






De ğer li Okur la rı mız 

Derneğimiz İZODER’in 20. Kuruluş Yıldönümü coşkusunu hep bir-
likte kutlamaya hazırlanırken, değişen Türkiye gündemi ve toplu-
mun içinde bulunduğu hassas koşullar nedeniyle heyecanla bek-
lediğimiz kutlama etkinliğimizi, ülkemizin ve üyelerimizin daha
müreffeh koşullara sahip olduğu bir tarihte yapmaya karar verdik. 
Kurulduğu günden bu yana gittikçe büyüyen, sektörde etkinliğini
arttıran İZODER, bundan sonraki yıllarda da üyelerimiz ve sektö-
rümüz için daha büyük başarılara imza atmaya devam edecektir.
Bunun için 19 Şubat 2013 tarihinde yapılan Genel Kurul’un ardın-
dan 11. Dönem Yönetim Kurulu’nun yol haritasını belirlemek ve
yeni stratejiler oluşturmak için Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon
Başkanları, Başkan Yardımcıları ve Üyelerimizin katılımı ile Arama
Toplantısı gerçekleştirdik. Toplantıda Nitelikli Üye Sayısının
Arttırılması, Sektörel İlişkilerin ve Yalıtım Bilincinin Geliştirilmesi,
İZODER’in Anadolu’da daha etkin olması için neler yapabileceği
üzerinde durduk. Arama Toplantısından çıkan sonuç raporunu da
komisyonlarımızla paylaştık. Bu doğrulta çalışmalarımıza devam
ediyoruz.

Yalıtım sektörünün sağlıklı büyümesi amacıyla hayata geçirdiği-
miz “Kalite ve Teknik Altyapı Geliştirme Hareketi” ile üyelerimize
İZODER Kalite Onay Sertifikası (İKOS) vermeye başladık.  Öncelik-
le İZODER üyesi sanayicilerin ürünlerini test ederek, derneğin
tüm üretici üyelerinin standart ve yönetmeliklere uyumlu üretim
yapan, piyasaya uygun rekabet koşullarında ürün arz eden firma-
lardan oluşmasını amaçlıyoruz. 

Ayrıca Türkiye’nin en geniş kapsamlı akredite yalıtım laboratuva-
rı konumunda olan Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme
Tic. A.Ş. (TEBAR) bünyesinde kurduğumuz Personel Belgelen-
dirme Merkezi, Mesleki Yeterlilik Kurumu’ndan aldığı yetki ile yalı-
tım ustalarını ısı, su, ses ve yangın yalıtımı uygulamalarından sına-
va tabi tutarak sertifika vermeye başladı. Böylece sektörde nite-
likli ve sertifikalı personel çalıştırma yolunda önemli bir adım
attık. Sektörümüzü daha ileriye taşıyacak Avrupa Birliği projeleri-
miz de devam ediyor. 

İşte İZODER’i farklı kılan da bu ve benzer çalışmalar olarak karşı-
mıza çıkmaktadır. 20. yılımıza kadar yapılan başarılı çalışmaların
üzerine daha iyilerini koyarak ilerlemeyi sürdürmeliyiz. “YALITI-
MIN TAM OLARAK KENDİSİ” olarak gördüğüm İZODER, 20. yılın-
dan sonra da sektörümüz ve üyelerimiz için çalışmaya devam
edecektir. Cumhuriyetimizin 100. yılına kadar yalıtım sektöründe
Avrupa ülkeleri seviyesine gelecek, üyelerimizin ve sektörümü-
zün güç birliği ile daha büyük başarılara imza atacağız.

Dünya Çevre Günü’nde yalıtımın önemine dikkat çekmek amacı ile
dergimizin bu sayısının gündemini “Sürdürülebilir Gelecek ve
Yalıtım” konusu oluşturuyor. Sürdürülebilirlik, çevreyi ve insanla-
rın yaşam kalitesini koruyarak ekonomik gelişmenin ve toplumun
refah seviyesinin yükseltilmesi demektir. Küresel ısınma ve ekolo-
jik denge kavramı gün geçtikçe daha da önem kazanıyor. Yalıtım
sayesinde küresel ısınma tehdidi ve ekolojik dengenin bozulması
önemli oranda engelleniyor.

