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De ğer li Okur la rı mız 

Derneğimizin 20. kuruluş dönümünü, üyelerimizin ve sektör tem-
silcilerinin yoğun ilgi gösterdiği bir gece ile coşkuyla kutladık. 20.
yılımız, aynı gün gerçekleştirdiğimiz Kentsel Dönüşüm ve Su
Yalıtımı Zirvesi ile daha büyük anlam kazandı. 

İZODER’in Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini devraldığım gün-
den bu yana geçen yıllar içinde sizlerle beraber uzun bir yol kat
ettik. 20 yıllık birikimin sonucu elde ettiği değerleri, yetkinlikleri,
katkıları, sorumlulukları, vizyonu ve misyonuyla toplumun her
kesiminin yalıtım bilincine ulaşmasına verdiği tükenmek bilmeyen
aydınlatma sürecinde, herkesin itirazsız kabul edeceği gibi "İZO-
DER, YALITIMIN TAM OLARAK KENDİSİDİR" tanımını sağlayan
kurucularından başkanlarına, yönetim kurullarından komisyonla-
rına, üyelerinden çalışanlarına, kamu ve özel sektör paydaşlarımı-
za kadar, tek tek isimlerini sayamadığım emek veren herkesi
saygı ve sevgiyle anıyor, derneğimize nice başarılarla dolu yirmi
yıllar diliyorum.

2012 yılında düzenlediğimiz Isı Yalıtımı Zirvesi’nde yalıtım sektörü
adına benzer organizasyonların süreklilik kazanması temennimi
dile getirmiştim. Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi’nde ama-
cımız, sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirerek su yalıtımı
sektörünün başlıca konularını masaya yatırmak, tarafların görüş-
lerini ortaya koymak ve sorunlara çözüm önerileri getirmekti. Bu
amacımızın başarıyla geçekleştiğini görüyorum. 

Bu yıl, Cumhuriyet tarihimizin en büyük doğal afetlerinden
Marmara depreminin 14, Van depreminin ise 2. yıldönümü.
Depremde hayatını kaybeden binlerce vatandaşımızı anıyor, yakın-
larının acılarını paylaşıyorum. Umudum ve dileğim, bu ve benzeri
acıların bir daha yaşanmaması. Bunun için Kentsel Dönüşüm ve Su
Yalıtımı Zirvesi’ni 23 Ekim 2011 Van Depremi yıldönümünün hemen
ertesi günü düzenleyerek depremden korunmada su yalıtımının
öneminin altını çizdik. Zirve’de depremin ve dolayısı ile su yalıtım-
sızlığın ülke ekonomisine ve bireylerin hayatına etkisini enine

boyuna tartışarak ilginç panellerle kamunun ve kamuoyunun dik-
katine sunduk. Kentsel dönüşüm hareketinin hız kazandığı bu gün-
lerde, yenilenen binalarda yalıtımın şart olduğunu vurguladık.  Su
yalıtımsız binalarda korozyon etkisiyle bu binaların ömrünün azal-
dığını biliyoruz ve çözüm üretmedikçe her 30 yılda yeni bir kentsel
dönüşüm projelerinin başlatılacağına dikkat çektik.

Bu önemli etkinliği hayata geçirmemizi sağlayan ana sponsorları-
mız Filli Boya Yapı Kimyasalları, Kalekim, Weber ve destekleyici
kuruluşumuz Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER)
üyelerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. İZODER’in temsil
ettiği ısı, su, ses ve yangın yalıtımının ülkemiz ve vatandaşlarımız
için ayrı ayrı faydaları, insan hayatına, sağlığına, konfora, yapı
güvenliğine, çevreye ve ekonomiye büyük katkıları mevcut. Ses ve
yangın yalıtımı için de zirveler düzenleyip bu konuları gündeme
taşımayı hedefliyoruz. 

Bu sayımızın gündemini oluşturan, yalıtım uygulamalarının artma-
sı için finansal kaynak sağlama amaçlı yürüttüğümüz Yalıtım
Kredileri projemiz güçlenerek yoluna devam etmektedir. Bu güne
kadar yalıtım kredileri ile 5.116.577.60 m2 yalıtım uygulaması ger-
çekleştirilerek 987.264.445 kwh enerji tasarrufu, 114.326.263 m3

doğalgaz tasarrufu sağlanmış olup, 274.383 ton CO2 salımının
önüne geçilmiştir. Yalıtım uygulamalarının tüm ülke geneline yayıl-
ması için bu tip krediler yanında devlet teşviklerinin hayata geçiril-
mesi gerekmektedir. 

Ülkemizde yalıtım bilincini geliştirmeye, yalıtımın ülke ekonomisine
ve bireylere sağladığı faydaları anlatmaya yönelik çalışmalarıyla
adından söz ettiren İZODER, bu ve benzer çalışmaları ile farklılığı-
nı ortaya koymuştur. İZODER, 20. yılından sonra da sektörümüz ve
üyelerimiz için çalışmaya devam edecektir. Cumhuriyetimizin 100.
yılına kadar yalıtım sektöründe Avrupa ülkeleri seviyesine gelecek,
üyelerimizin ve sektörümüzün güç birliği ile daha büyük başarılara
imza atacağız.

Saygılarımla

İZODER 20. Yılında,
Su Yalıtımı Zirvesi ile
Önemli Bir Etkinliğe
Daha İmza Attı 

“

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
Ömer KÜÇÜK

Ya yın Ku ru lu
Gülay DİNDORUK, İpek SEYHAN, Jo zef BON FIL,
Özge ÜRKMEZ  YEŞİLPINAR, Seda ÖNEY,
Sedef DİNÇER, Yasemin GEZGİNER

Tek nik Ku rul
Ali TÜR KER, M. Ke mal GEL, Kurşad SAKARYA,
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 – 25 Ekim 2013

8 12

4 su nuş
8 İZODER’den Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi Başarıyla Gerçekleşti

12 İZODER’den 20. Yıl Kutlaması 
14 İZODER’den Basın Toplantısı İle Su Yalıtımının Önemine Dikkat Çekildi
16 gündem Şekerbank EKOKredi Yalıtım
18 İZODER’den İZODER Bölge Temsilcilerini Belirledi
20 gündem Finansbank Yalıtım Kredisi
22 proje Yalıtım Kredisi Projelerinden 
26 haber

28 proje Sultan of Dreams Otel
30 proje ONEFLEX Türkiye'de ve Dünyada Önemli Projelere İmza Atıyor 
32 detay DYO Klimatherm
34 görüş Yalıtım Teşvikleri 
37 haber

42 detay Mapei Polatlı'daki Fabrikasında Boya Üretim Kapasitesini Arttırdı
44 görüş Yalıtım Kredileri
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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
Abdurrahman Özciğer (Şekerbank) , Aydın Koçak (Entegre Harç), Enis Kurtoğlu (Finansbank), Ertan Şafak (Kayalar Kimya),
Faruk Bilal (Himerpa), Hüseyin Polat (İzober Rock), Tuncel Altınel (Polisan), Tolga Gülderen (Mapei Yapı Kimyasalları)

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. 
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İZODER Kentsel Dönüşüm
ve Su Yalıtımı Zirvesi 
Başarıyla Gerçekleşti

lke miz de ya lı tım bi lin ci ni ge liş tir me ye, ya lı tı mın ül ke

eko no mi si ne ve bi rey le re sağ la dı ğı fay da la rı an lat -

ma ya yö ne lik ça lış ma la rıy la adın dan söz et ti ren İZO -

DER ta ra fın dan 24 Ekim 2013 ta ri hin de Mar ri ott Ho tel As ia’da

ya pı lan Kent sel Dö nü şüm ve Su Ya lı tı mı Zir ve si ba şa rıy la ger -

çek leş ti. Ya lı tım sek tö rü uz man la rı, ka mu ku rum ve ku ru luş

tem sil ci le ri, ça lı şan la rı, mi mar ve mü hen dis le rin ka tıl dı ğı zir ve -

ye, Fil li Bo ya Ya pı Kim ya sal la rı, Ka le kim ve We ber mar ka la rı

ana spon sor, Bi tüm lü Su Ya lı tı mı Üre ti ci le ri Der ne ği (Bİ TÜ DER)

ve üye le ri de des tek le yi ci ku ru luş ola rak kat kı ver di. Zir ve de,

kent sel d ö nü şü mün g ün dem de ol  du ğu bu gün ler de ye ni ya pı la -

Ü

8İZODER’den
izolasyon dünyası
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cak bi na la rın da ha da ya nık lı ve öm rü nün da ha uzun ol ma sı için 

Zir ve nin açı lı şı na, Van dep re mi nin son ra sı ya şa nan yı kım la rı

gös te ren su num la baş la yan  Fer di Er do ğan, Kent sel Dö nü şüm

ve Su  Ya  lı tı mı Z ir ve si’ni 2 3 E kim 2 011 Va n D ep re mi yıl dö nü mü -

nün er te si gü nü dü zen le ye rek dep rem den ko run ma da su ya lı -

tı mı nın öne mi ni vur gu la mak is te dik le ri ni söy le di. Er do ğan, “Bu

yıl, Cum hu ri yet ta ri hi mi zin en bü yük do ğal afet le rin den bi ri

olan Mar ma ra Dep re mi’nin 14, Van Dep re mi nin ise 2. yıl dö nü -

mü. Dep rem de ha ya tı nı kay be den bin ler ce va tan da şı mı zı anı -

yor, ai le le ri nin ve ya kın la rı nın ta ze le nen acı la rı nı pay la şı yo -

rum. Umu dum ve di le ğim, bu ve ben ze ri acı la rın bir da ha ya -

şan ma ma sı. Son 58 yıl için de 58.202 va tan da şı mı zı dep re me

kur ban ver dik. Ül ke mi zin yüz öl çü mü ola rak yüz de 92'si, nü fus

yo ğun lu ğu ola rak yüz de 95'i dep rem ku şa ğın da yer alı yor.

Çev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı'nın ve ri le ri ne gö re son 58 yıl için -

de mey da na ge len dep rem ler; 58.202 va tan da şı mı zın ha ya tı nı

kay bet me si ne, 122.96 va tan da şı mı zın ya ra lan ma sı na ve yak la -

şık 411.465 bi na nın yı kıl ma sı na ve ya ağır ha sar gör me si ne ne -

den ol du. Şid det li dep rem ler üret me po tan si ye li ne sa hip fay

hat la rı üze rin de bu lu nan ül ke miz de ya pı lan is ta tik sel ana liz ler

her 8 ay da bir ha sar ya pı cı dep rem mey da na gel di ği ni gös ter -

mek te dir. Dep rem le rin ya rat tı ğı bu za rar la rı en aza in dir mek

için alı na cak ted bir le rin ba şın da su ya lı tı mı gel mek te dir. Su ya -

lı tı mı nın tüm bi na lar da zo run lu tu tu lup uy gu la ma la rın de net -

len me si bü yük önem ta şı mak ta dır” şek lin de ko nuş tu. 

Dep re me kar şı gü ven li ya pı lar el de et mek için ha zır la nan “Kent -

sel Dö nü şüm Ya sa sı” ile pek çok bi na nın dö nü şü mü için ça lış ma -

la ra baş lan dı ğı na de ği nen Er do ğan, Tür ki ye açı sın dan bü yük

önem ta şı yan Kent sel Dö nü şüm sü re ci nin su ya lı tım lı bi na la rın

sa yı sı nı ar tır mak için çok iyi bir fır sat ol du ğu nu vur gu la dı. 

Açı lış ta TE BAR Per so nel Bel ge len dir me Mer ke zi’nden ser ti fi ka

alan Can pa’dan Ha san Çe lik ve Hak kı Şen türk, İzo ser’den  Mu -

ham met Tür ker, Stan dart İzo las yon’dan Mus ta fa Ka rol’a  ser -

ti fi ka la rı TE BAR Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Er tuğ rul Şen ve MYK

Sı nav ve Bel ge len dir me Daire Baş ka nı Meh met Or du ka ya ta ra -

fın dan ve ril di.

“Su Ya l› t› m›, Dep rem ve Tür ki ye Ger çe €i” pa ne li nin mo de ra -

tör lü €ü nü CNN Türk su nu cu su ve ga ze te ci Cem Sey men yap t›.

Pa ne le ko nufl ma c› ola rak Prof.Dr. Ali Fu at Ça k›r (‹TÜ Kim ya

Me ta lür ji Müh.Fak. -Me ta lür ji ve Kim ya Müh.) ve ‹nfl. Müh.

Prof.Dr. M.Ali Tafl de mir ka t›l d›. 

Mo de ra tör lü €ü nü ‹ZO DER Yö ne tim Ku ru lu Üye si Le vent     Gök -

çe’nin yap t› €› “Su Ya l› t› m›n da Ba fla r› y› Et ki le yen Fak tör ler” bafl -

l›k l› pa nel de B‹ TÜ DER Ge nel Sek re te ri Mel tem Y›l maz, Ka le kim

Mar ka Mü dü rü Tu ba Gün sel, MYK S› nav ve Bel ge len dir me Dai re

Bafl ka n› Meh met Or du ka ya ko nufl ma c› ola rak yer al d›. 

9 İZODER’den
izolasyon dünyası
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ÇfiB Ha ri ta ve Em lak Yö ne ti mi Dai re Bafl ka n› Nec met tin

As lan türk, Kent sel Dö nü flüm ve Su Ya l› t› m› bafl l›k l› bir su num

ger çek lefl tir di.                       

“Kent sel Dö nü flüm Sü re cin de Su Ya l› t› m›n da Mev zu at lar” bafl -

l›k l› pa ne le ko nufl ma c› ola rak Ya p› Mal ze me le ri Dai re Bafl kan V.

Ata kan Yi €it, Ya p› De ne tim Ku ru lufl la r› Bir li €i Bafl ka n› Hü se yin

Ka ya ve ‹ZO DER Yö ne tim Ku ru lu Bflk. Yrd. Er tu€ rul fien ka t› l›r -

ken, pa ne lin mo de ra tör lü €ü nü B‹ TÜ DER Yö ne tim Ku ru lu Bafl -

ka n› Bur han Ka ra han yü rüt tü. 

Yük sek Mü hen dis, Mi mar Dr. Do €an Ha sol’un mo de ra tör lü €ü nü

yap t› €› “Os man l› dan Gü nü mü ze Kent sel Dö nü flüm ve Dep rem”

ko nu lu pa ne le ko nufl ma c› ola rak ‹s tan bul fie hir Üniv. Sos yo lo ji

Bö lü mü Ö€ re tim Üye si Prof. Dr. Mu rat Gü venç ve ‹TÜ Je ofi zik

Müh. Bö lü mü Ö€ re tim Üye si Prof. Dr. Ah met Er can ka t›l d›.

“Ya p› lar da Ça€ dafl Yak la fl›m lar ve Su Ya l› t› m›” bafl l›k l› pa nel de

ise SO YAK Hol ding Ce o’su Dr.Em re Çam l› bel, ‹n fla at Mü hen dis -

le ri Oda s› ‹s tan bul fiu be Bafl ka n› Ce mal Gök çe ko nufl ma c› ola -

rak yer al d›. Bu pa ne lin mo de ra tör lü €ü nü Ya p› Der gi si Ge nel

Ya y›n Yö net me ni Ya se min Kes kin En gi nöz üst len di.                                             

10İZODER’den
izolasyon dünyası
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İZODER 20. Yılını
Coşkuyla Kutladı 

sı Su Ses ve Yan gın Ya lı tım cı la rı Der ne ği (İZO DER) 20. yı lı -

nı, 24 Ekim 2013 ta ri hin de Mar ri ott Ho tel As ia’da üye le ri nin

yo ğun il gi gös ter di ği bir ge ce ile kut la dı. 

Ge ce nin açı lı şın da ko nu şan İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı

Fer di Er do ğan, 20 yıl lık bir bi ri ki min so nu cu el de et ti ği de ğer -

le ri, yet kin lik le ri, kat kı la rı, so rum lu luk la rı, viz yo nu ve mis yo -

nuy la “İZO DER’in Ya lı tı mın Tam Ola rak Ken di si” ol du ğu nu vur -

gu la dı. İZO DER’in ku ru lu şun dan gü nü mü ze sek tö rün ge li şi mi

için bir çok önem li pro je ye im za at tı ğı nı vur gu la yan Fer di Er do -

ğan, ya lı tım bi lin ci ni yay gın laş tır mak için ya pı lan kam pan ya lar,

Ener ji Kim lik Bel ge si ya zı lı mı BEP-TR’nin ha zır lan ma sı, Tür ki -

ye'nin en ge niş kap sam lı ak re di te ya lı tım la bo ra tua rı TE BAR

A.Ş. ve doğ ru uy gu la ma la rın ya yın laş ma sı için ha ya ta ge çi ri len

TE BAR Per so nel Bel ge len dir me Mer ke zi, Ya lı tım Zir ve le ri,  Av -

I

12İZODER’den
izolasyon dünyası
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ru pa Bir li ği Pro je le ri, ku rum sal laş ma ve ka li te ça lış ma la rı, eği -

tim ler ve ya yın lar gi bi ça lış ma la rın bun lar dan ba zı la rı ol du ğu -

nu söy le di. 

İZO DER’in çö züm üret me si ge re ken ön ce lik li ko nu la rın ba şın da

hak sız re ka be tin gel di ği ni vur gu la yan Fer di Er do ğan, “Hak sız

re ka bet ile mü ca de le de ön ce lik li ola rak İZO DER üye le ri nin ge -

rek ya sa ve mev zu at la ra uy gun luk ge rek se ürün ka li te si açı sın -

dan hiç bir ek si ği nin kal ma ma sı ge re ki yor. Bu nun için ha ya ta ge -

çir di ği miz İZO DER Ka li te Onay Ser ti fi ka sı’nın (İKOS) öne mi nin

üye le ri miz ta ra fın dan kav ran ma sı nı te men ni edi yo rum. Şu ana

ka dar bu ça lış ma da yer ala rak İKOS Ser ti fi ka sı al ma ya hak ka -

za nan Ar ma, Ater mit, Ba saş, Dow, Dyo, İzo ber, İzo cam, Ka le -

kim, Pak pen, Po li san ve Ur sa fir ma la rı nı kut lu yo rum” de di. Fer -

di Er do €an, Ku ru cu la r›n dan bafl kan la r› na, yö ne tim ku rul la r›n -

dan ko mis yon la r› na, üye le rin den ça l› flan la r› na, ka mu ve özel

sek tör pay dafl la r› na ka dar, der nek ça l›fl ma la r›n da emek ve ren

her ke se te flek kür le ri ni ile te rek ko nufl ma s› n› ta mam la d›. 

Ge ce ye ka t› lan Ka le

Gru bu Bafl ka n› Zey -

nep Bo dur Ok yay, se k -

tör le rin ge lifl me sin de

si vil top lum ör güt le ri -

nin ön cü rol üst len di -

€i ni vur gu la ya rak, ya -

l› t›m sek tö rü nün ve

‹ZO DER’in ül ke miz için

öne mi ne de €in di.  

‹ZO DER 20. Ku ru lufl Y›l dö nü mü ne özel ha z›r la -

nan pas ta, ‹ZO DER Yön. Kurl. Bflk. Fer di Er do €an,

Ku ru cu ve Yö ne tim Ku ru lu Üye le ri ta ra f›n dan ke -

sil di. 

‹ZO DER üye li €in de 20 y› l› n› ta mam la yan Ar› mas, BTM, Can pa ‹zol., Ça t› c› lar,

Di na mik Is›, En gin ‹zol., His tafl ‹nfl., ‹zo cam, ‹zo gün, ‹zo mer, Le vent ‹nfl., ODE

Ya l› t›m, Öz can ‹nfl. ve Pro tem, 10 y› l› n› dol du ran Ther maf lex fir ma la r› na pla ket -

le ri ‹ZO DER Bafl kan lar Ku ru lu Üye le ri Or han Tu ran, Kor han Ifl› kel, A. Nu ri Bu -

lut, Meh met Öz can, ‹ZO DER Yön. Kurl. Bflk. Fer di Er do €an ta ra f›n dan tak dim

edil di.  

‹ZO DER’de 10. y› l› n› dol du ran ‹ZO DER Yö ne tim Ku ru lu Bafl kan

Yrd. Er tu€ rul fien,  Tek nik ‹fl Ge lifl tir me Yö ne ti ci si Ti mur Diz ve

‹zo las yon Dün ya s› Der gi si ve Üye lik ‹lifl ki le ri So rum lu su Sey ran

Ma z›’ya pla ket le ri ‹ZO DER Yön. Kurl. Bflk. Fer di Er do €an, Yön.

Kurl. Bflk.Vek. Tay fun Kü çü ko€ lu ve Yön. Kurl. Bflk.Vek. Fa tih

Ök tem ta ra f›n dan ve ril di.  
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İZODER, Basın Toplantısı
ile Su Yalıtımının Önemine
Dikkat Çekti  

ZO DER, 17 Ağus tos 1999 yı -

lın da ya şa nan dep rem fe la -

ke ti nin 14. yıl dö nü mün de ya -

pı lar da su ya lı tı mı nın öne mi ne

dik kat çek mek ama cı ile 15 Ağus -

tos gü nü İs tan bul Swiss Otel’de

ba sın men sup la rı ile bir ara ya

gel di. Top lan tı ya İZO DER Yö ne -

tim Ku ru lu Baş ka nı Fer di Er do -

ğan ve Baş kan Yrd. Er tuğ rul Şen

ka tıl dı.

İZO DER Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı

Fer di Er do ğan, Tür ki ye açı sın -

dan bü yük önem ta şı yan dep -

rem le rin yol aç tı ğı yı kım la rın en

önem li ne den le rin den bi ri nin

“ko roz yon” ol du ğu nu be lirt ti ve

ko roz yo nun önü ne ge çil me si

için bi na lar da su ya lı tı mı yap tır ma nın önem li ol du ğu nun al tı nı

çiz di. Er do ğan şun la rı söy le di: “Ko roz yon so nu cun da bi na nın

ta şı yı cı sis te mi za yıf lı yor. İs tan bul Bü yük şe hir Be le di ye si’nin

1999 dep re mi nin ar dın dan yap tı ğı araş tır ma, yı kım la rın en

önem li ne de ni nin ko roz yon ol du ğu nu gös ter di. Dep re min ar -

dın dan in ce le nen ve %79’u ha sar lı bu lu nan 55.651 ko nut ve iş -

ye ri nin %64’ün de ko roz yon tes pit edil di”. Su ya lı tı mı na sa hip

ol ma yan bir bi na nın, ya pı mın dan son ra ki 10 yıl için de ta şı ma

ka pa si te si nin ya rı sın dan faz la sı nı kay bet ti ği ni vur gu la yan Er -

do ğan, Tür ki ye ge ne lin de ki 19 mil yon ko nut tan 6,5 mil yo nu nun

dep rem açı sın dan risk li bi na sta tü sün de ol du ğu nu söy le di. Fer -

di Er do ğan söz le ri ne şöy le de vam et ti: “ Ül ke mi zin yüz öl çü mü

ola rak %92'si, nü fus yo ğun lu ğu ola rak %95'i dep rem ku şa ğın -

da yer alı yor. Çev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı'nın ve ri le ri ne gö re

son 58 yıl için de mey da na ge len dep rem ler; 58.202 va tan da şı -

mı zın ha ya tı nı kay bet me si ne, 122.96 va tan da şı mı zın ya ra lan -

ma sı na ve yak la şık 411.465 bi na nın yı kıl ma sı na ve ya ağır ha sar

gör me si ne ne den ol du. Şid det li dep rem ler üret me po tan si ye li -

ne sa hip fay hat la rı üze rin de bu lu nan ül ke miz de ya pı lan is ta -

tik sel ana liz ler her 8 ay da bir ha sar ya pı cı dep rem mey da na

gel di ği ni gös ter mek te dir. Tüm bu ra kam lar son de re ce çar pı cı.

An cak ma ale sef ha ya ti öne me sa hip olan su ya lı tı mı bi na lar da

zo run lu ha le gel me si ne rağ men, ko nuy la il gi li mev zu at he nüz

ha zır lan ma dı. Mev zua tın en kı sa za man da ha zır lan ma sı, bi na

gü ven li ği açı sın dan kri tik önem ta şı yor”.  

“Ya pı la rı her yön den ge le bi le cek su ya ve ne me kar şı ko ru ya -

rak uzun ömür lü ve da ya nık lı ol ma la rı nı sağ la mak için su ya lı -

tı mı ol maz sa ol maz bir ko şul dur,” di yen Er do ğan, hem ya pı

hem de ya lı tım mal ze me le rin de ka li te nin öne mi ne de dik kat

çek ti. Er do ğan, “Ka li te siz ve stan dart lar uy ma yan mal ze me ler

kul la nı la rak ya pı lan su ya lı tı mı uy gu la ma la rı ne ya zık ki kı sa sü -

re de iş le vi ni yi ti ri yor ve so nuç ver mi yor. Da ha sı, işin uz man la -

rı ta ra fın dan ya pıl ma yan uy gu la ma lar da sı kın tı ya ra tı yor. Do -

la yı sıy la hem ka li te li mal ze me hem de uz man uy gu la ma şart,”

de di. Er do ğan ay rı ca, İZO DER ola rak su ya lı tı mı mal ze me le rin -

de ka li te ser ti fi kas yo nu sis te mi oluş tur mak için ha zır lık la rı nın

sür dü ğü nü be lirt ti.

Kent sel Dö nü şüm Bir Fır sat
Dep re min bir Tür ki ye ger çe ği ol du ğu nu kay de den Fer di Er do -

ğan, Tür ki ye’de önü müz de ki 20 yıl da 6,5 mil yon ko nu tun kent -

sel dö nü şüm kap sa mın da el den ge çi ri le ce ği ne dik kat çe ke rek,

bu sü re cin bi linç li ya lı tım ve gü ven li bi na lar için bir fır sat ol du -

ğu nu be lirt ti. “Yı kı lıp ye ni den ya pı la cak bi na la rı nın su ya lı tı mı

ka li te li mal ze me ve uz man uy gu la ma lar ile ger çek leş ti ri lir se,

her dep rem son ra sın da ya şa ma ya ade ta alış tı ğı mız dü şün dü -

rü cü tab lo la rı en gel le ye bi li riz,” di yen Er do ğan, dep rem le il gi li

ön lem ler kap sa mın da su ya lı tı mı nın da ha faz la ve da ha ka rar lı

bir şe kil de gün de me ta şın ma sı ge rek ti ği ni söy le di.

İ
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Abdurrahman Özciğer
Bireysel Bankacılık

Genel Müdür Yrd.
Şekerbank

Şekerbank
EKOKredi Yalıtım

ün ya gün de mi nin ön sı ra la rın da yer alan ener ji ta sar -

ru fu ve ve rim li li ği ko nu sun da yü rüt tü ğü müz ulu sal ve

ulus la ra ra sı iş bir lik le ri miz ile bu yön de ki ça lış ma la rı -

mı zı, 2009 Ma yıs ayın da ener ji yi ve eme ği ko ru yan EKOk re di

ürü nü müz de so mut laş tır dık. Ener ji ve rim li li ği ni sağ la ma ya yö -

ne lik her tür lü ya tı rı mın fi nans ma nın için sun du ğu muz EKO-

k re di’yi ge liş ti rir ken, ener ji si nin yüz de 75’ini it hal eden bir ül -

ke ola rak Tür ki ye’nin kal kın ma sın da ve sa na yi leş me sin de,

ener ji nin ve rim li kul la nıl ma sı nın ha ya ti öne mi ni dik ka te al dık.

EKO-  k re di ürün gru bu içe ri sin de yer alan EKOk re di Ya lı tım da

bu ger çek ten yo la çı ka rak sun du ğu muz bir ürün.  

Bu gün, Tür ki ye ge ne lin de ki mev cut ko nut la rın yüz de 85’i ya lı -

tım sız du rum da ve ya lı tı mın ül ke mi ze her yıl 11.5 mil yar do lar

enerji ta sar ru fu sağ la ya bi le cek po tan si ye li bu lu nu yor. Bu doğ -

rul tu da ül ke miz eko no mi si ni ve do ğal kay nak la rı mı zı ko ru ma

he de fi miz den ha re ket le, sek tö rü nün uz man ku ru lu şu İZO DER

tek nik da nış man lı ğın da EKOk re di Ya lı tım ürü nü mü zü ge liş tir -

dik. 

Tür ki ye’de 50 mil yar USD ci va rın da olan yıl lık ener ji tü ke ti mi -

nin üç te bi ri nin ko nut lar da tü ke til di ği dü şü nül dü ğün de ener ji

kul la nı mın da el de edi len her ta sar ruf, kal kın ma yo lun da çok

bü yük de ğe re sa hip ye ni bir kay nak oluş tu rul ma sı an la mı na

ge li yor. Bu alan da ya pı lan her ya tı rım, bo şa har ca nan eme ği,

ka zan cı ve do ğal kay nak la rı ko ru yor. Ay nı za man da, çev re nin

ko run ma sı na da kat kı sağ lı yor. Şe ker bank ola rak, Tür ki ye’de,

ener ji ta sar ru fu na yö ne lik her tür lü bi rey sel ve ti ca ri ya tı rı mı

des tek li yo ruz.

Ban ka ola rak do ğa ya ve top lu ma kar şı duy du ğu muz so rum lu -

lu ğun bir ge re ği ola rak ay rı ca ener ji ve rim li li ği nin ge niş kit le le -

re ulaş ma sı için önem li bir adım ola rak gör dü ğü -

müz Ener ji Kim lik Bel ge si’nin te mi ni için müş -

te ri le ri mi ze des tek olu yo ruz. 

Uy gu la yı cı Fir ma lar ve Tü ke ti ci ler
Kre di den Na sıl Ya rar la nı yor
EKOk re di Ya lı tım, 12 aya ka dar sı fır fa iz li, mas -

raf sız bir kre di se çe ne ği ola rak en çok ter cih

edi len ürün le ri miz den bi ri dir. Bi rey sel müş te ri le ri -

mi zin ya nın da ti ca ri müş te ri le ri mi ze de ay nı ko şul lar la

sun du ğu muz EKOk re di Ya lı tım’da hiz me ti mi zin kap sa mı na; ya -

lı tım tek nik da nış man lı ğı, uy gu la yı cı fir ma da nış man lı ğı ve pro -

je kon trol hiz met le ri de da hil. EKOk re di Ya lı tım kre di si kul lan -

mak is te yen tüm bi rey sel ve ku rum sal müş te ri le ri mi zi Şe ker -

bank şu be le ri ne bek li yo ruz. İZO DER üye si, ser ma ye gü cü, tec -

rü be si ve re fe rans la rı güç lü uy gu la yı cı fir ma lar la an laş ma ya -

pa rak,  özel lik le tü ke ti ci müş te ri le ri mi zin, EKOk re di ile sağ la ya -

cak la rı uzun va de li ve dü şük ma li yet li fi nans man la ka li te li ve

gü ve ni lir hiz met al ma la rı nı amaç lı yo ruz.

