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NYAPI tarafından 7.’sine imza atılacak “Konut
Yöneticileri Mantolama Konferansı” 6 Ocak 2018
günü Marriot Hotel Asia’da yapılacak. Apartman,
site yöneticileri ile sektörün önde gelen temsilcilerini bir
araya getirecek konferans “Isı Yalıtımının Önemi ve Sağladığı Katma Değer” temasıyla gerçekleştirilecek.
Yatırım maliyetlerine ilişkin korkular nedeniyle sürekli
ertelenen ve israfa neden olan yalıtım konusunun değerlendirileceği bu konferansta, tiyatro sanatçıları da konu
ile ilgili hazırladıkları skeçlerle katılımcıları güldürürken
düşündürecek. Devlet yetkilileri, yalıtım sektörünün öncü
üretici ﬁrmaları ve ﬁnansörlerinin konuşmacı olarak
katılacağı konferansta, yatırım maliyetleri, ödeme koşulları, kredi seçenekleri, sağlanacak tasarruf miktarları, amorti süreleri gibi önemli sorular yanıtlanarak nihai
tüketicinin daha bilinçli karar alması sağlanacak.

Konferansı düzenleyen GN İnşaat/ GNYAPI
Yönetim Kurulu Başkanı A. Bülent Güney
“İhtiyaç duyulan enerjinin yaklaşık %75’ini
ithal ettiğimizi ve bu enerjinin %40’nı
binalarda tükettiğimizi söyleyerek, Türkiye’nin toplam enerji faturasını ısı yalıtımı ile yaklaşık %15 oranında azaltmanın
mümkün olduğunu belirtti. Bu gerçekten
yola çıkarak enerjide dışa bağımlılığın
azalması, enerji israfının önüne geçilmesi ve ekonominin canlanması konusunda
üstlendikleri bilinçlendirme misyonuna değinen Güney sözlerine şöyle devam etti; “Konut Yöneticileri Mantolama” konferansının etkisine çok inanıyor ve her yıl düzenlemeye devam ediyoruz. Bu bilinç ile yalıtım sektöründe
ciddi büyüme oranları yakalayarak 4 milyon m2’yi aşan ısı yalıtım uygulamasını gerçekleştirdik. 10 bin hektar ormanın absorbe ettiği karbona eşdeğer karbon salınımını da engelleyerek küresel ısınmayı önlemek için bir adım
atmış olduk. Bu bilinci tüm Türkiye’ye yayabildiğimizde amacımıza ulaşacağız.”
İZODER’in desteğiyle gerçekleşecek konferansın ana sponsorları Filli Boya, Weber ve Şekerbank olurken, Milliyet,
Vatan, milliyet.com.tr, emlakweb.com.tr, Yapı Malzeme, Yalıtım, Yeşil Bina ve Çatı Çephe basın sponsorluğunda
destek verecek.
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ostik, Amerika Birleşik Devletleri zemin kaplama
yapıştırıcılarında lider XL Brands ﬁrmasını satın
aldı. XL Brands, Bostik’in gittikçe büyüyen yüksek katma değerli bu pazarda, kapsamlı çözümler sunmasını sağlayacak. 205 milyon dolarlık satın alma değeri, işletme değerine, yani şimdiki FAVÖK’ün 11 katına
(sinerjiler dahil 4 ila 5 yıl içinde 7 katı) denk geliyor.

XL Brands, Amerika Birleşik Devletleri’nde esnek ve
yumuşak döşeme yapıştırıcıları konusunda lider bir
marka. Dalton’da (Georgia eyaleti) son derece rekabetçi ve yepyeni bir üretim tesisi olan XL Brands,
Bostik’in Amerika’daki ürün yelpazesini tamamlayan
yenilikçi ve çevre dostu çözümler sunmaktadır. Bunların başında, parke döşeme yapıştırıcıları, zemin hazırlama, sızdırmazlık ve benzeri ürünler geliyor. Mayıs
ayında CMP markasının devralınmasını tamamlayıcı
nitelikteki bu ek satın alma, Bostik’in Amerika‘daki
zemin kaplama yapıştırıcıları liderlerinden biri olmasına yardımcı olacak. Bu önerilen satın alımın 2017 yılının sonunda tamamlanması beklenirken, anti tröst
makamlarının mevzuata uygun onayına da tabi olacak. Bu işlemle Arkema, 2023 yılına kadar yapıştırıcıların grup satışlarının üçte birini aşması konusundaki
kalkınma stratejisini aktif şekilde sürdürmüş oluyor.
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aksız rekabet, aldatıcı hareket veya dürüstlük
kurallarına aykırı diğer şekillerde ekonomik rekabetin her türlü kötüye kullanılmasıdır.
Örnek: Başka bir işletmeye ait ürünlerin taklit edilmesi, Rakip markaların taklit edilmesi, kendi ürünlerinin
kalitesine yönelik olarak aldatıcı reklâmlar yapılması,
kendisinde olmayan nitelikleri varmış gibi göstererek
aldatıcı ad ve işaretler kullanılması.
Haksız Rekabet Unsurları: Rekabet hakkının kötüye
kullanılması, dürüstlüğe aykırı davranışta bulunulması,
zarar veya zarar görme tehlikesinin ortaya çıkması.

Haksız Rekabet Halleri : Kötüleme , gerçeğe aykırı bilgi verme, aldatıcı reklam, aldatıcı ad ve işaretler kullanma, iltibas (birbirine çok benzeyen iki şeyin karışması), yardımcıları görevlerini ihlale yöneltme.
Su Yalıtımı Sektöründeki Bazı Haksız Rekabet Nedenleri: Kalitesiz üretim ve satış proses kalitesi (ISO),
CE Belgeli olmasına rağmen ambalajın içindeki ürünlerin CE’ye uymaması veya hiç CE belgesi olmaması, İş ve
işçi sağlığı standartlarına uymama, personelin maaşının
doğru beyan edilmemesi, çevre standartlarına uyulma-
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ması, çözüm odaklı değil ürün satış odaklı çalışıldığı için
doğru ürün tavsiye edilmemesi, ﬁnansal olarak zor durumda kalan ﬁrmaların, isim değiştirerek piyasada faaliyetlerini devam ettirebilmeleri vb su yalıtımı sektöründe
haksız rekabet nedenlerinin başlıcaları olarak sayılabilir.

Haksız Rekabet Sonuçları
Hukuki Sorumluluk





ԿЙЪиеЮйЉЦлЦиӎ
ԿВЪгЉЦлЦиӎ
ԿЉҙпЪбйвЪϭЪиаЮЭЦбЪЮЦЩЪϮЉЦлЦиӎ
ԿЙЦпвЮгЦйЉЦлЦбЦзӎϭвЦЩЩЮϴвЦгЪлЮйЦпвЮгЦйϮ
ԿЍҙавҙгЮбѿгЪЩЮбвЪиЮ

Süreler: Haksız rekabet davaları, dava açmaya hakkı
olan tarafın bu hakların doğduğunu öğrendiği tarihten
itibaren bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıl içinde açılmak zorundadır.