Yalıtım ile hem yapının ısıtma ve soğutma gereksinimlerini hem
de sera etkisi yapan gaz salımlarını azaltıyoruz. Sağlıklı, güvenli
ve konforlu yapıların temeli olan yalıtım, sürdürülebilir geleceği-
mize sahip çıkmamızı sağlıyor. Bu önemli noktayı ortaya çıkarmak
ve harekete geçmek için öncelikle bina kullanıcılarının sürdürüle-
bilir bir yaşam stili kazanması, yalıtım konusunda  bilinçlenmesi
gerekiyor. İZODER bu konuda farkındalık yaratmak için kampan-
yalar, eğitim programları düzenliyor. Tüm bunların yanında aktif
politikalar, yeterli devlet desteği ve teşvik mekanizmalarının artı-
rılması ile yalıtım, ülkemizde hak ettiği önemi kazanacaktır. 

Misyonumuzda da belirttiğimiz gibi “Sürdürülebilir bir gelecek için
doğal kaynakları verimli kullanarak, insan güvenliğini ve çevre
sağlığına duyarlı yapılarla, yaşam kalitesi ve konfor koşullarının
arttırılmasını sağlamak ve yarınlarımıza yaşanılabilir bir dünya
bırakmak” hedefiyle yolumuza devam edeceğiz. 
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Yalıtım Sektöründe Yeterliliğe
Dayalı Belgelendirme Başladı

ZODER tarafından TEBAR AŞ bünyesinde kurulan Personel

Belgelendirme Merkezi, Mayıs 2013 tarihi itibariyle yalıtım

sektöründe çalışacak ustaları mesleki yeterliliklere göre

sınava tabi tutarak belgelendiriyor. MYK’dan aldığı yetki ile Isı

Yalıtımcısı, Su Yalıtımcısı, Ses Yalıtımcısı ve Yangın Yalıtımcısı

mesleklerinde MYK belgesi sunmaya başlayan TEBAR

Personel Belgelendirme Merkezi, yalıtım ustalarını ısı, su, ses

ve yangın yalıtımı uygulamalarından sınava tabi tutarak yeter-

lilik belgesi almaya hak kazananlara sertifika veriyor.

Ustaların Belgelendirilmesi 
Avrupa Yeterlilik Çerçevesi (AYÇ) esas alınarak Ulusal

Yeterlilik Çerçevesi’nin (UYÇ) geliştirilmesi amacıyla yürütülen

Proje kapsamında İZODER ve İNTES tarafından hazırlanan Isı

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

(Seviye 3) ve Yangın Yalıtımcısı (Seviye3) mesleklerine dair

ulusal yeterlilikler, MYK tarafından yayımlandı. Bu meslekleri

icra etmek isteyen ustaların, söz konusu yeterlilikler esas alı-

narak VOC-TEST merkezinde yapılacak meslek sınavından

başarılı olup sertifika almaları gerekiyor. Bu sertifika, ilgili kişi-

nin o mesleği icra etmeğe yeterli olduğunu belgeleyecek ve

kanunen bu sertifikayı taşımayanlar yalıtımcı ustası olarak

çalışamayacaklar. Sertifikalı usta çalıştıran özel kuruluşlar ise

(6111 sayılı torba kanunda belirtilen) vergi teşviklerinden de

faydalanabilecekler. 

Belgelendirme amacı ile başvuru yapacak adayların

www.tebar.com.tr sitesinde veya İZODER’den temin edebile-

cekleri Personel Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldurarak,

ekinde başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte elden, kargo veya faks

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

rik sınava tabii tutulacak ve en az 60 puan alan adaylar başa-

rılı sayılacak. Sonrasında adaylar uygulamalı sınava alınacak

ve en az 80 puan alan adaylar belge almaya hak kazanacaklar.

Belge almaya hak kazanan adayların belgeleri, Mesleki

Yeterlilik Kurumu’na onaya gönderilecek ve onaylanan belge-

ler TEBAR A.Ş. tarafından adaya iletilecek. Belge alan adayla-

rın listesi www.tebar.com.tr sitesinde de yayınlanacak.

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, sektörde

yeterliliklere dayalı sınav ve belgelendirme sisteminin yaygın-

laşması ile sahadaki uygulama hatalarının azalacağını ve

doğru uygulamaların yaygın-

laşacağını belirterek, belge-

lendirme çalışmalarının yalı-

tım sektörü için büyük önem

taşıdığını vurguladı.  