EKOk re di Ya lı tım Kre di si nin Te mel
Özel lik le ri

Isı ya lı tı mı sa ye sin de elek trik fa tu ra la rın da ve ya kıt

gi der le rin de %50 ora nın da ta sar ruf fır sa tı nı su nu yo -

ruz. EKOk re di Ya lı tım ile ya pı lan har ca ma, sağ la nan

ve rim li lik kap sa mın da 3 ila 5 yıl için de ken di si ni amor -

ti ede bi li yor. Ör nek ver mek ge re kir se; İs tan bul'da, her

kat ta 100 met re ka re bü yük lü ğün de, 4 da ire nin bu lun du -

ğu 5 kat lı bir apart man da ire sin de he sap la ma la ra gö re, bu

bi na nın yıl da or ta la ma 608.989 kWh olan yıl lık ener ji ih ti ya cı,

ya lı tım uy gu la ma sı ile ya rı ya rı ya dü şe rek; 305.181 kWh’ye in -

mek te dir. Bu ko nu tun yıl da 102 kg CO2/m2 olan gaz sa lı nı mı ise

D
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ya lı tım dan son ra 58 kg CO2/m2’ye düş -

mek te dir. Bu, hem ai le ve iş let me büt çe si -

ne ta sar ruf, hem ül ke miz eko no mi si ne kat -

kı, hem de do ğa yı ko ru mak için atıl mış

önem li bir adım de mek tir. 

EKOk re di’yi d i ğer kre di ler den ayı ran en te -

mel özel lik le ri, kre di fi ya tı nın di ğer kre di le -

re gö re dü şük ol ma sı, kul la nı lan kre di le rin

ener ji ve rim li li ği ya tı rım la rın da kul la nıl ma -

sı nın bel ge le ni yor ol ma sı, böy le ce eko no -

mi ye ve çev re ye olum lu kat kı sı nın so mut

ra kam lar la açık la na bil me si, sa de ce fir ma -

la ra ve bi rey le re de ğil apart man yö ne tim -

le ri ne de kre di kul lan dı rı la bi li yor ol ma sı

ola rak sa ya bi li riz.

EKOk re di Ya lı tım’ın Sek tö re
ve Eko no mi ye Kat kı la rı
EKOk re di Ya lı tım ile bu gü ne ka dar 32.000’den faz la ko nu tun

ya lı tı la rak top lam 133 mil yon TL’ye ya kın fi nans man des te ği

sağ la dık. Elek trik, ya kıt, su ve do ğal gaz öde me le ri aza lır ken

eme ği miz bo şa har can mı yor, ay nı za man da Tür ki ye’nin ener ji

kay nak la rı da ko ru nu yor. Ener ji ta sar ru fu yo luy la ül ke miz de

yıl da yak la şık 11.5 mil yar do lar tu ta rın da ta sar ruf sağ lan ma sı

müm kün ha le ge li yor. 

EKOk re di ile 2013 yı lın da 20.000’den faz la ko nut ya lı ta rak 100

mil yon TL kre di kul lan dır ma yı he def li yo ruz. Kre di len dir di ği miz

pro je ler de, ya lı tım ya pı lan top lam ko nut sa yı sı nın ise

30.000'in üze rin de ol ma sı nı bek li yo ruz.

İZO DER’in Tek nik Da nış ma lı ğı nın
Ya lı tım Kre di si ne Kat kı la rı 
Ül ke miz de ki ener ji ta sar ru fu ya tı rım la rı ko nu sun da ki bi linç ek -

sik li ği ve bu ko nu da re el sek tör de gö rü len stan dart dı şı uy gu -

la ma la rın var lı ğı, Ban ka mı zı ya lı tım ko nu sun da Tür ki ye’nin en

ön de ge len si vil top lum ku ru lu şu olan İZO DER ile pro je ge liş tir -

me ye yön len dir miş tir. 

İZO DER tek nik da nış man lı ğın da ger çek leş tir di ği miz EKOk re di

Ya lı tım hiz me ti kap sa mın da, ya lı tım tek nik da nış man lı ğı, uy gu -

la yı cı fir ma da nış man lı ğı ve pro je kon trol hiz me ti bü tün le şik

ola rak su nul mak ta dır. Bu doğ rul tu da İZO DER ile ya lı tım bi lin ci -

nin oluş tu rul ma sı ve sek tö rün ge liş me si ama cıy la çe şit li fu ar

ve spon sor luk lar çer çe ve sin de or tak ça lış ma lar ger çek leş tir -

dik. Şu be le ri miz de ki sa tış ele man -

la rı, müş te ri le ri mi ze da nış man lık

hiz me ti ver mek ama cıy la İZO DER

ya lı tım uz man lı ğı ser ti fi ka sı edin -

miş ler dir. Böy le ce üye ba yi ler den

sağ la nan ya tı rım la rı des tek le ye rek

hem müş te ri le ri mi ze da nış man lık

hiz me ti sun duk hem de ka yıt içi,

stan dart üre ti mi teş vik et miş ol -

duk.  

EKOk re di Ya lı tım kap sa mın da bu

gü ne ka dar 133 mil yon TL fi nans -

man sağ lan mış, böy le lik le ya lı tı lan

ko nut lar la 2,8 mil yon ton CO2 sa lı -

mı en gel len miş tir. Ya lı tım sa ye sin -

de, ko nut ener ji tü ke ti min de

%50’le re va ran oran da ta sar ruf

sağ lan dı ğı ve Tür ki ye’de 50 mil yar

USD ci va rın da olan yıl lık ener ji tü -

ke ti mi nin yak la şık üç te bi ri nin ko -

nut lar da tü ke til di ği göz önü ne

alın dı ğın da, bu hiz me tin öne mi or -

ta ya çık mak ta dır.

Bir lik te at tı ğı mız bu adım, sa de ce hiz met sun du ğu muz bi rey le -

re ve ku rum la ra, ül ke eko no mi si ne kat kı sağ la mak la kal ma mış,

ay nı za man da re el sek tör - fi nans sek tö rü iş bir li ği ne çok gü zel

bir ör nek oluş tur muş tur.
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İZODER Bölge
Temsilcilerini Belirledi 

sı Su Ses ve Yan gın Ya lı tım cı la rı Der ne ği (İZO DER), top lum -

da ya lı tım bi lin ci nin yay gın laş tı rıl ma sı, der ne ğin ve sek tö rün

tüm yurt ça pın da bi li nir li ği nin ar tı rıl ma sı, ya lı tım sek tö rü ye -

ni lik le ri nin, or tak so run la rı nın yurt ça pın da pay la şı la bil me si, di -

ğer pay daş lar ile iliş ki le rin ge liş ti ril me si ve sü rek li li ği nin sağ la -

na bil me si ama cı ile böl ge sel tem sil ci lik ler oluş tur du. İZO DER

Yö ne tim Ku ru lu’na bağ lı ola rak ça lı şa cak böl ge tem sil ci le ri, sek -

tör de ta nı nan, iyi bir ti ca ri si ci le sa hip, der nek fa ali yet le ri ne kat -

kı da bu lu nan, böl ge sin de say gın bir ya pı ya sa hip olan fir ma lar

ara sın dan İZO DER Yö ne tim Ku ru lu ta ra fın dan se çi le rek atan dı. 

Se çi len tem sil ci ler İZO DER mer kez ve tem sil ci lik böl ge si ile di -

ğer böl ge ler ara sın da her tür lü ile ti şim, ge liş me ve or ga ni zas -

yon lar hak kın da iki ta raf lı bil gi akı şı sağ la ya cak lar. Böl ge tem sil -

ci le ri ay rı ca böl ge le rin de ki po tan si yel üye le rin be lir len me si ve

der ne ğe üye ya pıl ma sı ko nu sun da ça lış ma lar yü rü te cek, İZO -

DER’in dü zen le di ği kam pan ya, ak ti vi te vb ça lış ma la ra ka tı lım

sağ la ya cak, böl ge le rin de olu şan so run la rın çö zül me si ne des tek

ve re cek ler. 

Böl ge sin de ya lı tım bi lin ci ni ge liş tir mek için ka mu ku ru luş la rı, ye -

rel yö ne tim ler, STK’lar ve üni ver si te ler ile iş bir li ği kur mak, etik

ku ral la ra uya rak di ğer üye ve pay daş la ra ör nek ol mak, bir İZO -

DER ku ru lu şu olan TE BAR A.Ş.’nin ta nı tım fa ali yet le ri ne kat kı da

bu lun mak da böl ge tem sil ci le ri nin gö rev le ri ara sın da sa yı lı yor. 

I
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1.BÖL GE TEM S‹L C‹ L‹ ⁄‹ - AN KA RA
Tem sil ci: U€ur Boz - Hay dar Boz Ya l› t›m
San. ve Tic. Ltd. fiti. 
Te le fon : 0312 491 14 14
Fax : 0312 490 42 41
Tem sil ci Yrd. Ser taç Kö le li - ‹zo gün ‹zol.
ve ‹nfl. Malz. San. ve Tic. A.fi.
Te le fon : 0312 310 21 88
Fax : 0312 310 21 89

2. BÖL GE TEM S‹L C‹ L‹ ⁄‹ - ‹Z M‹R
Tem sil ci: Me tin Ak dafl - Di na mik Is› Mak.
Ya l› t›m Malz. San. ve Tic. A.fi.
Te le fon : 0232 449 12 50
Fax : 0232 449 01 34

4. BÖL GE TEM S‹L C‹ L‹ ⁄‹ – SAM SUN
Tem sil ci: Or han Caz g›r - CAZ GIR A.fi.
Te le fon : 0362 238 09 22
Fax : 0362 238 03 76

5. BÖL GE TEM S‹L C‹ L‹ ⁄‹ - D‹ YAR BA KIR
Tem sil ci: Or han Kes kin - PO LEN ‹N fiA AT 
Te le fon : 0412 237 24 76
Fax : 0412 237 24 78

3. BÖL GE TEM S‹L C‹ L‹ ⁄‹ - ADA NA
Tem sil ci: Bü lent Kunt - Dün ya Po lis tren
Grup San. ve Tic. Ltd. fiti.
Te le fon : 0322 394 49 10
Fax : 0322 394 49 13
Tem sil ci Yrd: Re fik Ci han - Ça t› ser Ça t›
As ma Ta van ve ‹zol. Tic. Ltd. fiti.
Te le fon : 0322 346 22 44
Fax : 0322 346 02 27
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Enis Kurtoğlu
Kitle Bankacılığı Direktörü

Finansbank Finansbank Yalıtım Kredisi
ZO DER’in de et kin ol du ğu ya lı tım sek tö rün de cid di bir po -
tan si yel var. Tür ki ye’de ki mev cut ko nut la rın yüz de 85’i ya -
lı tım sız ol du ğu için, bu ra da alı na cak uzun bir yo lu muz var.
İZO DER’in tü ke ti ci le re her za man ha tır lat tı ğı gi bi, ya lı tım kı -

sa sü re de ken di si ni amor ti eden çok kar lı ve ve rim li bir ya tı rım.
Ar tan bi linç le bir lik te ya lı tım ya tı rı mı nı yap mak is te yen tü ke ti ci
sa yı sı gün den gü ne ar tı yor. Bi rey sel ta lep ler den çok bir apart -
ma nın ve ya si te nin sa kin le ri nin top lu kre di ta lep le riy le kar şı la -
şı yo ruz. Uy gun fa iz ora nı ve ko şul lar sa ye sin de o sı ra da na kit
ih ti ya cı ol ma yan lar da hi kom şu la rıy la bir lik te Fi nans bank Ya lı -
tım Kre di si’ni kul lan ma yı ter cih edi yor. 

Uy gu la yı cı Fir ma lar ve Tü ke ti ci ler Na sıl 
Fay da la nı yor
Bir apart man ve ya si te ye ya lı tım ya pıl ma dan ön ce oy bir li ği ile
ya lı tım yap tır ma ka ra rı nın alın ma sı ge re ki yor. Ar dın dan apart -
man/si te yö ne ti mi nin İZO DER üye si uy gu la yı cı bir şir ket ile an -
laş ma sı ge re ki yor. Bu şir ket le re İZO DER’in web si te si üze rin den
ula şıla bi lir. Apart man/si te yö ne ti mi İZO DER üye si bir şir ket ile
an laş tık tan son ra uy gu la yı cı fir ma, şart na me si ne İZO DER’den
onay al ma lı.  Ar dın dan mas raf la ra iliş kin fa tu ra ve ya res mi ya -
zı be yan edi le rek her han gi bir Fi nans bank şu be si ne baş vu ru la -
bi lir. Bi rey sel baş vu ru lar da sü reç da ha hız lı ve ko lay; or tak bir
ka rar al ma ya ge rek ol mak sı zın İZO DER üye si bir fir may la an laş -
ma ya pıl ma sı ve sü re cin de vam et ti ril me si ye ter li olu yor.

Ya lı tım Kre di si nin En Te mel Özel lik le ri 
Ya lı tım kre di si uy gun şart la rı ve fi yat la ma sı, ay rı ca hem uy gu -
la yı cı fir ma yı, hem de müş te ri yi ko ru yan ni te li ğiy le di ğer kre di -
ler den ay rı lı yor. Bu na en çar pı cı ör nek, iş ta mam lan ma dan fa -
tu ra lan dı rıl mış tu ta rın ta ma mı nın uy gu la yı cı fir ma ya ak ta rıl ma -
ma sı. Fi nans bank Ya lı tım Kre di si, na kit ih ti ya cı nı kar şı la ma nın
ya nın da ya lı tım yap tır mak is te yen müş te ri ler le İZO DER ara sın -
da bir köp rü gö re vi gö rü yor. 

Kre di nin Ya lı tım Sek tö rü ne ve Eko no mi ye Kat kı la rı 
Ve rim li lik bi lin ci art tık ça, ya lı tı mın bir ih ti yaç ol du ğu al gı sı da
yay gın la şı yor. An cak ih ti ya cın ta le be dö nüş me si için ise, alım
gü cüy le fi nan se edil me si ge re ki yor. Biz de ya lı tım fi nans man ih -
ti ya cın da uy gun ko şul lu Ya lı tım Kre di si ürü nü müz le bu sü re ce
des tek te bu lu nu yo ruz. Eko no mi ye ve rim li ener ji tü ke ti mi sa ye -
sin de cid di olum lu kat kı da bu lu nan ya lı tı mı teş vik ede rek, biz de
eko no mi ye destek oluyoruz. 

Bu nun ya nı sı ra, ar tan ya lı tım ta le bi sek tö rü can lan dı rı yor ve bu
can lı lık is tih da ma ve eko no mik üret ken li ğe dö nü şü yor. Ay rı ca
mak ro eko no mik bo yut ta di ğer sek tör ler de bu can lı lık tan olum -
lu et ki le ni yor lar. Isın ma ve so ğut ma gi der le ri nin uzun va de de
azal tıl ma sıy la da ül ke nin kay nak la rı nın mu ha fa za sı na kat kı da
bu lu nul muş olu yor. Özet le, her kes ka za nı yor.

Ge le cek te ki Du rum
Özel lik le ısı ya lı tı mı ko nu sun da top lu mu bi linç len dir me ça lış ma -
la rı ve ya sal dü zen le me ler son ra sın da ta le bin da ha da ar ta ca ğı -
nı ön gö rü yo ruz. Es ki ye oran la bu ta le bin çok da ha faz la sı nın da
kre di ile fi nan se edi le ce ği ni dü şü nü yo ruz. Şu an tüm tü ke ti ci
kre di le ri de ben zer bir trend iz li yor.

İZO DER Da nış man lı ğı nın
Ya lı tım Kre di si ne Kat kı la rı 
İZO DER da nış man lı ğı nın ya lı tım kre di sin den zi ya de sek tö rün
ken di si ne müt hiş bir kat kı sı var. Ku rum lar ile iş bir li ği ya pa rak
ken di si ni de vam lı ge liş ti ri yor. Ay rı ca ni te lik li iş gü cü ye tiş ti ril -
me si ne kat kı da bu lu na rak, iş ka li te si ne önem li kat kı la rı olu yor.
Ya ni ya lı tım ih ti ya cı nı can lı tut ma ko nu sun da en bü yük gö re vi
ken di si ya pı yor biz ise Fi nans bank ola rak, ça ba la rı nı hak lı gö rü -
yor ve “Biz ce Müm kün” di ye rek in san la rın bu ih ti ya cı nı ko lay lık -
la gi de re bil me si için fır sat su nu yo ruz.

İ

20gündem
izolasyon dünyası
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Mal Sahibi : Karikatüristler Sitesi Yönetimi 

Proje Müellifi : İstanbul İnş. ve İzol. Taah. Tic., Tarkan Uzunkaya, İnş. Müh.

Proje İsmi : Karikatüristler Sitesi A-B-C Blokları Dış Cephe Isı Yalıtımı

Proje Yeri : Maslak/ İstanbul

Kaplanan Cephe Alanı : 7.050 m2

Kullanılan Yalıtım : Alsecco 5 cm Neopor Basic Paket Sistem (Sistem Bileşenleri:

Malzemeleri Alsecco Daemplatte PS 16 SE 50 mm ısı yalıtım 

plakası, Alsecco Dammkleber MK yapıştırma harcı, Alsecco 

Alsifix T 8/120 ısı yalıtım dübeli, Alsecco Glasfasergewebe 

TYP 32 cm özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi, Alsecco 

Armatop MP ısı yalıtım sıvası, Alsecco Traufelputz MP dekoratif 

kaplama, Alsecco Egalısıerunsfarbe Silikonlu dış cephe boyası)

Uygulama : Dış Cephe Isı Yalıtımı

KARİKATÜRİSTLER SİTESİ

Mal Sahibi : Yonca Sitesi Yönetimi

Proje Müellifi : İstanbul İnş. ve İzol. Taah. Tic., Tarkan Uzunkaya, İnş. Müh.

Proje İsmi : Yonca Sitesi Yönetimi A-B-C-D Blokları Dış Cephe Isı Yalıtımı      

Proje Yeri : Maslak/ İstanbul                                                                                                                                     

Kaplanan Cephe Alanı : 10.000 m2

Kullanılan Yalıtım : Alsecco 5 cm Neopor Basic Paket Sistem (Sistem Bileşenleri:

Malzemeleri Alsecco Daemplatte PS 16 SE 50 mm ısı yalıtım plakası,

Alsecco Dammkleber MK yapıştırma harcı, Alsecco 

Alsifix T 8/120 ısı yalıtım dübeli, Alsecco Glasfasergewebe TYP 

32 cm özel kaplamalı cam iplik dokuma filesi, Alsecco Armatop 

MP ısı yalıtım sıvası, Alsecco Traufelputz MP dekoratif 

kaplama, Alsecco Egalisierunsfarbe Silikonlu dış cephe boyası)

Uygulama : Dış Cephe Isı Yalıtımı

YONCA SİTESİ

Yalıtım Kredisi 
Projelerinden (I)

22proje
izolasyon dünyası
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Yalıtım Kredisi 
Projelerinden (II)

24proje
izolasyon dünyası

Mal sahibi : Ulak Sitesi

Proje Müellifi : Avrasya Boya Yapı İzol. San. Tic. Ltd. Şti.

Bina Yüksekliği : 15 m

Bina Yalıtım Alanı : 6 blok, 5.000 m2

Kullanılan Yalıtım : Exelans Enerji Neopor 5 cm Ulak Sitesi, binalarının yalıtımı 

Sistemi için Polisan Boya A.Ş.’nin yalıtım sistemini tercih etti. Site 6 

bloktan oluşan 5.000 m2 yüzeyli binalar›n yal›t›m› için 

yal›t›m de€eri yüksek Exelans Enerji Neopor 5 cm ›s› yal›t›m 

paketini kulland›. Ulak Sitesi, fiekerbank taraf›ndan ‹ZODER 

Teknik Dan›flmanl›€›nda sunulan Eko Kredi kullanarak yal›t›m 

uygulamas›n› gerçeklefltirdi. 

TEKİRDAĞ ULAK SİTESİ

İşveren : Büyükşehir C-14 Blok Yönetimi

Yer : Beylikdüzü / İstanbul 

Proje Tasarım : İZOYAPI İzol. ve Yapı Malz. Ltd. Şti. 

ve Uygulama

Bina Dış Cephe : 4.500 m2

Metrajı

Taban alan› : 500 m2

Binanın Yüksekliği : 43 m

Kullanılan Ürünler : Baumit 5 cm Karbonlu EPS Paket Sistem

BÜYÜKŞEHİR BLOKLARI C-14 BLOK  

Yer : Beylikdüzü / İstanbul 

İşveren : Yeni Özgürkent Apt. Yönetimi 

Proje Tasarım : İZOYAPI İzol. ve Yapı Malz. Ltd. Şti. 

ve Uygulama

Bina Dış Cephe : 5.000 m2

Metrajı

Taban alanı : 600 m2

Binanın Yüksekliği : 44 m

Kullanılan Ürünler : Baumit 5 cm Karbonlu EPS Paket Sistem 

YENİ ÖZGÜRKENT APARTMANI

103.SAYI:Layout 1  10/31/13  2:44 PM  Page 24



103.SAYI:Layout 1  10/31/13  2:44 PM  Page 25



ür ki ye’nin kök lü sa na yi ku ru lu şu Ka le Gru -

bu’nun ya pı kim ya sal la rı sek tö rün de ki li der fir -

ma sı Ka le kim’in Mar din Fab ri ka sı 21 Ey lül 2013

ta ri hin de tö ren le hiz me te açıl dı. Geç miş te önem li bir ti -

ca ret mer ke zi ve bin ler ce yıl lık kül tür mi ra sı na sa hip

olan Mar din'de; böl ge eko no mi si ne bü yük kat kı sağ la -

ya cak Ka le kim'in ye ni fab ri ka sı nın açı lı şı, İçiş le ri Ba ka nı

Mu am mer Gü ler ve Ka le Gru bu Baş ka nı Zey nep Bo dur

Ok yay ta ra fın dan ya pıl dı. Fab ri ka da, böl ge nin ya pı kim -

ya sal la rı pa za rı na yö ne lik eko no mik, stan dart ve tek nik

ya pış tı rı cı lar ile ısı ya lı tı mı ürün le ri üre ti le cek. Ku zey

Irak ve böl ge de ki ya kın ül ke ler için sağ la dı ğı lo jis tik

avan taj dan do la yı Ka le Gru bu için üs gö re vi gö re cek

Ka le kim Mar din Fab ri ka sı’nda, önü müz de ki sü reç te su

ya lı tı mı mal ze me le ri üre ti mi de ya pı la cak.

Ka le Gru bu Baş ka nı Zey nep Bo dur Ok yay, Ka le kim Mar -

din Fab ri ka sı’nın, böl ge de ki mev cut ve po tan si yel pa zar

ih ti ya cı nı kar şı la mak ama cıy la 5 yıl lık ya tı rım plan la rı

çer çe ve sin de ha ya ta ge çi ril di ği ni söy le di.  Bir çok di nin

ve me de ni ye tin iz le ri ni ta şı yan ve bin ler ce yıl lık bir kül -

tür mi ra sı na sa hip olan Mar din’in geç miş te önem li bir

ti ca ret mer ke zi ol du ğu nun al tı nı çi zen Ka le Gru bu Baş -

ka nı Zey nep Bo dur Ok yay şun la rı söy le di: “Tür ki ye’de

40. ku ru luş yıl dö nü mü nü kut la yan, “se ra mik ya pış tı rı -

cı la rı” ve “derz dol gu” pa za rın da en çok ter cih edi len

ve ko şul suz müş te ri mem nu ni ye ti ni sağ la yan Ka le kim,

ku ru lu şun dan bu gü ne 500 ça lı şa na, 8 fab ri ka ya,

500.000 ton sa tı şa, 250 mil yon TL ci ro ya ulaş tı. Ka le -

kim Mar din fab ri ka mız, ku ru luş ye ri ana li zi açı sın dan;

ge rek lo jis tik im kân la rı, ge rek ham mad de kay nak la rı na

ya kın lık, ge rek se 190 km’lik Mar din hin ter lan dı için de

üre ti min sa tı şa çev ril me si ba kı mın dan hem gru bu muz

hem de ya pı kim ya sal la rı sek tö rü için önem li bir te sis

ola cak. Şu ana ka dar 5 mil yon TL’lik bir ya tı rım yap tı ğı -

mız Ka le kim Mar din Fab ri ka sı’nın, kı sa sü re için de 10 mil yon

TL’lik ya tı rım de ğe ri ni aş ma sı nı plan lı yo ruz. Fab ri ka mız üre ti -

mi ile geç miş te önem li bir ti ca ret mer ke zi olan Mar din’e ve böl -

ge eko no mi si ne bü yük kat kı sağ la ya cak. Mar din fab ri ka mız ile

böl ge de hem bu an la yı şı ser gi le mek hem de ken di hin ter lan dı

için de oluş muş mev cut ve po tan si yel pa zar ih ti yaç la rı mı zı kar -

şı la yıp re ka bet gü cü mü zü yük selt mek, böy le ce böl ge ye ya kın

olan Or ta do ğu ve Arap ül ke le ri ile Tür ki Cum hu ri yet le ri ne ve

özel lik le de Ku zey Irak’a yö ne lik sa tış po tan si ye li mi zi ar tır mak

is ti yo ruz. Bu ama cı mı zın so mut bir gös ter ge si olan Ka le kim

Mar din Fab ri ka mız, Tür ki ye için çok önem li bir adım. Ku rul du -

ğu gün den iti ba ren ül ke mi zin sa na yi leş me sü re cin de çok

önem li bir rol oy na mış; “Ti ca re tin bi rey le ri, sa na yi nin ise top -

lum la rı zen gin leş ti re ce ği” sö zü nü şi ar edi nen Ka le Gru bu ola -

rak, ay nı fel se fe nin ye ni bir zin ci ri ni, bir sa na yi te si si ni da ha ül -

ke mi ze ka zan dır dı ğı mız için çok mut lu yuz.”

Kalekim Mardin Fabrikası Hizmete Açıldı

T

Ra kam lar la Ka le kim Mar din Fab ri ka sı

Ya tı rım mik ta rı 5 mil yon TL

Üre tim ka pa si te si 90.000 ton/yıl

Ar sa ala nı 22.000 m2

Fab ri ka bi na sı 1.800 m2

İda ri bi na 870 m2

Ça tı kap lı açık stok sa ha sı 1.600 m2

Fab ri ka top lam ala nı 4.250 m2

Be ton ze min li açık kul la nım ala nı 5.900 m2

26haber
izolasyon dünyası
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Proje İsmi : Sultan of Dreams Otel

Mimari : Mısırlıoğlu Mimarlık

Müteahhit : Usta İnşaat

Ürün : BTM Cool Shingle Plus - P3000 B

Beyaz taşlı su yalıtım örtüsü.

Metraj : 650 m2 BTM Cool Shingle Plus, 1120 m

BTM P3000 B beyaz taşlı membran. 

anav gat/Kı zı lot böl ge sin de kum sal sa hil ban dın da

bu lu nan beş yıl dız lı, Sul tan of Dre ams Otel’in ter ci hi

BTM Co ol Shing le Plus ol du. Otel’in fark lı ve mo dern

mi ma ri si ne uy gun ol du ğu için ter cih edi len BTM Co ol Shing le,

ote lin ço cuk ku lü bü, ha vuz ba şı sun dur ma gi bi de tay la rın da

ba şa rı ile uy gu lan dı. Ote lin ça tı sın da ise yi ne be yaz taş lı BTM

mem bran ter cih edil di. Ta ma mı be yaz olan Sul tans Of Dre ams

Otel’nin mi ma rı Mı sır lı oğ lu Mi mar lık, mü te ah hi ti ise Us ta İn şa -

at yet ki li le ri, ben zer le rin den fark lı bir pro je çı kar dık la rı nı, bu

fark lı ça lış ma ya en uy gun ürü nü de BTM’de bul duk la rı nı di le

ge ti re rek, ürü nün per for man sın dan son de re ce mem nun ol -

duk la rı nı be lirt ti ler. Us ta İn şa at yet ki li si, BTM’nin ener ji dos tu

be yaz renk li ça tı kap la ma ör tü sü BTM Co ol Shing le Plus’ın gün

geç tik çe, özel lik le sı cak yer ler de da ha çok ter cih edi le ce ği ni,

ürü nün bir çok avan ta jı ol du ğu nu ifa de et ti. Ürü nün avan taj la rı

ara sın da en çok öne çı kan ise, gü neş ışın la rı nı yan sıt ma sı sa ye -

sin de ge le nek sel ça tı kap la ma la rı na gö re ça tı nın da ha az ısın -

ma sı na ola nak sağ la ma sı. 

M

TM’nin en çok ter cih edi len ürün le -
rin den olan de ko ra tif ça tı kap la ma -
sı BTM Shing le için ha zır la nan

www.btmshing le.com web si te si gün cel len -
di. Si te ye en ye ni ürün olan Dra gon Flex ile
il gi li de tay lı bil gi ler ve bel ge ler ek le nir ken,
çok il gi gö ren Ken di Ça tı nı Ken din Ya rat uy -
gu la ma sı na da iki adet fark lı bi na ti pi ek len -
di. Bi na cep he si renk len dir me bö lü mü de
ge liş ti ril di. Ar tık kul la nı cı lar cep he ren gi be -
lir le mek için,  pi ya sa da çok ça ter cih edi len
cep he renk le rin den olu şan bir renk pa le ti
üze rin den se çim ya pa rak bi na cep he le ri ni
ko lay lık la renk len di re bi li yor lar. 

B
BTM Shingle Web Sitesi Güncellendi
haber

BTM Cool Shingle Plus,
Sultans Of Dreams
Otel’in Tercihi

28proje
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30proje
izolasyon dünyası

ür ki ye’nin ilk ve tek üre tim tek no lo ji si ile ya tı rım ser ma -

ye si ken di si ne ait olan DAS Kau çuk, Onef lex mar ka sıy la

önem li pro je le re im za at ma ya de vam edi yor. Ku rul du ğu

2011 yı lın da ül ke mi zin en iyi ya tı rım ödü lü nü alan DAS kau çuk, 2

yıl gi bi kı sa sü re de Tür ki ye

ve ih ra cat yap tı ğı 20’yi aş kın

ül ke de ba şa rı lı ça lış ma la rıy la

dik kat çe ki yor. Gür cis tan

par la men to bi na sı nın ısıt ma-

so ğut ma te si sat ya lı tı mı

Onef lex ürün le ri kul la nı la rak

sağ lan dı. Onef lex ya lı tım

ürün le ri  Gür cis tan'ın Ku tay -

si şeh rin de Par le men to Bi na -

sı'nda kul la nıl dı. Fark lı bir mi -

ma ri ye sa hip olan Gür cis -

tan’ın ye ni Par la men to Bi na -

sı, dev bir cam kub be ye sa -

hip. Pro je si İs pan yol CMD In -

ge nie ros’a ait olan Par la men to Bi na sı'nda, Onef lex ya lı tım ürün -

le ri ile mak si mum ısı ta sar ru fu sağ lan dı. 

HVAC sek tö rün de, kau çuk kö pü ğü ya lı tım mal ze me le ri ile id dia lı

olan Das Kau çuk'un, Onef lex mar ka lı ürün le ri, İs tan bul'un önem li

pro je le ri olan İs tanb lo om Ku le si, Mall Of İs tan bul ve Öz di lek Le -

vent bi na la rın da da ter cih edil di.