Haksız Rekabet Davaları
Tespit Davası: Bu davada ortada bir haksız rekabet
bulunup bulunmadığının tespiti istenir . Alınan karar,
kanun yolu süresi geçtikten sonra açılacak diğer davalarda kesin delil teşkil eder.
Men Davası: Haksız rekabet devam ettiği veya tekrar edilme tehlikesi bulunan hâllerde men davası açılmalıdır.
Düzeltme Davası: Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması, Örneğin; taklit markanın, etiketinin, bantlarının, bandajının veya işaretinin
silinip çıkartılması veya silinmesi. Haksız rekabet yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların
düzeltilmesi ve tecavüzün önlenmesi için kaçınılmaz
ise haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların
ve malların imhası istenilir.
Maddi Tazminat Davası: Bu dava ile varlığı davacı tarafından ispat olunan zarar ve ziyanın tazmini amaç-
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lanır. Ancak, bunun miktar ve kapsamının ispatındaki
zorluktan dolayı, kanunda, hakime haksız ﬁil sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin
karşılığına dahi hükmedebilme yetkisi verilmiştir.
Bu yetki, davacının haksız rekabet sonucu satamadığı mal miktarı üzerinden karşı tarafın bu tutarda malı
satmasından dolayı elde edebileceği menfaate hükmedilebileceği şeklinde anlaşılmalıdır. Yoksa, davalının o
dönemde sattığı tüm maldan elde edebileceği menfaate hükmedilmesi söz konusu değildir.
Manevi Tazminat Davası: Kişilik hakkının hukuka aykırı bir ﬁille kusurlu olarak zedelenmiş olması halinde
manevi tazminat davası açılabilir. Tüzel kişiler de manevi tazminat isteyebilir.

Davada Taraﬂar
Dava Açmaya Yetkili Kişiler: Zarar gören veya zarar görme tehlikesine maruz kalan tacirler (rakip işletme sahipleri). Haksız rekabetten dolayı ekonomik menfaatleri zarara uğramış olan müşteriler. Mesleki veya iktisadi
birlikler ile tüketici kuruluşları.

Haksız Rekabetten Sorumlu
Tutulabilecek Kişiler





ԿЍЦаиӎпзЪаЦЧЪйЮоЦеЦгаЮӼЮϱЫЦЮб
ԿЍЦаиӎпзЪаЦЧЪйՙЮбЮЭЮпвЪйлЪоЦЮӼбЪзЮгЮ
gördükleri sırada çalışan ve işçiler tarafından
yapılmış olduğu takdirde bu kişileri istihdam edenler
ԿЇЦиӎгодбкобЦЮӼбЪгвЮӼдбЦгЭЦаиӎпзЪаЦЧЪй
ﬁillerinde yazı işleri müdürü, yayımcı veya matbaacı

Cezai Sorumluluk: Dava açmaya yetkili olan kişilerin
şikayetine bağlı olarak failin cezalandırılması da söz konusu olabilir. Örneğin, kendi icap ve tekliﬂerinin tercih
edilmesini sağlamak için şahsi durumu, emtiası (ticarete konu olan tüm mallar ve ürünlere verilen isim.”), iş
ürünleri, ticari faaliyeti ve işleri hakkında kasten yanlış veya yanıltıcı bilgi verenler ya da rakip işletme ça-
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lışanlarını ayartanlar, şikâyet üzerine bir aydan bir yıla
kadar hapis veya ağır para cezasıyla cezalandırılırlar
(TTK.m.64). Tüzel kişiler tarafından işlenen haksız rekabet suçlarında, ceza, tüzel kişi adına hareket eden organ
üyeleri veya gerçek kişi ortakları hakkında uygulanır.
Kalitesiz üretim ve haksız rekabet, sektörün en önemli sorunlarından biridir. Ülkemizdeki inşaat kalitesinin
artmasına paralel olarak; deprem gerçeği, dayanıklı
bina ve konut imalatının artması, çevreye ve insana
saygılı enerji kimlik belgeli binaların sayısının artması,
yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre ve dünya için inşaatlarda kaliteli malzeme kullanımı şarttır.
Ülkemiz gerçeği olan standart harici kalitesiz üretim-
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zocam, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir
konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması’nın bu yıl
18.’sini düzenliyor. Yarışmaya konu olacak şehir ise Dubai. Üniversite öğrencilerinin katıldığı yarışmada tüm süreçler www.izocamogrenciyarismasi.com üzerinden yürütülecek. “Fikirden Projeye” formatıyla gerçekleşecek yarışma,
tüm fakülte ve bölümlerde okuyan üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak. İki aşamadan oluşan yarışmanın ilk adımında öğrencilerden “Dubai Kültür Köyü” başlığı
altında, bölgesel şartları hesaba katarak, sürdürülebilir ve
iklimle dengeli bir mimari tasarım ﬁkri geliştirmeleri ve bu
ﬁkirleri somutlaştırarak avan projeye dönüştürmeleri beklenecek. Öğrenciler yarışma için 26 Şubat 2018 tarihine kadar www.izocamogrenciyarismasi.com üzerinden başvuru
yapabilecekler. Gelen projeler arasından başarılı bulunanlar ikinci aşamaya geçebilecek ve jüriden projelerini geliştirmeye katkı sağlayacak yorum alacaklar. 19 Nisan 2018’de
düzenlenecek açık jüri buluşmasında ise başarılı projeler
dereceye girmek için yarışacaklar.

ler, haksız rekabet uygulamaları ve bunların da nihai
tüketici veya son kullanıcılar tarafından ekonomik imalatlar için avantaj olarak kabul edilmesi; sektörümüz
için en büyük sorunlardan biridir.
Kaliteye, markalaşmaya ve gelişime önem veren, Ar-Ge çalışmalarına hız verip yeni yatırımlar yapan ﬁrmaların yanı
sıra bir grup üreticinin ‘merdiven altı’ olarak tabir ettiğimiz
üretimine hala müşteri bulabiliyor olması üzücüdür.
Standartlara uygun olmayan bu ürünler, gerek yapı ömrünü, gerekse kalitesini olumsuz etkiler. Çözüm ise nihai tüketicinin bilinçlenmesi için yapılacak çalışmalardan geçecektir. İradeli ve kararlı bir şekilde sektördeki
ﬁrmalar, devlet, sivil toplum örgütlerinin iş birliği ile
çözüme ulaşılabilecektir.

