tur. Su ya lı tı mı de nin ce BTM şu an da uz man, oto ri te ve sö zü
ge çen bir ku ru luş tur.” 

Levent Ürkmez, ESİDEF’te
Başarı Yolculuğunu Anlattı 

U
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İbrahim Duran
BTM AŞ Yetkili Satıcısı

İdeal Yapı

BTM Polyplan Kadıköy-Kartal
Metro Hattı Uygulaması
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ro fes yo nel le rin se çi mi Al sec co, 27 Şu bat’ta Er zin can Grand
Si may Otel’de de ne yim le ri ni mi mar, mü hen dis ve mü te ah hit -
ler ile pay la şa rak, şe hir de ve böl ge de ısı ya lı tı mı nın öne mi ni

ak tar dı. Al sec co Mar ka Yö ne ti ci si Gül çin Bu run ca ta ra fın dan ya pı lan
su num da ısı ya lı tı mı, ener ji kim lik bel ge si gi bi ko nu lar ile bir lik te Al -
sec co'nun ürün ga mı hak kın da de tay lı bil gi ler ak ta rıl dı. Se mi ner de
ka tı lım cı la rın özel lik le il gi si ni çe ken ko nu la rın ba şın da; Al sec co'nun
dis tri bü tör lü ğü nü üst len di ği Ino tec sı va ma ki ne le ri ve ısı ya lı tım sis -
tem le rin de ma ki ne li uy gu la ma lar ol du.Gül çin Bu run ca: "Kon van si yo -
nel sis tem ler ile 5 us ta gün de or ta la ma 250-300 m2 ala nın ısı ya lı tım
sı va sı nı ya pa bil mek te dir. Ino tec sı va ma ki ne le ri ile yi ne ay nı 5 us ta
gün de 1000 m2'nin üze rin de ala nın sı va iş le mi ni ta mam la mak ta dır."
Di ye rek İno tec sı va ma ki ne le ri nin uy gu la ma için öne mi ni ak tar dı.

Ya lı tım uy gu la ma la rı ko nu sun da içe ri ği ge liş ti ril miş ürün le re önem
ve ren Al sec co, 2012 yı lı so nun da lans ma nı nı ger çek leş tir di ği ye ni dış
cep he ısı ya lı tım sis tem le ri Al pro tect Car bon ve Al pro tect No va baş -
ta ol mak üze re ye ni kap la ma çö züm le ri ile fark ya ra tan cep he ler
sun ma ya de vam edi yor.

illi Boya Yalıtım markası Capatect, ısı yalıtımındaki uzmanlığı ve
tecrübesinin yanı sıra modern teknolojisiyle de kullanıcılarına
güven vaat ediyor. 10 yıllık garanti altında olan ürünler, 2 yıllık

sigorta ayrıcalığıyla tüketicilere sunuluyor. Tüketicilerin, ısı yalıtım
konusunda dikkat etmeleri gereken en önemli konunun kalite ve ürün
garantisi olduğuna dikkat çeken Filli Boya Yalıtım yetkilileri konuyla ilgili
şu açıklamalarda bulundular:  “Kalitesiz malzemelerle yapılan ısı
yalıtımında tasarruf sağlamak mümkün olmadığı gibi, masraflardaki
artış da kaçınılmaz oluyor. Capatect Isı Yalıtım Sistemi kullanılan binalar-
da ise, hem binadaki ailelerin doğalgaz ve elektrik faturalarında düşüş
sağlanıyor, hem de bina sahipleri için yalıtım, yatırıma dönüşüyor. Filli
Boya Yalıtım, üstün performanslı Capatect Isı Yalıtım Sistemi’yle
binalardaki ısı kaçaklarını engelleyip bina ömrü boyu enerji tasarrufunu
garanti ediyor. Üstelik bu tasarruf ile, 2-3 yıl içerisinde ısı yalıtımı için
harcanan masrafı amorti edilebiliyor. Capatect Isı Yalıtım Sistemi, elde
edilecek tasarruf oranını yükseltirken, sistemin kendisini amorti edeceği
süreyi ise kısaltıyor. Filli Boya Yalıtım Capatect Isı Yalıtım Sistemi’nin
ürün kalitesini, uygulamanın uzmanı Filli Boya bayileri tarafından
Capatect Teknik Şartnamesi’ne uygun olarak tatbik edilmesi koşulu ile
10 yıl boyunca garanti ediyor. Ayrıca uygulamanın yapıldığı süre boyun-
ca (azami 6 ay) ve sonrasında 24 ay boyunca tüm risklere karşı sigor-
talıyor. Filli Boya Yalıtım, Türkiye’de TS EN 13499 ısı yalıtım sistemi stan-
dardına uygunluk belgesine ve Avrupa teknik onay kuruluşu “EOTA”
tarafından verilen ETAG 004 uygunluk belgesine sahip olan Capatect Isı
Yalıtım Sistemi’nin, ısı yalıtım levhasından yapıştırıcısına, sıvasına, son
kat kaplama ve boya ürünlerine kadar tüm ana bileşenlerini Türkiye’nin
en büyük ve modern, Avrupa’nın ise sayılı tesislerinden biri olan Betek
Gebze Fabrikası ile 2012 yılında faaliyete geçen Betek Kayseri
Fabrikası’nda ISO 9001 kalite standardında üretiliyor.” 
Filli Boya Danışma Merkezi: 444 1 222