Yük sek tek no lo ji ye sa hip Elas to me rik Kau çuk Kö pü ğü Ya lı tım

Lev ha la rı, Elas to me rik Kau çuk Kö pü ğü Ya lı tım Bo ru la rı ve For -

mix Kon takt Ya pış tı rı cı / Kau çuk Bant / Onef lex PVC Bant gi bi

yar dım cı ürün le ri ile Onef lex, yurt dı şın da 18 ül ke de ter cih edil -

me si nin ya nı sı ra yurt

için de de id dia lı. Yük sek

ısı ya lı tım de ğe ri ne sa hip

olan Onef lex elas to me rik

kau çuk kö pük ler su ya ve

bu ha ra kar şı di renç li ol -

ma la rı nın ya nı sı ra, UV

(Ul tra Vio let-Mor Öte si)

ışın la rı na, zor lu ha va ko -

şul la rı na, yağ la ra kar şı da

di renç özel li ği ta şı yor.

Onef lex Elas to me rik Kau -

çuk Kö pü ğü ola ğa nüs tü

es nek lik, elas ti ki yet özel li -

ği sa ye sin de tüm te si sat

hat la rın da, dir sek T gi bi ya lı tı mın zor uy gu lan dı ğı yü zey ler de bi -

le ko lay, hız lı mon ta jı ile ya tı rım cı ve uy gu la yı cı la ra za man ve iş -

çi lik ten ta sar ruf sağ lı yor. Onef lex’in mal ze me ve hüc re sel ya pı sı,

su bu ha rı ge çi ri mi, uzun va de li ve ya lı tım ve rim li li ği ni ga ran ti

ede rek yük sek di renç gös te ri yor. Yan gı na kar şı di renç li olup ale -

vin ya tay ve dü şey yön de iler le me si ne izin ver mi yor. DAS Kau -

çuk, me ka nik te si sat sek tö rün de ısı ya lı tı mı amaç lı ola rak kul la nı -

lan elas to me rik kau çuk kö pü ğü üre ti mi ne Bur sa Fab ri ka sı ve İs -

tan bul mer kez li yö ne ti mi ile de vam edi yor.  

ONEFLEX Türkiye'de ve
Dünyada Önemli Projelere
İmza Atıyor 

T
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rün se çi min den, uz man tek nik kad ro ve sa tış son ra sı

hiz me te ka dar tüm aşa ma lar da ‘gü ve nin’ esas ol du ğu

ısı ya lı tı mın da, dış cep he de komp le çö -

züm su nan Dyo’yu ter cih eden ler kâr lı çı kı yor.

Dyo’nun ısı ya lı tı mı ürün le ri ile dış cep he bo ya la -

rı nı bir leş ti ren mar ka sı Kli mat herm, Tür ki ye ça -

pın da ki 7 Böl ge Mü dür lü ğü ve yay gın ba yi ağı, ısı

ya lı tı mı nın her adı mın da bi na sa hip le ri ni yön len di -

ren de ne yim li tek nik kad ro su, sa tış son ra sı hiz met -

le ri ve 24 ay uy gu la ma ga ran ti -

si ile öne çı kı yor. Kli mat herm;

kı şın ısın ma, ya zın so ğut ma

amaç lı har ca nan ener ji de yüz de

50’ye ya kın ta sar ruf sağ la yan

ısı ya lı tı mın dan uzun yıl lar ve -

rim al mak ve so run suz bir uy -

gu la ma is te yen tü ke ti ci ler için

gü zel bir se çe nek oluş tu ru yor. 

Dyo Kli mat herm uz man la rı, ter -

mal ka me ra ile ya pı lan çe kim -

ler le bi na da ki ısı ka yıp la rı nı ra -

por la ya rak, bi na nın özel lik le ri -

ne ve bu lun du ğu böl ge nin ha va

şart la rı na gö re en doğ ru mal ze -

me nin be lir len me si ko nu sun da

öne ri ler ge ti ri yor. Pro je Renk -

len dir me de Kli mat herm’in öne

çı kan hiz met le rin den bi ri. Böy -

le ce ya lı tım son ra sı bi na nı zın

na sıl bir gö rü nü me sa hip ola ca -

ğı nı ön ce den gö re bi li yor su nuz.

TSE- ISO-10002 Müş te ri Mem -

nu ni ye ti Yö ne tim Sis te mi’ne sa -

hip olan ve müş te ri odak lı yak -

la şı mı be nim se yen Dyo, ısı ya lı -

tı mın da müş te ri le ri nin kar şı laş -

tık la rı her tür lü so ru ve so ru na da hız lı çö züm ler üre ti yor.  

Bo ya sek tö rü nün kök lü mar ka sı Dyo, dış cep he bo ya sın da ise

tek no lo ji si ve ka li te si ile far kı nı or ta ya ko yu yor. Bo ya bi na la rı

renk len di ren, ay nı za man da ko ru yan ve de ğe ri ni ar tı ran bir uy -

gu la ma. Dış cep he de özel lik le ko ru ma ya nı önem li ve bir o ka -

dar da ge rek li. Dyo dış cep he bo ya la rı sa hip ol duk la rı ile ri tek -

no lo ji ve ino va tif özel lik le ri sa ye sin de bi na la rı da ha ilk aşa ma -

da yağ mur, kar gi bi ha va ko şul la rı nın olum suz et ki le ri ne kar şı

ko ru yor, bi na la rın öm rü nü uza tı yor. Isı ya lı tı mı ve

dış cep he de Dyo’yu se çen ler, iki ke re ka za nı yor.

Isı ya lı tı mı nın üze ri ne uy gu la na cak Dyo dış cep he

ürün le rin den Tek no tex ve Di na mik, üs tün özel lik -

le ri ile dik kat çe ki yor. Dyo Tek no tex dış cep he bo -

ya sı, PTFE kat kı sı sa ye sin de yük sek kir ve su it me

di ren ci ne sa hip. Bir yan dan

yağ mur su yu ile ken di ni te miz -

ler ken, su bu ha rı ge çir gen li ği -

nin yük sek li ği sa ye sin de ne min

dı şa rı çık ma sı na da ola nak ta -

nı yor. Bi na lar da ki kon fo ru ar tı -

ran Tek no tex, mü kem mel ör tü -

cü lü ğü sa ye sin de uy gu la ma sı -

ra sın da da ko lay lık sağ lı yor.

Ak ri lik emül si yon esas lı dış

cep he bo ya sı Di na mik ise, si li -

kon lu ve su baz lı bir bo ya. Mat

bir gö rü nüm su nu yor, su iti ci li -

ği yük sek ve küf ge li şi mi ne kar -

şı di renç li. Bu özel li ği sa ye sin -

de bi na la rın dış cep he le ri ni su -

yun olum suz et ki le ri ne kar şı

ko ru yor. Ör tü cü lü ğü yük sek

olan Di na mik ile da ha az bo ya

kul la na rak, da ha faz la yü zey

bo ya na bi li yor. 

Dyo ve ürün le ri ile il gi li da ha de tay -

lı bil gi ye www.dyo.com.tr’den ula -

şa bi lir, ısı ya lı tı mı ve Kli mat herm

hak kın da ih ti ya cı nız olan bil gi ler

için www.kli mat herm.com.tr ad re -

si ni zi ya ret ede bi lir si niz.

Ü
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Aydın Koçak
Isı Yalıtım Sistemleri

Yöneticisi
Entegre Harç A.Ş.

Yalıtım Teşvikleri 
ün geç tik çe ar tan ener ji ma li yet le ri, kar bon sa lı nı mın dan
kay nak la nan kü re sel ısın ma nın so nuç la rı nın far kı na va rı -
lır öl çü de art ma sı ve bu ko nu da in san la rın bi linç len me si

ya lı tı mı s e çe nek o l mak tan ç ı ka rıp, z o run lu h a le g e tir miş tir. Bu gün
her ke sin ka bul et ti ği bir ger çek var dır ki o da ya şa dı ğı mız dün ya -
da ki kay nak la rın sı nır lı ol du ğu ve bu sı nır lı kay nak la rın doğ ru ve
ve rim li kul la nıl ma ma sı ha lin de ge le cek ne sil le rin bun dan çok kö tü
et ki le ne ce ği dir. Dün ya nü fu su o den li hız la art mak ta dır ki, geç kal -
ma mak için alın ma sı ge re ken ön lem le rin za ma na ya yıl ma dan bir
an e v vel u y gu la ma ya s o kul ma sı g e rek mek te dir.

Ara lık 2008’de AB Kon sey ve Par la men to su ta ra fın dan onay la nan
AB İk lim De ği şik li ği ve Ener ji Pa ke ti’nde ki he def ler 20-20-20’ye
ulaş mak açı sın dan çok önem li bir ye re sa hip tir. AB, 2020 yı lı na ka -
dar se ra ga zı sa lı nım la rı nın %20 azal tıl ma sı nı; ener ji ar zın da ye ni -
le ne bi lir ener ji nin pa yı nın %20 ol ma sı nı; ener ji ve rim li li ği nin %20
ar tı rıl ma sı nı he def le mek te dir. Di ğer ta raf tan ül ke miz de ise 2010
yı lın da ya yın la nan Tür ki ye Ener ji Ve rim li li ği Stra te ji Bel ge si doğ -
rul tu sun da 2023 yı lın da Tür ki ye’nin GSYİH ba şı na tü ke ti len ener ji
mik ta rı nın en az %20 azal tıl ma sı he de fi açık lan mış tır. Bu doğ rul -
tu da ül ke miz de ye ni ya pı lan bi na la rın ener ji kim lik bel ge si al ma sı
zo run lu lu ğu 01 Ocak 2011 ta ri hin den iti ba ren uy gu lan ma ya baş la -
mış tır. Yak la şık 18 mil yon ol du ğu var sa yı lan mev cut bi na la rın ise
2017 y ı lı na k a dar b u bel ge yi al ma la rı g e rek mek te dir.

Tür ki ye’de bi na la rın top lam ener ji kul la nı mın da ki pa yı nın %37,
elek trik kul la nı mın da ki pa yı nın %48 ol du ğu bi lin mek te dir. Isın ma
için de bi na ener ji si nin or ta la ma %85’i har can mak ta dır. Bu da de -
mek olu yor ki bi na la rı mı za yap tı ra ca ğı mız ya lı tım ile hem mil yar -
lar ca do lar ta sar ruf et mek hem de ge rek siz kay nak tü ke ti mi ile
kar bon s a lı nı mı nı azalt mak m üm kün dür.

Bi na lar da se ra ga zı emis yo nu nu azal tan ve ül ke eko no mi si için
önem li bir ta sar ruf ka le mi olan ısı ya lı tı mı nın art ma sı, bi linç ka dar
eko no mik alım gü cüy le de oran tı lı dır. Tü ke ti ci nin ka rar ver me aşa -
ma sın da fay da/ma li yet iliş ki si cid di rol oy na mak ta dır. Kı sıt lı büt çe
ile ya pı lan se çim, ka li te kri ter le ri ni de dü şü rür. Her ne ka dar ısı ya -
lı tı mı nın sağ la ya ca ğı ta sar ruf ile ya pı lan har ca ma lar, se ne ler içe ri -
sin de ge ri dö nü yor ol sa da ilk ya tı rım ma li ye ti nin yük sek olu şu aşıl -
ma sı ge re ken en önem li zor luk dur. Bu meb la ğı yurt dı şın da ör nek -
le ri ne rast la dı ğı mız şe kil de ka mu-özel ban ka la rın teş vi ği ile sağ la -
mak en akıl cı çö züm ola cak tır. Bu şe kil de öde me ko lay lı ğı sağ lan -
mış tü ke ti ci da ha iyi ürün/hiz me ti al mak tan çe kin me ye cek tir. Hat -
ta öy le ki bu sa ye de ısı ya lı tım ka lın lık la rı nı da art tır mak su re tiy le
hem da ha çok ener ji ta sar ru fu yap mış, hem de da ha az kar bon sa -
lı nı mı na ne den ol muş ola cak lar dır. Isı Ya lı tım ürün le rin den ke si len

Kat ma De ğer Ver gi si in di ri mi de yi ne ak la ge len man tık lı teş vik
me tod la rın dan bi ri dir. Dev le ti mi zin bu yüz den baş lan gıç ta bir ver -
gi ge li ri kay bı ola ca ğı gi bi gö rün se de, alı na cak böy le bir ka rar la
hem cid di bir is tih dam ar tı şı sağ la mış ola cak hem de Kyo to pro to -
ko lü ge re ği ver di ği ta ah hüt le ri ger çek leş tir me ye de kat kı da bu lun -
muş ola cak tır. 

Sek tör de ki he men her ke sin de üze rin de hem fi kir
ol du ğu öne ri le ri kı sa ca sı ra la mak ge re kir se;

• Ko nut kre di sin den alın ma yan KKDF (Kay nak Kul la nı mı Des tek le -
me Fo nu) ve BSMV’nin (Ban ka Si gor ta Mu ame le le ri Ver gi si) ya lı -
tım kre di le rin den de alın ma ma sı kre di tak sit le ri nin tu tar la rın da
düş me ye ola nak ve re cek tir. Bu da kre di kul la nan tü ke ti ci ye uy gun
öde me ko lay lı ğı su nup, kre di kul la nı mı na ca zi be oluş tu ra cak tır.

• Sos yal eşit lik kap sa mın da dü şük ge lir se vi ye sin de bu lu nan ko -
nut la ra ka mu ban ka la rı des tek li hi be kre di ler ve ril me si de yi ne
hem sos yal dev let ol ma nın ge re ği ni hem de ener ji ta sar ru fu ile bu
ge lir gru bun da ki ai le le rin büt çe le ri ne kat kı sağ la ya cak tır.
• Alı nan ener ji kim lik le rin de ki kar bon sa lı nı mı oran la rı na gö re ko -
nut lar dan alı nan dam ga ver gi le rin de mu afi yet sağ la na bi lir. Yi ne
ben zer şe kil de ko nut sa hip le ri ne ki ra lık ko nut la rın da ki ener ji se vi -
ye le ri ne gö re ver gi in di ri mi ve ri le bi lir. Bu sa ye de ki ra cı ya fay da
sağ la yan ya lı tım ya tı rı mı nın ev sa hi bi nin büt çe si ne de kat kı sı sağ -
lan mış olur. 
• Fab ri ka gi bi iş yer le rin de ise yi ne ben zer ver gi teş vik le ri ile ya pı -
nın ısı kay be den yü zey le ri ya lı tı la rak ener ji ve rim li bir ya pı ha li ne
ge çi şi iş ve ren le re ca zip ha le ge ti ri le bi li nir. 
• Ay rı ca ısı ya lı tı mı yap tı ran ko nut la ra kul lan dık la rı do ğal gaz, elek -
trik, fu el oil gi bi ener ji kay nak la rı için ka de me li bi rim fi yat uy gu lan -

G
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ma sı da ge ti ri le bi li nir. Böy le ce ay nı ve ri mi da ha az ener ji tü ke te rek
el de ede ne dü şük, da ha çok ener ji tü ke te rek el de ede ne yük sek fi -
yat uy gu lan ma sı ya lı tı mı teş vik edi ci, özen di ri ci bir uy gu la ma ola -
cak tır.

Biz üre ti ci le re dü şen gö rev, re ka bet şart la rı na sıl olur sa ol sun, ül -
ke mi zin men fa at le ri doğ rul tu sun da top lu mu za ka li te ve kon for
şart la rı nı sağ la yan ürün ler üre te rek eko no mi mi ze kat kı da bu lun -
mak tır. 

unanistan’ın gözde adaları Mikonos, Santorini ve
başkent Atina; 5-8 Eylül tarihlerinde American Siding
bayilerini misafir etti. Eryap’ın American Siding bayile-
rine yönelik düzenlediği Cruise seyahati kapsamında; ilk

gün Ege’nin göz alıcı güzellikteki doğası ve geleneksel mimari
yapısının nadide örneği olan Mikonos Adası ziyaret edildi. Eryap
bayileri ikinci gün eşsiz Santorini Adası’nı gezdi. “Güneşin en
güzel battığı yer” olarak betimlenen Santorini Adası, dünyada
herkesi olduğu gibi Eryap bayilerini de kendine hayran bıraktı.
Türkiye'de yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi olan
Eryap’ın bayileri, seyahat programı kapsamında son gün
Atina’daydı. Atina’da Avrupa’nın beşinci büyük limanı olan Pire
Limanı, Akropolis, Olympos Tapınağı, Hadrianus Kapısı,
Panathinaiko Stadyumu ile Arkeoloji Müzesi’nin ziyaret edildiği
Yunan Adaları Cruise turuna 40 bayi katıldı.

Eryap İş Ortakları İle
“Komşu” Mimarisini
Keşfetti

Y
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a lı tım, de ko ras yon, ça tı ve cep he alan la rın da ön ce -

lik li ol mak üze re in şa at sek tö rü ne üs tün ni te lik li

ürün ve çö züm ler su nan Mar dav Ya lı tım’ın dü zen le -

di ği “Mar dav De ğer len dir me Top lan tı sı” Mu dur nu’da Ser dar

Kı lıç’ın Wolf track Kam pı’nda ger çek leş ti. 19-20 Ey lül ta rih le -

rin de ya pı lan top lan tı nın ilk aya ğı İs tan bul’da ger çek leş ti ril -

di. Al tı fark lı ürün gru bun da 19 ay rı mar ka ile hiz met ve ren

Mar dav’ın ürün gru bu na ye ni ka tı lan Huns tmann mar ka lı ze -

min kap la ma çö züm le ri için ön ce fab ri ka da ürün ler ile il gi li

de tay lı bil gi ve uy gu la ma lar Mar dav eki bi ile pay la şıl dı. Bu

eği tim den son ra Mar dav eki bi Byo tell’de bi ra ra ya ge le rek,

Pro so nic Ses Ya lı tı mı ve Akus tik Dü zen le me ürün le ri ile Mul -

tip lan PVC ve TPO mem bran ürün le ri hak kın da eği tim al dı. 

Ürün eği tim le ri nin ta mam lan dı ğı ilk gü nün ar dın dan top lan -

tı nın ikin ci aya ğı için Mu dur nu Wolf track Te sis le ri’ne ge çen

Mar dav eki bi, Ser dar Kı lıç eş li ğin de do ğa da muh te şem bir

gün ge çir di. Çev re ye ve çev re nin ko run ma sı na ver di ği öne -

mi her fır sat ta be lir ten, ener ji ve rim li li ği ve çev re kir li li ği gi -

bi ko nu la rın has sa si ye ti ni di le ge ti ren Mar dav eki bi, do ğa da

ya şam ile il gi li bil gi le ri alır ken bir yan dan da Ser dar Kı lıç’ın

do ğa da ya şam ko nu sun da edin di ği tec rü be le ri gün lük şe hir

ve iş ha ya tın da na sıl kul lan dı ğı ko nu sun da da bil gi sa hi bi ol -

du. Mar dav eki bi ak şam kamp ate şin de ger çek le şen bar be kü

par ti sin de ke yif li va kit ge çir di. 

Mardav Ekibi
Doğada Buluştu

Y

ardav Genel Müdür Yardımcısı Alper Doğruer, Mardav’ın büyük hissedarı olan

Ravago firmasının Bina ve Yapı Çözümleri bölümüne Business Director olarak atandı.

Mardav Ailesine 1998 yılında Ankara’da İç Anadolu Bölge Satış Mühendisi olarak

katılan Alper Doğruer, son dönemde Genel Müdür Yardımcılığı görevi ile birlikte

Ravago Bina ve Yapı Çözümleri bölümü Avrupa Ürün Müdürlüğü görevini de yürütmekteydi.

Doğruer, Orta ve Güney Avrupa ile Balkan ülkelerindeki ürün yapılanması görevi öncelikli

olmakla beraber tüm ülkeler ile yakın bir çalışma içinde olacak ayrıca stratejik kararlarının

alındığı Üst Yönetim ekibinde Mardav Genel Müdürü Levent Pelesen ile birlikte ülkemizi tem-

sil edecek.

Merkezi Belçika’da olan, yaklaşık 40 ülkede 350 şirket ile faaliyet gösteren, yıllık cirosu 6.5

Milyar Euro’ya yaklaşan bir firma olan Ravago, ağırlıklı ürünleri plastik ve plastik hammad-

delerin yanında, inşaat alanında da son dönemde yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Ravago

Bina ve Yapı Çözümleri bölümünde Türkiye, Belçika, Ukrayna, Rusya ile birlikte Orta ve Doğu

Avrupa’yı içeren 17 ayrı ülkede 55 adet şirket bulunuyor. Bu firmalardan üçü Mardav, Torouss

ve Stoper olmak üzere Türkiye’de faaliyet gösteriyor.

Mardav’da Yeni Atama

M
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zo cam ya lı tım sek tö rün de ki ba şa rı lı fa ali yet le ri nin ya nı sı ra
sek tör tem sil ci le ri ne ve ba yi le ri ne sağ la dı ğı eği tim ler le de “ya -
lı tım” bi lin ci nin ge li şi mi ni sağ lı yor, ürün, sis tem ve hiz met ler
hak kın da bil gi len di re rek en doğ ru şe kil de uy gu lan ma sı esas la -

rı nı da ak ta rı yor. Tür ki ye’nin dört bir ya nın da ki pro fes yo nel mi mar
ve mü hen dis kad ro su ile yü rüt tü ğü eği tim ler den bi ri de İzo cam ba -
yi le ri nin tek nik per so nel le ri için  dü zen le nen eği tim ler… Şim di ye
ka dar 5 böl ge mü dür lü ğü ve An tal ya Bü ro su so rum lu lu ğun da ki il ler de bu lu nan İzo cam ba yi le ri nin per so nel le ri ne ve ri len eği tim le -
rin, önü müz de ki dö nem de İzo cam Er zu rum ve Di yar ba kır bü ro la rı nın so rum lu lu ğun da ki il ler de de de vam et me si plan la nı yor. İzo -
cam Ba yi le ri ne ve ri len eği tim ler de; Ürün Bel ge le ri, Ürün Tek nik Özel lik le ri, Bi na lar da Yan gın Ya lı tım Esas la rı, Bi na la rın Yan gın dan
Ko run ma sı Hak kın da Yö net me lik, İzo cam Ye ni Ürün le ri, Rek lam Ça lış ma la rı, Web Si te le ri, Sos yal Med ya, E-Di ya log, İzo cam Di ya log,
Fu ar lar, Ya lı tım Ya rış ma sı, Ozi Pro je si, Ener jik Ba kış Pro je si, Ba yi Se ya hat le ri, Ürün Ka ta log la rı ve Fi yat Lis te si, İyem ve Us ta Eği -
tim le ri, He sap la ma Prog ram la rı, Ter mal Ka me ra Ça lış ma la rı ve SIM Bi ri mi üze ri ne de tay lı bil gi ler ak ta rı la rak İzo cam gün de min de -
ki tüm önem li ko nu lar ele alı nı yor.

İzocam Teknik Eğitimleri
ile Bayilerini Bilgilendiriyor 

İ

zo cam, Cam yü nü ve XPS ürün le rin de, Ey lül-Ekim-Ka sım 2013 dö ne min de be lir -
le nen he de fe ula şan ba yi ve müş te ri le ri ile Av ru pa’nın en kök lü kent do ku su na
sa hip; eğ len ce ha ya tı, lez zet li pey nir le ri nin çe şit li li ği ve la le le ri ile ün lü Ams ter -
dam şeh rin de bu lu şu yor. İzo cam ba yi ve müş te ri le ri Şu bat ayın da 3 ge ce 4 gün

ola rak ger çek leş ti re cek se ya hat te Ams ter dam Are na’da oy na na cak Ajax - AZ Alk -
ma ar der bi ma çı he ye ca nı na da or tak ola cak.

İzocam Başarılı Bayi ve Müşterilerini
Amsterdam’da Ağırlayacak 

İ

ürdürülebilirliği kurum kimliğinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
eden dünyanın lider kimya şirketi BASF, öncü global firmaları bir
araya getiren Sustainable Business Summit 2013 Konferansı’nın

ana sponsorluğunu üstlendi. 2 Ekim 2013 günü Four Seasons Hotel
Bosphorus’ta gerçekleşen konferansta, ekonomik büyümenin ve küresel
rekabet gücünün ancak ‘sürdürülebilirlik’ temelinde olabileceği inancına
sahip global sektörlerin başarılı isimleri, gelecek vizyonlarını paylaştı.
BASF Tedarik Zinciri Geliştirme Kıdemli Uzmanı Inga-Lena Darkow kon-
feransta “Tedarik zinciri yönetiminde sürdürülebilirlik için stratejik bir yol
haritası” başlıklı bir konuşma yaptı. Darkow, gündelik hayatın bir parçası
haline gelen sürdürülebilirliğin şirketler için önemi ve tedarik zinciri yöne-
timinde nasıl olması gerektiğine değinerek; sürdürülebilirliğin BASF’nin
kurum kimliğindeki önemi ve bu doğrultudaki çalışmalarından da bahset-
ti. 

Dünyanın lider kimya şirketi BASF, çevre, sağlık ve güvenlik konularında belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarına devam
ediyor. ‘Sürdürülebilir bir gelecek için kimya yaratma’ misyonunu sahiplenen şirket, dünya genelindeki enerji verimliliğini artırmak
hedefi çerçevesinde 2020 yılı itibarıyla satılan ürünlerin tonu başına global sera gazı emisyonlarını 2002 yılına oranla %40 oranın-
da azaltmayı planlıyor.

BASF’den Sustainable Business Summit 2013
Konferansı’na Tam Destek

S
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013 yı lı Ocak-Ha zi ran dö ne min de,  bir ön ce ki yı lın ay nı dö ne mi ne kı yas la  % 3,7 ora nın -
da ar tış la, 2,8 mil yar TL ci va rın da kon so li de net sa tış ger çek leş ti ren Şi şe cam Top lu lu -
ğu,  2013 yı lı Ha zi ran ayı so nu iti ba riy le 161 mil yon TL tu ta rın da net kar açık la dı.  2013

yı lı nın ilk ya rı sın da Top lu lu ğun yur ti çi ve yurt dı şın da ki ku ru luş la rın da top lam 1.753 bin ton cam,
969 bin ton so da üre ti mi ni ger çek leş ti ril di. Şi şe cam Top lu lu ğu’nun 2013 yı lı Ha zi ran dö ne mi ne
iliş kin ma li tab lo la rı nı açık la ma sı nın ar dın dan Yö ne tim Ku ru lu Baş kan Ve ki li ve Ge nel Mü dü rü
Prof. Dr. Ah met Kır man, 2013 yı lı ilk ya rı so nuç la rı na iliş kin ola rak yap tı ğı açık la ma da: “Ha zi ran
ayı so nu iti ba riy le kon so li de net sa tış lar, ön ce ki yı lın % 3,7 ora nın da üze rin de  2.759 mil yon TL
ola rak ger çek leş ti.  Brüt kar mar jı mız % 24,6,  brüt ka rı mız ise 678,4 mil yon TL se vi ye sin de oluş -
tu.  Ön ce ki yıl ye rel ve glo bal pi ya sa ko şul la rı ge re ği sa tış fi yat la rı na yan sı tı la ma yan ma li yet ar -
tış la rı nı, 2013 yı lı nın ba şın dan iti ba ren ka de me li ola rak sa tış fi yat la rı na yan sı tıl ma sı na baş lan ma -
sı nın et ki siy le yı lın ilk ya rı sı so nu iti ba riy le kon so li de Ebit da mar jı mız % 16,4 ora nın da ger çek leş -
ti.   2013 yı lı ilk ya rı so nu iti ba riy le 453,9 mil yon TL se vi ye sin de ki kon so li de Ebit da hac mi ve 177,8
mil yon TL tu ta rın da ki fa ali yet ka rı mı zın, ön ce ki yı lın ay nı dö ne mi nin sı ra sıy la % 14,4 ve % 36,5
ora nın da al tın da oluş ma sı na kar şı lık, yı lın ikin ci çey re ğin de sağ la nan 251,7 mil yon TL ve 113,1 mil -
yon TL se vi ye sin de ki Ebit da ve fa ali yet ka rı, ilk çey rek so nuç la rı na gö re sı ra sıy la, % 24,5 ve % 74,8 ora nın da art tı. 160,8 mil yon
TL tu ta rın da ki top lam, 159 mil yon TL tu ta rın da ki ana or tak lık pa yı na dü şen net kar ise sı ra sıy la ön ce ki yı lın ilk ya rı sı so nu nun  %
22,7 ve % 16,7 oran la rın da ge ri sin de kal dı”  de di. 

Yı lın ilk ya rı sı so nu iti ba riy le top lam 662,4 mil yon TL dü ze yin de ya tı rım har ca ma sı ya pıl dı ğı nı be lir ten Kır man,   “Hin dis tan’da ki or -
tak lık, Al man ya’da ki şir ket alı mı iş lem le ri yı lın ilk ya rı sı so nu iti ba riy le ta mam lan dı. Yıl so nu na gö re % 8,5 ora nın da ar tış la 6 mil yar
TL se vi ye si ne ula şan öz kay nak la rı mız ve 1,7 mil yar TL tu ta rın da ki li kit kay nak la rı mız la,  bi lan ço mu zun sağ lık lı ve güç lü ya pı sı nı ko -
ru yo ruz” di ye rek söz le ri ni ta mam la dı.      

2

Şişecam Topluluğu’nun 2013 Yarıyıl
Finansal Sonuçları Açıklandı

olisan Holding, Yunanistan’da kurulu bir kimya/plastik fabrikasını satın almak üzere
sürdürdüğü girişimleri olumlu sonuçlandırarak, fabrikayı bünyesine kattı.  Polisan, bu sayede
hali hazırda faaliyet gösterdiği sektörlere bir yenisini daha eklemiş oldu. Polisan Holding’in

yüzde yüz öz sermayesiyle yurtdışında yaptığı ilk yatırım olan ve 10 milyon Euro’ya mal olan fabrika
“Polisan Hellas” adıyla faaliyet gösterecek. Yunanistan’ın liman şehri Volos’ta 70 dönüm arazi üzerine
kurulu 15 dönüm kapalı alana sahip fabrikada meşrubat, yiyecek ve içecek kapları, sentetik fiber gibi
geniş kullanım alanı olan Polietilen Tereftalat (PET) üretimi, granül ve preform şişe halinde gerçekleştir-
ilecek. İleri teknolojideki üretim modülleriyle proses edilmiş entegre tesis, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001,  ISO 22000 belgelerine sahip. Yunanistan, Balkanlar ve Türkiye pazarlarının hedeflendiği yeni
yatırımla, Polisan Holding cirosuna 100 milyon Euro’yu aşkın katkı sağlanması hedefleniyor. 