İkinci aşamaya geçmeye hak kazanan
projeler tekrar jüri
değerlendirmesine
tabi tutularak en iyi
projeler belirlenecek. Finalist projelerden birincisi 8.000 TL, ikincisi 6.000 TL,
üçüncüsü ise 4.000 TL para ödülüne sahip olacak. Bunun
yanı sıra ikinci aşamaya geçerek jüriye sunum yapanlara
ﬁnalist sertiﬁkası ile küçük bir ödül verilecek. Dereceye giren öğrenciler, 12-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında Dubai’de
düzenlenecek uluslararası ﬁnalde ülkemizi temsil etme
hakkı kazanacak.
Jüri

Abdurrahman Kılıç, Prof. Dr.,
İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi

Ali Erkan Şahmalı, Yüksek Mimar,
Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü
Durmuş Dilekçi, Yüksek Mimar, Dilekçi Mimarlık Kurucusu
Gülten Manioğlu, Doç. Dr., İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi

Hakan Demirel, Yüksek Mimar,
Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı
Kemal Gani Bayraktar, Dr., İzocam Teknik Pazarlama Müdürü

Mehmet Çalışkan, Prof. Dr.,
ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
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SIDEM Yalıtım, yalıtım sektöründe dünyanın
en önemli organizasyonlarından biri olan Global Insulation organizasyonuna katılarak, sunum gerçekleştiren tek Türk ﬁrması oldu. ISIDEM
Yalıtım 25 Eylül’de Polonya’nın Krakow şehrinde
düzenlenen Global Insulation Konferansın’da,
elastomerik kauçuk köpüğü kalite kontrol test
metotları ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Tüm
dünyadan yalıtım sektörü üst düzey yöneticilerinin, hammadde tedarikçilerinin, akademisyenlerin, analistlerin ve ﬁnansçıların ağırlandığı
konferansta, yalıtım uygulamaları, teknolojileri
ve sektörün geleceği değerlendirildi.
Elastomerik kauçuk köpüğü kalite kontrol süreçlerinin yeni test metotlarıyla sektörün geleceğine yön verdiklerini dile getiren ISIDEM Yalıtım Genel Müdürü Murat Erenoğlu: “Teknolojik
üretim prosesleri, nitelikli iş gücü, güçlü Ar-Ge
altyapısı ve başarılı ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine, sanayisine ve global yalıtım
sektörüne verdiğimiz katkıyı her geçen gün artırıyoruz” dedi.
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aksız rekabeti tanımlayabilmek için öncelikle
rekabeti doğru anlamamız gerekir. Ne yazık ki
rekabetin korunmadığı ülkelerde ‘Haksız Rekabet’ konuşulmaktadır. Oysa rekabeti doğru anlayarak
koruyabilseydik, ülkemizde bu konu başlığı hiç açılmamış olacaktı. Salt ürün satışı, günü kurtarma telaşı,
inovasyon yerine taklit etme, hiçbir değer üretmeden
skor peşinde koşma gibi yanına onlarca örneği koyabileceğimiz yaklaşımlar yüzünden değer üretmekten
ziyade değer devşirerek ayakta kalınabileceğine olan
kolaycı inanç, ilerleyen zamanda her sektörde işleri
daha da içinden çıkılmaz bir sarmala döndürecektedir.
Eğer görünmez şeyleri görme beceriniz yoksa, yani aslında bir vizyonunuz yoksa var olmaya çalışmak sadece
bugüne yetişmek için rekabet anlayışınızı taklide çevirecektir, ama nihai sonuç değişmeyecektir. Bugüne
hazır olmayanın yarına hazır olması daha güç olacaktır.
Rekabet aslında doğru çözümleyenler için geleceğe bir
hazırlık kapısıdır.
Haksız rekabet dediğimizde her sektörde birbirine
benzer onlarca örnek olaya rastlayabiliriz, oysa yapı
malzemeleri sektör olarak bu durumu herkesten daha
önce sahiplenerek hem insanlığı hem de geleceğimizi
inşa etmek ile sorumludur. Özellikle deprem kuşağında
olan, her gün riske bir adım daha yaklaştığımız, enerjide dışa bağımlı bir ekonomiye sahip olmamız sebebi ile
enerji tasarrufunda daha özenli davranmamız gereken
ülkemizde işin temelinde geleceğimiz için daha nitelikli yapılara sahip olmamız gerekirken; sektörümüzde
görülen haksız rekabet bizi bu noktadan bir hayli uzak
kılmaktadır. İnşaat ve yalıtım sektörü haksız rekabet-
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Haksız rekabeti anlamak için, önce rekabeti iyi tanımlamak gerekir. Tüm şartların eşit olduğu, aynı işi yapan çoklu üreticinin bulunduğu bir ortamda, hizmet
değerinizi katarak ürünü ﬁyatlayıp, bir diğer alternatife
göre işi alabilme gücüne rekabet denir. Sektörümüz göz
önüne alınırsa; ürünlerin tamamının teknik standartlara uygun olarak üretildiği, etiket değerlerinin şartname
ve tüm standartlar için uygun olduğu ve doğru beyan
edildiği, ürünlerin tedarik sürecinin sürdürülebilir şekilde sağlanması gibi şartların eşit olması gerekir. Bunlardan birinin olmaması durumunda konu haksız rekabete
dönmektedir. Taklit, aldatıcı pazarlama argümanları,
gerçeğe aykırı bilgi verme, diğer ürün/ﬁrmaları kötüleme, iş etiğine uymama gibi davranışlar, kanun koyucu
tarafından denetim mekanizmalarının sağlıklı çalışmadığı tüm sektörlerde rüzgarı bir anda tersine çevirmeyi
kolaylaştırmaktadır.
8703 sayılı Resmi Gazete’de 10.07.2013 tarihinde yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin amaçlarından
biri de bu haksız rekabet ortamını asgariye indirebilmektir. Bu yönetmelik kapsamında yapılan Piyasa
Gözetim Denetim (PGD) faaliyetleri, yapı malzemelerinin piyasaya arzı, dağıtımı veya piyasada iken Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği’ne veya yönetmelikte atıfta
bulunulan teknik şartnamelere uygun olarak üretilip
üretilmediğinin, güvenli olup olmadığının denetlenmesi veya denetletilmesi, güvenli olmayan yapı malzemelerinin güvenli hale getirilmesinin sağlanması, gerektiğinde yaptırımların uygulanması faaliyetleri olarak
tanımlanır.

ԿАЦгкгадокШкЮбЪиЪайғзоЪйаЮбЮбЪзЮЧЮзЦзЦоЦ
gelmeli, doğru yol ve yöntemler ile değerleri
korumak adına adımlar atılmalı,
ԿАЦвкездЯЪбЪзЮгЮгЩЪгЪйЮвЮҙпЪзЮгЩЪоЪгЮ
modeller keşfedilmeli,
ԿЈЪпЦЮидзквбкбкабЦзоЪгЮЩЪгЩҙпЪгбЪгвЪбЮϱ
ԿЕЦйЪгйлЪадзкгвЦЧЮбЮгШЮЦзййӎзӎбвЦбӎϱ
ԿЙҙаЪйЮШЮбЪзЮгЧЮбЮг҄бЪгвЪиЮгЮиЦҼбЦоЦШЦа
yeni yol ve yöntemler uygulanmalıdır.