P

F

Cephe Uzmanı Alsecco’dan Profesyonellere Seminer Desteği

Capatect Isı Yalıtım Sistemi’nden 10 Yıl Ürün Garantisi 
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BAUMIT’den Fayans
Uygulamalarında
Profesyonel Çözümler 

ış cep he ısı ya lı tım sis tem le ri ala nı nın uz man mar ka sı

Bau mit, se ra mik ya pış tı rı cı la rı ve derz dol gu la rı ile ıs -

lak me kan la ra da uz man lı ğı nı yan sı tı yor. Bau mit’in ka -

li te li ve gü ven li ça lış ma fel se fe si ile ge liş ti ri len Bau mit se ra mik

ya pış tı rı cı la rı ve derz dol gu la rı, her alt yü zey ve fa yans bo yu -

tu için pro fes yo nel çö züm ler su nu yor. Bau mit’in iç me kan lar da

ter cih edi le bi le cek ürün le ri Bau mit Ba uma col Ba sic, Bau mit

Ba uma col Pro ve Bau mit Ba uma co Bi an co ola rak öne ri li yor.

C1TE sı nı fı Ba uma col Pro, se ra mik le rin iç me kan da ze min de ve

du var da ya pış tı rıl ma sın da kul la nı lı yor. Ça lış ma sü re si uza tıl dı -

ğı için uy gu la ma es na sın da kul la nı cı la rın işi ni ko lay laş tı rı yor.

Bau mit Ba uma col Fle xU ni, Ba uma col Flex top ve Ba uma col

Flex Mar mor iç dış me kan da, ze min de ya da du var da her tür lü

ka ro nun ya pış tı rıl ma sın da ter cih edi li yor. Ba uma col Fle xU ni,

yük sek ya pış ma mu ka ve met li, su ge çir me me ve don ma ma

özel li ği ge liş ti ril miş, dü şey de tu tun ma özel li ği ar tı rıl mış; özel -

lik le re no vas yon lar da mev cut fa yan sı kır ma dan, fa yans üs tü

fa yans uy gu la ma sın da kul la nı la bi len bir ürün. Flex (es nek) gru -

bun da ki bir di ğer ürün olan Ba uma col Flex Top, ça lış ma sü re si

uza tıl mış, su ge çir me me özel li ği ge liş ti ril miş, ağır ka ro lar da se -

ra mik üze ri se ra mik ya pış tır ma özel li ği ile ıs lak ha cim ler de de

kul la nı ma uy gun.

Ba uma col Flex Mar mor, özel lik le mer mer gi bi ağır taş la rın

ya pış tı rıl ma sın da kul la nı la bi le cek flex

(es nek) ya pış tır ma har cı.  Bem be yaz

bir ren ge sa hip olan ürün, cam tuğ -

la, açık renk mer mer ler, do ğal taş lar

ya da mo za ik uy gu la ma la rın da ra hat -

lık la ter cih edi le bi li yor. Bau mit

derz dol gu ürün gru bun da ise

24 fark lı renk se çe ne ği bu lu -

nu yor. Do na ve su ya da ya nık lı,

flex (es nek), yer ve du var lar da

kul la nı ma uy gun, CG2 sı nı fı yük sek mu ka -

ve met li derz dol gu har cı olan Ba uma col Pre mi um Fu ge, mut -

fak ta, ban yo da, te ras ta ve ya alt tan ısıt ma sis te mi ne sa hip me -

kan lar da ra hat lık la kul la nı la bi li yor.

Is lak ha cim ler de se ra mik uy gu la ma sı yap ma dan ön ce su izo -

las yo nun sağ lan ma sı son de re ce önem li. Bu ne den le iç me kan -

lar da ki ban yo, tu va let ve ya duş gi bi ıs lak ha cim le rin su ya lı tı mı

için Ba uma col Pro of ürü nün kul la nıl ma sı öne ri li yor. Kul la nı ma

ha zır, li kit su ya lı tım mal ze me si olan ürün, ek siz, tek par ça bir

su ya lı tım kat ma nı el de et mek için kul la nı lı yor. Dış me kan lar -

da ki ıs lak ha cim ler ya da te ras alan la rı için ise Ba uma col Pro -

tect ürü nü öne ri li yor.