Detaylı Bilgi ve Başvuru İçin:

www.tebar.com.tr  
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Esra Turan Tombak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,

Mesleki Hiz. Gen. Müd. 
Enerji Verimliliği Daire

Başkanlığı

Sürdürülebilir Binalar
ve Yalıtım

ür dü rü le bi lir lik son za man lar da he men her ko nu da;

eko no mi de, kal kın ma da, üre tim de, sa na yi de, ta rım da,

kent leş me de, mi ma ri de kar şı mı za çı kan bir kav ram dır.

Pe ki sür dü rü le bi lir lik ne de mek? Sür dü rü le bi lir lik için de ği şik ta -

nım la ma lar ya pıl mak la bir lik te 1987 yı lın da Bir leş miş Mil let ler

Çev re ve Kal kın ma Ko mis yo nu’nda ya pı lan “ge le cek ku şak la rın

ge rek si nim le ri ne ce vap ver me ye te ne ği ni teh li ke ye at ma dan,

gün lük ih ti yaç la rı nı te min ede rek, kal kın ma yı sür dü rü le bi lir kıl -

mak” ta nı mı en yay gın ola rak kul la nı lan ta nım dır. Sür dü rü le bi lir

kal kın ma ise çev re yi ve in san la rın ya şam ka li te si ni ko ru ya rak

eko no mik ge liş me nin ve top lu mun re fah se vi ye si nin yük sel til -

me si yön te mi dir. Bu ta nı ma gö re sür dü rü le bi lir kal kın ma, sür dü -

rü le bi lir po li ti ka lar yü rü te rek çev re ve in san mer kez li ge liş me li -

dir. Çev re ye du yar lı ol mak, do ğal çev re yi ko ru mak sağ lık lı top -

lum lar oluş tu rur, ay nı za man da eko no mik ve sos yal kal kın ma yı

da ge liş ti rir. 

Fo sil ya kıt lar ve ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rın dan üre ti len bi -

rin cil ener ji, ula şım, en düs tri, bi na lar, ta rım ve çe şit li tü ke ti ci ter -

cih le rin de kul la nıl mak ta dır ve dün ya ener ji ih ti ya cı her ge çen

gün nü fus ar tı şı na ve tek no lo jik ge liş me le re pa ra lel ola rak art -

mak ta dır. Tür ki ye’nin top lam bi rin cil ener ji tü ke ti mi 2010 yı lı iti -

ba riy le yak la şık ola rak 109.3 mil yon TEP (Ton Eş de ğer Pet rol)

ola rak ger çek leş miş tir. Tü ke ti min % 89.3’lük kıs mı nı fo sil ya kıt -

lar oluş tur mak ta dır. Sek tör ler ba zın da ener ji tü ke tim le ri ne ba kıl -

dı ğın da, top lam ni hai ener ji tü ke ti min de %37’lik pay ile bi na sek -

tö rü sa na yi den son ra ikin ci bü yük ener ji tü ke ti ci si ko nu mun da -

dır.  Bu du rum baş ta CO2 ol mak üze re di ğer se ra gaz la rı nın sa lı -

mın dan do la yı kü re -

sel ısın ma ve ik lim de -

ği şik li ği ni de be ra be -

rin de ge tir mek te dir. 

Tür ki ye ‹s ta tis tik Ku -

ru mu’nun (TÜ ‹K) ve -

ri le ri ne gö re Tür ki -

ye’nin 2009 y› l›n da

369,6 mil yon ton

olan top lam se ra ga z›

emis yo nu 2010 y› l›n -

da 402 mil yon ton

kar bon efl de €e ri ne

yük sel mifl tir.  CO2 eş -

de ğe ri ola rak 2010 yı -

lı top lam se ra ga zı

emis yo nu 1990 yı lı na

gö re %115 ar tış gös ter miş tir. 2010 yı lın da ki şi ba şı CO2 eş de ğer

emis yo nu 5.51 ton/ki şi ola rak he sap lan mış olup, bu de ğer 1990

yı lın da 3.39 ton/ki şi’dir. 2010 yı lın da top lam CO2 emis yon la rı nın

yak la şık %85’i ener ji, %15’i ise en düs tri yel iş lem ler den kay nak -

lan mak ta dır. Kar bon ayak izi; bi rim kar bon di ok sit cin sin den öl çü -

len, üre ti len se ra ga zı mik ta rı açı sın dan in san fa ali yet le ri nin çev -

re ye ver di ği za ra rın öl çü sü dür. İn san fa ali yet le ri doğ ru dan ve

do lay lı ola rak kar bon ayak izi oluş tu rur. Bi na lar da ve ula şım da

tü ket ti ği miz ener ji tü ke ti mi so nu cu or ta ya çı kan CO2 emis yo nu

doğ ru dan oluş tur du ğu muz ayak izi miz dir. Kul lan dı ğı mız ürün le -

rin ima la tı ve ya im ha sı ile il gi li çı kan CO2 olu şu mu da do lay lı

ayak izi mi zi oluş tu rur. Doğ ru dan oluş tur du ğu muz kar bon ayak

izi ni çe şit li ön lem ler ala rak azal ta bi li riz.