Ülkemizdeki haksız rekabet başlığına yapı malzemeleri
sektörü olarak tüm sektörlerden daha fazla ehemmiyet
göstermemiz gereklidir. Ülkemizin sürdürülebilir başarısı ülke ve milletine olan inancı ile gelecek nesillere
daha iyisini sunma gayreti içerisinde olan, sürekli inovasyon ile sektörüne, ülkesine ve dolayısı ile kendisine
değer üreten, adilane, yüksek ve sürdürülebilir kalite
odağında çalışan üreticilerle sağlanacaktır.

“

Rekabet aslında doğru
çözümleyenler için
geleceğe bir hazırlık
kapısıdır.

“

ten en uzak olunması gereken sektördür diyebiliriz. Bu
konuda sektördeki rekabeti doğru tanımlayarak ülke
politikalarına uyumlu ve bilinçlendirici olunması en
önemli çıkış noktasıdır.
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alıtım konusunda kamuoyu ve sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen İZODER, geçtiğimiz Haziran
ayında Londra’da, kısa süre önce de Manisa’da bir
apartmanda meydana gelen yangın sonrasında yaşanan
tartışmalara yönelik bir açıklama yaptı. İZODER Yönetim
Kurulu Başkanı Levent Pelesen, “Bilinçsizce yapılan beyan ve yorumlar kamuoyunda yanlış algıya yol açıyor.
Mantolama, Yangın Yönetmeliği’ne uygun, güvenli bir
uygulamadır” diyerek, ısı yalıtımı ile ilgili bilinmesi gereken doğruları, 10 maddede kamuoyu ile paylaştı.
Yalıtım sektörünün çatı örgütü Isı Su Ses ve Yangın
Yalıtımcıları Derneği-İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, “Son dönemde rezidans, hastane,
konutlarda meydana gelen ve dış cephelerde yayıldığı görülen yangınların, ülkemizde ‘Mantolama’ olarak
adlandırılan ‘ısı yalıtımı’ sistemleri ile bir ilgisi yok.
Binaların dış cephelerinde çok hızlı yayıldığı ifade edilen söz konusu yangınları incelediğimizde, bu binalarda
baca etkisine sebebiyet veren giydirme cephe detaylarının kullanıldığı anlaşılıyor. Bu binalarda Taşyünü gibi
yanmayan yalıtım malzemeleri kullanılmış olmasına
rağmen, son zamanlarda kullanımı yaygınlaşan yanıcı
dış cephe kaplamalarının yangınların etkisini artırdığı
görülüyor. Ülkemizdeki mevzuat, bu tür havalandırmalı
giydirme cephe detaylarında hiçbir malzemenin yanmaması gerektiğini ifade ediyor. Bu detaylar değerlendirilmeden bilinçsizce yapılan tüm beyanlar, kamuoyunda

yanlış bir algı oluşmasına neden oluyor. Hâlbuki bırakın
yangının büyümesine mantolamanın neden olmasını,
söz konusu binalarda mantolama bile olmadığı ortaya
çıktı” dedi.

ǦA6+,9»+,5/(),93,9 ǦA6+,9.Ǧ

İZODER Başkanı Levent Pelesen, 10
maddede özetlediği, yalıtım ile ilgili bilinmesi gereken doğruları şöyle sıraladı:
1) Meydana gelen tüm cephe yangınlarında yapılan
uygulamaların nasıl olduğuna dikkat etmeden hepsini
sanki mantolamaymış gibi ele alarak yayınlanan haberler ve bilimsellikten uzak beyanlar, tüketici nezdinde
olumsuz bir algı yaratıyor. Tüketicilerin yanlış yönlendirilmemesi için yıllardır yalıtım konusundaki çalışmalarını bilimsel temelde ve tarafsız bir şekilde, uluslararası
standartlara dayanarak sürdüren İZODER gibi kurumların
açıklamalarına itibar edilmesi çok önemli.
2) Ülkemizde, Taşyünü, EPS, XPS gibi malzemeler ile
mantolama yapılması mümkündür. Ancak kamuoyuna
sunulan bazı bilgilerde ciddi hatalar var. Bunlardan biri
de; ‘Mantolamanın Yangın Yönetmeliği’ne aykırı olduğu
yönündeki yanlıştır. Mantolama, yangın yönetmeliğine
aykırı değil, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak farklı bina türlerinde
farklı ürünler ile sunulabilen bir çözümdür.
3) Daha çok konut türü binalarda tercih edilen mantolamada, ısı yalıtım malzemelerinin duvarla
arasında boşluk kalmayacak
şekilde yapıştırılması ve mekanik olarak dübellerle sabitlenerek üzerinin sıva katmanları ile kaplanması doğru bir
uygulamadır.
4) Buna karşılık cephelerde yapılan başka uygulama çeşitleri
de bulunuyor. Son zamanlarda
ticari yapılar başta olmak üzere tercih edilen en yaygın uygulamalardan biri de giydirme
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cephe uygulamalarıdır. Giydirme cephelerde de ısı yalıtımı dış cepheye uygulanmakta ancak mantolamadan
farklı olarak binaya estetik görüntü veren ve yalıtımla
alakası olmayan dış cephe kaplamaları ile duvar arasında havalandırma boşluğu kalacak şekilde cepheye asılmaktadır. Yangın güvenliği açısından, bu havalandırma
boşluğunun, baca etkisi yaparak yangınların cephede
hızlıca yayılmasına sebebiyet verebildiği biliniyor. Oysa
bu detaylarda yanıcı ürünlerin kullanılmaması gerekiyor.
5) Yönetmeliğe göre mantolamada kullanılacak olan
ürünler, binanın yüksekliğine göre belirleniyor. Yüksekliği 28,5 metrenin üzerinde olan binalarda mantolama
yapılacaksa yönetmeliğe uygun olarak taşyünü içeren
sistemleri öneriyoruz. Bu yükseklik kabaca 9-10 kata
denk geliyor.
6) Yüksekliği 28,5 metrenin altında olan binalarda ise
yalıtım uygulamaları olarak, Taşyününün yanı sıra EPS
veya XPS de kullanmak mümkün.
7) Yönetmeliğe göre EPS ve XPS ile yapılan uygulamalarda pencere kenarlarına üstten en az 30 cm, yanlardan ise en az 15’er cm Taşyünü gibi yanmaz malzemeler
ile bariyer yapılması gerekli.
8) Eğer EPS ve XPS ile mantolama çözümü oluşturulduysa zemin seviyesinden 1,5 metrelik mesafede, üzerinin
yanmayan bir malzeme ile kaplanması gereklidir.
9) Yönetmelikte doğrudan mantolama ile ilgili hükümler
varken, ‘Mantolama Yönetmeliğe aykırıdır’ iddiasını, iyi
niyetli ve hakkaniyetli bir yaklaşım olarak görmüyoruz.
10) Konut ve işyerlerindeki enerji tüketimini önemli
ölçüde azaltmanın ve her mevsim konforlu yaşamanın
yolu, binalarımıza ısı yalıtımı yaptırmaktan geçiyor.
Belgeli ustalar tarafından, doğru yalıtım ürünleri ile
mevzuatlara uygun yapılan mantolama uygulamaları
tüketiciler tarafından güvenle tercih edilebilir.
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zocam, her yıl 8 Kasım’da kutlanan
Dünya Şehircilik Günü vesilesiyle
konforlu, enerji verimli ve sürdürülebilir şehirler kadar sessiz şehirlerin yaratılabilmesi için “yalıtım”ın ve “Multi
Konfor Binaların” önemine vurgu yapıyor. Kentsel Dönüşümün ısı kadar ses
yalıtımlı yeni binaların inşa edilmesi
için büyük bir fırsat olduğunun altını
çiziyor. Gün geçtikçe artan gürültü kirliliği yaşam kalitesini ve insan psikolojisini olumsuz yönde etkiliyor. İzocam da
gürültü kirliliği için en etkili çözümün doğru uygulanmış ses yalıtımı olduğuna dikkat çekiyor ve bu alanda
sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyor.
Dünya Şehircilik Günü’nde İzocam özellikle de konforlu
yaşam alanları yaratılmasında yalıtımın etkili olduğunun altını çiziyor. Buna bağlı olarak da Kentsel Dönüşüm’ün en verimli şekilde değerlendirilmesi gerektiğini
vurguluyor.
Şehirlerin sunduğu en büyük rahat konforlu yaşam
alanlarıdır. Bu nedenle evlerimizde en çok aradığımız
özellik konfordur. Yaşam alanlarımızın istediğimiz sıcaklıkta olması, sokak ve komşu gürültüsünden arındırılmış, güven dolu alanlarda yaşamak şehirdeki insanın