Polisan Holding CEO’su Erol Mizrahi, holding olarak 5 yıllık büyüme stratejileri
çerçevesinde 150 milyon dolar yatırımla cirolarını 2’ye katlamayı hedeflediklerini
belirtti. Bu hedef çerçevesinde boya, kimya, tarım, tekstil, inşaat ve lojistik (liman
işletmeciliği) olmak üzere 6 farklı sektörde faaliyet gösteren, her biri kendi alanında
öncü ve güçlü şirketlerine sinerji yaratacak ilave yeni iş alanlarına girmeyi planladık-
larını belirten Erol Mizrahi, Polisan Kimya’nın 1964 yılında kurulmasıyla sanayiciliğe
adım attıklarını, 2014 yılında Polisan Holding’in 50. Yılını kutlayacaklarını ifade etti.
Mizrahi, Yunanistan’daki fabrikanın çok iyi durumda ve full otomasyonla çalışan “kon-
tinü bir tesis” olduğuna dikkat çekerek, Aralık ayı başından itibaren tam kapasiteyle
devreye girecek fabrikada, yıllık 100 bin tonluk üretim gerçekleştirileceğini sözlerine
ekledi. 

P
Polisan Holding, Yunanistan’da Polietilen
Tereftalat Fabrikası Satın Aldı
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art ayın da Wall merk’i sa tın al ma sı nın ar dın dan Tür ki ye
pa za rı na gi ren İtal ya’nın dev mar ka sı Ma pe i, Wall -
merk’in ürün ga mın da yer alan bo ya gru bu nu ge liş ti re -

rek ay nı mar ka ile Tür ki ye pa za rın da bü yü me ka ra rı al dı.  Böy le -
ce 5 kı ta da 31 ül ke de top lam 63 üre tim te si siy le hiz met ve ren Ma -
pe i’nin İtal ya dı şın da bo ya üre ti mi ya pan tek te si si Tür ki ye’de ol -
du.  Fab ri ka mız da ha li ha zır da; Wall merk Fas sa de se ri si “dış cep -
he bo ya la rı”, Wall merk Far ber se ri si “İç cep he bo ya la rı”, Wall -
merk Art wo od se ri si “Ah şap Bo ya la rı ve ver nik le ri” grup la rı nın

üre ti mi ya pıl mak ta. İn şa at bo ya la rı gru bun da her ge çen gün ürün
çe şit li li ği mi zi art tır mak ta yız. Dış cep he bo ya la rın da en üst ka li te -
de ki pa za rı ken di mi ze he def al dık. Bu baş lık ta öne çı kan saf ak ri -
lik bo ya la rı mız Wall merk Ex tre me ve Wall merk Na not her mal.
Wall merk Ex te me, es nek li ği, zor lu ik lim ko şul la rın da uy gun lu ğu
(Ther mal gen leş me ve bü züş me le ri to le re ede bil me) ve yük sek
UV da ya nı mı ile öne çık mak ta dır. Wall merk Na not her mal mar ka lı
bo ya la rı mız ise; na no tek no lo ji si sa ye sin de ken di ken di ni ye ni le -
ye bil me özel li ği, gü neş ışın la rı nı yük sek oran da ref lek te ede bil -
me si ve böy le lik le ısı ya lı tı mı na des tek ol ma sı, yük sek UV di ren ci
gi bi önem li özel lik le ri ile pi ya sa da ki di ğer bo ya mar ka la rın dan ay -
rıl mak ta dır. Bu tip bo ya lar ya pı lan uy gu la ma lar da, da ha iyi so nuç -
lar al ma mı zı sağ lı yor. 

Ge ce ve gün düz sı cak lık fark la rı nın çok ol du ğu böl ge miz de da ha
es nek bo ya lar kul lan mak ge re ki yor. Bu nun la be ra ber özel lik le
cep he de sü rek li ha re ket eden (ça lı şan), ısı ya lı tım sis tem le rin de,

M

Tolga Gülderen 
İç Anadolu Bölge Müdürü

Mapei Yapı Kimyasalları A.Ş.

Mapei Polatlı’daki
Fabrikasında Boya Üretim
Kapasitesini Arttırıyor

42görüş
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Gıda ve Tarımcılık Bakanlığı Ek Hizmet Binası

Yüklenici: Temelsen Yapı Enerji San Ltd. Şti.

Ürün: Wallmerk Nanothermal Plus

Sarıtaş Konutları

Yüklenici : EBS inşaat

Ürün: Wallmerk Fassade Extreme

Kayseri Konut İnşaatı

Yüklenici:Erk Mühendislik

Ürün: Wallmerk Fassade Extreme

Toki Kuzey Kent Projesi 

Yüklenici: Can inşaat 

Ürün: Wallmerk Fassade Extreme,

Wallmerk  ArtWood

Toki Kuzey Kent Projesi

Yüklenici: İpek-Serel

Ürün:  Wallmerk Nanothermal Plus
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me ka nik sis tem le mon te edi len
çi men to lu ve be ton lev ha lar da
(se lü loz el ya fı ile tak vi ye edil miş
çi men to lu lev ha lar da, ah şap-çi -
men to bir le şim li lev ha lar da ve
fi ber tak vi ye li be ton lar da) bu tip
ürün ler kul lan mak da ha sağ lık lı
ve uzun ömür lü bir çö züm sağ -
la ma mı za yar dım cı olu yor. Ay nı
za man da çi men to yon ga lev ha -
lar da ade rans prob le mi ni an cak
bu sı nıf ta ki yük sek ka li te li ürün -
ler ile çöz mek müm kün. Böl ge -
mi zin ik lim sel özel li ği, ya pı lar da
çi men to yon ga lev ha la rın kul la -
nı mın da ki ar tış ve ısı ya lı tı mı nın
zo run lu ha le gel me si gi bi bir çok
ne den den do la yı bu sı nıf ta ki bo -

ya pa za rı hız la bü yü mek te, bu doğ rul tu da biz de ka pa si te mi zi art -
tır mak ta yız. Wall merk Ther me tics Isı Ya lı tım Sis tem le ri ’ni oluş tu -
ran tüm bir le şen ler ek sik siz ola rak kul la nıl dı ğın da ve be ra be rin de
ürün ga mı mız da yer alan Ex tre me ve ya Na not her mal dış cep he
bo ya la rı nın bu sis tem le bir lik te kul la nıl ma sı ha lin de sis te min ga -
ran ti sü re si 10 yı la ka dar çık mak ta dır. Bu da tü ke ti ci nin da ha gü -
ven le ürün seç me si için bü yük et ken ol mak ta. 

Wall merk ürün le ri ile pi ya sa da sağ la dı ğı mız gü ve ni şim di MA PEI
hac mi ve gü cüy le pe kiş tir dik. Ge rek ka pa si te ge rek se ka li te mi zi
sü rek li art tı rı yo ruz. Hem böl ge sel fark lı lık la ra gö re üre tim ya pı yor
hem de mev sim sel fark la ra gö re ürün ler le pi ya sa ih ti yaç la rı nı gi -
de ri yo ruz. Bu nun la bir lik te 2014 ve iler le yen yıl lar için ye ni te sis
ya pıl ma sı, bo ya üre tim te si si mo der ni zas yo nu, renk len dir me ma -
ki ne le ri mon ta jı prog ram lan dı ğı gi bi de vam et mek te.

MA PEI ürün le ri dün ya nın en pres tij li ürün le ri ara sın da yer al mak -
ta. Tür ki ye’de de gi de rek bü yü yen pa zar da Ma pei ve Wall merk
ürün le ri çok ya kın ge le cek te en çok ter cih edi len ürün ler ola cak.
An ka ra’da de vam eden To ki Ku zey Kent Pro je si, Ak kent 4, Sa rı -
taş Ko nut la rı, Gı da ve Ta rım cı lık Ba kan lı ğı Ek Hiz met Bi na sı, Kay -
se ri Mey dan Cep he Ye ni le me Pro je si gi bi bir çok önem li pro je ler -
de Ma pei ve Wall merk ürün le ri kul la nıl mak ta dır. 

Kayseri Meydan Cephe Yenileme Projesi

Yüklenici: Fahri Taban Ve Gülenay Güven İş Ortaklığı

Ürün: Wallmerk Fassade Silikonlu Grenli

Akkent 4

Yüklenici: Akpınar İnşaat

Ürün: Wallmerk Fassade Extreme
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Tuncel Altınel
Yalıtım Sistemleri Yöneticisi

Polisan Boya A.Ş. 
Yalıtım Kredileri

o ğal kay nak la rın aşı rı ve bi linç siz tü ke til me si, atık üre ti -
mi nin git tik çe art ma sı, çev re üze rin de ki bas kı la rın ağır -
laş ma sı na ve eko lo jik den ge nin bo zul ma sı na ne den ol -

mak ta dır. Git tik çe ar ta rak kü re sel bo yut la ra ula şan çev re so run -
la rı ne de niy le kent ler de ya şam ka li te si nin düş me si, ulus la ra ra sı
dü zey de çev re ko nu su nun tar tı şıl ma sı na ve sür dü rü le bi lir po li ti -
ka lar üre til me si ne ne den ol muş tur.

Bu gün ener ji ve rim li li ği ve çev re sel sür dü rü le bi lir lik, top lum sal
so rum lu luk tan öte ge le cek te ki ya şam sal bir zo run lu luk için bü yük
önem ta şı mak ta dır. Gü nü müz de or tak gö rüş, dün ya mı zı ko ru mak
için en iyi çö züm, sı nır lı ener ji kay nak la rı nın da ha ta sar ruf lu kul -
la nıl dı ğı bir sis te min ka lı cı ola rak ya ra tıl ma sın dan geç mek te dir.
Bu nun için bas ta ener ji ve rim li li ği sü re ci ve ısı ya lı tı mı uy gu la ma -
la rı nın art tı rıl ma sı ol mak üze re hem top lum sal hem de bi rey sel
ola rak ne ler ya pı la bi le ce ği ko nu sun da bi rey le rin bi linç len di ril me -
sin den geç mek te dir. 

AB ül ke le ri 2020 yı lı için  %20 da ha az ener ji tü ket me yi he def ler -
ken, bi na la rın da %20 ye ni le ne bi lir ener ji ye geç me yi, %20 da ha
az se ra ga zı sa lı nı mı ger çek leş tir me yi ve ener ji ih ti ya cı nın %20
si ni pa sif ev ya da ye ni le ne bi lir ener ji ler den ger çek leş tir me yi he -
def le mek te dir.

Tür ki ye’de kul la nı lan top lam ener ji nin de ğe ri yak la şık ola rak 60
mil yar $’dır. Bu ener ji için yurt dı şı na 45 mil yar $ öde mek te yiz. Ül -
ke miz de ya lı tım sız bi na lar da sa de ce ısın mak için Pa sif Ev le re gö -
re 20 kat da ha faz la ener ji tü ke til mek te, bu du rum hem eko no mi -
miz de hem de eko lo jik den ge ler de tah ri ba ta ne den ol mak ta dır.
Yurt dı şın dan it hal edi len 45 mil yar $ ener ji nin, 13,5 mil yar $’ı ko -
nut lar da kul la nıl dı ğı dü şü nü lür se işin cid di ye ti an la şı la bil mek te -
dir.

Po li san Bo ya ola rak do ğa ya ve top lu ma kar şı duy du ğu muz so -
rum lu lu ğun dan, ener ji ve rim li li ği nin ge niş kit le le re ulaş ma sı ve
eko no mi ye ya pı lan kat kı la rın dan do la yı 2007 yı lın dan iti ba ren fir -
ma mız ya lı tı ma sek tö rü ne önem ver miş ve yap tı ğı ya tı rım la rı bu
sek tör de gü cü nü her ge çen gün art tır mış ve art tır ma ya de vam
et mek te dir.

Po li san Bo ya A.Ş. ola rak 2007 yı lın dan be ri yak la şık 14.000.000
m2 man to la ma sa tı şı ger çek leş ti re rek yak la şık 90.000 ha ne nin
ısı ya lı tı mı nın ya pıl ma sı nı sağ la dık. Bu sa ye de bi na la rın sa de ce
ısın ma dan el de et ti ği ta sar ruf ile 195.000.000 TL ci va rın da ener ji
ta sar ru fu ya pıl ma sı sağ lan mış tır.

Doğ ru ya lı tım ya tı rı mı, kı sa
va de de hem bu ya tı rı mı ya -
pan ki şi ler için ısın ma-so ğut -
ma ya yö ne lik fa tu ra la rın da
önem li ta sar ruf lar sağ lar
iken, uzun va de de ül ke mi zin
ener ji ta sar ru fu na ve de do -
lay lı ola rak ca ri açı ğın azal -
tıl ma sı na des tek ola cak t›r. 

Ya l› t› ma ka rar ver me afla -
ma s›n da fay da/ma li yet ilifl -
ki si cid di rol oy na mak ta d›r.
K› s›t l› büt çe ile ya p› lan se -
çim, uy gu la ma ve mal ze me
se çim ka li te kri ter le ri nin de
düfl me si ne neden olur. Her
ne ka dar ›s› ya l› t› m› n›n sa€ -
la ya ca €› ta sar ruf ile ilk ya t› -
r›m ma li ye ti bel li sü reç te
kar fl› lan sa bi le, ya l› t›m da ilk
ya t› r› m›n yük sek ol ma s›,
afl›l ma s› ge re ken en önem li
en gel ler den bi ri ola rak kar -
fl› m› za ç›k mak ta d›r.

Ör nek ver mek ge re kir ise;
or ta la ma bir da ire nin m2 ›s›
ya l› t›m ma li ye ti kul la n› lan
ürün cin si, ka li te si, ifl çi li €e
ba€ l› ola rak 32- 40 TL/m2 ci -
va rın da ger çek leş mek te dir.
Ör ne ğin 120 m2 bü yük lü ğün de ki 4 kat lı, her kat ta 4 da ire li, dört
cep he si açık bir bi na nın or ta la ma 1.000 m2 du var yü ze yi ol du ğu
var sa yı lır ise dai re ba şı na dü şen ma li yet yak la şık; 2.500-3.500
TL ara sı çık mak ta dır. 

Ya lı tı mın ma li yet le ri bu se vi ye ler de iken, ha ne sa hip le ri ne dev let
ya da baş ka bi rim ler den fi nans man des te ği ve ril me den ha ya ta
ge çi ri le cek her tür lü ener ji ve rim li li ği uy gu la ma sı ye ter siz ka la -
cak tır. 

Ya lı tım Kre di le ri
Ha li ha zır da de vam eden İZO DER tek nik da nış ma lı ğın da ba şa rıy -
la de vam eden ni hai tü ke ti ci le re, sa na yi le re ve iş let me le re ban ka -
lar ka na lı ile ve ri len ya lı tım kre di le ri et ki li bir fi nans mo de li ola rak

D
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uy gu lan mak ta dır. Bu mo del ni hai tü ke ti ci ye dü şük fa iz li kay nak
sağ lar iken, ba yi ile ni hai tü ke ti ci ara sın da ola bi le cek risk fak tör -
le ri ni de mi ni mi ze et mek te dir. Bu bağ lam da ya lı tım ger çe ği her
ge çen gün çar pı cı şe kil de art tık ça sek tör de ki fi nan sal mo del le rin -
de çe şit len me si ve dev let des te ği nin de oluş tu rul ma sı nın ge rek li -
li ği or ta ya çık mak ta dır. Kul la nı lan bu sis tem ha ri cin de dev let des -
te ği ile aşa ğı da ki fi nans mo del le ri de öne ri ola rak de ğer len di ri le -
bi lir:
• Ya l› t›m ürün le ri ve uy gu la ma la r›n dan al› nan KDV’nin kal d› r›l ma -
s›,
• Mev cut ve ye ni ko nut la ra, ti ca ri ve ka mu bi na la r› na ener ji ve -
rim li li €i ne yö ne lik im ti yaz l› kre di ve ya hi be ve ril me si,
• Ya l› t› ma yö ne lik süb van si yon la r›n uy gu lan ma s›,
• Bi na n›n ener ji s› n› f› na gö re em lak ver gi si, elek trik, su, em lak
al›m sa t›m ver gi le ri nin ye ni den dü zen len me si,
• Ener ji ve rim li li €i yük sek bi na la ra dü flük fa iz li ko nut kre di si ve -
ril me si,
• Ko nut kre di le rin den al›n ma yan KKDF ( Ko nut Kul la n› m› des tek -
le me Fo nu) ve BSMV’nin ya l› t›m kre di le rin den de al›n ma ma s› vb.
ola rak de €er len di ri le bi lir.

So nuç ola rak kü re sel çev re so run la r› n›n art t› €› ve ener ji kay nak -
la r› n›n h›z la tü ken di €i bu dö nem de ener ji ve rim li li €i ne yö ne lik eli -
miz de ki ya l› t›m sek tö rü nün do€ ru kul la n›l ma s› ve bu na yö ne lik bu
sek tör de yer alan tüm üre ti ci ler, fi nans man des tek çi ler ile dev le -
tin ko or di ne li ola rak ha re ket et me si ile Tür ki ye’nin ç› ka r› na ola cak
fle kil de, eko no mik ve eko lo jik sür dü rü le bi lir lik ça l›fl ma la r› bek le -
nen ni hai he def le re ula fla cak t›r.

lo bal bir mar ka ol ma yo -
lun da hız la iler le yen ODE
Ya lı tım, İs tan bul Sa na yi

Oda sı (İSO) ha zır la dı ğı ‘Tür ki ye'nin
İkin ci 500 Bü yük Sa na yi Ku ru lu şu
2012 Yı lı Ra po ru'nda ge çen yı la
oran la 172 sı ra bir den yük sel di. Ko -
nuy la il gi li bir açık la ma ya pan ODE Ya lı tım Yö ne tim Ku ru lu Baş -
ka nı Or han Tu ran, ya lı tım ko nu sun da Tür ki ye’nin en di na mik şir -
ket le rin den bi ri ol duk la rı nın al tı nı çi ze rek,  “Yüz de yüz Türk şir ke -
ti ola rak ODE’nin 1986 yı lın dan bu ya na kat et ti ği yol da çok bü yük
ba şa rı la ra im za at tık. İSO ta ra fın dan ha zır la nan ‘Tür ki ye'nin İkin -
ci 500 Bü yük Sa na yi Ku ru lu şu 2012 Yı lı Ra po ru’nda şir ke ti miz
geç ti ği miz yı la oran la tam 172 sı ra bir den yük sel me si de ba şa rı la -
rı mı zın en bü yük ka nı tı dır” şek lin de ko nuş tu. İSO'dan yapılan
açıklamaya göre, şirketlerin üretimden satışlarının sıralama
ölçütü olarak kullanıldığı araştırmanın ikinci raporunda öne çıkan
en önemli faktör, İkinci 500'ün ihracata, Birinci 500 şirketten
daha sıkı tutunmaları oldu.

G

ODE Yalıtım,
İSO İkinci 500 Listesinde
172 Sıra Birden Yükseldi

haber
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Mal Sahibi : Öğretmenler Sitesi Kat Malikleri

Uygulama : GNYAPI

Metraj : 7.234 m2

Binanın Taban Alanı : 720 m2

Binanın Yüksekliği : 45 m

Uygulamalar : Isı Yalıtım, Dış Cephe Boya, Thermo Sıva Sökümü

Kullanılan Yalıtım : Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (5 cm) Yalıtım 

Malzemeleri Sitemleri + Polisan Exelans Macro Dış Cephe Boyası  

ÖĞRETMENLER SİTESİ

ğret men ler Si te si’nde uy gu la ma, da ha ön ce ger çek leş miş olan ther mo sı va la ra da -

ya lı şi ka yet le rin gi de ril me si amaç la na rak sö küm iş le mi ile baş la mış tır. 5 cm kar -

bon lu EPS lev ha lar ile ya lı tım iş le mi ger çek leş ti ril miş ve dış cep he bo ya uy gu la ma -

la rı ta mam lan mış tır. Uy gu la ma es na sın da gü ven lik li is ke le ler kul la nı la rak iş gü ven -

li ği esas la rı ye ri ne ge ti ril miş tir. Pro je, si te ça tı sı na 10 cm cam yü nü şil te, bod rum ka tı na 5

cm ta van izo las yo nu, Po li san Exe lans Mac ro iç cep he bo ya uy gu la ma la rı nın ve pey zaj dü zen le me si nin ta mam lan ma sı ile son bul -

muş tur. Öğ ret men ler Si te si kat ma lik le ri Şe ker bank EKOk re di’yi kul lan ma yı ter cih et miş ler ve dos ya mas raf sız, pe şi nat sız, va de

fark sız 24 ay 0 fa iz öde me se çe ne ğin den ya rar lan mış lar dır. Ya lı tım uy gu la ma sı son ra sın da Ener ji Kim lik Bel ge si, GNYA PI’nın ya lı -

tım sek tö rün de üst len di ği rol doğ rul tu sun da Öğ ret men ler Si te si Yö ne ti mi’ne üc ret siz ve ril miş tir.  Da ha ön ce pro fes yo nel ol ma yan

uy gu la yı cı lar va sı ta sıy la ger çek leş ti ril miş ya lı tım uy gu la ma la rın dan muz da rip ol muş ko nut yö ne ti mi ve sa kin le ri nin uy gu la ma dan

mem nu ni ye ti sağ lan mış, doğ ru uy gu la ma ile ısı ya lı tı mın dan bek len ti le ri kar şı lan mış tır. 

Ö

Mal Sahibi : Ali Bey Sitesi Kat Malikleri

Uygulama : GNYAPI

Metraj : 8.250 m2

Binan›n Taban Alan› : 360 m2

Binan›n Yüksekli€i : 27 m

Uygulamalar : Is› Yal›t›m, D›fl Cephe Boya

Kullan›lan Yal›t›m : Polisan Exelans Enerji Karbonlu EPS (5 cm) Yal›t›m

Malzemeleri Sistemleri + Polisan Exelans Macro D›fl Cephe Boyas›  

ALİ BEY SİTESİ

li Bey Si te si’nin ısı ya lı tım uy gu la ma sı ön ce sin de ter mal ka me ra çe kim le ri ger çek -

leş ti ril miş ve pro je baş la mış tır. 5 cm kar bon lu EPS lev ha lar ile ya lı tım iş le mi ger -

çek leş ti ril miş ve dış cep he bo ya uy gu la ma sı gü ven lik li is ke le ler kul la nı la rak ta -

mam lan mış tır. Ko nut lar da ısı ve su ya lı tım lı ça tı uy gu la ma sı ya pıl mış tır. Pen ce re ve ka pı sö -

ve uy gu la ma la rı ile kat sil me si, fu ga ve kö şe ta şı uy gu la ma la rı nın ger çek leş ti ril me si so nu cun da de ko ra tif cep he ta mam lan mış tır.

Isı ya lı tım uy gu la ma sı son ra sın da ter mal ka me ra çe kim le ri tek rar la na rak uy gun gö rü len B sı nı fı Ener ji Kim lik Bel ge le ri üc ret siz ve -

ri len Ali Bey Si te si kat ma lik le ri Şe ker bank EKOk re di’yi kul lan ma yı ter cih et miş ler dir. Mü hen dis lik alt ya pı sı na sa hip GNYA PI, plan -

la ma uz man la rı nın uy gu la ma ön ce sin de ger çek leş tir dik le ri doğ ru plan la ma so nu cun da pro je, sek tö rün or ta la ma tes lim sü re si nin

çok da ha al tın da olan 35 gün gi bi kı sa bir za man da tes lim edil miş tir. 

A

Öğretmenler ve Ali Bey Siteleri
Profesyonel Uygulamada
GNYAPI’yı Tercih Etti

46proje
izolasyon dünyası

103.SAYI:Layout 1  10/31/13  2:44 PM  Page 46



animarka Ticaret ve Avrupa İşleri Bakanı Nick
Hækkerup, Türkiye ile ticari ilişkileri geliştirmek ve AB
ilişkilerini  konuşmak üzere 25 Eylül 2013 tarihinde

Türkiye’yi ziyaret etti. Danimarkalı Bakan, dünya yalıtım pazarının
ilk üç oyuncusundan biri olan Danimarkalı Rockwool’un yalıtım
ürünlerinin kullanıldığı Türkiye’deki en önemli konut projelerinden
biri olan Sinpaş Altınoran projesini yerinde inceledi. Rockwool
Türkiye ve Güneydoğu Balkanlar Genel Müdürü Hans Schreuder,
Rockwool Türkiye Direktörü Taner S. Şahin ve Sinpaş Yapı, Ankara
Projeleri Genel Müdür Yardımcısı Bahadır Gülalioğlu ile birlikte
projeyi gezen Danimarkalı Bakan; ziyareti sırasında Rockwool
ürün uygulamasını da izledi. Rockwool’un, Türkiye ve Güneydoğu
Balkanlar Genel Müdürü Hans Schreuder Türkiye’ye verdikleri
önemin altını çizerken; Sinpaş’ın böylesine önemli bir projede bizi
tercih etmiş olması memnuniyet verici. Sinpaş-Rockwool iş bir-
liğinin devam etmesini diliyoruz” dedi. Yalıtımın Türkiye’de henüz
gelisme evresinde olduğunu ve ciddi bir iş olduğunu ifade eden
Rockwool Türkiye Direktörü Taner S. Şahin ise “Türkiye’de yalıtım
konusuna ısı kaybı ve enerji verimliliği açısından yaklaşılıyor. Taş
yünü, yalıtımda ısı yalıtımına ek olarak,  ses yalıtımı ve yangın
güvenliği açısından da vazgeçilmez bir unsur. Taş yünü ayrıca
doğal malzemeler kullanılarak üretilmesiyle öne çıkıyor. Sinpaş
Yapı, Türkiye’nin en büyük taş yünü mantolama projesi için üstün
özellikleri nedeniyle Rockwool’u seçti. Dünya lideri Rockwool,
Türkiye’deki gücünü göstermeye şimdiden başladı. Bu, bizim için
henüz başlangıç” dedi.

Çankaya Oran’da 1 milyon 850 bin m2 alan üzerine kurulan ve ilk
bölümü 2.647 konuttan oluşan Sinpaş Yapı’nın, doğa ve modern
yaşamı bir araya getiren anlayışıyla tasarladığı Altınoran’da;
yalıtım konusuna çok önem verildi. Toplam 1,5 milyon m2 (yaklaşık
136 futbol sahası büyüklüğünde) taş yünü kullanımı ile Altınoran,
Türkiye’nin en büyük taş yünü mantolama projesi olarak dikkat
çekiyor. 

D

Rockwool Türkiye’ye
Danimarkalı Bakandan
Destek

haber
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zel lik le ül ke miz de ener ji ta le bi nin gi de rek art tı ğı gü nü -

müz de, yıl lık top lam ener ji ih ti ya cı mı zın çok bü yük bir

kıs mı nı, yak la şık %75’ni it ha lat yo luy la kar şı la mak ta -

yız. Isıt ma ve so ğut ma amaç lı, ko nut lar da ih ti yaç duy du ğu muz

oran ise %35 ci va rın da dır. Ül ke miz de ki mev cut ko nut sa yı sı nın

yak la şık 19 mil yon adet ve bun la rın sa de ce %15’de ısı ya lı tı mı -

nın ya pıl dı ğı nı göz önün de bu lun du rur sak, 16 mil yon dan faz la

ko nut ta ya lı tım ol ma dı ğı ve har ca nan pa ra la rın bo şa git ti ği ka -

çı nıl maz bir du rum dur. Sa de ce geç ti ği miz yıl ya lı tım sız bi na lar -

dan do la yı bo şa har ca dı ğı mız pa ra 11.5 mil yar dolar üze rin de -

dir. Hal bu ki ener ji yi ve rim li kul lan mak su re tiy le, sür dü rü le bi lir

bir ge le cek için hem do ğa ya hem eko no mi ye önem li kat kı lar

sağ la mak as lın da çok ko lay. 

Top lum ol a rak, A ti pi ça ma şır ma ki ne si ve ya A plus ti pi bu la şık

ma ki ne si, buz do la bı gi bi da ya nık lı be yaz eş ya alır ken ne ka dar

da çok bi linç li ha le gel dik. Oy sa ki ısı ya lı tı mı sa ye sin de ya pa ca -

ğı mız ta sar ruf bun la rın kat ve kat üze rin de dir. Üs te lik ül ke miz

ko şul la rın da ni hai tü ke ti ci ler ola rak ar ka ar ka ya ge len zam lar

se be biy le ener ji yi bu ka dar pa ha lı ya kul la nı yor ken ısı ya lı tı mı

yap tır mak bir ter cih de ğil mut lak bir zo run lu luk tur.

Tür ki ye’de ger çek leş tir di ği üre tim ile Av ru pa Tek nik ona yı alan

ilk fir ma ün va nı na sa hip olan Ter ra co, al dı ğı ETAG 004 bel ge -

siy le Av ru pa Bir li ği stan dart la rın da çev re ci ve in san sağ lı ğı na

du yar lı ka li te li üre tim ya pa rak ecoT HERM Isı Ya lı tım Sis te mi ni

müş te ri le ri ne sun mak ta dır. 

ecoT HERM Isı Ya lı tım Sis te mi nin Fay da la rı
• Isı ka yıp la rı nı azal ta rak %50’ye va ran ener ji ta sar ru fu sağ lar.

• Sağ la dı ğı ener ji ta sar ru fu sa ye sin de, 2-5 yıl içe ri sin de ya tı rım

ma li ye ti ni kar şı lar.

• Bi na cep he sin de hem ısı hem de su ya lı tı mı sağ lar. Be to nar -

me ele man la rı nın ko roz yo na ma ruz kal ma sı nı en gel ler.

• Ya pı nın ta şı yı cı kı sım la rın da yer alan de mir le rin pas lan ma sı -

nı ve ka pa si te si nin düş me si ni ön ler, böy le ce bi na la rın dep re me

kar şı olan mu ka ve me tin de azal ma mey da na gel mez.

• Ya pı la rın ba kım, ona rım gi der le ri aza lır.

• Bi na ya ya pı la cak ilk ya tı rım ma li yet le ri mi ni mi ze edil miş olur.

• Is› köp rü le ri nin olufl ma s› en gel le nir, ya p› d›fl et ken ler den ko -

ru nur. 

• Kı şın so ğuk tan, ya zın aşı rı sı cak tan ko ru nu lur.

• Bi na iç kı sım la rın da ki yo ğuş ma yı ve ru tu be ti ön le ye rek da ha

kon for lu bir or tam sağ lar. Isı ya lı tım lı du var lar da iç yü zey ler de

ter le me so nu cu küf len me ler, si -

yah le ke len me ler, sı va ve ya bo -

ya ka bar ma la rı oluş maz.

• Ya şa nı lan oda lar için de has ta -

lan ma ya ne den olan böl ge sel sı -

cak-so ğuk fark la rı mey da na gel -

mez,  eşit ısı da ğı lı mı sağ lan dı -

ğın dan, sağ lık lı ve kon for lu bir

me kan ya ra tır. Do la yı sıy la sağ lık

har ca ma la rı aza lır.

• Bün ye si ne su al maz, bu har ge -

çir gen li ği yük sek tir.

• Yük sek elas ti ki yet özel li ği sa -

ye sin de yü zey çat lak la rı nı köp -

rü ler.

• Bi na nı za ye ni bir gö rü nüm ka -

zan dı rır.

• Hız lı uy gu la nır, çev re ye za rar

ver mez.

• Isı ya lı tım lı du var la rın için de

di füz yon so nu cu su yo ğuş ma sı

oluş ma ya ca ğın dan, du var lar da ki

mal ze me ler, ko roz yo na uğ ra -

maz ve bi na nın öm rü uzar.