Ül ke miz de, bi na sek tö rü ni hai ener ji tü ke ti min de %37 ile en faz -

la pa ya sa hip sek tör ola rak yer al mak ta dır. Av ru pa Bir li ği’nde en

bü yük son kul la nı cı olan bi na lar sek tö rü nün pa yı %40’dır ve alı -

na cak ön lem ler le ener ji ta sar ruf po tan si ye li bu sek tör de % 22

ola rak be lir len miş tir. Tür ki ye’de ise,  Ener ji ve Ta bii Kay nak lar

Ba kan lı ğı ta ra fın dan açık la nan “Ener ji Ve rim li li ği, Sta tü sü ve Ge -

le cek Plan la ma sı” ko nu lu do kü ma na gö re bi na sek tö rü as ga ri

ener ji ta sar ru fu po tan si ye li %35 ola rak açık lan mış tır. Ay rı ca Hü -

kü met le ra ra sı İk lim De ği şik li ği Pa ne li’nin (IPCC) 4. ra po ru na gö -

re bi na sek tö rü se ra ga zı emis yon la rı nın azal tıl ma sın da en yük -

sek ta sar ruf po tan si ye li ne sa hip sek tör ola rak be lir len miş tir.

S

Tür ki ye Bi rin cil Ener ji Tü ke ti mi (2010)   Kay nak: ETKB



Ül ke miz de 2000 y› l› bi na sa y› m› na gö re, 7.8 mil yon bi na mev -

cut tur. Nü fus ar t› fl› ve kent lefl me h› z› m›z la oran t› l› ola rak bu sa -

y› her ge çen gün art mak ta d›r.  Sa y› ma gö re, ko nut ve ti ca ri bi na -

la r›n kap la d› €› alan 913 mil yon m2 olup, bun la r›n 400 mil yon m2

si ›s› t›l mak ta d›r. Kay nak tü ke ti mi ve çev re ye ver di €i za rar lar aç› -

s›n dan bi na lar % 13,6 su kul la n› m›, %70 elek trik kul la n› m›, % 60

ka t› at›k olu flu mu, % 33-39 se ra ga z› emis yo nun dan so rum lu dur.

Bi na ya flam dön gü sü pers pek ti fin den ba k›l d› €›n da top lam ener -

ji nin % 83’ünün bi na kul la n›m afla ma s›n da tü ke til di €i gö rül mek -

te dir. Ko nut lar da tü ke ti len ener ji nin % 80`i ›s›n ma ya har can -

mak ta d›r. Bi na kul la n›m sü re ci nin ve rim li li €i ve bi na la r›n çev re -

ye ver di €i za rar lar ta sa r› ma, in fla edi lir ken kul la n› lan mal ze me ye

ve bi na ifl le ti min de ki ve rim li li €e ba€ l› ola rak de €i flir. Do la y› s› ile

bi na da da ha ta sa r›m sü re cin de al› na cak ön lem ler le ve bi na ener -

ji sis tem le ri nin ve rim li li €i nin ar t› r›l ma s› yo luy la bu de €er le rin

azal t›l ma s›, sür dü rü le bi lir li €in des tek len me si müm kün dür. Ön ce -

lik le bü yük fle hir ler den bafl la na rak ye ni ya p›l mak ta olan bi na lar -

da pa sif uy gu la ma la ra, yer ve ril me li dir. Mev cut bi na lar da da

ener ji ve rim li iyi lefl tir me le re önem ve ril me li dir. 