en büyük arzusu. Konfor alanı olarak tanımladığımız
evlerimizde, istenen sıcaklığı, yangın güvenliğini sağlamak ve istenmeyen sesleri dışarıda tutmak yalıtım ile
gerçekleşebiliyor.
Şehirleşme ve sanayileşme ile birlikte gün geçtikçe
artan ses ve gürültü kirliliği, insanları ruh ve beden
olarak zorlayarak, yaşam kalitesini düşürüyor. Gürültü
kirliliğinden korunmak için en ideal yöntemlerden biri
ise “yalıtım”… Doğru malzeme ile yapılan kalın yalıtım uygulamaları ile hem ısı kayıpları hem de olası bir
yangın halinde azami ölçüde can ve mal kaybı önlenebiliyor. Kalın yalıtım uygulamaları, ses geçirgenliğini
azaltıyor ve hem dış gürültülerden hem de komşu daire
veya binadan gelebilecek gürültülerin evin içine girmesini engelliyor.

:,2;k9.k9lǸl ǦA6+,9.Ǧ
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Şehir gürültüsü günümüzde hemen herkesin rahatsızlık
duyduğu, insan psikolojisi üzerinde de olumsuz etkileri
olan önemli sorunlar arasında yer alıyor. Gereksiz yere
çalınan kornadan, egzoz veya inşaat gürültüsüne kadar
herkesin kulaklarını tıkamak istediği çok sayıda gürültü
yaşam konforunu olumsuz yönde etkiliyor. İzocam da
bu nedenle “sessiz şehirler”e odaklanıyor ve hem şehir
gürültüsünü en aza indirecek hem de bina genelinde
alınacak çözümleriyle daha yaşanılır kentler oluşturmak için çalışmalar yürütüyor.
İzocam Genel Müdürü Levent Gökçe İzocam’ın gürültü
kirliliğine karşı kendine özgü ifadesi olan “sessiz şehirler” ile başlattığı mücadelede Multi Konfor Binaların
öne çıktığını vurguluyor. Gökçe, “Şehir gürültüsünün
yarattığı stresten uzak durmak için alınabilecek önlemler arasında gürültüyü çokça zaman geçirilen yaşam ve
çalışma alanlarından uzak tutmak gerekiyor. Gelişmiş
şehirlerde insanlar zamanının %90’ını kapalı alanlarda
geçiriyor. Dışardan gelen şehir gürültüsü ile birlikte bina
içinde oluşan gürültülere de önlem alınması gerekiyor.
Evde komşu ve sokak gürültüsü, fabrikalarda işçi sağlığı,
oﬁslerde sessiz çalışma ortamları sağlayabilmek Multi
Konfor şartlarıyla mümkün olabiliyor. Multi Konfor Bina
şartları, bunlara ek olarak tiyatro, sinema, konser ve benzeri kültürel etkinliklerin sergilendiği yerlerde de doğru
akustik uygulamalar ve ses geçirgenliğinin önlenmesi
için de özel alanların korunmasına hizmet ediyor” diyor.
Bu alanlarda istenen sessizliğe ulaşmada ise dış cephe yalıtımıyla birlikte yapıların iç duvar yüzeyleri, ara
bölmelerinde ve katlar arasında doğru ürünlerle doğru
yalıtım uygulanması önem taşıyor. İzocam’ın “sessiz
şehirler” yaratmada etkili olan taşyünü ve camyünü
ürünleri ses yutucu özellikleriyle ses yalıtımı için iddialı çözümler sunuyor.
Sessiz şehirlere Multi Konfor Bina şartlarıyla ulaşılabileceğine dikkat çeken Gökçe, bu konudaki etkili
ürünleriyle de tecrübesini ortaya koyuyor. “Multi Konfor Binalar iç hava kalitesi, ısı ve yangın yalıtımına ek

olarak ses yalıtımı ve akustik konfor da sunuyor. Sessiz
şehirler oluşturabilmek için inşa edilen yapıların Multi
Konfor Bina şartlarına uygun olması gerekiyor. İzocam,
Multi Konfor Binalara yönelik sunduğu camyünü ve taşyünü ürünleriyle ses köprülerini engelleyecek çözümler
sağlıyor.” şeklinde sözlerine devam ediyor.
2005 yılında yürürlüğe giren ve 2010 yılında revize edilen “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği”nde AB uyumlaştırma süreci devam ediyor.
Özellikle gürültünün fazla olduğu sanayi bölgelerinde,
yoğun traﬁk alanlarında ve eğlence mekânlarında ses
yalıtımının yapılması gerekiyor. 2017 Mayıs ayında yürürlüğe giren “Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik” sanayi dışındaki binaların her türlü
duvar ve döşeme kesitinin sağlaması gereken minimum
ses azaltım değerini (Rw) içeriyor. Yeni yapılacak binalarda istenilen ses yalıtım değerlerini sağlamada İzocam da camyünü ve taşyünü ürünlerin yer aldığı sürdürülebilir detayları ile katkı sağlıyor. Bu yanmaz ürünler
ısı yalıtımına ek olarak ses ve titreşim yalıtımı da yapıyor. Bu sayede gürültünün sönümlenmesini sağlıyor,
iletilmesini önlüyor ve hacim akustiğini sağlamada da
önemli katkı sunuyor. Binanın genelinde ve dairelerde
uygulanan yalıtım ile elde edilen sessizlik istenilen
konfor ortamını sağlıyor. Akustik açıdan konforlu, anlaşılabilirlik değeri yüksek iç mekanlar elde ediliyor.
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Amaç: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı,
bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı
safhalarında insanların maruz kalacağı binaların
dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin,
kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme
ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım,
yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından
uyulacak kuralların belirlenmesidir.