• Isı ya lı tım lı bi na lar sa ye sin de

da ha az ya kıt tü ke ti le ce ğin den

ha va ya sa lı nan CO2 mik ta rı da

az ola cak, çev re nin ko run ma sın -

da önem li bir kat kı sağ la na cak -

tır. 

11 ül ke de 17 te si sin de, İs kan di nav

tek no lo ji si ile üre tim ya pan ve

Tür ki ye’de 25 yıl dır fa ali yet gös -

te ren, in şa at sek tö rün de ilk le rin

ve ye ni lik le rin ön cü sü Ter ra co,

“Dün ya ya ka lı cı iz ler bı ra kı yo -

ruz” slo ga nıy la ka lı cı, ka li te li, in -

san ve çev re sağ lı ğı na du yar lı

ürün le ri ni kul la nı cı la rıy la pay laş -

ma ya hız kes me den de vam ede -

cek.

Ö
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Terraco Yapı Malz. San.
ve Tic. A.Ş.

ecoTHERM Isı Yalıtım
Sistemiyle Uzmanlık
Cephenizde, Paranız Cebinizde
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İzocam, Kentsel Dönüşümde
"Yangın Yalıtımı"nın Önemine
Dikkat Çekiyor 

50detay
izolasyon dünyası

ür ki ye’de her yıl 25–30 Ey lül ta rih le ri “Yan gın dan Ko -

run ma Haf ta sı” ola rak de ğer len di ri li yor ve bu önem li

haf ta için çe şit li bi linç len dir me ça lış ma la rı ger çek leş -

ti ri li yor. Yan gın dan ko run ma nın en önem li yol la rın dan bi ri si de

doğ ru uy gu lan mış “ya lı tım”... Kent sel Dö nü şüm sü re cin de bi -

na la rın “Bi na la rın Yan gın dan Ko run ma sı Hak kın da ki Yö net me -

lik”e uy gun şe kil de in şa edil me si ge re ki yor. Tür ki ye'de ya lı tım

sek tö rü nün ön  cü sü ol an İ zo cam, y a lı tı mın ön e mi ne dik kat çek -

me ye de vam edi yor. Kent sel Dö nü şüm ile bir lik te gün de me ge -

len bi na lar ye ni le nir ken A’dan Z’ye tüm ya lı tım de tay la rı nın

doğ ru şe kil de uy gu lan ma sı da ha ka li te li ve gü ven li ya şam ve

ça lış ma alan la rı nın oluş tu rul ma sı nı sağ lı yor. Bi na lar in şa edi lir -

ken ze min den ça tı ya, du var dan dö şe me ye ve te si sa ta ka dar

uy gu la nan et ki li bir ya lı tım hem gü ven lik sağ lı yor hem ta sar ruf

edil me si ne ola nak ta nı yor.

Bi na lar da olu şa bi le cek yan gın la ra kar şı, yan gın gü ven li ği sağ -

la ma nın yo lu ak tif ön lem le rin  ya nın da, ön ce lik le pa sif ön lem -

ler den ve yan gın ya lı tı mın dan ge çi yor. Yan gın lar da ölüm ler bi -

rin ci de re ce de yan gın sı ra sın da açı ğa çı kan du man ve gaz lar -

dan kay nak la nı yor ve ze hir li gaz la rın so lun ma sıy la can ka yıp -

la rı mey da na ge li yor. Bu ne den le yan gı nın se bep ola bi le ce ği

can ve mal kay bı nın önü ne geç mek için bi na da ha ta sa rım aşa -

ma sın day ken ön lem le rin alın ma sı ge re ki yor. Yan gın dan ko run -

mak için yan gın yö net me lik le ri ne uy gun mal ze me se çil me si,

uy gu la ma la rın bu kri ter le re gö re ger çek leş ti ril me si ko nu la rın -

da "far kın da lık" ya ra tı la rak bi rey le rin ve top lu mun bi linç len di -

ril me si önem ta şı yor. İzo cam, yan gın ya lı tı mın da "doğ ru" mal -

ze me se çi mi, "doğ ru" ta sa rım ve "doğ ru" uy gu la ma ile can ve

mal ka yıp la rı nın önü ne ge çi le bi le ce ği ne dik kat çe ki yor ve "ya -

lı tı mın" uz man fir ma ve ki şi ler ce ya pıl ma sı nın öne mi ni vur gu -

lu yor.

Yan gın gü ven lik önem le ri nin alın ma dı ğı, yan gın ya lı tım sız bi -

na lar da, yan gın sı ra sın da açı ğa çı kan ısı bi na için de ki ya nı cı

mal ze me le rin tu tu şa rak yan ma sı na ve yan gı nın hem bi na için -

de ki di ğer ha cim le re hem de ya kın da ki bi na la ra sıç ra ma sı na

ne den olu yor. Nor mal şart lar da bi na nın yük ta şı yan kı sım la rı -

nın yan gın sön dü rü le ne ka dar ayak ta kal ma sı önem ta şı yor. Bu

da, yan gın ya lı tı mı sağ la yan mal ze me le rin kul la nıl ma sıy la sağ -

la na bi li yor. Yan gın ya lı tı mı sağ la yan mal ze me ler bir bü tün ola -

rak ale vin ve du ma nın ya yı lı mı nı ön lü yor, ısı ge çi şi ni azal tı yor.

Ay rı ca dış cep he de de yan gın ya lı tı mı ön lem le ri nin alın ma sı

ge re ki yor. Böy le ce yan gın ya yı lı mı ön le ne rek yan gı na mü da ha -

le edin ce ye ka dar her han gi bir can ve mal kay bı ya şan ma ma sı

sağ lan mış olu yor. Yan gın ya lı tı mın da ısı ge çi şi ne yük sek di renç

gös te ren, taş yü nü ve cam yü nü gi bi A sı nı fı yan maz mal ze me -

ler kul la nıl ma sı ge re ki yor. Bu mal ze me ler, ya pı nın ça tı sı, du -

var la rı, dö şe me le ri,  te si sat la rı, ha va ka nal la rı ve dış cep he si ne

uy gu la nı yor.

Yük sek bi na lar da cep he le rin yan maz ola rak sı nıf lan dı rı lan A sı -

nı fı mal ze me ler ile ta sar lan ma sı ve uy gu la ma nın bu mal ze me -

ler le ve doğ ru bi çim de ya pıl ma sı ge re ki yor. İl gi li yö net me li ğin

yü rür lü ğe gir me siy le cep he ler de ve kat ara la rın da yan maz ola -

rak ta nım la nan A sı nı fı mal ze me le rin kul la nıl ma sı zo run lu lu ğu

dik ka te alın ma lı… Bu nun ya nı sı ra ola sı bir yan gı nın ya yıl ma sı -

nı ön le mek ve za ra rı as ga ri dü zey de tut mak ama cıy la ya pı nın

ana kons trük si yo nu ile kat lar ara sı nok ta lar da ve ya il gi li uz -

man lar ca ta nım la nan nok ta la rın da yan gın ba ri yer le ri mut la ka

oluş tu rul ma lı. Bu ra dan ha re ket le dış cep he ler de, özel lik le yük -

sek bi na lar da, giy dir me cep he uy gu la ma la rın da cam yü nü ve

taş yü nü, dış cep he man to la ma uy gu la ma la rın da taş yü nü vaz -

ge çil mez ter cih ola rak öne çı kı yor. Yan gın ön lem le ri nin da ha

da yay gın laş ma sı için sa de ce yö net me lik ler ye ter li ol mu yor.

Doğ ru ta sa rı mın doğ ru mal ze me ve uy gu la ma ile ha ya ta ge çi -

ril me si ve bu ko nu da ki de ne tim me ka niz ma la rı et kin li ği nin ar -

tı rıl ma sı ge re ki yor.

T
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zo cam ve Ri gips ürün le rin den olu şan akus tik, yan gın gü ven li ği, ısı ve ses ya lı tım lı
sis tem le rin ta nı tıl ma sı ve doğ ru uy gu la ma la rın sağ lan ma sı nı he def le yen us ta
eği tim le ri de vam edi yor. Eği tim ler, us ta la rın kul lan dık la rı ürün le rin na sıl ya pıl dı -
ğı nı, özel lik le ri ni, kul la nım amaç la rı nı, fark lı lık la rı nı, sis tem kav ra mı nı ve uy gu la -

ma la rı nı ve In Wall Yan gı na Da ya nım lı Du var Sis tem le ri ni öğ ren me le ri ni amaç lı yor.

Ankara'da YOL-İŞ İNTES Türkiye Eğitim Şantiyesi İzocam Atölyesi’nde düzenlenen
eğitimlerin beşincisi, 13–16 Ağustos’ta gerçekleştirildi. Rigips ve Milli Eğitim Bakan-
lığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ve yalıtım ürünlerinin doğru uygulanmasını hedefleyen
eğitimler, "Yalıtımlı Alçı Levha Bölme Duvar ve Asma Tavan Sistemleri Uygulamalı Usta Eğitimleri (İç Yalıtım)" adı altında, 4 gün
boyunca, teorik ve uygulamalı olarak verildi. İzocam ve Rigips’in uzman kadrosu ile gerçekleştirilen İç Yalıtım Usta Eğitimi’nde us-
talara aldıkları projeyi okuyup, metrajlandırıp,  malzeme analizi çıkararak, doğru detay ve doğru montaj yapmaları öğretilerek, sek-
törde doğru bilinen yanlış uygulamaları ve detay bilgilerini düzeltmeleri sağlandı.

İzocam'ın konusunda uzman mimar, mühendis ve tekniker kadrosundan oluşan eğitim ekibi; Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gö-
revlendirilen konusunda uzman öğretim görevlilerinin gözetiminde her ay Türkiye Eğitim Şantiyesi’ndeki İzocam Atölyelerinde eği-
tim düzenlemeye devam ediyor. Bu usta eğitimleri ‘’Dış Cephe Yalıtım Sistemleri (Mantolama)’’, "Sanayi Yapıları Çatı ve Cephele-
rinde Yalıtım’’ ve "Yalıtımlı Alçı Levha ve Asma Tavan Sistemleri (İç Yalıtım)’’ başlıkları altında veriliyor. Yılsonuna kadar; toplam
4 eğitimin daha verilmesi hedefleniyor. Yapılan tüm eğitimlerde katılımcılara, yapının gereksinimlerine göre doğru malzeme seçi-
mi ve doğru uygulama bilinci verilerek sektöre kalifiye eleman yetiştirilmesinin yanında, yalıtım ve enerji tasarruf bilincinin yayıl-
ması, yalıtım konforundan azami fayda sağlanması ve yalıtım ile çevrenin korunabilmesi üzerine bilgiler aktarılıyor. 2004 yılından
bu yana başarılı olan 1250 ustaya İzocam tarafından MEB onaylı sertifikaları verildi ve sektörün nitelikli eleman ihtiyacına önemli
katkıda bulunuldu.
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Et ki li bir yan gın ya lı tı mı için “taş yü nü” ve
“cam yü nü” kul la nı mı önem ta şı yor

Taş yü nü ürün ler yer li ola rak te min edi len, inor ga nik ham mad -

de olan ba zalt ta şı nın 1350°C - 1400°C’de, cam yü nü ürün ler

ise yi ne yer li ola rak te min edi len cam ham mad de le ri nin 1200

°C - 1250°C’de eri ti le rek el yaf ha li ne ge ti ril me si so nu cu olu şu -

yor. Cam yü nü ve Taş yü nü kul la nım ye ri ve ama cı na gö re fark lı

bo yut ve tek nik özel lik ler de, de ği şik kap la ma mal ze me le ri ile

şil te, lev ha, bo ru ve dök me şek lin de üre ti le bi li yor. Taş yü nü

ürün le rin kul la nım sı cak lı ğı ürün ti pi ne bağ lı ola rak

-50/+650°C ara lı ğın da ve eri me sı cak lı ğı >1000°C olu yor.

Cam yü nü ürün le rin kul la nım sı cak lı ğı ürün ti pi ne bağ lı ola rak

-50/+550°C ara lı ğın da ve eri me sı cak lı ğı >800°C olu yor. Kap -

la ma sız Taş yü nü ve Cam yü nü ürün ler TS EN 13501-1’e gö re

‘yan maz mal ze me ler’ olan A1 sı nı fın da yer alı yor.

“Bi na la rın Yan gın dan Ko run ma sı Hak kın da ki Yö net me lik"te dış

cep he le rin yük sek bi na lar da (21.5 met re den bü yük) zor ya nı cı,

di ğer bi na lar da ise zor alev le ni ci ol ma sı ge rek ti ği ifa de edi li -

yor. Baş ka bir ifa dey le dış cep he ler yük sek bi na lar da en az A2-

s1,d0 ya nı cı lık sı nı fı na, di ğer bi na lar da ise en az C-s3,d0 ya nı cı -

lık sı nı fı na sa hip ol ma lı... AB Ulu sal Yan gın Yö net me lik le ri in ce -

len di ğin de, dış cep he nin sa de ce son kat kap la ma mal ze me sin -

den iba ret ol ma dı ğı, ETICS (Ex ter nal Ther mal In su la ti on Com -

po si te System) ola rak bi li nen kom po zit dış cep he ısı ya lı tım

sis te mi (man to la ma) uy gu la nan ya pı lar da son kat sı va ve al tın -

da bu lu nan ya lı tım mal ze me le ri nin bir bü tün ol du ğu ve sis tem

ola rak ele alın dı ğı gö rü lü yor.   

In Wall, yan gın gü ven li ği ko nu sun da yük sek ko ru num
sağ lı yor…

İzo cam ile Ri gips’in böl me du var uy gu la ma la rın da yan gı na da -

ya nım ser ti fi ka lı ürün ih ti ya cı nı kar şı la mak ama cıy la bir ara ya

ge le rek ge liş tir dik le ri In Wall Böl me Du var Sis tem le ri Yan gın Yö -

net me li ği’nin zo run lu tut tu ğu “EK-3/B ve EK-3/C kri ter le ri ni”

(30, 60 ve 90 da ki ka yan gı na da ya nık lı or tam lar oluş tu rul ma sı)

ba şa rıy la kar şı lı yor. In Wall Böl me Du var Sis tem le ri özel lik le; ko -

nut pro je le ri, ofis ler, okul lar, otel ler, alış ve riş mer kez le ri ve has -

ta ne ler gi bi in san la rın yo ğun ola rak bir lik te bu lun duk la rı me -

kân la ra uy gu lan ma ya el ve riş li özel lik ler içe ri yor. Yan gın gü ven -

li ği ko nu sun da aza mi fay da sağ la ya cak şe kil de ta sar la nan In -

Wall Böl me Du var Sis tem le ri,  alı şıl mış ara böl me du var sis tem -

le ri nin sa hip ol du ğu es te tik, ko lay uy gu la na bil me, akus tik kon -

for, ha fif lik, ısı ve ses ya lı tı mı gi bi avan taj lar da sağ lı yor.

İzocam ve Rigips’in İç Yalıtım Usta
Eğitimleri Devam Ediyor
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a pı sek tö rün de 40. Yı lı nı kut la yan Ka le kim, ye -

ni lik çi ürün le riy le tü ke ti ci le re ve sek tör pro -

fes yo nel le ri ne çö züm ler sun ma ya de -

vam edi yor. Ka le Man to la ma Sis tem le ri,

“EPS” ve “Taş yü nü” ile Tür ki ye’de ilk kez

10 yıl ürün, 2 yıl uy gu la ma ga ran ti si su -

na rak bi na la rı ko ru yor. Ka le kim, “Uy -

gu la ma sü re si ne ila ve ola rak 2 yıl kul -

la nım” sü re ci ni kap sa yan si gor ta ile

ay rı ca uy gu la ma son ra sı ha ta lı çi zim,

mal ze me, mon taj ve iş çi lik ne de niy le mey -

da na ge le bi le cek ha sar la ra da gü ven ce su -

nu yor. 

Ka le Man to la ma Sis tem le ri 
Ka le Isı Ya lı tım Sis tem le ri mar ka sı al tın da,

Ka le Isı Ya lı tım Lev ha la rı (Taş yü nü, EPS),

Ka le kim ta ra fın dan üre ti len Ka le Man to tech, Ka le Fo am tech Isı

Ya lı tım Lev ha sı Ya pış tır ma Har cı, Ka le Man top last, Ka le Fo -

amp last Isı Ya lı tım Lev ha sı Sı va Har cı, Ka le Man to mix Ya pış tır -

ma ve Sı va Har cı, Ka le Man tos to ne Taş yü nü Ya pış tır ma ve Sı -

va Har cı ile Ka le Do na tı Fi le si, Ka le Dü bel ve Ka le Fi le li PVC Kö -

şe Pro fi li pa ket sis tem bi le şen le ri ola rak

pa za ra su nu lu yor. Pa ket sis tem de, son

kat kap la ma lar da, dış cep he le rin mo da sı nı

be lir le yen Ka le mar ka lı Dış Cep he Sı va ve

Bo ya la rı sis tem bi le şe ni ola rak yer alı yor. 

Isı Ya lı tım Sis te min de Ba şa rı yı
Ka li te Kri ter le ri Ge ti ri yor
Isı ya lı tı mın da sis te min bü tün ola rak per -

for man sı na önem ve ren Ka le kim, sis te mi

oluş tu ran bi le şen le rin de CE bel ge li ve Ya -

pı Mal ze me le ri Yö net me li ği’ne uy gun ol -

ma sı na özen gös te ri yor. Çün kü her bir sis tem

bi le şe ni nin ka li te kri ter le ri ni sağ la ma sı, yö net -

me lik le re uy gun ol ma sı ha lin de bü tün ısı ya lı -

tım sis te mi nin per for man sın da ba şa rı sağ la nı -

yor. Isı Ya lı tım Sis tem le rin de kul la nı lan Ka le

mar ka lı dış cep he bo ya la rı ve de ko ra tif ha zır

sı va lar, si li kon lu ya pı sıy la da sis te me su

gi ri şi ne izin ver mi yor. Ay rı ca Isı Ya lı tım

Sis tem le ri için öne ri len tüm son kat kap -

la ma la rı su baz lı ol du ğun dan sis te min ne fes al -

ma sı ve ru tu be te kar şı tam ko ru ma sağ la nı yor. 

Uyum Ka li te ve Gü ven Bir Ara da
Ba şa rı lı bir ısı ya lı tım uy gu la ma sı için, uy gu la -

ma nın pa ket sis tem ha lin de ya pıl ma sı ge rek ti -

ğin den; Ka le Isı Ya lı tım Sis te mi’nde, Isı Ya lı tım

Lev ha la rı ile bir lik te su nu lan tüm ürün ler Ka le

mar ka sı nın ka li te ve gü ven ce si ni ta şı dı ğı gi bi Ka le kim’in sek -

tör de ki 40 yıl lık tec rü be si ni yan sı tı yor. Ka le Isı Ya lı tım Sis te mi

bi le şen le ri; uyum, ka li te ve gü ve ni bir ara da su na rak sis te min

ba şa rı sı nı ga ran ti al tı na alı yor. 

Ka le kim’den,
Ta nı dık Us ta Öne ri si
Uy gu la ma yı ya pan eki bin eh li yet li ve işi -

nin us ta sı ol ma sıy la da doğ ru dan il gi li

ol du ğu nu sa vu nan Ka le kim, Us ta Uyum

ve Ge liş tir me Kur su’nu ba şa rıy la ta -

mam la ya rak Dış Cep he Man to la ma Sis -

tem le ri ko nu sun da Mil li Eği tim Ba kan lı -

ğı’ndan onay lı ser ti fi ka sı nı al mış uz man

us ta la rın ter cih edil me si ni ve ya Ka le -

kim’in “Ta nı dık Us ta Öne ri Sis te mi”nden

uz man us ta ta le bin de bu lu nul ma sı nı

tav si ye edi yor. 

Y

Kale Mantolama Sistemleri
ile Isı Yalıtımlı Binalar
Garanti Altında
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Timaş’ta Kurumsallaşma
Hareketi Hız Kazandı

zun yıllar Ankara ticari yaşamının başarılı aile şirket-

leri arasında olan Maşlak ailesinin 3. kuşak yönetici-

lerinden Serhat Maşlak, çatı ve cephe kaplama

alanında hızla büyüyerek başarılı projelere imza atan Timaş

A.Ş.’nin ürün-uygulama alanlarını ve özellikle son dönemde

önemle eğildikleri “kurumsallaşma hareketini” detaylarıyla

değerlendirdi: “Aile büyüklerimizin geleneksel yöntemlerle

oluşturduğu piyasa güvenini, samimiyetini bugün daha bilim-

sel yöntemlerle birleştirerek kurumsallaşma yolunda önemli

adımlar atıyoruz. 1999 yılında kurduğumuz TİMAŞ’ın kurum-

sal bir yapılanma ile sektördeki ağırlığını, satış kabiliyetini,

pazarlama gücünü, satın alma imkânlarını yeni yatırımlarıyla

pekiştireceğine inanıyoruz. 9.ay itibariyle başlattığımız bu

yeni süreçle; iyileştirme, kurumsallaştırma ve sistemle ilgili

projelerimiz olacak. Önümüzdeki 6 ay içerisinde plan-

ladığımız şekilde çalışmalarımızı sürdürerek TİMAŞ’ı arzu

ettiğimiz verimliliğe, karlılığa ve hizmet kalitesine yükselte-

ceğiz. TİMAŞ’ta başlattığımız bu yeni süreci bir fiil başında

olarak, takip ederek yürütmeye çalışacağım. Sürecin sonu-

cunda ise, geleneksel yöntemlerle oluşturduğumuz piyasa

güvenini, samimiyetini daha bilimsel yöntemlerle pekişti-

rerek kurumsallaşmayı hedefliyoruz ”. 

Türkiye Çapında Birçok Önemli
Projeye İmza Attık
TİMAŞ Endüstriyel Ürünler A.Ş.’nin iştigal konusu ağırlıklı

olarak çatı ve cephe kaplamaları. Ürün grubumuzu ise; Metal

kenetli çatı sistemleri, sandviç paneller, ısı, ses, su ve yangın

yalıtım malzemeleri oluşturmakta. Süregelen projeler ve sek-

törün özellikle uygulama alanında duyduğu ihtiyaçtan dolayı

biz de çatı ve cephe kaplama konusunda uygulama yaparak

ihtisaslaşmayı tercih ettik. Bununla ilgili olarak TİMAŞ aldığı

projelerin hem ürün bazında malzeme satışlarını hem de uygu-

lamalı olarak montajlarını üstlendi. Bunun yanı sıra son

dönemde sektörde kabul gören termoplastik membran kapla-

maları, yine gerek kamu projelerinde gerekse özel sektör

yatırımlarında tercih edilen ürünlerden bir tanesi. Şirketimiz

bu ürünün satışını ve uygulamasını gerçekleştirmekte.

Müşterilerin talepleri doğrultusunda hızlı malzeme temini, özel

keşif, detaylandırma-uygulama ve alanında uzman ekiplerle

hizmet veren firmamız Türkiye çapında birçok önemli projeye

imza attı. İzmir Aliağa Cezaevi Şantiyesi, Ankara Lojistik Üssü,

Bingöl Havalimanı Yurt İçi Nakliyeciler İdare Binası kenet sis-

tem çatı kaplaması alanında gerçekleştirdiği önemli projeler-

den birkaçı. Sandviç panel ve tek kat çatı ve cephe kaplamaları

alanında ise ONPO Madencilik-Bala, M.F.Ş. İnşaat Ankara O.S.B.

Konya-Çumra Şeker Fabrikası, Dökümcüler Sitesi refe-

ranslarımızdan bazıları.

Ürün Stoku ve Alımı Kabiliyetimiz Çok Yüksek   
Timaş, sektörün başkenti Ankara’dan, Türkiye’nin dört biryanı-

na hizmet vermekte. Şu anda yapılan Devlet Hava

Meydanları’nın üstlendiği yeni havalimanlarında yönetim

binalarının kenet çatı sistemleri işinde 3. Havaalanı kenet çatı

sistemi işini bitirdik. 4. Havaalanı inşaatında işimiz halen

devam etmekte. Devlet hastanelerinde membran uygula-

malarını yapıyoruz. Yine birçok kooperatifin kenet ve çatı sis-

tem kaplamalarını biz yaptık yapmaya da devam ediyoruz.

TİMAŞ’ın bünyesinde yıllık yaklaşık olarak 500.000 m2’ye

yakın uygulamalı çatı sistemleri montajı söz konusu.

Kapasitemiz tabi ki bizim taşeronlarımızla paralellik gösteri-

yor. Taşeron ekiplerimizin işlerin montajını arzu ettiğimiz şe-

kilde yapacağını bildiğimiz ekipler olduğu sürece bizlerin iş

alma kabiliyetleri daha fazla artıyor. Malzeme seçimi ya da

malzeme tedariği noktasında bir sıkıntımız yok. 15 yıllık bir fir-

mayız, ürün stoklayabilme ve ürün alımı yapabilme

kabiliyetimiz yüksek. Bunları müşteri nezdinde de çok pozitif

olarak değerlendirebiliyoruz. Uygulama biraz daha meşakkatli

ve birbiri arkasına devam eden bir süreç. Altyapı projelerinde

de uygulama değil ama ürün tedariği yapıyoruz. Bayilik kanalı

U
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ile çalıştığımız firmalarla çok uzun süredir

çalışıyoruz. 

2014 Yılında Yatırımların
Realize Edilmesi Gerek
2014 yılı için çok pozitif şeyler söylemek

isteriz ama ülkenin içinden geçtiği süreç

bütün sektörlere yansıyor. İnşaat sektörü de

bunların başında gelen sektörlerden bir tane-

si. Ciddi bir konut stoğu ve inşaatı var.

Burada kamu ihaleleri ve yatırımları da bir

hayli çoğunlukta. İş hacmi giderek artıyor.

Ama tabi işin nitelik olarak nasıl arttığına

bakarsanız orada bazı soru işaretleri var.

Bence bu sadece bizlerle ilgili değil bütün

sektör açısından aynı sorunları içeriyor.

Tahsilat riskleri, banka-sanayici ilişkileri, faiz

oranları, yatırım fizibilitelerin tablo üzerinde realize olması

dışarıdan göründüğü gibi değil. Bu konularda sıkıntılarımız var.

Üzerimizde çok ciddi müşteri riskleri taşıyoruz. Nihayetinde

üreticiler, yani bizim tedarikçilerimiz banka üzerinden çok

daha adı konmuş, çok sistematik ödeme sistemlerini empoze

edebiliyorlar. Ama biz aynı şekilde dağıtımını yapmış olduğu-

muz ürünleri onlar kadar sistematik ödeme araçlarına

bağlayamıyoruz ve o riskler bizim gibi firmaların üzerinde

kalıyor. Malum çek yasası Türkiye’de çok büyük bir açık yarat-

tı. Ödeme noktasında dürüst olan ile olmayanı maalesef ayıra-

maz noktaya geldik. Bu bizim üzerimizde çok ciddi bir satış

baskısı da oluşturuyor. Satıp satmamak konusunda çok ciddi

kararsızlık yaşadığımız dönemler oluyor. Tabi süreç bu açıdan

iyi değil. Ama yenilenmesi gereken yapılar, renovasyon

dönemleri, ısı yalıtım ile ilgili yapısal kararlar, yani zorunluluk-

lar sektörü hep pozitif olarak etkiliyor. Gerek malzeme kul-

lanımı gerekse sektörde hizmet veren firma sayısının artması

ve malzeme çeşitliliği olarak her geçen gün iyileşiyor, buna

paralel rekabet artıyor. Ancak rekabetin kuralları her geçen

gün değişiyor, daha katı ve belli ilkelerden uzak olmaya başlıy-

or. Bunlar sektörün sıkıntıları. Standarda, kaliteye olan ilginin

firmalar nezdinde az olması, kurumsallaşma dediğimiz

çerçevede çoğu firmanın bundan korkuyor olması sektörün

gelişimini engelliyor. Bizim TİMAŞ olarak hedeflerimiz yüksek.

5-10 yıllık süreçte planladığımız ve gelmek istediğimiz noktayı

biliyoruz. Mevcut konjonktür çerçevesinde, Türkiye şartlarına

uyumla sektörümüzle ilgili gelişmeleri takip ederek başarılı

faaliyetlerimizi sürdürmeyi hedefliyoruz.”

anelsan; EPS Sanayi Derneği (EPSDER) tarafından; ısı yalıtım malzemeleri
pazarında haksız rekabeti önlemek amacıyla uygulamaya konulan “Kalite
Denetim Sistemi” (KDS) belgesini almaya hak kazandı. EPSDER’in akredite

laboratuvar kuruluşu ÇEVKAK tarafından gerçekleştirilen denetleme sürecinde, fir-
malardan habersiz olarak belirsiz zamanlarda piyasadan temin edilen ürün örnekleri
test edildi ve bu yapılan testler sonucunda Panelsan ürünleri gereklilikleri sağlayarak
kalite testlerinden tam not almayı başardı. Sağladığı bu üstün başarıdan dolayı Kalite
Denetim Sistemi (KDS) belgesini kullanım hakkı kazanan Panelsan, üretimin tüm süreçlerinde kaliteyi amaç edinerek bu doğrultuda
yasa ve standartlara uygun üretim yaptığını bir kez daha kanıtladı ve ısı yalıtım malzemesi kullanıcılarının haklarını güvence altına
alarak üretimden pazarlamaya uzanan başarısını bir kere daha tescilledi.

Panelsan EPS Pazarlama Müdürü Cüneyt Boydaş, “Firmamız, büyüyen yalıtım pazarında mevzuatlara ve standartlara uygun üretim
yaparak kalitesini her geçen gün üst seviyelere taşımakta. Buna bağlı olarak da artan müşteri memnuniyeti bizleri sevindiriyor. EPS-
DER tarafından uygulanan Kalite Denetim Sistemi ile kaliteden çok fiyata bağlı oluşan haksız rekabet koşulları değişecek, iyileşecek.
Tüketiciden beklentimiz ise; KDS belgesine sahip firmaları tercih etmeleri ve bilinçli seçim yapmalarıdır” şeklinde açıklama yaptı.