Bi na sek tö rün de sür dü rü le bi lir lik de nin ce pa sif ev ler, s› f›r ener ji li

ev ler, eko lo jik bi na lar, ye flil bi na lar gi bi ta n›m la ma lar ile kar fl› lafl -

mak ta y›z. AB ve Ame ri ka’da 2020 y› l›n da tüm ye ni bi na la r›n s› -

f›r kar bon bi na s› ol ma s› he def len mek te dir. Bir bi na n›n sür dü rü -

le bi lir ola bil me si için be lir li kri ter le ri sa€ la ma s› ge rek mek te dir.

Bi na n›n ve bi na y› olufl tu ran bi le flen le rin ya flam bo yu kay nak tü -

ke ti mi ve çev re ye ver di €i za ra r› en aza in dir ge mek için ara zi

plan la ma s›, ener ji ve rim li li €i, su ve rim li li €i, mal ze me kul la n› m› gi -

bi kri ter le re dik kat et mek ge rek mek te dir. Bu kri ter le rin en

önem li si ener ji ve rim li li €i nin sa€ lan ma s› ve bi na da ki ener ji tü ke -

ti mi nin azal t›l ma s› d›r. Ener ji tü ke ti mi nin azal t›l ma s› nok ta s›n da

da bi na ka bu €u nun ›s› ka y›p ve ka zanç la r› na kar fl› ko run ma s›

bafl ka bir de yifl le ›s› ya l› t› m› önem li bir fak tör

ola rak kar fl› m› za ç›k mak ta d›r.  Bi na ka bu €u nu

olufl tu ran du var, ta van ve ça t› ya l› t› m›n da ter -

mal di ren ci yük sek ya l› t›m mal ze me le ri nin uy -

gu lan ma s› ile bi na ener ji ih ti ya c› n›n azal t›l ma -

s›, do la y› s›y la ener ji tü ke ti mi nin azal t›l ma s›,

›s›t ma için kul la n› lan fo sil ya k›t la r›n azal t›l ma -

s›, fo sil ya k›t tan kay nak l› kar bon sa l›m la r› n›n

da azal t›l ma s› an la m› na gel mek te dir. Bu fle kil -

de ener ji kay nak l› ha va kir li li €i azal t› la bi lir. 

Bi na lar da sür dü rü le bi lir lik ko nu sun da ön ce lik -

le ta sa r›m c› la r›n son ra uy gu la ma c› la r›n ve bi na

kul la n› c› la r› n›n so rum lu lu €u bu lun mak ta d›r.

Ye ni bi na ta sa r› m›n da, bi na da ki ›s› ka y›p ve ›s›

ka zanç la r› n›n he sap la na rak do€ ru ya l› t›m mal -

ze me si nin se çil me si, ya l› t›m de tay la r› n›n ›s›

köp rü sü olufl tur ma ya cak fle kil de olufl tu rul ma s›

ge rek mek te dir. Ay r› ca uy gu la na cak ›s› ya l› t›m

mal ze me si nin bi na ya flam öm rü sü re sin ce d›fl

et ki le re kar fl› da ya n›k l› ol ma s› ge rek mek te dir.

Bi na ya p›m afla ma s›n da da pro je si ne gö re e€i tim li ki fli ler ce ser -

ti fi ka l› ürün ler le uy gu la ma n›n ya p›l ma s› na dik kat edil me li dir.

Ener ji ve rim li bi na lar da ya l› t›m ka l›n l› €› önem li bir et men dir. Pa -

sif ev tek no lo ji ile ya p›l m›fl bi na lar da ya l› t›m ka l›n l› €› 25 ile 40 cm

ara s›n da ya p›l mak ta d›r. Ya l› t›l m›fl bir pa sif ev 100 W’l›k al t› ve ve -

ya do kuz am pul ile ›s› t› la bi lir. Ya l› t›m ka l›n l› €› n›n art ma s› ile ge -

len ma li yet ar t› fl› n›n ge ri dö nüfl sü re si mak si mum 4-5 y›l mer te -

be sin de dir.  

Tüm bu bil gi ler bi ze gös te ri yor ki “ge le cek ku flak la r›n ge rek si -

nim le ri ne ce vap ver me ye te ne €i ni teh li ke ye at ma dan, gün lük ih -

ti yaç la r› n› te min et mek için” bafl ka bir de yifl le çev re nin ko run -

ma s›, kar bon sa l› m› n›n ve kar bon ayak izi nin azal t›l ma s›, eko no -

mik kal k›n ma ve d› fla ba €›m l› l› €›n azal t›l ma s›, k› sa ca s› sür dü rü le -

bi lir ol mak için ener ji yi da ha et kin ve ve rim li kul lan mak bi rin cil

ku ral d›r. 