Kapsam: Yönetmelik; belediye ve mücavir alan
sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde inşa edilecek resmi ve özel her türlü yapı, bina, tesis ile
işletmelerde iç mekanlarda insanların maruz kaldığı ulaşım, sanayi, yapım ve insan kaynaklı gürültüler gibi dış çevre gürültülerinin ve yapı içinde
oluşan komşuluk gürültüleri, darbe sesleri, mekanik sistem ve servis ekipmanlarının gürültüleri ile
cihazlardan yayılan mekanik titreşimlerin kontrol
altına alınmasına yönelik önlemlere ilişkin temel
kuralları kapsar. Salon akustiği konusu Yönetmelikte yer almamaktadır.

Sorumluluk: Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasından ilgisine göre yapı ruhsatı vermeye yetkili idareler, yatırımcı kuruluşlar, yapı sahipleri, tasarım ve uygulamada
görevli mimar ve mühendisler ile uygulayıcı
yükleniciler ve imalatçılar, yapı yapılmasında ve kullanımında görev alan bina akustik
uzmanları, bina akustik denetleyicileri, yapı
değerlendirme ve işletme yetkilileri görevli,
yetkili ve sorumludur.

Uygulama Zorunluluğu: Yeni yapılacak binalarda, kullanım amacında değişiklik
yapılan binalarda ve esaslı tadilat projelerinde uygulanır. Yapı ruhsatı alınırken, yapı
kullanım izin belgesi alınırken Yönetmelik
uygulanacaktır.
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Teknik Bilgi Özeti:

. Tüm yapılarda iç ve dış gürültü kaynakları belirlenmiştir.
. Çeşitli yapı tiplerinde gürültüye hassas/hassas
olmayan mekanlar belirlenmiştir.
. Yalıtım değerlendirme göstergeleri belirlenmiştir.
. Yalıtım tasarlama/hesaplama/modelleme yöntemleri belirtilmiştir.
. Ses yalıtımı uygulama süreci ve yalıtım kuralları
belirlenmiştir.
. Akustik performans sınıﬂarı (Yeni Avrupa standardı ve ISO’ya uygun olarak) tanımlanmıştır. Yeni
binalar için C sınıfı, mevcut binalar için D sınıfı değerleri uygulanacaktır.
. Akustik performans sınıﬂarına bağlı olarak 5 farklı parametre açısından ölçütler (Yeni Avrupa standardı ve ISO’ya uygun olarak) sayısal değerler olarak verilmiştir. Değerler sadece konutlar için değil,
tüm bina tipolojileri için belirlenmiştir.
. Akustik Performans Belgesi Formatı düzenlenmiştir. (Türkiye için geliştirilmekte olan yeşil bina
sertiﬁkasyon sistemi için bir gereklilik olması beklenmektedir.)
. Uygulanacak uluslararası standartlar belirlenmiştir.
Yönetmeliğin Mimarlara Getirdiği
Sorumluluklar
Yönetmelik; binanın projelendirilmesi, yapımı, kullanım izni alma aşamasında mimarlara yükümlülükler getirmektedir.
. Projelendirme aşamasında sürdürülebilir yöntemler ile binayı etkileyen gürültülerin kontrolü
(yerleşim planı, avan proje, uygulama projeleri)
. Mimari akustik rapor ve belirli binalar için akustik
proje hazırlama veya hazırlattırma zorunluluğu
. Dış yapı (cephe) eleman ve bileşenleri, iç bölme
elemanları (duvar ve döşemeler), bitişik binalar ve
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bağımsız birimler arasındaki bölme elemanları için
ses yalıtımı gerekliliklerine göre tasarım yapılması
. İç mekanlarda kabul edilebilecek en yüksek gürültü düzeylerinin aşılmamasının sağlanması
. Seçilecek, yapı eleman ve bileşenlerinin ve yapı
malzemelerinin doğru seçilmesi
. Mekanik sistem ve servis ekipmanlarının (ısıtma, iklimlendirme, temiz/pis su tesisatı ve elektrik
tesisatı ve ekipmanı) gürültü ve titreşimleri için
önlemlerin – ilgili mühendis ve uygulayıcı işbirliği
ile- belirlenmesi ve uygulanması
. Basit binalar için akustik tasarımı mimarların yapabilmeleri olanağı. Projelendirme, yapım ve kullanım
aşamasındaki denetimler için hazırlanmış kontrol
listelerinin kullanılarak akustik rapor hazırlanması
. Belirli binalar için akustik uzman çalıştırma ve
akustik proje hazırlanması gereği ve zorunluluğu
. Eğitim programlarına katılarak akustik denetim
veya bina akustiği uzman sertiﬁkası alma olanağı
. Tüm binalar için yapım şartnamelerinde yönetmeliğe uygun konularının yer alması zorunluluğu
. Tüm binaların uluslararası standartlara uyumlu
olarak akustik açıdan sınıﬂandırılması ve sertiﬁkalandırma olanağı (isteğe bağlı)
. Akustik Performans Belgesi alacak binalarda
akustik test zorunluluğu
Bina akustiği uzmanlık koşulları: (Bakanlık ayrıca
duyuru yapacaktır)
. Sertiﬁka programları ve katılım ve başarı koşulları
. Danışmanlık büroları için yeterlilik koşulları
Ses yalıtım ve ses yutucu malzeme ve bileşen üretici ve pazarlayıcı ﬁrmalar için zorunluluklar:
. Üretilen veya pazarlanan ürünlerin akustik performanslarını laboratuvar testleri ile
belgelemeleri
Hazırlayanlar:

Proje Yürütücüsü Yrd. Doç. Dr. Nurgün Tamer Bayazıt, Proje Danışmanı Prof. Dr. Selma Kurra
Uzmanlar Ar. Gör. Ayça Şentop, Bilge Şan Özbilen
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TM, “Mimari & Işık” temasıyla düzenlenen ve her ürünün sergilenemediği, jürinin onayladığı inovatif, yenilikçi, çağdaş ve çevreci özellikleri ile
öne çıkan ürünlerin yer aldığı Architect@work Fuarı’na Optigreen Yeşil
Çatı Sistemi, Bituproof ve Alfahibrit Şeffaf ürünlerini mimarların beğenisine
sundu. İstanbul Fuar Merkezi’nde 3-4 Kasım tarihlerinde düzenlenen Architect@
work Fuarı dünyanın her yerinden profesyonel ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.
Architect@work İstanbul farklı konsepti ile ilgi odağı oldu. 3 Kasım 778 ve 4 Kasım 918 olmak üzere toplamda 1696 mimar ve iç mimar fuarı ziyaret etti. Özenle seçilen 200’den fazla yeniliğin tanıtıldığı bu etkinliğin sunum ve sergileri de ilgi odağı oldu. Tema bazlı ilham verici seminerlerin yanı sıra malzeme ve
fotoğraf sergileri her ziyaretçi için eşsiz bir deneyim oldu. BTM standı ise fuar boyunca yoğun ilgi gördü. BTM Yeşil
Çatı Ürün Yöneticisi Gül Şenel, fuarın BTM’nin inovatif ürünlerini tanıtmak için çok uygun bir platform oluşturduğunu, birebir mimar ve içmimarlar ile iletişim kurulabildiği için etkileşimi yüksek bir etkinlik geçirdiklerini belirtti.