Panelsan Kalitesi Test Edildi ve
Tescillendi
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zo ber  Rock, “Üre tim de Bü yür ken Pa ket te İn cel dik” slo ga nı ile yo la çı ka -
rak gü nü müz de en çok nav lun ta şı ma ve de po la ma sı kın tı sı nın önü ne geç -
mek için pres pa ket li ürün üre ti mi ne baş la dı. Ha va le li üre tim ya pı lan ürün -
ler de en çok sı kın tı nın ta şı ma ve de po prob le mi ol du ğu na dik kat çe ken

İzo ber Ge nel Mü dü rü Ha run Has yün cü, yap tık la rı ça lış ma ile 40kg/m3 50 mm
ürün den bir tır için 1774 m2 sevk edi lir ken, pres pa ket ürün sa ye sin de
40kg/m3 50 mm ürün den bir tır için 2280 m2 ürün sevk edi le bil di ği ni be lir te -
rek şu bil gi le ri ver di:  “Pres pa ket ürün sa ye sin de her se fer de 1 tır için %25
ile 30 ora nın da da ha faz la ürün sevk edi le bi li yo ruz. Ay nı za man da fi yat far kı
al ma dan müş te ri ye sa de ce ta şı ma dan or ta la ma %5 ile 10 da ha ucu za ürün
gön der miş olu yo ruz.
Ay rı ca ucu za gön der mek le kal mı yor, stok ma li ye ti avan ta jı da sağ lı yo ruz.  Bi -
lin di ği üze re taş yü nü ürün le ri ha va le li ürün ol du ğun dan de po ala nın da da ha
faz la yer iş gal edi yor. Bu ne den le pres pa ket ürün le yi ne stok mik ta rın da nor mal stok ala nın dan da ha az yer kap la ya rak de po ma -
li ye ti ni aşa ğı ya çe ke rek de ek bir avan taj sağ la nı yor. Pres pa ket ürü nün her ta ra fı ka pa lı ol du ğu için şan ti ye şart la rın da yağ mur,
nem vb kar şı ko ru ma al tın da, her han gi bir ne den le sak la ma ya da de po la ma gi bi bir prob lem ol ma dan gü ven li bir şe kil de kul la nı la -
bi li yor. İzo ber Rock ola rak yap tı ğı mız ar-ge ça lış ma la rı ile ga ye miz müş te ri ih ti yaç la rı nı kar şı la mak, müş te ri mem nu ni ye ti ni ar tı ra -
rak ürün le rin ka li te si ni sü rek li iyi leş ti rip ge liş ti re rek gü ve ni lir hiz met ler sun mak tır.”

İ
İzober Rock, Üretimde Büyürken Pakette İnceldi

itüm lü Tec rit Mad de le ri (BTM), üret ti ği bit ki kök le ri ne da ya nık lı su ya lı tım
ör tü sü ile Ulus la ra ra sı TS EN 13948 CE ka li te bel ge si ne sa hip ol du.
BTM’nin tü ke ti ci le ri ne sun du ğu ürün, ta bi tu tul du ğu test ler so nu cun da,

Tür ki ye ve Av ru pa stan dart la rın da TS EN 13948 ola rak ta nım la nan “Su Ya lı tı mı-
Es nek Lev ha lar-Ça tı lar da su ya lı tı mın da kul la nı lan bi tüm, Plas tik ve Las tik Lev ha -
lar- Bit ki kök le ri nin nü fuz et me si ne di ren cin ta yi ni” stan dar dı na uy gun luk bel ge -
si ni al dı.  BTM Elas to bit PE 4 Bo ta nik ürün le ri, Al man ya’da WEI HENS TEP HAN-TRI -
ES DORF Üni ver si te si’nde ya pı lan test te (FLL adı ile bi li nen test)  nem, sı cak lık,
top rak özel lik le ri ile bir lik te halk ara sın da Ateş Di ke ni ola rak bi li nen Pyra cant ha
Coc ci ne a kök bit ki si ne ma ruz bı ra kıl dı. Bu şart lar al tın da iki se ne sü ren test ler so -
nun da kök le rin PE 4 Bo ta nik ürü ne nü fuz et me di ği ve ör tü yü del me di ği gö rü le rek

ulus la ra ra sı ka li te bel ge si ni al ma ya hak ka zan dı.
BTM, Tür ki ye’de TSEN 13948 bel ge si ne  sa hip olan
ilk fir ma ola rak pres tij li pro je le rin ter cih et ti ği mar ka la rın ba şın da ge li yor. BTM Elas to bit PE 4 Bo ta nik,
kul la nıl dı ğı bah çe, bah çe ça tı gi bi alan lar da bit ki kök le ri nin su ya lı tım kat man la rı nı del me si ni ön le ye rek
bi na nın ko roz yo na uğ ra ma sı nı en gel li yor. Bi lin di ği üze re ko roz ya na uğ ra yan bi na lar dep re me kar şı di -
ren ci ni yi ti re rek yı kıl ma ris kiy le kar şı la şı yor. 

Ka li te ye önem ve ren ye ni lik le re açık bir ku ru luş ol duk la rı nı be lir ten BTM Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Le -
vent Ürk mez, “Al dı ğı mız bel ge, işi mi ze ver di ği miz de ğe rin bir ka nı tı dır. İki se ne sü ren zor lu test le re ta -
bi tu tu lan Elas to bit PE4 Bo ta nik Ör tü, Tür ki ye’de bir il ki ba şa ra rak TS EN 13948 stan dar dı na uy gun luk
bel ge si ni al ma ya ve CE işa re ti ni kul lan ma ya hak ka zan mış tır. Bit ki kök le ri ne da ya nık lı su ya lı tım ör tü -
sü BTM Elas to bit PE 4, bah çe ça tı de tay la rın da ay rı ca kök tu tu cu ya ge rek ol ma dı ğı için tü ke ti ci ye mal -
ze me ve iş çi lik ten ta sar ruf sağ lı yor” de di.

B
BTM’DEN Bir İlk Daha
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ek tö rün ge li şi mi ne kat kı da bu lun mak ama cıy la su ya lı tı mın -
da ki uz man lı ğı nı sek tör pro fes yo nel le ri ile pay la şan We ber,
bu amaç la dü zen le di ği eği tim ler den so nun cu su nu 24, 25 ve

26 Tem muz ta rih le rin de Türk me nis tan’da ger çek leş tir di. Ala nın da
uz man pro je fir ma la rın dan 100’e ya kın mi mar, mü hen dis ve mü te -
ah hit’in ka tıl dı ğı “Su Ya lı tı mın da Uy gu la ma Sa ha la rı” ko nu lu eği tim -
ler de bi tüm lü kap la ma la rın al ter na tif çö züm le re gö re avan taj la rı
vur gu la nır ken, We ber’in hem çi men to esas lı hem de bi tüm esas lı su
ya lı tım mal ze me le rin de sun du ğu çö züm ler pay la şıl dı.  Dün ya nın ilk 100 şir ke ti ara sın da yer alan Sa int-Go ba in’in ya pı gru bu ku ru luş la -
rın dan We ber, 2008 yı lın da bün ye sin de ka tı lan Dei ter mann mar ka sı ile su ya lı tı mı pa za rı na et ki li ve çe şit li çö züm ler su nu yor. 

S

ış cep he ısı ya lı tı mı ala nı nın uz man mar ka sı ve Tür ki ye’de ETAG 004 bel -

ge si ni alan ilk mar ka olan BAU MİT, ka li te si ni ve gü ve ni lir li ği ni bir kez da ha

ka nıt la dı. Tür ki ye’de ETAG 004 bel ge si ne sa hip ilk fir ma olan Bau mit, Av -

ru pa Bir li ği ta ra fın dan yet ki len di ril miş ba ğım sız de ne tim ku ru luş la rın ca de net le ni -

yor. Bau mit ürün le ri bu yıl da Ağus tos ayı so nun da, mar ka nın Geb ze’de bu lu nan ve

sek tö rün en ile ri tek no lo ji ye sa hip fab ri ka sın da de ne ti me ta bi tu tul du. ETAG 004

tek nik onay nor mu bel ge si, sı va lı dış cep he ısı ya lı tım sis tem le ri bi le şen le ri nin per -

for man sı nı bir bü tün ola rak de ğer len di ri lip, ik lim len dir me (aşı rı so ğuk, sı cak, rüz -

gâr ve yağ mur gi bi çev re sel et men ler) ve yaş lan dır ma (25 yıl lık) test le ri ile ger çek

da ya nık lı lık la rı be lir le ne rek ve ri li yor. Bau mit bu yıl da ETAG 004 bel ge si ne sa hip

ürün le rin de bu test ler den ba şa rı ile ge çe rek ser ti fi ka sı nı ye ni le di. 

2011 yı lın da baş la yan ve 2017 yı lı na ka dar ta mam lan ma sı plan la nan Ener ji Kim lik Bel ge si uy gu la ma sı ile her bi na nın bir ısı kim li ği -

ne sa hip ol ma sı he def le ni yor. Ener ji Kim lik Bel ge si için de ğer len di ri le cek uy gu la ma lar dan bi ri olan ısı ya lı tı mı ko nu sun da da bir

stan dart olu şa cak tır. Bu kap sam da ETAG 004 bel ge si ne sa hip ürün ler ter cih edil di ği tak dir de per for man sı da ha yük sek man to la -

ma sis te mi oluş tu ru la bi le cek tir. Bau mit’in ETAG 004 bel ge li, Open®, Star ve Pro ısı ya lı tım sis tem le ri ile uygulanacak ısı ya lı tı mı

sayesinde ge le ce ğe de ya tı rım ya pıl maktadır.

D
Isı Yalıtımında BAUMIT Kalitesi

sı ya lı tı mı nın uz man mar ka sı BAU MİT, us ta ve uy gu la ma cı la rı
için ha zır la dı ğı “Be nim Us tam” prog ra mı ile ye ni lik le ri ne bir ye -
ni si ni da ha ek le di. 2013 yı lın da ye ni le nen ya pı sı ve plan la rı doğ -

rul tu sun da ça lış ma la rı nı sür dü ren BAU MIT’in baş lat tı ğı “Be nim Us -
tam” prog ra mı, us ta ve uy gu la ma cı la rı ile ye ni bir ile ti şim plat for mu
ol du. www.bau mit be ni mus tam.com por ta lı üze rin de oluş tu ru lan sa -
da kat prog ra mı, Bau mit, ürün le ri ni kul la nan us ta la rın ka za nım la rı nı
ar tı ra bil me yi, ürün bil gi le ri ni gün cel tut ma yı, öne ri le ri ni al ma yı ve ge -
li şim le ri ne kat kı da bu lun ma yı he def li yor.Por tal içe ri sin de Bau mit’in
se ra mik ya pış tı rı cı la rı, derz dol gu la rı, ısı ya lı tım ya pış tır ma, sı va harç -
la rı ve şap ürün le ri ne yer ve ri li yor. Us ta lar si te üze rin den ürün bro -
şür le ri ne ula şa bi li yor, uy gu la ma film le ri ni iz le me im ka nı bu la bi li yor lar. Ay rı ca Bau mit ile il gi li gün cel ha ber le ri de yi ne por tal dan ta kip
ede bi li yor lar. Üye ler için can lı bir ile ti şim nok ta sı bu lu nan por tal üze rin den us ta lar me saj la rı nı doğ ru dan Bau mit’e ulaş tı ra bi li yor lar.
CRM ta ban lı özel bir tek no lo ji ile ha zır la nan por tal üze rin den sa hip olu nan pu an lar gö rü le bi li yor, on li ne he di ye si pa ri şi ve ri le bi li yor. Us -
ta lar, ürün ler üze rin den kes tik le ri ku pon la rı be lir ti len ad re se yol la ya rak ürün baz lı pu an lar ka za na bil dik le ri gi bi yi ne CRM ta ban lı por -
tal sa ye sin de, por tal içe ri sin de ya pa cak la rı iş lem ler den de pu an lar ka za na bi li yor lar. Yıl içe ri sin de fark lı il ler de dü zen le di ği eği tim ler ile
us ta la rı ile bu lu şan Bau mit, ar tık eği tim le rin dı şın da dü zen li ola rak tüm us ta la rı ile ile ti şim ku ra bi li yor ola cak.

I
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neflex, 2013 yılı sosyal sorumluluk etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği
"İklimlendirme Sektöründe Enerji Verimliliği" konulu Bülteni'nde Proje
Firmaları yetkilileri ile gerçekleştirdiği söyleşileri yayımladı. İklimlendirme

sektörüne, Bursa fabrikasında ürettiği elastomerik kauçuk köpüğü ısı yalıtım ürünleri
ile hizmet sunan Das Kauçuk, Enerji Verimliliğine dikkat çekmek ve özellikle Üniver-
site öğrencilerine sektörün güncel soruları ve yanıtlarını aktarabilmek, genç
mühendislere tecrübeleri yansıtabilmek amacıyla bir Bülten çalışması planladı.
Projecilerin değerli görüş ve önerileri, referans bilgileri ile birlikte bu Bülten'de
yayımlandı. Oneflex Genel Müdürü Koray Sarı, "Sosyal sorumluluk projemiz olan
Bülten-1'i, ilk olarak Gümüş Sponsor olduğumuz Climamed'13 etkinliğinde tanıttık.
Bülten-2'nin ise çalışmaları başladı, yılbaşına kadar tamamlayarak sonrasında
katıldığımız etkinliklerde paylaşacağız.  Değerli Projecilerimizin görüş, öneri ve
tavsiyeleri kalıcı bir şekilde paylaşıma sunulacak" dedi.

Bülten-1'de, İklimlendirme Projelerinde Doğru Sistem Seçimi, Projelerde Yüksek
Verim, İklimin Etkisi, Mimari Alt Yapının etkisi, Isı Yalıtım Uygulamaları Cihaz
Verimlerinin Önemi, Binalarda Ekonomik İşletmenin Temini, Yenilenebilir Enerji
Kaynakları Kullanımı ve Farklı Yaklaşımlar, Üniversite Sanayi İşbirliği, Yapı Bilgi
Modellemeleri gibi çeşitli konulara açıklık getirildi.

Bültende Görüşleri ile Yer Alan Proje Firmaları ve Projeciler: Gazanfer Köroğlu-
Setta Mühendislik, Sabit Cevat Tanrıöver-Tanrıöver Mühendislik, Baycan Sunaç-
Genel Mühendislik, Salim Evyapan-Besa Mekanik, Zühtü Ferah-Dinamik Proje,
M.Kenan Dokumacı-MKD Mühendislik, Ercüment Şevle-Delta Mühendislik, Evren
Demirci-Deko Group, Şinasi Üzülmez-Kİ-EM Mekanik. Ayrıca Sektörel Kurum ve
Derneklerin kısa tanıtım ve iletişim bilgileride Bülten-1'de yer alıyor. 

O

Oneflex’ten
"İklimlendirme Sektöründe Enerji Verimliliği” Bülteni

haber
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ir dün ya mar ka sı ol ma yo lun da hız la iler le yen ODE Ya lı tım, Am ba laj Sa na yi ci le ri
Der ne ği (ASD) ta ra fın dan dü zen le nen Am ba laj Ay Yıl dız la rı 2013 Ya rış ma sı’nda
ODE Starf lex ve Ode Mem bran ürün le ri nin am ba laj la rıy la Gra fik Ta sa rım Ka te go -

ri si’nde Yet kin lik Ödü lü’ne la yık gö rü le rek iki ödül bir den ka zan dı. Ödül ler 2 Ey lül’de Fo -
ur Sea sons İs tan bul Ho tel’de dü zen le nen tö ren le sa hip le ri ne ve ril di. Tür ki ye’nin ulus la -
ra ra sı yet kin li ği ta nın mış tek am ba laj ta sa rım ya rış ma sı olan Am ba laj Ay Yıl dız la rı 2013
Ya rış ma sı’nda, ODE Ya lı tım Sa tış Pa zar la ma Ko or di na tö rü Ali Tür ker ve Pa zar la ma Di -
rek tö rü Bu rak Ser kan Ça kır ödül le ri ni ASD Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Mu rat Öza dam’ın
elin den al dı. Tür ker “36. Ya pı Fua rı Tur key bu ild İs tan bul’da gö rü cü ye çı kar dı ğı mız ODE
Starf lex ve ODE Mem bran’ın ye ni am ba laj la rıy la böy le si ne pres tij li bir ödül ka zan mak bi -
zi çok mut lu et ti. ODE Ya lı tım’ın çev rey le dost ürün le ri ni da ha iyi ifa de ede bil mek, çev re
ko nu su nu da ha da ön pla na çı kar mak için biz de am ba laj la rı mız da ye ni li ğe git tik. Ürün le -
ri mi zin ye ni am ba laj la rıy la ön ce lik le ODE’nin çev re ci ya nı nı vur gu la mak is te dik.” de di.

ODE Starf lex ve ODE Mem bran’ın ye ni am ba laj la rı bu alan da ulus la ra ra sı pek çok önem li ba şa rı ya im za at mış, ödül lü ta sa rım cı Dr.
Or han Ir mak ta ra fın dan ta sar lan dı. Ir mak bu doğ rul tu da ODE Ya lı tım’ın kim li ği ni oluş tu ran sa rı ve si ya hın ya nı na be yaz ve ye şil ren-
k le ri de ek le ye rek  ta sa rım da ODE’nin sağ la dı ğı çev re sel fay da yı da ye şil bir yap rak la sem bo li ze et ti. 

DE Ya lı tım, ba şa rı sı nı Av ru pa’nın en seç kin ödül le rin den bi rin de ulu sal şam pi yon
se çi le rek taç lan dı rı yor. Eu ro pe an Bu si ness Awards 2013/2014 ödül le ri prog ra mı
kap sa mın da 40 ulu sal şam pi yon dan bi ri ola rak se çi len ODE Ya lı tım, bun dan son ra -

ki aşa ma da ül ke mi zi tem si len Ru ban d’Hon ne ur un va nı için ya rı şa cak. ODE Ya lı tım Yö ne -
tim Ku ru lu Baş ka nı Or han Tu ran, “ODE ola rak Eu ro pe an Bu si ness Awards’ta Tür ki ye’yi
tem si len ulu sal şam pi yon lar ara sın da yer al mak tan bü yük he ye can du yu yo ruz.  Ya lı tım ko -
nu sun da Tür ki ye’nin en di na mik şir ket le rin den bi ri yiz. Hem bu alan da yap tı ğı mız ya tı rım -
lar la hem de ener ji ve rim li li ği ve ta sar ru fu ko nu la rın da ade ta bir si vil top lum ku ru lu şu gi bi
ça lı şa rak Tür ki ye’nin ya lı tım ko nu sun da bi linç len me sin de bü yük kat kı sağ la dık. İş te bu ça -
lış ma la rı mı zın so nu cu ola rak da Eu ro pe an Bu si ness Awards ödül prog ra mı nın Çev re sel ve
Ku rum sal Sür dü rü le bi lir lik (En vi ron men tal & Cor po ra te Sus ta ina bi lity) ka te go ri sin de Tür -
ki ye’yi tem sil ede ce ğiz” de di. Dün ya dan pek çok iti bar lı şir ket le ay nı ka te go ri de ya rış mak -
tan bü yük gu rur duy duk la rı nı da be lir ten Tu ran, “Çe kiş me li ola cak bir son ra ki tu ru he ye -
can la bek li yo ruz” şek lin de ko nuş tu. 

Eu ro pe an Bu si ness Awards,  Av ru pa'nın en par lak şir ket le ri nin da hil ol du ğu; te me lin de ye -
ni lik çi lik, iş mü kem mel li ği ve sür dü rü le bi lir lik gi bi üç fark lı alan da şir ket le rin ya rış tı ğı bir
ödül prog ra mı.  Ödül prog ra mın da, so rum lu ha re ket ede rek fa ali yet gös ter dik le ri alan da
sos yal ha ya tı ve çev re yi olum lu et ki le yen ve ay nı za man da ye ni lik çi ve ba şa rı lı uy gu la ma -
lar la gö rü nür lük ve ge li şim le ri ni yük sel ten şir ket ler ya rı şı yor. Ödül prog ra mı nın ilk aşa ma sın da ulu sal şam pi yon lar se çi lir ken bir
son ra ki aşa ma da şir ket ler ulus la ra ra sı Ru ban d’Hon ne ur un va nı için ya rı şı yor lar. Ge çen se ne ya rış ma ya ka tı lan 28 Av ru pa Bir li ği
üye si ül ke ( Tür ki ye, Er me nis tan, Gür cis tan ve Ka za kis tan’da da hil) şir ket le ri nin top lam iş hac mi 1 Tril yon Av ro’ya ulaş tı. İn san kay -
na ğı ola rak ba kıl dı ğın da bu şir ket ler de top lam da 2.7 mil yon in sa na is tih dam sağ la nı yor. Ya rış ma da bu yıl tüm Ulu sal Şam pi yon lar
jü ri nin de ğer len dir me si için özel bir vi de o ha zır la ya cak lar. Jü ri de ğer len dir me si ne ek ola rak  ay nı za man da in ter net üze rin den de
oy kul la nı la rak, en be ğe ni len Ulu sal Şam pi yon lar se çi le cek. Se çi len şir ket Ulu sal Halk Şam pi yo nu ola rak Av ru pa Halk Şam pi yon lu -
ğu için ya rı şa cak. Halk oy la ma sı nın 2013 Ka sım ayın da baş la ma sı plan la nı yor.  

B

O

ODE Yalıtım, Ambalaj Ay Yıldızları
Yarışması’nda İki Ödül Birden Kazandı

ODE Yalıtım, European Business Awards’ta
Türkiye’yi Temsil Edecek 
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nşaat sektöründe 28 yıldır faaliyetlerini sürdüren Balcıoğlu,
yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda yüzde yüz yerli sermaye
ile ürettiği plastik esaslı plywood malzemesi Balko Pi Plak’ı
pazara sundu. Ürünün tanıtım semineri 7 Eylül tarihinde

Sapphire Center’ın 55. katında gerçekleştirildi. Balcıoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Çolakoğlu, “Yeni Nesil Plywood”
kavramını sektöre kazandıran Balcıoğlu’nun yeni ürünü Pi
Plak’ın Türkiye genelinde birçok gayrimenkul projesinde tercih
edildiğinin belirterek, son olarak İzmir’deki büyük ölçekli bir pro-
jede Pi Plak’ın kullanımı için ürün gönderimini gerçekleştirdikleri-
ni ifade etti.  

Hammaddesi plastik olan Balko Pi Plak, tekrar kullanım
sayısı ve beton yüzeyi beklentilerinin yüksek olduğu
beton döküm işlerinde tercih edilecek bir ürün olarak ön
plana çıkıyor. Aşınmaya karşı dirençli olan yeni ürün, aynı
zamanda yüzde 25 geri dönüşüm özelliği ve çevre dostu
olmasıyla büyük beğeni topluyor.  

İ
Balcıoğlu, Pi Plak’ı Tanıttı
haber
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BAUMIT ile Dış Cephelerde
Özgürlüğü Keşfedin

vru pa’nın ya pı mal ze me le ri ala -
nın da li der mar ka la rın dan Bau -
mit, kul la nı ma ha zır de ko ra tif

kap la ma la rı ile bi na la rın cep he le ri ni sa -
de ce gü zel leş tir mek le kal mı yor, ay nı
za man da gü neş, rüz gar ve yağ mur gi bi
dış et ken le re kar şı da ko ru yor. 

Bau mit Ha zır De ko ra tif Kap la ma ürün -
le ri ile ko nut la ra al ter na tif renk ve do -
ku se çe nek le ri ile fark lı laş ma sı şan sı
su nu yor. Kap la ma lar cep he le rin sa de -
ce gö rü nü mü nü gü zel leş tir mek le kal -
mı yor; ay nı za man da bi na lar için
önem li ko ru ma iş le vi ni de ye ri ne ge ti -
ri yor. Ha zır De ko ra tif Kap la ma lar, hem
ko lay hem de pra tik bir şe kil de uy gu la -
na bil di ği için uy gu la ma es na sın da za -
man dan ve iş çi lik ten de ta sar ruf sağ lı -
yor. Yay gın ola rak kul la nı lan toz mi ne -
ral kap la ma la rın ak si ne, Bau mit Ha zır
De ko ra tif Kap la ma lar da ha da ya nık lı,
da ha uzun ömür lü ol ma la rı se be bi ile
da ha uzun ga ran ti sü re le ri su nu yor.
Bau mit dış cep he ya lı tım sis tem le ri ile

mü kem mel şe kil de uyum lu olan Ha zır De ko ra tif Kap la ma ürün -
le ri nin yük sek ka li te li pig ment ler ile ya ra tı lan can lı renk le ri, ilk
gün kü par lak lı ğı nı uzun yıl lar mu ha fa za ede bi li yor. Av ru pa’nın
dış cep he ler için en zen gin renk sis te mi olan Bau mit Li fe®’ın
sun du ğu 888 renk al ter na ti fi ile çok çe şit li ve ki şi sel renk kul la -
nı mı na im kan ve ri yor. Bau mit Ha zır De ko ra tif Kap la ma lar ile
ay nı yü zey ren gin de de ği şik do ku la rın kul la nıl ma sı ile fark lı
efekt le re ula şı la bi li yor. Li fe® se ri si nin açık ve ko yu renk ton la rı
ile göl ge ve ışık oyun la rı ya ra tı la bi li yor. 

Ürün gru bu için de Na no, si li kon, si li kat ve ya ak ri lik baz lı kap la -
ma se çe nek le ri bu lu nu yor. Yük sek su bu ha rı ge çir gen li ği ve su
iti ci li ğe sa hip ürün ler, du var lar da nem ve küf olu şu mu nu en -
gel li yor. Na no tek no lo ji ye sa hip olan Na no por Top’un mik ros -
ko bik pü rüz süz yü ze yi kir le rin tu tun ma sı nı zor laş tı ra rak, cep -
he ler de uzun sü re te miz bir gö rü nüm el de edil me si ni sağ lı yor.
Yo ğun kap la ma ürü nü olan Bau mit Style Top ise 94 fark lı çar -
pı cı renk to nu ile dik kat çe ki yor. Bau mit Ha zır De ko ra tif Kap la -
ma ürün le ri ile renk ve do ku la rı kom bi ne ede rek son suz ta sa -
rım al ter na tif le ri ya ra tı la bi li yor.

A
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sı yalıtım uygulamalarında müşterileri ile arasındaki bağı, sek-
törün en önemli sorunu olarak gördüğü güven unsuru üzerine
inşa etmeyi kendine misyon edinmiş GNYAPI, 2013 Ekim ayı

itibari ile doğru ısı yalıtım uygulamaları ile ilgili, şirket toplantı
salonlarında Konut Yöneticileri Bilgilendirme Toplantıları düzenle-
meye hazırlanıyor. Ekim ayından itibaren, ısı yalıtım tüketicilerinin
en doğru şekilde bilgilendirilmeleri amaçlanan Konut Yöneticileri
Bilgilendirme Toplantılarının her ay 2 kere gerçekleştirilmesi plan-
lanıyor. GNYAPI‘nın yalıtım sektörüne getirdiği sayısız yenlikler-
den biri olan yüksek katılımlı Konut Yöneticileri Konferansı ve Usta
Konferanslarının ardından, uygulama öncesinde ihtiyaç duyan
konut yöneticilerine yönelik düzenlenen bu bilgilendirme toplan-
tılarının da yoğun ilgi görmesi bekleniyor. 

GNYAPI Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney, GNYAPI teknik
kadrosunun yardımıyla ısı yalıtım uygulamalarının detayları ile
ilgili bilgilerin yanı sıra şirket avukatlarının kat mülkiyeti kanunu,
sözleşme hukuku, karar defteri ve düzeni gibi konular hakkında
vereceği tavsiyeler sayesinde konut yöneticilerinin üzerinden
önemli bir yükü almayı hedeflediklerini belirtiyor. GNYAPI hukuk
danışmanlarının yaptıkları incelemelerde, konut yönetimlerinin
aldığı yalıtım kararlarının oldukça büyük bir kısmının hukuki açıdan
hatalı olduğu ve ileride oluşması muhtemel bir anlaşmazlık duru-
munda yasal yönden zor durumda kalınmaya sebep olacak eksik-
liklere sahip olduğu gözlenmiştir. Konut Yöneticileri Bilgilendirme
Toplantılarının konut yönetimlerine bir yardımı da, uygulama son-
rasında yaşanabilecek olumsuzlukları gidermek olacaktır. Yıllardır,
ısı yalıtım uygulamalarında gerekli uzmanlığa sahip olmayan
sözde uygulayıcılar sebebiyle son derece büyük mağduriyetler
yaşayan tüketicilerin, sektör lideri ve yenilikçi çözümleri ile fark
yaratan GNYAPI ‘dan alacakları bilgiler sayesinde, konutları için en
doğru uygulama hizmetine ulaşmaları, projenin en önemli hedefi
olarak görülüyor. 

I

GNYAPI Sunduğu Farklı
Çözümlere Bir Yenisini
Daha Ekliyor
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1 ülkede 17 üretim tesisinde, İskandinav teknolojisiyle üretim yapan ve 25
yıldır Türk yapı sektöründe çalışmalarına devam eden Terraco iç mekanları
da renklendirmeye devam ediyor. İç cephede en çok tercih edilen  Deco SPA,

üstün performans özellikli, ipeksi mat, silikonlu, tam silinebilir boya olma özelliği
taşıyor. Deco SPA, lüks konut inşaatlarında, ticari ve endüstriyel binaların iç kısım-
larında, duvar, tavan, kolon ve kirişler gibi her türlü yüzeylerin boyanmasında
güvenle kullanılabiliyor. Uygulandığı yüzeyde yüksek örtücülük, renk kalıcılığı,
kolay uygulanabilme özelliğine sahip Deco SPA,  akrilik kopolimer reçine esaslı,

silikonlu, ipeksi mat görünümlü.
Darbe ve çizilmelere karşı dayanıklı
olan ürün,  her mevsim kolaylıkla
uygulanıp ve çabuk kuruyor.
Teneffüs edebilme özelliği sayesinde yüzeydeki rutubetin dışarı atılmasını sağlayan
Deco SPA,  su bazlı yapısı sayesinde kokusuz olmasının yanı sıra havalandırmaya
gerek kalmadan kaliteli ve konforlu mekânlar yaratıyor.

İnşaat sektöründe ilklerin ve yeniliklerin öncüsü Terraco, “Dünyaya kalıcı izler bırakıy-
oruz” sloganıyla kalıcı, kaliteli, çevre ve insan sağlığına duyarlı ürünlerini kul-
lanıcılarıyla paylaşmaya hız kesmeden devam edecek.

r. (h.c.) İbrahim Bodur Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal
Yardım Vakfı’nın (KSV), “İlk İşim Okullarda Değişim” projesi
kapsamında Amasya’da eğitim verdiği 24 işsiz kursiyere,

ustalık belgeleri 3 Ekim 2013 günü törenle teslim edildi. Aldıkları bel-
geyle, AB kriterlerine uygun ve nitelikli işgücüne sahip usta statüsünü
elde eden kursiyerler, böylece zanaatlarını herhangi bir Avrupa
ülkesinde icra etme şansını da yakalamış oldu. KSV’nin desteğiyle
meslek sahibi olan ustalar, ilk işlerinde Yıkılgan Köyü İlköğretim Okulu
ile Plevne İlköğretim Okulu’nun tuvaletlerini yenilerken, bu okullardaki
öğrenciler de daha sağlıklı eğitim imkanına kavuştu. KSV'nin 2009 yılın-
dan bu yana Türkiye çapında gerçekleştirdiği “İlk İşim Okullarda
Değişim” projesinin 14'üncü halkası olan Amasya’da düzenlenen sertifika törenine, Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Gıyasettin Taş, İŞKUR
Amasya İl Müdürü Osman Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Kalkan, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, Okul Müdürleri ve KSV
Genel Müdürü Yusuf Kınay ile Kale Grubu Kurumsal İletişim ve Kamu İlişkileri Direktörü Hande Sarantopoulos katıldı. Törende konuşan
Hande Sarantopoulos, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen kursların sonunda kursiyerlere Bakanlık
onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verdiklerini kaydetti. Türkiye’yi kapsayan bir sosyal sorumluluk ağı oluşturduklarını vurgulayan
Sarantopoulos, KSV’nin bugüne kadar gerçekleştirdiği meslek edindirme kurslarıyla yaklaşık 4.500 işsiz genci meslek sahibi yaptığını,
geliştirme ve uyum kurslarıyla da inşaat sektörüne 3.800’e yakın vasıflı usta kazandırdığını belirterek, 2015 yılına kadar toplam 2.5 mily-
on lira kaynak aktaracakları projeyle 1250 işsiz genci daha meslek sahibi yapmayı ve 50 köy okulunu daha yenilemeyi hedeflediklerini
söyledi.