D

BAU MIT Tür ki ye, Gü ral Sa pan ca Well ness &
Con ven ti on Otel’de ba yi le ri ile bu luş tu. Bau -
mit İş Or tak la rı Zir ve si 2013 “İle ri ye yö ne lik fi -
kir ler” kon sep ti al tın da ger çek leş ti ril di. Tür ki -
ye ge ne lin de ki 52 ba yi den yak la şık 100 ki şi nin ka tıl dı ğı top lan tı da,
2012 yı lı nın mar ka ve sek tör açı sın dan de ğer len dir me si ve 2013
he def le ri pay la şıl dı. Top lan tı nın açı lı şı nı Bau mit Tür ki ye Ge nel Mü -
dü rü Ba tu han Bes ler yap tı. Bes ler, 2012 yı lı nın ge nel de ğer len dir -
me si nin ya nı sı ra ye ni ya pı lan ma lar ve he def ler ko nu sun da bil gi ler
ak tar dı. Sek tör de bek le nen bü yü me nin öte sin de da ha yük sek bir
he de fe sa hip ol duk la rı nı be lir ten Ba tu han Bes ler, bu he de fe iyi bir
si ner ji içe ri sin de ula şa cak la rı na inan dı ğı nı di le ge tir di.

Ürün Mü dü rü Hü se yin Ün lü yol ise 2013’de sek tö re su nu la cak
ye ni Bau mit ürün le ri ile bil gi ler ak tar dı. Ya ra tı cı bir dış cep he
ta sa rı mı için son suz ola nak lar ya rat ma ya im kan ve ren Cre ativ -

Top ve  ye ni bo ya se ri si Bau mit Art li ne, Ya pı Fua rı ön ce sin de
ba yi ler le de tay lı şe kil de an la tıl dı. Top lan tı da ay rı ca pa zar la ma,
lo jis tik, fi nans ve üre tim mü dür le ri de ça lış ma lar hak kın da bil -
gi ler ve re rek yi ne 2013 için ya pı la cak ça lış ma la rı ko nu sun da
bil gi len dir me ler de bu lun du lar. Top lan tı ak şa mı ise Ga la Ye me -
ği ve Ödül Tö re ni ger çek leş ti ril di. 2012 yı lın da en yük sek ci ro -
ya ula şan ba yi le rin ödül len di ril di ği tö ren de, top tan cı ve uy gu -
la ma cı ba yi ka te go ri sin de ilk üçe gi ren ba yi ler ile “Se ra mik Ya -
pış tı rı cı la rı”, “Ma ki ne Sı va la rı” ve “Ha zır De ko ra tif Kap la ma”
ürün grup la rın da en yük sek to na ja ula şan ba yi le re de pla ket le -
ri su nul du.  Pla ket tö re ni nin ar dın dan eğ len ce li bir ge ce ile ga -
la ye me ği ta mam lan dı.

BAUMIT Türkiye,
Bayileri ile Buluştu
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ür ki ye’de bo ya pa za rı nın güç lü oyun cu su Po li san Bo -

ya, 10 yıl dan bu ya na üret ti ği su baz lı çiz gi bo ya la rı ile

dü şük ma li yet le tra fik gü ven li ği ne des tek olur ken, te -

miz bir çev re için kat kı sağ lı yor. Ma li ye ti ve çev re ye du yar lı lı -

ğıy la ön pla na çı kan su baz lı yol çiz gi bo ya la rı nın kul la nı mı yay -

gın la şır ken, son ola rak An tal ya Mu rat pa şa Be le di ye si, Po li san

Bo ya’nın ürün le ri ni ter cih et ti.

Po li san Bo ya, ku ru lu şun dan bu ya na fa ali yet le rin de çev re ye

kar şı so rum lu luk la rı nı her za man ön plan da tu tu yor. Ürün ça -

lış ma la rı nı ger çek leş ti rir ken sağ lık, çev re ve gü ven lik ko nu la rı -

nı dik ka te alan Po li san Bo ya ta ra fın dan 10 yıl dan bu ya na üre -

ti len yol üze rin de ge rek li olan her tür lü tra fik çiz gi ve işa ret le -

me le rin de kul la nı lan mat, su baz lı tra fik yol çiz gi bo ya sı, yük -

sek nem de, dü şük sı cak lık ta ve ha va sir kü las yo nu nun az ol du -

ğu yer ler de bi le iyi ku ru ma özel li ği ne sa hip.  Aşın ma ya kar şı di -

renç li, iyi ör tü cü lük sağ la yan, ge ce gö rü şü ar tı ran, çev re dos -

tu ürün, sol vent baz lı bo ya la ra gö re kul la nı mı da ha ko lay, ça -

lış ma şart la rın da da ha gü ven li. Uy gu la ma son ra sı su ile ko lay

te miz le ne bil me özel li ği ne sa hip olan bo ya, as falt ve be ton yü -

zey le re ya pış ma sı ve kir tut ma ma özel li ği ile sol vent baz lı bo -

ya la ra gö re da ha iyi. 