:,7,=7HZPM,]7YVQLZP:\@HSÛ[ÛTÛ]LhH[Û2HWSHTHZÛUKH
);4lY USLYP;LYJPO,KPSKP

S

u yalıtımında 42 yıllık tecrübeye sahip BTM’nin hem çatı kaplama
hem de su yalıtımı malzemesini, sponsor olarak temin ettiği Ankara’nın Etimesgut ilçesinde 250 m²’lik 3 katlı konut üzerinde yapılan
tadilat projesinde uygulamalar tamamlandı. Pasif Evler EnerPHit (tadilat)
kategorisinde Alman Pasif Ev Enstitüsü tarafından sertiﬁkalandırılmaktadır. SEPEV’in (Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği) projesi konut kategorisinde, Türkiye’nin sertiﬁkalı ilk pasif binası olup yakın çevredeki komşu
yapılara oranla %90 üzerinde enerji verimli olarak tasarlandı. Proje’de su
yalıtımı için BTM ürünlerinden 300 m² BT2K 600, 100 m² Poseidon Membran, 220 m² SP300 membran kullanıldı. Çatı yalıtımı ve kaplaması için ise
200 m² Dragon Kum Gri Shingle uygulandı. Ayrıca projede son anda değişikliğe gidilerek mevcut otoparkın üstü BTM
Botanik Su Yalıtım örtüsü ile kaplandı ve bahçe çatıya dönüştürüldü.
Uygulanan yüksek yalıtım ve entegre edilen çevreci teknolojiler ile hedef, bu konutu tamamen şebekeden bağımsız sıfır enerji ile işletilen, Avrupa Birliği’nin nZEB (Nearly Zero Energy Buildings) konseptine örnek bir yapı haline
getirmiştir. Yapılan tadilatların ardından bina; 7/24 monitör edilerek enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji üretimi
takip altında tutulmaktadır ve aynı zamanda yüksek performanslı malzeme / teknolojilerinin sergileneceği bir
eğitim merkezi olarak da hizmet verecektir.
Projenin sahibi ve mimarı Türkiye’nin ilk pasif ev projelerine imza atan Pasif Ev Tasarımı ve sertiﬁkasyonu konusunda uzman Ekho Mimarlık oldu. Mekanik tasarım ve uygulama ise Gentem Mühendislik tarafından gerçekleştirildi.
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ünyanın en büyük düzcam üreticilerinden Şişecam Düzcam, camda üstün teknolojiye ve yılların deneyimine sahip Isıcam Sistemleri markasıyla enerji tasarrufu sağlayan nitelikli yalıtım camları ile farklı ihtiyaçlara
özel çözümler üretmeye devam ediyor. 43 yıldır hayata konfor katan ve bugün 11
milyon hane ve iş yerinin tercihi olan Isıcam Sistemleri, müşterilerinin ısı yalıtımından güneş kontrolüne, ses yalıtımından emniyet ve güvenliğe kadar birçok
gereksinimini, üç farklı serisinde yer alan geniş ürün gamıyla karşılıyor. Isıcam
Sistemleri, yüksek teknolojiyle ürettiği ürünlerini bundan sonra yeni maskotu
Isıcık ile birlikte tanıtacak. Isıcam Sistemleri’nin kahramanı Isıcık, yeşil rengiyle
Isıcam Sistemleri’nin çevre dostu özelliğini vurguluyor. Cana yakın ve güler yüzlü
kişiliği, zeki tavırları ve sevimliliği ile daha iyi yaşam alanlarının oluşumuna katkı sağlıyor. Isıcık, tüketicilerin ihtiyacına uygun doğru Isıcam’ın kullanılmasını sağlayarak, teknolojik bir ürün olan Isıcam’ı tüketicilere yakınlaştırarak,
Isıcam ve özelliklerinin hatırlanmasını sağlamak için aktif rol alacak.
Şişecam Düzcam’ın Romanya’nın başkenti Bükreş’te gerçekleştirdiği Isıcam Yetkili Üreticiler buluşmasında gün yüzüne çıkan yeni maskot, ilk dakikadan itibaren gönülleri fethetti ve Isıcam Sistemleri ailesinin içindeki yerini aldı.
VR oyunları ile desteklenen lansmanda yoğun ilgiyle karşılanan Isıcam Sistemleri’nin sevimli ve çevreci maskotu,
bundan böyle, kaliteyi tercih eden doğrama ﬁrmalarında, dijital mecralarda, Isıcam sosyal medya hesapları ve web
sitesinde tüketiciler ile buluşarak, ihtiyaçlara uygun Isıcam Sistemleri’ni önerecek.
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alekim, yüksek esnekliğe sahip solvent içermeyen poliüretan yapıştırıcısı Technopur ile beton, metal, ahşap yongalı çimentolu
levha, ahşap ve alçıpanel gibi yüzeylerin yapıştırılmasında, güçlü
bir çözüm sunuyor. Sağlıklı, güvenli, verimli yaşam alanları üretmek için
çalışan Kalekim, 44 yıllık bilgi birikimini; kolay uygulanan, pratik çözümler sunan ürünlerine yansıtmaya devam ediyor. Yüksek yapışma gücüne
sahip çift komponentli, yüksek performanslı, su yalıtımı sağlayan ve çok
amaçlı kullanıma yönelik olan Technopur yapıştırıcı, alttan ısıtmalı zemin uygulamalarında kullanılıyor.
Kalebodur’un Türkiye seramik sektörüne kazandırdığı dünyanın en ince
seramiklerinden biri olan Kalesinterﬂex’in yapıştırılması için de kullanılan
Technopur, Kalekim Dilitasyon Bandı’nın yapıştırılmasında da mükemmel
çözüm sunuyor. Yüksek esnekliğe ve güçlü yapışma özelliği ile tüketicisinin beğenisini alan Technopur, 7 kg’lık plastik kovalarda satılıyor.
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am sektörünün global
oyuncusu Şişecam Topluluğu bünyesinde faaliyet
gösteren, Türkiye düzcam pazarının lideri ve Avrupa’nın en
büyük üreticisi konumunda olan
Şişecam Düzcam, bu yıl “İklim
Değişikliği İçin Harekete Geç” temasıyla düzenlenen Dünya Mimarlık Haftası’nı enerji tasarrufu
sağlayan ürünleriyle kutladı.
Dünya Mimarlık Haftası kapsamında Yapı Endüstri Merkezi tarafından düzenlenen “Bence Mimarlık” etkinliğindeki
standında cephe camlarından dekorasyon camlarına kadar uzanan geniş ürün yelpazesiyle ısı ve güneş kontrolü,
emniyet, güvenlik ve gürültü kontrolü sağlayan mimari ürünlerine de yer veren Şişecam Düzcam ziyaretçilere, doğru
cam seçiminin en hızlı ve kolay biçimde yapılmasını sağlayan “Cam Danışmanı, Performans Hesaplayıcı, Cam Akustik
ve Isıcam Seçim Sihirbazı” gibi mobil aplikasyonları ile ilgili bilgiler aktardı. “Malzeme Üreticileriyle Mimarlık” paneli
kapsamında da mimarlarla buluşarak, enerji tasarrufu, emniyet, güvenlik, gürültü kontrolü, konfor ve estetik gibi çok
farklı ihtiyaçları karşılayacak doğru cam seçiminin önemini paylaştı.
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toper, 6-10 Kasım 2017 tarihleri arasında Avrupa’nın en
büyük yapı ve inşaat fuarı olan BATIMAT fuarına katıldı. Yalıtımda dünya markası olduklarını BATIMAT’ta da
tescillediklerini belirten ﬁrma yetkilileri fuar izlenimlerini
şöyle paylaştılar: “Dünyanın her bölgesinden müşterilerimiz
standımızda bizleri yalnız bırakmadı, bunun yanında birçok
potansiyel müşteri ile de geleceğe yönelik olumlu görüşmeler
gerçekleştirdik. Yeni ürünlerimizi müşterilerimizin beğenisine
sunduk, özellikle çift taşıyıcılı Stoper Proof ürünümüz fuarda büyük ilgi gördü. İnovatif ürünlerin Türkiye’de de Avrupa
standartlarında üretilebiliyor olduğunu misaﬁrlerimize sunma
şansı bulduk. Stoper Yapı olarak, ülkemizi gelecekte de bu ve
benzer global fuarlarda temsil etmeye devam edeceğiz.”
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sviçre yer altı fosil yakıt kaynaklarına sahip olmadığı
için enerji ihtiyacını hidroelektrik kaynaklardan sağlamak durumundadır. Bu nedenle İsviçre’de üretilen
enerjinin yarısı hidroelektrik enerji santralleri vasıtası
ile elde edilir. Gerçekten de bu manada İsviçre listenin
başlarındadır; aslında Norveç ve Avusturya’nın hemen
altında yer alır. Yaklaşık 100 kadar İsviçre su rezervuarı bu şekilde kullanılmakla beraber bunlardan sadece
15’inde pompa sistemi mevcuttur.