Türkiye’nin öncü sanayi kuruluşu Kale Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kalekim ve Kale’nin sponsor-
luğunda gerçekleştirilen “İlk İşim Okullarda Değişim” projesi kapsamında; bugüne kadar Denizli, Erzurum, Isparta, Kayseri, Mersin, Sivas,
Trabzon, Şanlıurfa, Çankırı, Anada, Çorum, Ankara, Hatay ve Amasya gibi Türkiye’nin değişik bölgelerinde toplam 25 köy okulunun
yenilenen tuvaletleri hizmete açıldı. Bu sosyal sorumluluk projesinde yetişip tekrar bu zincire dahil olan ustalar sayesinde toplam 2.047
öğrenci, daha sağlıklı ortama kavuştu.  Kale Grubu çalışanlarının ve bayilerinin katılımlarıyla "Giderken Sizden de Bir Şeyler Taşıyalım
İstedik" sloganıyla başlatılan ek projeyle; köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklara, kitap, oyuncak, kırtasiye, giysi, ayakkabı gibi yardım-
lar da hediye edildi. Kale Grubu çalışanları, okullara ulaştırdıkları yardımlar ile 2015 yılına kadar 2.500 öğrenciye ulaşmayı hedefliyor.

1

D

Terraco’dan Silikon Esaslı,
İpek Mat İç Cephe Boyası: Deco SPA

Kale’nin Yetiştirdiği Ustalar Avrupa’da
Çalışabilecek

103.SAYI:Layout 1  10/31/13  2:45 PM  Page 67



i lin di €i üze re, yan g›n va ka la r›n da in san lar ha yat la r› n› ço -
€un luk la ya na rak de €il, ç› kan gaz lar dan bo €u la rak kay -
be di yor lar. Ti pik bir bi na yan g› n›n da olu flan yan ma gaz la -

r› n›n s› cak l› €› ge nel lik le 1700 (°F)=927(°C) dü ze yin de dir. Nor mal
ma hal s› cak l› €›n dan 1700 (°F) = 927 (°C) dü ze yi ne ka dar ›s› nan
ha va n›n hac mi yak la fl›k dört kat ar tar. Bi na n›n yan g›n c› kan ka t›n -
da ki ba s›nç h›z la yük se lir. Kat için de ba s›n c›n dü flü rül me si ni sa€ -
la ya cak her han gi bir ön lem al›n ma m›fl sa bu ba s›nç ar t› m› n› en gel -
le mez. Alev le rin bi na dan d› fla r› at›l ma s› bu gün kü me ka nik du man
yö ne tim te sis le rin de ger cek le flen ne ga tif ba s›n c›n ya ni em me ba -
s›n c› n›n ye ter li dü zey de sa€ lan ma s› na ola nak ver mez. Ol sa ol sa
yan g›n ka t›n da ki po zi tif ba s›n c›n azal ma s› n› sa€ lar ve böy le ce du -
man la r›n bi na n›n di €er bö lüm le ri ne ya y›l ma s› na k›s men en gel
olur.

Ya p› sal yan g›n ön le me ted bir le ri ve ar t›k yay g›n ya p› özel lik le ri
sa ye sin de in san la r›n ya nan bir bi na da do€ ru dan atefl yü zün den
öl me le ri na di ren gö rül se de, çok ze hir li olan yan g›n gaz la r› ölüm
ne den le ri ara s›n da en bafl ta ge lir. Bi na ya p› s› na za rar ve ren, kur -
tar ma ve yan g›n sön dür me yol la r› n› en gel le yen, ya nan bi na n›n
bafl ka k› s›m la r› na ula fla bi len du man ve yan g›n gaz la r›, yan g›n va -
ka la r› n›n %90'›n da "yan g›n kur ban la r›"n›n ölü mü ne ne den olan
et ken ler dir. Yan g›n kur ban la r›, du man kur ban la r› d›r! Zi ra ak ci €e -
rin sa de ce tek bir kez s› cak yan g›n du ma n› ile dol ma s› ke sin ölü -
me ne den ola bi lir. He men mey da na ge len yön bul ma ye te ne €i nin
kay b› n› pa nik, bi linç kay b› ve so nun da aciz düfl me ta kip eder.

Yan g›n ga z› so nu cu ölüm le rin ne de ni du man da bu lu nan ve ölüm -
cül et ki si bu lu nan ze hir li bi le flen ler dir. "Ko roz yon et ki si bu lu nan
bi le flen ler" te nef füs edil di €in de ak ci €er ve so lu num yol la r› n›n
yan ma s› na ne den olur. Ço €un luk la bu iki un su run et ki le fli mi nin,
yan g›n kur ban la r› n›n ze hir len me si ve iç or gan la r›n da ki a€›r ya ra -
lan ma la r›n ne de ni ol du €u gö rül mek te dir. Bun dan do la y› k› sa za -
man da yo €un ola rak olu flan du ma n›n - kü çük za rar ve ri ci yan g›n -
lar da bi le - he men ve isa bet li bir fle kil de tah li ye edil me si son de -
re ce önem li dir. 

Ya pı lar da du man kon tro lü nün sağ lan ma sı
iki yol la olur:

1.Du man En gel le ri (Per de le ri):
TS 10545'te “Her han gi bir ya p› da yan ma so nu cu or ta ya ç› kan du -
ma n›n, ya p› içe ri sin de bafl ka bir bö lü me geç me si ni en gel le mek
üze re ya p›l m›fl en gel dir.'' flek lin de ta n›m lan m›fl t›r. Yi ne bu ra da
du man en gel le rin de bu lun ma s› ge re ken özel lik ler flu fle kil de be lir -
len mifl tir:

1. Du var dan du va ra, ta ban dan ta ba na ya da bir en gel den di €e ri -
ne ol mak üze re sü rek li ol ma l› d›r. 
2. Du man en ge li ola rak kul la n› la cak du var, ta ban ve ta van lar da -
ki çat lak lar yan g› na en az 30 da ki ka da ya n›k l› mal ze me ile ka pa -
t›l ma l› d›r. 
3. Du man en ge li ola rak kul la n› la cak ka p› lar yan g› na en az 20 da -
ki ka da ya n›k l› mal ze me ler den ya p›l ma l› d›r. 
4. Du man en ge li ola rak kul la n› la cak ka p› lar üze rin de ki cam lar,
tel li cam ol ma l› ve cam ke nar la r› n›n du man s›z d›r maz l› €› sa€ lan -
ma l› d›r. 
5. Ka p› lar ken di ken di ne ya da teh li ke an›n da oto ma tik ola rak ka -
pan ma l› d›r. 
6.Du man en gel le ri nin d›fl du var lar la, di €er du man en gel le riy le ya
da yan g›n du var la r›y la kar fl› lafl t› €› yer ler de ki aç›k l›k lar, du man ge -
çir me yen mal ze me ler le ka pa t›l m›fl ol ma l› d›r. Özel lik le ga le ri ti pi
ya da du man ba ca s› gi bi çö züm le rin uy gu la na ma d› €› uzun ko ri -
dor lar da, yan g›n ke si ci ka p› lar d› fl›n da bel li ara l›k lar la ta van dan
sar kan du man ke si ci ele man la r›n kul la n›l ma s› ge rek li dir. Ta van -
dan bel li bir yük sek li €e ka dar sar ka cak bu tip ele man la r›n ara s›
du man de po su gi bi ça l› fla ca €›n dan bel li bir sü re du ma n›n ora da
bi rik me si sa€ la na cak ve tüm ko ri do ra da €›l ma s› en gel le ne cek tir.

2. Ha va lan d›r ma
Du man dan ar›n d›r ma için du man çe kifl ba ca la r› ve böl me le ri ile
alev yön len dir me ba ca la r›n dan ya rar la n› l›r. Ha va lan d›r ma ba ca la -
r› da du man çe kifl ba ca la r› kap sa m›n da ele al› n›r. Du man ba ca la r›

B

Hüseyin Polat
İzober Rock

Yangın Sırasında Duman
Tahliyesinin Önemi 
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ya da ha va lan d›r ma ba ca la r› n›n gö re vi, du ma n› bir ya p› ya da ha -
cim içe ri sin de ya y›l ma dan d› fla r› at mak t›r. Ga le ri li ya da ka pa l›
çar fl› ta sa r›m la r›n da özel lik le kul la n› lan ''At ri um'' gi bi ya p› lar da
en üst nok ta ya du man alarm sis te min den et ki le ne rek aç› la bi len
du man bo flal t›m ba ca la r› ya p›l ma l› d›r.

Bir ya p› içe ri sin de yer alan her yan g›n böl me sin de, özel lik le de
yan g›n ka ç›fl yol la r› ve yan g›n mer di ven le rin de, du man ba ca la r›
ya p›l ma s› ge re kir. Du man ba ca la r› mer di ven ko va la r›n da en az 1
m2 ç› k›fl a€›z l› ola cak t›r. Du man ba ca la r› do €al çe kifl le ça l›fl t› r›l ma -
l›; bu müm kün de €il se, yan g›n dan et ki len me yen bir güç kay na €›
kul la n› la rak zor la ma l› çe kifl uy gu lan ma l› d›r. Yan g›n mer di ven le ri -
nin ya p› n›n d› fl›y la ilifl ki li dü zen len me si flek lin de de ha va lan d›r ma
sa€ la na bi lir. Yer al t›n da olan ya da pen ce re si bu lun ma yan ya p› lar
özel lik le ha va lan d›r ma aç› s›n dan yan g›n an›n da so run ya ra t›r lar.
Ha va lan d›r ma lar ge nel lik le yan g›n flid de ti ni ar t›r ma s› na ra€ men,
yan g›n la mü ca de le için da ha uy gun bir ze min sa€ lar. Ok si je nin az
ol ma s› ek sik yan ma ya, do la y› s›y la bol du man ve kar bon mo nok sit
ç›k ma s› na ne den olur. Ha va lan d› ra rak so €ut ma ola na €› ol ma d› -
€›n dan ›s› yük sek dü zey le re ula fl›r. Bu ne den le bu ya p› lar da me -
ka nik ya da ha va ba ca la r› ile ha va lan d›r ma yo lu na gi dil me li dir. 

3.So nuç 
Yan g›n olay la r› n›n yol aç t› €› can ve mal ka y›p la r› n› ön le ye bil mek
için, ön ce lik le teh li ke ye ne den ola bi le cek et ken le ri or ta dan kal d›r -

mak, ya p› la r›n yan g› na da ya n›m gü cü nü ar t›r mak ve ko lay mü da -
ha le ola na €› sa€ la mak ge rek mek te dir.  Bu ne den le ya p› la r›n ta sa -
r›m afla ma s›n da, es te ti €e, ifl le ve, kon fo ra ve eko no mi ye da ya l›
kay g› la r›n ara s›n da, ya p› lar da ki yan g› na kar fl› can gü ven li €i nin
sa€ lan ma s› da ön ce lik ka zan ma l› d›r. Bu bi linç le ya p› la cak ya p› la -
r›n, ki fli sel can ve mal gü ven li €i nin ko run ma s› n›n ya n› s› ra mil li
ser ve ti mi zin ko run ma s› na da bü yük kat k› s› ola ca €› aç›k t›r. Yan g›n
gü ven li €i söz ko nu su ol du €un da bir çok mes lek gru bu na, ya p›
mal ze me le ri üre ti ci ve kul la n› c› la r› na so rum lu luk düfl mek te dir. 

Kay nak lar 
1-Du man Yö ne ti mi ve Kon tro lü U€ur Kök türk

http://www.mmo.org.tr/re sim ler/dos -

ya_ekler/44e503833b64e9f_ek.pdf?der gi=156 

2-Du man ve Is› Tah li ye Sis tem le ri Ah met Sert kan http://www.ess -

mann-gro up.com/in dex.php?id=1018&L=6  http://ah met sert -

kan.blogs pot.com/2010/06/du man-isi-tah li ye si-ve-sis tem le ri.html 

3-Ya p› lar da Yan g›n Ris ki ni S› n›r la ma ya Yö ne lik Ön lem ler ve Du man

Kon tro lü nün Sa€ lan ma s› Fi gen Kars http://www.mmo.org.tr/re sim -

ler/dos ya_ek ler/6c96cc25ad7b299_ek.pdf 

4- Yan g›n Gü ven li €i Esas la r› Ab dur rah man K› l›ç

http://www.mmo.org.tr/re sim ler/dos ya_ek -

ler/996c3292532664c_ek.pdf 

5- Yan g›n ge çir mifl Ce lik bi na la r›n da ya n›m la r› n›n arafl t› r›l ma s›

M.T.Yaz gan  http://www.sli des ha re.net/to yanc/t-e-z-s-u-n-u 
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rettiği bir çok ürünle ilklere imza atan BTM, Türkiye’nin çatılarını “yeni nesil bahçe
çatıları ile yeşillendiriyoruz” temasıyla çıktığı yolda, Almanya yeşil çatı firması
Optigreen ile ortak düzenlediği seminerde yapı dünyasını ve tüketicileri bilgilendirerek
İstanbullu yapı firmalarının kalbini bir kez daha fethetti. Yapı-Endüstri Merkezi’nde 5

Ekim 2013 tarihinde düzenlenen etkinlikle, yeşil çatı sektöründe ülkemizde gelişen pazar ve
ihtiyaçlara yönelik çözüm sistemleri tanıtıldı. BTM Optigreen ürün yelpazesi görsel ve uygula-
ma maketleri ile yaptığı tanıtımda yoğun ilgi gören BTM, bir kez daha yapı sektörünün yıldızı
olduğunu kanıtladı.Sektörün önde gelen firmalarının buluştuğu etkinlikte, Türkiye’de bir ilke
imza atarak TS EN 13948 sertifikasını alan BTM’nin bu belgeyi almaya hak kazanan BTM
Botanik PE4 ürünün kullanım avantajları ve Alman çözüm ortağı yeşil çatı uzmanı Optigreen’in
yüksek ve değişken eğimli çatı çözümleri, bahçe çatılara inovasyonun katkıları, Avrupa’daki
uygulama örnekleri de sunuldu. BTM Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Orkun Ürkmez açılışta yaptığı konuşmada “Suyu
ve bahçeyi çatıya taşımanız konusunda hepinizin kafasında soru işaretleri olduğunu düşünüyoruz. Bugüne kadar yoğun yapılaşma nedeni ile
doğadan aldığımızı, bir parça da olsa ona geri verebileceğimizi göstermek istiyoruz” dedi.

BTM Teknik Danışmanı Jozef Bonfil, BTM’nin alanında Avrupa’nın en iyisi olan  Alman Optigreen ile 2 yıl önce işbirliğine gittiğini vurguladı.
BTM markalı ürünlerin pekçok önemli projede güvenle kullanıldığını ifade eden Bonfil, “Uzun zamandır aktif olduğumuz yeşil çatı alanında
özellikle son iki yıldır her türlü modern çatı tasarımına yanıt verecek ürün çeşitleriyle iddialı konuma geldik” dedi. 

Gittikçe artan yoğun yapılaşmaya dikkat çeken Optigreen’den Heiko Schmidt, yatırımcıların Almanya’daki projelerinde her metrekare için
yeşil alan oluşturmak zorunda olduğunu vurguladı. Schmidt, yeşil çatıların ısıyı dengelemek, hava kirliliğine karşı karbondioksit gibi zararlı
gazları ve ince tozu emmek, suyu tutarak su yönetimine yardımcı olmak gibi önemli fonksiyonları olduğunu aktardı. Optigreen'in İtalya ve
Avusturya gibi Avrupa'nın farklı iklimlerinde gerçekleştirdiği projelerden örnekler sunan Uwe Herzman da; doğru malzeme, sistem seçimi ve
uygulama için danışmanlık almanın öneminin altını çizdi.  TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Sibel Şavkın
da yeşil çatı uygulamalarında bitki seçiminde nelere dikkat edilmesi gerektiği, bitkilendirme metodları ve sulama sistemleri üzerine bilgi
verirken; İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Deniz Aslan ise yeşil bahçe uygulamalarında tasarımcının
önemi üzerinde durdu ve kendi deneyimlerini aktardı.

Ü
BTM Yeni Nesil Bahçe Çatılar Semineri Yoğun İlgi Gördü
haber
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v ru pa’nın 4., dün ya nın ise 6. bü yük düz cam üre -

ti ci si Trak ya Cam Sa na yii A.Ş., mi ma ri de cam

kul la nı mıy la il gi li son ge liş me le ri pay laş mak

ama cıy la ün lü mi mar ve mü hen dis le ri, “Cam dan Yan sı -

ma lar-Mal ze me de Sı nır la rı Zor la mak” baş lık lı kon fe rans -

ta, sek tör tem sil ci le riy le bir ara ya ge tir di. Trak ya Cam ta -

ra fın dan 24 Ey lül 2013 ta ri hin de Ya pı-En düs tri Mer ke -

zi’nde dü zen le nen kon fe rans ta, ulu sal ve ulus la ra ra sı

alan da önem li pro je le re im za atan uz man lar de ne yim le -

ri ni 400’ü aş kın ka tı lım cıy la pay laş tı. Açı lış ko nuş ma sı

Trak ya Cam Pa zar la ma Grup Mü dü rü Eb ru Şa poğ lu ta ra -

fın dan ya pı lan kon fe ran sa, Ur ban Land Ins ti tu te (ULI)

Tür ki ye Ic ra Ku ru lu Üye si mi mar Ay se Ha sol Erk tin, yük -

sek mi mar Ah met Ala taş ve İn gil te re’de çok sa yı da ödü -

le la yık gö rü len yük sek ya pı mü hen di si Tim Mac far la ne ko nuş ma cı ola rak ka tıl dı. Trak ya Cam Ge liş tir me Di rek tö rü Ha luk Gü re ren

ise “Cam Tek no lo ji sin de Ye ni Yak la şım lar” baş lık lı bir su num yap tı ğı kon fe rans ta ca mın mi ma ri de ki ye ri, ta sa rım da ki ye ni bu luş lar

da tar tı şıl dı.

A
Trakya Cam, “Camdan Yansımalar” Konferansı Düzenledi

rakya Cam, teknoloji ürünü ‘Isıcam Konfor’un sağladığı ener-

ji tasarrufunu anlatmak amacıyla ünlü oyuncu Wilma Elles’in

yer aldığı reklam filmiyle başlattığı kampanyayı Türkiye

geneline yayıyor. Isıcam Konfor’un reklam filminde rol alan ünlü

oyuncu Wilma Elles’in de yer aldığı Forum İstanbul Alışveriş

Merkezi’nde 2 Ekim 2013 tarihinde düzenlenen etkinlikte katılımcılar

ürünün sağladığı ısı kontrolünü test etme fırsatı buldu. Düzenlenen 4

farklı yarışmada, başarılı olan 4 yarışmacı Samsung Galaxy Gio cep

telefonu kazandı. Ziyaretçiler, etkinlik alanında kurulan üç adet Isıcam

Konfor Test düzeneğiyle, klasik çiftcamla Isıcam Konfor arasındaki

enerji geçirgenliği farkını test etti. Etkinlik alanında oluşturulan

mekânda, yoğun güneş alan bir evin Isıcam Konfor kullanılmasıyla

nasıl rahat bir yaşam alanına dönüştüğü gözler önüne serildi. Başta

İstanbul, İzmir ve Ankara olmak üzere çeşitli kentlerde düzenlenen ve

8 bini aşkın kişinin katıldığı etkinliklerde, Isıcam Konfor’un

konut ve işyerlerinde sağladığı fayda uygulamalı olarak

anlatılıyor. 

Trakya Cam’ın son teknoloji ürünü Isıcam Konfor, gün ışığını

engellemeden yazın güneş ısısı girişini kontrol ediyor. Kışın

da ısıyı içeride tutan Isıcam Konfor, böylece hem soğutma

hem de ısıtma giderlerini azaltıyor. Isıcam Konfor standart

çift camlara göre camdan kaynaklanan ısı kayıplarında %

50, güneş kontrolünde ise % 40daha avantajlı olmasıyla

dikkat çekiyor. 

T
Trakya Cam, Faturaları Düşürmenin Yolunu Anlattı

103.SAYI:Layout 1  10/31/13  2:45 PM  Page 70



103.SAYI:Layout 1  10/31/13  2:45 PM  Page 71



Ertan Şafak
Ürün Yöneticisi
Düfa Thermal

Isı Yalıtım Sistemi 

Yalıtım Kredileri ve 
Teşvik Modelleri

72görüş
izolasyon dünyası

ün ya da tü ke ti len ener ji nin or ta la ma %40’ını, Av ru pa’da
tü ke ti len ener ji nin yak la şık %41’ni bi na lar tü ket mek te dir.
Üs te lik sa na yi ve ula şı ma oran la bi na la rın da ha ko lay

ener ji ve rim li li ği sağ la na bi le cek bir sek tör ol du ğu hiç şüp he siz dir.
Bi na lar da Ener ji Per for man sı Yö net me li ği (BEPY), Ara lık 2008’de
AB Kon sey ve Par la men to su ta ra fın dan onay la nan AB İk lim De ği -
şik li ği ve Ener ji Pa ke ti’nde ki he def ler 20-20-20’ye ulaş mak açı sın -
dan çok önem li bir ye re sa hip tir. AB, 2020 yı lı na ka dar se ra ga zı
sa lı nım la rı nın %20 azal tıl ma sı nı, ener ji ar zın da ye ni le ne bi lir ener -
ji nin pa yı nın %20 ol ma sı nı, ener ji ve rim li li ği nin %20 ar tı rıl ma sı nı
he def le mek te dir.

Tüm dün ya da so run ha li ne ge len ener ji kıt lı ğı, kü re sel ısın ma ve
ya kıt fi yat la rı na ge len ar tış la da ha da be lir gin leş miş tir. Isı ya lı tım
sis tem le ri, ısıt ma ve so ğut ma ih ti yaç la rı nın kar şı lan ma sı na ge tir di -
ği ve rim li lik le  at mos fe re za rar ve ren gaz la rın tü ke ti mi ni en aza in -
di re rek ha va kir li li ği ni azal tıp % 50-55 ara sın da ener ji ta sar ru fu
sağ la mak ta dır. Isı ya lı tım sis tem le ri, ev ler de yo ğuş ma yı, do la yı sıy -
la küf ve bak te ri olu şu mu nu en gel le ye rek sağ lık lı ya şam alan la rı
ya rat mak ta dır. 

Isı ya lı tı mı yap tır ma nın hem bi rey sel hem de ül ke eko no mi si ne kat -
kı sı sa ye sin de ken di için de rek la mı nı ya pan bir sek tör ol du ğu nu ve
bu sa ye de ya lı tım sek tö rün de ki bü yü me nin ar ta rak de vam ede ce -
ği bi lin mek te dir. Ye ni ya pı lan ko nut lar pro je aşa ma sın da ki şart lar
se be bi ile za ten ya lı tım lı ola rak in şa edil mek te dir. Fa kat mev cut
ko nut sto ğun da bu lu nan ya lı tım sız bi na lar için ba zı teş vik ve zo -
run lu luk la rın g e ti ril me si ş art tır.

Ener ji V e rim li li ği U y gu la ma la rı 
• 1000 m2’nin üze rin de ki bi na lar da Ener ji Kim lik Bel ge si’nin zo run -
lu h a le g e ti ril me si
• Mev cut bi na la rın 2 Ma yıs 2017'ye ka dar Ener ji Kim lik Bel ge si’ne
sa hip o l ma z o run lu lu ğu 
• 10 ve da ha faz la da ire li apart man lar da bi rey sel ısıt ma sis tem le ri
kul la nıl ma ma sı
• 250 m2’den bü yük ya pı lar da ısıt ma sis te mi nin yo ğuş ma lı sis tem
kul la nıl ma sı
• Mer ke zi sis tem ler için "ısı pay öl çer" ci haz la rı ile "ısın dı ğın ka dar
öde" s is te mi g e ti ril me si
•Mer ke zi sis tem ci haz ve ekip man la rı ola rak, dış ha va sı cak lık kon -
trol lü o to ma tik s is tem k ul la nıl ma sı
• 100 m2’den kü çük bi rey sel ya pı lar dı şın da ka lan ya pı la rın ta ma -
mı i çin y a lı tı mın zo run lu h a le g e ti ril me si
• 2000 m2’den bü yük ti ca ri ve hiz met amaç lı ya pı lar da mer ke zi
so ğut ma s is te mi y ap ma ş ar tı 

• Kul la nım ala nı 1.000 m2’den bü yük te sis ler de mer ke zi sı cak su
uy gu la ma sı zo run lu lu ğu 
•Ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rın dan kıs men ve ya ta ma men ya rar -
lan ma zo run lu lu ğu 

Tür ki ye’de 8,5 mil yo nun üze rin de ruh sat lı bi na, 18 mil yo nun üze -
rin de ruh sat lı ko nut bu lun mak ta dır. Tüm bu uy gu la ma la ra rağ -
men, bu bi na la rın yak la şık sa de ce %5.6’sı, ko nut la rın ise % 15’i
stan dart lar çer çe ve sin de ya lı tıl mış du rum da dır.

Mev cut du rum da kul la nıl mak ta olan bu ko nut lar da ya lı tım yap tı rıl -
ma sı gün de me gel di ğin de or ta ya çı kan ba zı en gel ler bu lun mak ta -
dır. Bu en gel ler den en bü yü ğü ise ya lı tım ma li ye ti dir.  Ko nut ba şı
or ta la ma 4500TL ma li yet, ço ğu ko nut sa hi bi için bü yük bir mas raf
ola rak gö rül mek te dir. Özel lik le ki ra cı sı bu lu nan ko nut lar, boş du -
rum da olan ko nut lar ya lı tım ma li yet ra kam la rı se be bi ile uzak dur -
ma yı ter cih et mek te dir ler. Ye ter siz bil gi len di ril me, KDV öden me si,
ka li te siz ürün ve uy gu la ma cı fir ma la rın yap tı ğı hak sız re ka bet vb
olum suz du rum lar ko nut sa hip le ri nin ka fa sı nın iyi ce ka rış ma sı na
se bep ol mak ta dır. Bu yüz den ba zı iyi leş ti ri ci fa ali yet ler de bu lu nul -
ma sı ge rek mek te dir. Ka mu spo tuy la hal kın bi linç len di ril me si nin
ya nı sı ra fi nans man ko lay lı ğı sağ lan ma sı da ya lı tı ma ta le bi ar tı ra -
cak tır. İZO DER’ in yap tı ğı he sap la ma lar da da gö rü yo ruz ki, ya lı tım -
sız bi na la rın hep si ya lı tıl mış ol sa, Tür ki ye her yıl 11.5 mil yar Do lar’ın
üze rin de ta sar ruf el de ede cek tir.

Pa zar da ki en gel le ri azal tı cı, ye ni ve var olan bi na lar da
ener ji ve rim li li ği ni ar tı rı cı ya tı rım la rın teş vik edil me si de
önem ta şı mak ta dır. Bu ön lem ler ara sın da:
1. Mev cut ve/ve ya ye ni ko nut lar da ti ca ri bi na lar da, ka mu ya pı la -
rın da ener ji ve rim li li ği hi be le ri dü zen le ne bi lir.
2. Tüm bi na lar da ener ji ve rim li li ği için im ti yaz lı kre di ler dü zen le -
ne bi lir. (EKO Kre di gi bi)
3. Ko nut lar da ener ji ve rim li li ği için ver gi mu afi ye ti uy gu la na bi lir.
4. Ti ca ri bi na lar da ve ko nut lar da ener ji ve rim li li ği de ne tim ve ana -
li zi için hi be ve ri le bi lir.
5. Ev ler de ener ji ve rim li li ği ni içe re cek tüm ye ni le me ler de KDV in -
di ri mi ya da KDV’nin kal dı rıl ma sı uy gu la na bi lir.
6. Uy gu la ma cı fir ma la rın ener ji ve rim li li ği için ya pa ca ğı ça lış ma la -
ra hi be ve ya im ti yaz lı kre di ve ri le bi lir.
7. Bi na lar da dü şük ener ji tü ke tim bi lin ci için ça lı şan fir ma la ra hi be
ve ri le bi lir.
8. Ti ca ri bi na lar da ve ko nut lar da kom bi ne ısı ve ener ji üre ti mi için
hi be ve ri le bi lir.
9. Ko nut sa hip le ri ni ki ra lık ko nut la rın da ener ji ve rim li li ği ne teş vik
için ver gi in di ri mi uy gu la na bi lir.

D
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ünyanın lider taş yünü üreticisi Rockwool,Türkiye’ye girişinin ilk yılında yer
aldığı dev projelerle dikkat çeken başarısını iş ortaklarıyla birlikte kutladı.
Rockwool Türkiye ve Güneydoğu Balkanlar Genel Müdürü Hans Schreuder,

Rockwool Türkiye Direktörü Taner S. Şahin ev sahipliğnde;  Esma Sultan Yalısı’nda
26 Eylül günü gerçekleşen gala gecesinde, sektör temsilcileri bir araya geldi.
Konuşmasında Türkiye’ye verdikleri önemin altını çizen Rockwool Türkiye ve
Güneydoğu Balkanlar Genel Müdürü Hans Schreuder; “Rockwool olarak global
büyüme stratejimiz içerisinde 60 milyon m2 ile Avrupa’nın en büyük ETICS manto-
lama pazarı olan Türkiye stratejik öneme sahip. Mantolama pazarı içerisinde taş
yününün payı ise %2-2,5 civarında. Global gücümüz ve sahip olduğumuz bilgi birikimi ve deneyimle Türkiye pazarını geliştirmek ve taş
yünü pazarının payını büyütmek istiyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de iddialıyız. İş ortaklarımızla her geçen gün daha da
güçlenerek ilerliyoruz ” dedi. Yalıtımın Türkiye’de henüz gelişme evresinde olduğunu ve ciddi bir iş olduğunu ifade eden Rockwool
Türkiye Direktörü Taner S. Şahin ise “Birinci yılımızı ardımızda bırakırken sektörün önde gelen firmalarından Sinpaş Yapı’nın Türkiye’nin
en büyük taş yünü mantolama projesinde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde bizden sıklıkla bu gibi hamleleri
göreceksiniz” şeklinde konuştu. Gecede Sinpaş Yapı Genel Müdürü Ahmet Çelik’e Rockwool adına bir de plaket takdim edildi.