Ge ce, Sü rü cü le re Yo lu da ha İyi Gör me
Fır sa tı Sağ lı yor
Po li san Bo ya’nın üret ti ği bo ya lar, di ğer bo ya la ra gö re 2-3 kat

da ha ucu za mal olur ken, in san sağ lı ğı ve çev re açı sın dan en

za rar sız bo ya özel li ği ta şı yor. Ör ne ğin; 100 ki log ram lık sol vent

baz lı bo ya da 20 ki log ram ti ner bu lu nur ken, bu za rar lı mad de

aşı rı sı cak gün ler de bu har la şa rak ta bia tı ve çev re yi kir le te bi li -

yor. Su baz lı bo ya lar da ise bu har laş ma ol sa bi le çev re ye za rar

söz ko nu su ol mu yor. Su baz lı yol çiz gi bo ya la rı nın, sol vent baz -

lı la ra gö re gö rü nür lü ğü nün çok yük sek ol ma sı, ge ce se yir le rin -

de ve ka ran lık yol lar da sü rü cü le re yo lu da ha iyi gör me fır sa tı

sağ la ya rak, ka za ih ti ma li ni cid di oran da azal tı yor.

Tür ki ye’de Kul la nı mı Yay gın la şı yor
Tür ki ye’de yol çiz gi bo ya la rı nın en bü yük tü ke ti ci si yıl da 18 bin

ton alım ya pan Ka ra yol la rı Ge nel Mü dür lü ğü olu yor. Bu sı ra yı

bü yük şe hir be le di ye le ri ve Dev let Ha va Mey dan la rı İş let me si

ve as ke ri ha va alan la rı iz li yor. İs tan bul’da da kul la nı lan yol çiz -

gi si bo ya la rı nın yak la şık yüz de 70’inin ter mop las tik, yüz de

20’si nin çit kom po nent bo ya lar olur ken, Tür ki ye’de su baz lı

çiz gi bo ya la rı nın kul la nı mı gi de rek yay gın la şı yor. 

Po li san Bo ya’nın Su Baz lı Yol Çiz gi Bo ya la rı
10 Yıl dır Tü ke ti ci le rin Hiz me tin de
Po li san Bo ya 2003 yı lın dan bu ya na üret ti ği su baz lı yol çiz gi

bo ya la rı nı tü ke ti ci le rin hiz me ti ne su nu yor. 2003 ve 2007 se -

ne le rin de An ka ra-Es ki şe hir ka ra yo lu ile Şi le ka ra yo lun da uy gu -

la nan bo ya lar bü yük be ğe ni top la dı. Po li san Bo ya’nın su baz lı

yol çiz gi si bo ya la rı Tür ki ye’de Ata türk ve Sa bi ha Gök çen ha va -

li man la rı ile İn cir lik Üs sü yol ça lış ma la rın da da kul la nı lır ken,

Irak ve Af ga nis tan’a da ih raç edi li yor.  Son ola rak An tal ya Mu -

rat pa şa Be le di ye si, Po li san Bo ya’nın su baz lı yol çiz gi bo ya la rı -

nı ter cih et ti.

T
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sa na yi ci üye le ri miz

ÖZ GÜR ATER MİT SAN. ve TİC. A.Ş.
www.ater mit.com 

DÜNYA POLİSTREN GRUP SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.dunyaeps.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

ADANA

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BURSA

ÇORUM

ES Kİ ŞE HİR

BESTEL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
SAN. VE TİC. A.Ş.                        

www.izocephe.com.tr          

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 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

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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sa tı cı, it ha lat çı, uy gu la yı cı üye le ri miz

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

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
PAYZA MAK. YAPI MALZ. TUR.
TEK. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

payzaas@gmail.com

ADANA

ANKARA

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

İZO MET ISI SES SU İZO LAS YO NU
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

www.izo met.com.tr

ANTALYA

AYDIN

BARTIN

BURSA

BALIKESİR

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

ARTI İZOL. İNŞ. TAAH. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.arti-izolasyon.com

ATİK İZO LAS YON İNŞ. MALZ.
ati ki zol@ttmail.com

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

ESKİŞEHİR

İSTANBUL

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.peragrupinsaat.com.tr

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.
Tel: 0212 476 50 30                      

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

KA RA OĞ LU İN ŞA AT MALZ. TUR. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.ka ra og lultd.com.tr

İZMİR

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

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

MERSİN

KONYA

KOCAELİ

KARABÜK

MUĞLA

SAMSUN

SAKARYA

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

96üyelerimiz
izolasyon dünyası
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