Linthal 2015, İsviçre’deki en güçlü
pompajlı hidroelektrik santrali
Halihazırda İsviçre hidroelektrik sektöründeki en önemli yatırım Linthal 2015’tir. Projenin %85’i İsviçreli enerji
grubu Axpo’nun ve geri kalan %15 Glarus Kantonu’nundur. Proje 2,1 Milyon İsviçre frankına mal olmaktadır. Bu
proje kapsamında bir yeraltı pompa-depo istasyonu ile
Limmern gölünden 630 metre yüksekte bulunan Mutt
Gölüne su pompalanacak ve elektrik üretiminde kullanılacaktır. Yeni tesisin pompa ve türbin kapasitesi 1000
MW olacak ve böylece İsviçre’deki en güçlü pompajlı
hidroelektrik santral durumuna gelecektir.

Yangın durumunda ekstra
güvenlik ve
tahliye kolaylığı
Bu yeraltı tesisinde soğutma tesisatları (10/17°C)
ve soğuk hatlarda (-1/+4°C) halojen içermediği için yangın esnasında ortama yaydığı duman da korozif ve toksik etki yaratmayan NH/Armaﬂex ürünü tercih edilmiştir. Kapalı gözenekli elastomerik kauçuk teknolojisini,
intümesan özellikli yapı ile birleştiren Armaﬂex Protect
hat yalıtımında kullanılan elastomerik malzeme (ki bu
projede NH/Armaﬂex) ile tam bir bütünlük ve uyum sağlarken, bir taraftan da güçlü su buhar difüzyon direnci
ve ısı yalıtım özelliği sunmaktadır. Yangın durumunda
ise gösterdiği intümesan davranış sayesinde penetrasyonlarda EN 13501-2 uyarınca EI120’ye kadar yangın dayanımı sağlayabilmekte ve bu manada eşsiz bir kullanım
olanağı ortaya koymaktadır. Projede 22 mm ve 89 mm
arasındaki boruların yalıtımı için Suter Yalıtım’ın ustaları
25 mm kalınlığında Armaﬂex Protect boru tercih etmişlerdir. 89 mm’den büyük boruların yalıtımı için ise 2 kat
13 mm kalınlıkta Armaﬂex Protect levha kullanılmıştır.
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www.aytasizolasyon.com

BE=EO7B?J?C
www.logoyalitim.com

*C;LIôCC7:;D9ôBôA
www.4mevsimizolasyon.com

C7H:7LO7B?J?C
www.mardav.com

9;CôPEB$
www.cemizolasyon.com.tr

CôCJ;A
www.mimtek.com.tr

J$C$O$ôDð$O7B?J?C
www.tmyyalitim.com

D7DEJ;A
www.nanotekinsaat.com.tr

ôIJ7D8KB

DEHCJ;9
www.normtec.com.tr

7B<EHFB7IJôA
www.alfor.com.tr

F;H7=HKF
www.peragrupinsaat.com.tr

ARIMAS
www.arimas.com.tr

H;JôCH;IJEH7IOED
www.retim.com.tr

7JôAôPEB7IOED
atikizol@ttmail.com

{D7HO7F?
www.unar.com.tr

87B9?EòBK
www.balcioglu.com.tr

O7F?I;HLôI
www.yapiservis.com

8{I7ôDð$
www.busainsaat.com
DKHEBO7F?C7BP$
www.nurolyapi.com
C;HIôD
ÇATICILAR
www.caticilar.com
CKòB7
B7C:7ôPEB$
www.lamdagrup.com
SAMSUN
97P=?H7$ð$
www.cazgir.com.tr
:EòKð8EO7
www.dogusboyakimya.com
SAKARYA



;9;ôDð77J
www.eceinsaat.com
ôPEC7HôPEB$
www.izomar.com.tr
CO:CôC$O7B?J?C
www.mydinsaat.com
TRABZON
ôC;HO7F?
www.imeryapi.net
7AI7Dôð
www.aksanis.com.tr