D
Rockwool’un Gurur Gecesi

apı sektöründe alt yapı ve bina içi tesisat boruları, PVC profil ve yalıtım olmak üzere 3 farklı ürün
gamını birlikte üretebilen tek firma olan Pakpen, Anadolu’nun en büyük 71. sanayi kuruluşu oldu. 7
yıldır Ekonomist dergisi tarafından açıklanan Anadolu Kaplanları sıralamasında 2012 verilerine göre

13 basamak birden yükseldi. 250.000 ton plastik, 650.000 m3 yalıtım malzemesi üretim kapasitesi ve 700’ü
aşkın uzman çalışanıyla sektörünün yenilikçi firması Pakpen,  tüm sanayi sıralamalarında atağa geçerek, son
olarak İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında da
36 basamak ilerleyerek 190.sırada yer aldı. Yapı sektörünün büyümesinde önemli bir role sahip olan
Pakpen’in Anadolu’nun En Büyük 500 Şirketi listesindeki yükselişinden büyük gurur duyduklarını anlatan
Pakpen Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuza, “Son sekiz yıldan beri 250 milyon TL’ye yakın yatırım
yaparak, 8 markayı Pakpen A.Ş. çatısı altında hayata geçirdik.  Bu yıl 13 basamak daha yükselerek 71’incisi olduğumuz sıralamada bun-
dan sonraki hedefimiz,  bu başarıyı sürdürülebilir kılarak global eksende ülkemizi daha iyi temsil etmektir. Bu hedef için 1970’lerden bu
yana olduğu gibi tüm ticari faaliyetlerimizde Anadolu’da yatırım yapmaya ve ihracat ağımızı genişletmeye devam edeceğiz” dedi.

Y
Pakpen Anadolu Kaplanları Arasındaki
Yükselişine Devam Ediyor

ürk inşaat sektörünün en önemli kollarından biri olan çatı sektörü her geçen yıl ken-
dini bir adım daha ileriye taşıyarak gücüne güç katıyor. Yaklaşık 3 milyar dolarlık
büyüklüğü ile dünya pazarının % 1,3’ünden fazlasını oluşturan Türk çatı sektöründe,
yaklaşık 1.500 firma çatı kaplama pazarında faaliyet gösteriyor. 2012 yılında bir

önceki yıla göre %5 büyüyerek 130 milyon m2’ye ulaşan sektörün 2012 yılı üretim kapasitesi
ise 250 milyon m2 olarak gerçekleşti. 2013’ün ilk altı ayında başarılı bir tablo sergileyen Türk
çatı sektörü yıl sonuna kadar %7’lik bir büyüme hedefliyor. Gelecekteki hedef ise çatı sek-
törünü dünya pazarlarında söz sahibi yapmak. Sektördeki üretim kapasitesinin pazar paylarının yaklaşık iki katı kadar üzerinde olduğunu
ifade eden ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım Yavuz, “Gerek iç gerek dış pazarda payımızı artırmamız çok önemli. 2013 yılının
ilk altı ayında inşaat sektöründe yaşanan Kentsel Dönüşüm, Mütekabiliyet ve 2B Yasaları gibi gelişmelerin sektörümüzde de olumlu yan-
sımalarını gördük ve görmeye devam ediyoruz. Son dönemdeki Enerji Verimliliği Kanunu, Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Performans
Yönetmelikleri, Enerji Kimlik Belgesi uygulaması, yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik enerjisi üretimi amaçlı kullanılmasına yönelik
yasal düzenlemeler de sektörümüzün büyümesine olumlu yönde fayda sağlayacak.” dedi. Türkiye’de çatı malzemelerinin kalite olarak
en üst standartlarda üretildiğini ve Avrupa’yı aratmadığını söyleyen Yavuz, bu yönden dünya pazarlarındaki rekabette ciddi bir artılarının
olduğunu belirtti. Yavuz, “Dünya çatı kaplamaları sektörü incelendiğinde nihai çatı kaplama malzemelerinin 2012 yılında 72 milyar doların
üzerinde bir ciroya ulaştığı ve çatıyı oluşturan tüm bileşenlerle birlikte 200 milyar doların üzerinde bir pazar oluştuğu tahmin ediliyor.
72 milyar dolarlık sektörün %40’ı Asya Pasifik, %34’ü Kuzey Amerika, %12’si Batı Avrupa, %14’ü geri kalan ülkelerde olup dünya
üzerindeki çatı kaplama ihtiyacının önümüzdeki yıllarda her yıl %2,4 ila %3 oranında artması bekleniyor. Türk çatı sektörü yurt dışında-
ki mevcut ve potansiyel pazarlarına yüklenerek bu artışı iyi değerlendirmeli.“ şeklinde konuştu.  

T

3 Milyar Dolarlık Türk Çatı Sektörü
Dünya Pazarlarına Koşuyor
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illi Boya, “Filli Okul” projesi kapsamında Anadolu’da sosyo-

ekonomik açıdan zor durumda olan küçük il, ilçe ve kırsal kes-

imdeki köy okullarının boyanmasına katkı sağlamaya devam ediy-

or. Kurulduğu yıldan bu yana kurumsal sorumluluk bilinciyle hareket

etmeye özen gösteren Filli Boya, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde zor şartlar

altında okumaya çalışan öğrencilerin daha renkli ve temiz olanaklarda

eğitim görmeleri için 35 okulu boyayacak.

Proje kapsamında; Diyarbakır Eğil İlçe Eğitim Müdürlüğü ve okul müdürleri ile ortak

hareket eden Filli Boya, 5 bine yakın öğrencinin eğitim gördüğü okullara boya katkısında

bulunuyor. İyi şartlarda, iyi bir eğitimin herkesin hakkı olduğu bilinciyle hareket eden Filli

Boya, okulların sağlıklı ve modern eğitim şartlarına kavuşturulmasını hedefleyerek, boya-

ma uygulamasını bu yılki ders dönemine yetiştirmeyi planlıyor. Kurumsal sorumluluk pro-

jelerine desteğiyle hayatları renklendirecek olan Filli Boya, bu konudaki hassasiyetli çalış-

malarına devam edecek. Filli Boya, Filli Okul projesi kapsamında 740 okul renklendirdi.

F

“Filli Okul” Projesi Diyarbakır’da
Devam Ediyor

osil yakıtların dünyaya verdiği zararı önlemek ve gelecek nesillere daha iyi bir

dünya bırakmak için her zaman çevre ve insan sağlığına duyarlı olan Filli Boya

Yalıtım - Capatect Isı Yalıtım Sistemleri, dışarıdan hiçbir elektrik bağlantısı

olmayan, sadece güneş enerjisi ile çalışan cep telefonu şarj istasyonlarını hayata

geçiriyor. Cep telefonu ve USB ile şarj olan tüm elektronik aletleri güneş enerjisi ile

ücretsiz şarj etmeye imkan sağlayan "Solar Şarj İstasyonları" ile Capatect, güneş ener-

jisini günlük hayatımıza ne kadar kolay adapte edilebileceğimize dikkat çekiyor.

Capatect, ilk olarak Ankara Yenimahalle

Belediyesi ana nizamiye girişi, Ragıp Tüzün

Parkı Ana girişi ve İzmir Bornova Belediyesi

Bornova Meydanı’na kurduğu şarj istasyonları

ile aynı anda birden fazla telefonun ve USB

bağlantılı elektrikli eşyaların şarj olmasını

sağlayacak. İstasyonlar, güneşli zamanlarda üzerindeki bataryaya biriktirdiği elektrik ener-

jisi ile gece ve güneşsiz günlerde de hizmete devam edecek. Ayrıca, deprem gibi doğal

afetlerdeki genel elektrik kesintilerinde de, hizmet vererek cep telefonlarının işlemesine

imkan tanıyacak. Gerçekleştirdiği bu uygulama ile doğal kaynakların sürdürülebilirliğini ve

karbon salınımının azaltılmasını hedefleyen Capatect, kamuya açık alanlarda konum-

landırılacak olan şarj istasyonları ile vizyonunu gerçekleştiriyor.  Sürdürülebilirlik yolcu-

luğuna 2013’te hız veren ve yalıtım sektörünün en çevreci markası olan Capatect,

geçmişten aldığımız temiz ve sağlıklı çevre mirasını gelecek nesillere de gerektiği gibi

aktarabilmek için gerçekleştirdiği çalışmalarla enerji tasarrufuna, dolayısıyla çevre kirlil-

iğinin azaltılmasına katkı sağlıyor.

F

Capatect’ten Güneş Enerjisi ile
Çalışan Cep Telefonu Şarj İstasyonları
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ürüstlük, Güvenilirlik, Sözünü Tutmak, Sadakat, Adil Olmak,

Başkalarının Hakkını Korumak, Yasalara Karşı Saygılı

Olmak, Vatandaşlık Sorumluluğunu Yerine Getirmek, En

İyinin Peşinde Olmak, Yaptıklarının Hesabını Verebilmek, Çevreye

Karşı Duyarlı Olmak bireylerin ve toplumların hayat kalitesini, huzu-

runu, başarısını ve refahını artırmak için olmazsa olmaz ilkeler. Aynı

ilkelerin iş hayatına yansıması da şirketleri aynı şekilde kaliteli,

huzurlu, başarılı ve refah kılmaktadır. Bunlardan daha önemlisi şir-

ketlerin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamakta ve saygınlıklarını

artırmaktadır. Günümüz global iş ortamında şirketlerin ne kadar

karlı ve başarılı olduklarının yanında ne kadar etik ve saygın olduk-

ları da hissedar değerini artıran en önemli etken haline gelmektedir.

Dünyada ve ülkemizde etik olmayan değerlerle sağlanan başarının

sürdürülebilir olmadığı çok acı örneklerle yaşanmış, on yıllarca

geçmişe sahip, dünyanın en büyüjk ve köklü şirketleri bu değerlerlerden saptıkları anda kumdan kaleler gibi ilk dalgada herkesin

gözü önünde yok olup gitmişlerdir. Bundan zarar gören sadece şirketler değil, şirketlerin çalışanları, bu şirketlerle iş yapan iş ortak-

ları, kredi veren bankalar, bu bankalarda parası olan küçük tasarruf sahipleri ve hatta etkilenen ülke ekonomilerinden dolayı hiçbir

suçu ve ilgisi olmayan toplumun diğer kesimleri bundan zarar görmüş ve fatura herkes tarafından ödenmiştir. Sektörümüz açısın-

dan bakıldığında ise iş etik ilkelerine aykırı hareket etmek en başta haksız rekabetin oluşmasında en büyük etken olarak ortaya çık-

maktadır. Sektörün toplu olarak kalkınması ve refahı için yukarıda saydığımız ilkelerin uygulanması sektörümüzden ekmek yiyen

binlerce bireyin herbirinin menfaatinedir. Sektörümüz bu anlamda çoğulcu bir katılımla bu ilkeleri temel değerler olan firmalardan

oluşmaktadır. Ancak bu konu sadece bireysel iyi niyetli çabalarla takip edilebilecek bir konu olmaktan çok daha önemli olduğu

muhakkaktır. Bu değerlerin korunması, bu değerlerle ilgili farkındalık yaratılması, uyulmaya teşvik edilmesi ve izlenmesi sadece şir-

ketlerin insiyatifi ve kontrolünde değil şirketler ve dernekler üstü kurumlar tarafından bilinçli aktivitelerle yönetilmesi gereken bir

konu olduğu aşikardır.

Sektörde ISKAV tarafından ilk temelleri atılan “İş Etik İlkeleri Sertifikası” verilmesi uygulaması daha geniş bir anlam ve uygulama

ile ISEDKO bünyesine taşınmış ve Dernekler üstü bir Konsey oluşturulması fikri ile hayata geçirilmiştir. Bu doğrultuda, Isıtma

Soğutma Klima Araştırma Vakfı  (ISKAV) üyesi Vakıf, Dernek, Öğretim Kurumları, Meslek Odaları, Birlik, Enstitü ve Kamu

Kuruluşlarına etik çalışmalarına katkıda bulunulmak amacı ile “Isıtma, Soğutma, Klima Sektör Etik İlkeleri”nin “Isıtma, Soğutma,

Klima Sektöründe Çalışanların Meslek Etik İlkeleri”nin ve her çeşit iş ahlakı ilkeleri ile etik standardların belirlenmesi ve değer-

lendirilmesi misyonu ile “ISEDKO” Sektörel Dernekler İş Etik Değerler Danışma Konseyi ilk toplantısını 15 Ağustos 2013 günü

ISKAV’da gerçekleştirmiş ve faaliyetlerine başlamıştır. ISEDKO Yürütme Kurulu Üyeliklerine 2 yıl süre ile Levent Aydın -Başkan,

İsmet Mura - Bşk. Yrd., Ozan Atasoy -Sekreter üye olarak oy birliği ile seçildiler. Konsey yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirmek

için: Ulusal ve Uluslararası Meslek Odaları, Meslek Kuruluşları, Birlikleri, Meclisleri, Federasyon ve Konfederasyonları ile İşadamları

Dernekleri, Sektör Dernekleri ve Vakıfları, Üniversite ve Öğretim Kurumları ve benzeri oluşumlar ile işbirliği yaparak; etik değerler

konusunda onlara hizmet verebilecek, onları destekleyecek, onların uygulamalarını izleyecek. Derneklerin ve diğer kuruluşların

Yönetim ve Onur Kurullarından, tüzel ve özel kişilerden gelecek istekleri inceleyip önerilerini rapor halinde gönderecek;

Derneklerden araştırma yapmalarını isteyebilecektir. Gerektiğinde tavsiye niteliğinde kararlar alabilecek. Konsey, çalışma ilkeleri-

ni tespit edip ayrıca ilan edecek. Konsey Derneklerden, imzaladıkları etik ilkelere üyelerinin uymalarını sağlamasını isteyecek. Bu

durumu Dernekler değerlendirecek, Konseyden görüş alabilecek. Derneklerden imzaladıkları etik ilkeleri dernek tüzüğünün

parçaları haline getirmeleri istenecek. ISEDKO, faaliyetini tanımlayan bir logo hazırlayacak, bu logoyu kullanan tüzel ve özel kişil-

er bağlı oldukları Dernekler tarafından kontrol edilecek; etik ilkelere uyulmadığı tespit edildiğinde logo kullanma hakkı geri alınacak.

Dernekler etik ilkelere uymayan üyelerini ISEDKO'ya bildirecek, ISEDKO bu kişileri sektöre ve kamuya duyuracak. Konsey, etik

değerler ve etik ilkeleri belirlemek, detaylandırmak ve uygulamak maksadiyle bilimsel çalışmalar yapabilecek veya yaptırabilecek,

bu konuda farkındalığın arttırılması amacıyla çeşitli aktiviteler ile üyelerini ve kamuyu bilinçlendirmeyi planlıyor. İş etik ilkelerini

imzalayan dernekler: ISKAV, İZODER, DOSİDER, ESSİAD, İSKİD, MTMD, TTMD

Detaylı bilgi ve katılım için iskav@iskav.org.tr
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Blue’Safe Mavi Kale’den
Dış Cepheler İçin
Dekoratif Çözümler

sı yalıtım sektörünün lider markalarından Blue’Safe Mavi

Kale, binaların dış cepheleri için dekoratif çözümler sunuy-

or. Yeni yapıların yanı sıra eski yapılarda da kullanılabilen

Blue’s Decor dış cephe profilleri, binalara estetik bir görüntü

kazandırarak değerini artırıyor. Doğadan, moda ve trendler-

den, farklı kültürlerden, kısaca yaşamın her alanından ilham

alarak tasarlanan öğeleri dış cephelere yansıtıyor.

Blue’Safe Mavi Kale; ısı yalıtım sistemleri ile binalarımızı olum-

suz hava şartlarına karşı korurken, Blue’s Decor dekoratif dış

cephe profilleri ile estetik bir görüntüye kavuşturuyor. Yeni

yapıların yanı sıra eski yapılarda da kullanılabilen Blue’s Decor

dış cephe profilleri, hafiflikleri sayesinde uygulandığı binalara

ek bir yük de getirmiyor. Dekoratif dış cephe elemanlarının

üzerinde yer alan çimento veya akrilik esaslı sıva tabakası ise

güneşteki UV ışınlarına karşı koruma özelliği göstererek

yaşlanma riskini de ortadan kaldırıyor. 

Blue’s Decor ile yenilenen binaların yüzü gülerken, Blue’Safe

Mavi Kale’yi tercih edenler kârlı çıkıyor. Benzer uygulamalara

kıyasla çok daha ekonomik olan Blue’s Decor’un dekoratif ele-

manları üretim teknolojisinin getirdiği avantajlar ile projelere

özel tasarlanıyor.  Ekstra maliyet getirmeden ve hızlı bir şek-

ilde üretilebilen Blue’s Decor dekoratif dış cephe elemanları;

silme ve saçak profilleri, köşe profili, sütunlar, kaideler,

harpuştalar, söveler ve çeşitli aksesuarlardan oluşuyor. 

Dekorasyon denilince akla sadece binaların içinin gelmediğini

belirten Blue’Safe Mavi Kale iş ortaklarından Kalekim Genel

Müdürü Altuğ Akbaş, “Binanın içi kadar dış cephesinin de öne-

mini fark eden tüketiciler sayesinde biz sektör üreticileri de

yeni ve farklı çözümler arıyoruz. Blue’s Decor dış cephe

çözümleri binaların dış cephelerini hava koşullarına karşı

korurken aynı zamanda estetik bir görüntü kazandırıyor” diye

konuştu. 

Blue’s Decor markasının yaratım

süreci ile ilgili bilgi veren Blue’Safe

Mavi Kale iş ortaklarından Mardav

Genel Müdürü Levent Pelesen ise,

“Blue’Safe Mavi Kale markası

olarak tüketicilerin yüzünü

güldürecek işlere imza atmayı çok

önemsiyoruz. İmajın son derece

önemli olduğu günümüz dünyasın-

da artık binalarımızın da bir kimliği

var. Yapı sektörünün gelişimine

paralel olarak binaların dış

görünümünde estetik kaygıların

önem kazanmasından hareketle

Blue’s Decor’u yarattık. Bugüne

kadar Türkiye’nin birçok böl-

gesinde prestijli konutların dış

cephelerini Blue’s Decor ile

süsledik. Bundan sonraki dönem-

lerde de estetik değeri yüksek

binalar için çalışmalarımıza devam

edeceğiz” dedi.
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Isı Yalıtımı ve
Enerji Tasarrufu

Faruk Bilal
İnş. Müh.
Himerpa A.Ş.

sı yalıtımı yaptırmak her sene enerji faturalarının yarı yarıya

azalması demektir. Kışın çatıdan oluşacak % 30 civarındaki ısı

kaybını % 50 azaltmak için mutlaka ısı yalıtımı yaptırmak

gerekir. Çatılar TS 825’e uygun yalıtılmalıdır.  Su yalıtımları da

kontrol edilmelidir, su akıtan yerlerde ısı yalıtımının verimi de

düşebilir. Mevcut ısı yalıtımı yıpranmış, ömrünü doldurmuşsa

yenilenmelidir. Yalıtım yetersizse, yalıtım kalınlıkları TS 825’e

uygun şekilde arttırılmalıdır.

Kışın ısı kayıplarında pencereler de önemli bir faktördür.

Dışarıdan içeriye giren soğuk hava ile ısı kaybı artar. Pencerelerin

fitilleri kontrol edilip gerekiyorsa değiştirilmelidir. Ayrıca pencere

kenarlarındaki mastikler de elden geçirilmelidir. Yapının dış

kabuğundaki tüm ısı ve hava geçebilecek boşlukları yalıtılmalıdır. 

Ayrıca pencereler de elden geçirilmelidir. Hava sızdıran pencerel-

er sızdırmayanlara göre 5 misli fazla ısı kaybeder. Tek camlı bir

pencere iyi yalıtımlı bir duvardan 14 misli fazla ısı kaybeder.  Özel

kaplamalı (Low-E / Solar Low-E) camlarla üretilen yalıtım camı

üniteleri ve yalıtımlı doğramalar kullanılarak kışın pencerelerden

oluşan ısı kayıpları azaltılır, yazın ise gün ışığından ödün verme-

den binaya güneş ısısı girişi sınırlanır.

Temel altında da mutlaka ısı yalıtımı yapılmalıdır. Cephelerin

tamamına mantolama uygulanmalıdır. Yaptırılamıyorsa duvarlar

içeriden yalıtılmalıdır. Yalıtım, maliyetini kısa sürede amorti ettik-

ten sonra, her yıl asgari % 50 enerji harcamasının tasarruf

edilmesini sağlayan bir yatırımdır. Yalıtım, projelendirme aşa-

masında yapılırsa daha verimli olur. Daha küçük kazanlar, daha

az radyatör dilimleri ile ilk yatırımdan itibaren kazandırmaya

başlar.

Enerji Tasarrufu İçin Diğer Önlemler 
Otomatik termostat kullanılmalı ve kışın termostat 19-20°C’de

tutulmalıdır. Isıtma sisteminin bakımı düzenli olarak yapılmalıdır.

Şömine, baca, havalandırma penceresi gibi dış havayla irtibatlı

yerler ihtiyaç saatleri dışında kışın kapalı tutulmalıdır. Buralar

açık pencere gibi ısı kaybına yol açabilir. Kullanılmayan odaların

radyotörleri kapalı tutulabilir. Kazanların yüksek verimli olanları

tercih edilmelidir. Hava kanallarındaki hava kaçakları ve sıcak su

kazanları yalıtılmalıdır.

Yetersiz yalıtım sadece paramızın boş yere havaya uçmasına

neden olmaz aynı zamanda yoğuşma ile oluşan mantar, küf,  bak-

teri gibi etkenlerle sağlığınızı etkiler. Ayrıca daha fazla yakıt

yakarak hava kirliliğine ve ozondaki deliğin büyümesine de sebep

olunur.

Doğru yalıtım için Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği’ne

(İZODER) ulaşabilirsiniz: www.izoder.org.tr
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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

KNA UF İNŞAAT ve YA PI
ELE MAN LA RI SAN. ve TİC. A.Ş.

www.kna uf.com.tr 

MAPEİ YAPI KİMYASALLARI İNŞ.
SAN. VE TİC. A.Ş.

www.mapei.com.tr

TEPE BETOPAN YAPI MALZ.
SAN. VE TİC. A.Ş

www.betopan.com.tr

Tİ Rİ TOĞ LU MİM. MÜH. YALITIM
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ti ri tog lu.com.tr

BAŞERGÜN BOYA VE
KİMYA İNŞ. SAN. TİC. A. Ş.

www.cubo.com.tr 

KAR-YAPI TASARIM
KARTONPİYER İNŞ. İML.
SAN. TİC. A. Ş.

www.beyaz-grup.com

EGEPOL İNŞ. YALITIM VE AMB.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

www.ege-pol.com

NOVA YAPI TEK. İZOL. MAD. SAN.
TİC. A.Ş. 

www.novachem.com.tr

D.A.S. KAUÇUK VE PLASTİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.oneflex.com.tr

DİLEKPOR YALITIM ve AMB. MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.dilekpor.com.tr

EPSA YALITIM AMB. ÜRÜNLERİ
SAN. LTD. ŞTİ.

www.epsa.com.tr

Hİ TİT YA LI TIM ve YA PI
MAL Z. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.hi tit ya li tim.com

DENİZ YALITIM VE KONUT SİS-
TEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.denizyalitim.com.tr

ATIŞKAN YAPI VE END. ALÇI
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A. Ş.                               

www.atiskanalci.com

BESTEL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
SAN. VE TİC. A.Ş.                        

www.izocephe.com.tr          

ADANA

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BURSA

ÇORUM

ES Kİ ŞE HİR

KYK YAPI KİMYASALLARI
www.kyk.com.tr

TER RA CO YA PI. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
www.ter ra co.com.tr

AB-SCHOMBURG YAPI
KİMYASALLARI A. Ş.

www.ab-schomburg.com.tr

AUSTROTHERM YALITIM
MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.austrotherm.com.tr

AKÇALI WAGNER BOYA ve 
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

www.akcaliwagner.com.tr

ARDEX YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.                        
www.ardex.com.tr

ARMA ULUSLARARASI TİC. PAZ. A.Ş.
www.cbsizoguard.com

BA SAŞ AMB. ve YALT. SAN. A.Ş.
www.ba sas.com.tr

BASF TÜRK KİMYA SAN.
ve TİC.LTD.ŞTİ. 

www.basf.com.tr

BASF PO Lİ ÜRE TAN SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.elas tog ran.de

BASF YA PI KİM YA SAL LA RI SAN. A. Ş.
www.basf-yks.com.tr

BAU MIT İNŞ. MALZ. SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.bau mit.com

BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. SAN.
İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

www.vuralgrup.com.tr

BE TEK BO YA ve KİM YA SAN. A.Ş.
www.fil li bo ya.com.tr

ÇU HA DA ROĞ LU ME TAL SAN. ve
PAZ. A.Ş.

www.cu ha da rog lu.com.tr

DECOSTONE YAPI KİMY. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.decostone.com.tr

DOW 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

HALİMOĞLU FASARİT
BOYA SAN. ve TİC. A.Ş.

www.fasarit.com.tr

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.

İSTANBUL

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 

PAREXGROUP YAPI
KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.

www.geserparex.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

ROCKWOOL İNŞ. ve YALITIM SİST. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.rockwool.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 MAKİNA YALITIM
MALZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

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

RAVABER YAPI ÜRÜNLERİ
SAN. TİC. A.Ş.

www.ravaber.com

SETROPAN YAPI MALZ.
SAN. VE TİC. A.Ş.

www.setropan.com

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

KOCAELİ

KONYA

SAMSUN

TEKİRDAĞ

SİNOP

İZMİR
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ÇA TI SER ÇA TI AS MA TA VAN VE
İZOL. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ca ti ser.com.tr 

PO LAT YA PI MALZ. UYG. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.po lat ya pi.com

DAKÇİM İNŞ. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
www.dakcim.com.tr

AY KİM TAŞ ANA DO LU YA PI KİM. A.Ş.
www.ay kim tas.com.tr

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

RAPİD İNŞ. İTH. TİC. LTD. ŞTİ
www.arsecolmanto.com

ADANA

ANKARA

AFYON

PAYZA MAK. YAPI MALZ. TUR.
TEK. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

payzaas@gmail.com

SILA İNŞ. DEK. TUR. SAN. PAZ.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.silainsaat.com

ŞE NER İNŞ. MAD. TURZ. ve SAN. A.Ş.
www.se ner.com.tr

Tİ MAŞ EN DÜST. YA LI TIM İNŞ. 
TURZ. TEKS. NAK. GI DA SAN. ve 
TİC. A.Ş.

www.ti mas.net

TOK-CAN MİM. İNŞ. DEK.
YAPI MALZ. LTD. ŞTİ.

www.tok-can.com

TOPRAK İZOL. YAPI MARKET
LTD. ŞTİ.

www.toprakizolasyon.com

YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ. TUR.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.yuzbasiogluboya.com

HE RİŞ İZO LAS YON LTD. ŞTİ.
www.he ris.com.tr

ÖZEN YA PI LTD. ŞTİ.
www.ozen.com.tr

SAN TİM SAN. TES. TA AH. ve 
İMA LAT LTD. ŞTİ.

www.san tim.com.tr

EGE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.egeinsaat.com.tr

POLİ-MİX BOYA İMALAT İNŞ. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

hasansarac1958@mynet.com

IŞIKLAR YAPI SAĞLIĞI MERKEZİ
LTD. ŞTİ.

www.isiklaryapi.com.tr

ALFA YÜZEY KAPLAMA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.alfakaplama.com

İZO AG RA İZOL. İNŞ. TİC.
SAN. LTD. ŞTİ.

www.izo ag ra.com

İZO-CAN ISI SES SU
HAVA - İZOL. İNŞ. LTD. ŞTİ.

www.izocan.com

ANTALYA

AYDIN

BARTIN

BURSA

BALIKESİR

İZO MET ISI SES SU İZO LAS YO NU
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

www.izo met.com.tr

LEGA YAPI 
www.legayapi.com

TEK-SE Rİ YA LI TIM İNŞ. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ 

www.tek se ri ya li tim.com

SANPAŞ İNŞ. YAPI ve MALZ. 
TİC. ve SAN. A.Ş.

www.sanpas.com.tr

UMUT YA LI TIM ÇA TI KAP. İNŞ.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.umutyalitim.com

YE Nİ LE VENT İZOL. ve İNŞ. MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.ye ni le vent.com.tr

İL HAN İNŞ. MALZ. ve KÖM.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.il ha nin sa at.com.tr

ASMİN İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.asmininsaat.com

POLEN İNŞ. MÜH. TAAH.
SAN. TİC. LTD.

www.poleninsaat.com.tr

CİVELEK İNŞ. YAPI MALZ. İMAL.
PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.civelekyapi.com

CEM İZOL. ÜR. İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.cemizolasyon.com.tr

KNAUF INSULATION İZOL. SAN. VE
TİC. A.Ş.

www.knaufinsulation.com

T.M.Y. İNŞ. YALITIM SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ. 

www.tmyyalitim.com

ALDEK İNŞ. DEK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.aldek.com.tr

ALFOR PLASTİK SAN. ve TİC.A.Ş.                   
www.alfor.com.tr

ARI MÜH. MİM. MÜŞ. İNŞ. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.ari eng.com

ARI MAS
www.ari mas.com.tr

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

ESKİŞEHİR

İSTANBUL

ATİK İZO LAS YON İNŞ. MALZ.
ati ki zol@ttmail.com

AV RAS YA İNŞ. İZOL. DEK. MALZ.
NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.av ras ya in sa at.com.tr

AVRUPA YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
www.av rupayapisistemleri.com

BAL CI OĞ LU MÜM. TATB. ARAŞ.
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.bal ci og lu.com.tr

BİRDAL İNŞ. İZOL YALITIM UYG. ve
YAPI  MALZ. SAN. TİC. 

www.insaatbirdal.com

CEPHE UZMANI YALITIM ve YAPI SAN.
DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
www.cepheuzmani.com

C.C. ALTINBAŞ İNŞ. İZOL.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ccaltinbas.net

DİREN ENERJİ YALITIM SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.direnenerji.com

EN GİN İZO LAS YON SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.en gi ni zo las yon.com.tr

ETK YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.etkyapi.com.tr

FERHAL MÜH. TAAHHÜT İNŞ.
MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.vaillantferhal.com

FORM AKUS TİK MON TAJ VE
TİC. LTD. ŞTİ

www.for ma kus tik.com.tr

GÖKKUŞAĞI YAPI SİST. İNŞ. TAAH.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.gys.com.tr
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GÜNEY YAPI İZOL. İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.guneyyapiizolasyon.com.tr

HAKAY YAPI İZOL. İNŞ. SAN. ve TİC.
LTD. ŞTİ.

www.hakayyapi.com

HE RAK LİTH ÜNAR YA PI MALZ.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.unar.com.tr

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

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

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

İSTANBUL 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
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

AL SEC CO İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
www.al sec co.com.tr

İZMİR

KOCAELİ

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

CAZGIR A.Ş.
www.cazgir.com.tr

DOĞUŞ BOYA ve KİMYA
SAN. KOLL. ŞTİ.

www.dogusboyakimya.com

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

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

MERSİN

KONYA

MUĞLA

SAMSUN

SAKARYA

SİVAS

İMER YAPI KİMY. UYG. İNŞ.
MÜH. TİC. LTD.ŞTİ. 

www.imeryapi.net

TRABZON
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