So nuç ola rak; eko no mi nin lo ko mo tif sek tö rü ko nu mun da ki bi na

sek tö rün de sür dü rü le bi lir lik, çev re nin ko run ma s› ener ji ve rim li li -

€i ve CO2 sa lı mı nın azal tıl ma sı ko nu sun da po tan si yel bu lun mak -

ta dır. Bu po tan si ye li or ta ya çı kar mak için ön ce lik le bi na kul la nı -

cı la rı nın sür dü rü le bi lir bir ya şam sti li ve alış kan lık ka zan ma sı,

eği tim prog ram la rı ve ka mu kam pan ya la rı ile far kın da lı ğın ar tı -

rıl ma sı ge rek mek te dir. Tüm bun la rın ya nın da ak tif po li ti ka lar la

ye ter li dev let des te ği ve teş vik me ka niz ma la rı nın ar tı rıl ma sı bi -

na lar da sür dü rü le bi lir li ğin önün de ki en gel le ri or ta dan kal dı ra bi -

lir. 

KAY NAK LAR: TMMOB Ma ki ne Mü hen dis le ri Oda sı Ra po ru, 2012 “Tür -
ki ye’nin Ener ji Gö rü nü mü”, An ka ra
Çev re Dos tu Ye şil Bi na lar Der ne ği LE ED Gre en As so cia te Sı na vı Eği tim -
le ri Ki ta bı, 2012
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ZO DER, yal tım sek tö rü nün ge liş me si için il gi li Av ru pa Bir -

li ği pro je le ri yü rüt me ye de vam et mek te dir. Bun lar dan

ba zı la rı:

e-VET-C@m
AB des tek li LLP-LdV prog ra mın da bu lu nan bir PART NERS HIP

pro je si olan olan e-VET-c@mpus pro je si nin te mel ama cı, ön ça -

lış ma la rıy la bir lik te ger çek leş ti ri len top lam 6 top lan tı so nu cun -

da AB kap sa mın da in şa at sek tö rü ne yö ne lik bir mes le ki eği tim

ağı oluş tur ma nın fi zi bi li te si nin ya pıl ma sı.

PRO FES SI ON: Pro tec ti on aga inst Fi re & Energy
Sa ving: Sus ta ina bi lity, IT & Im pact on Cons truc -
ti on Sec tor De mands
AB des tek li LLP-LdV prog ra mın da bu lu nan bir TO I (Trans fer

Of In no va ti on) pro je si olan Pro fes si on, Al man ya li der li ğin de

Al man ya, İn gil te re, Hol lan da, Tür ki ye, İs pan ya ve Lit van ya’dan

bi rer or tak ku rum ile bir lik te yü rü tü lü yor. İki yıl da ta mam lan -

ma sı plan la nan pro je kap sa mın da, da ha ön ce ya pı lan SQF-CON

(Sec to ral Qu ali fi ca ti ons Fra me work Cons truc ti on Sec tor) pro -

je sin de (Ye ni lik Trans fe ri nin-Trans fer of ın no va ti on ya pıl dı ğı

pro je) be lir le nen in şa at sek tö rü ne öz gü ye ter li lik se vi ye le ri dü -

ze yin de Yan gın Gü ven li ği ve Ener ji Ve rim li li ği ko nu la rın da iki

aşa ma lı bir ça lış ma ger çek leş ti ri le cek. Bu na gö re, SQF-CON 3

(ka bi li yet li iş çi), 3a (ile ri dü zey de ka bi li yet li iş çi), 4 (for men) ve

5 (şan ti ye şe fi) se vi ye le ri için Yan gın Gü ven lik ve Ener ji Ve rim -

li li ği ko nu la rın da ye ter li lik mat riks le ri oluş tu ru la cak ve bu ye -

ter li lik ler baz alı na rak be lir ti len se vi ye le re hi tap ede cek dü zey -

de, Yan gın Gü ven lik ve Ener ji Ve rim li li ği ko nu la rın da eği tim

mo dül le ri ha zır la na cak. 

BU IL DO UT: On li ne Sup port For EU Cons truc ti -
on Wor kers And Tra ine es Mo bi lity
Pro je nin te mel ama cı AB ül ke le ri ara sın da in şa at sek tö rü ne

özel ola rak iş çi le rin ve mes lek öğ ren ci le ri nin do la şı mı nı ve ye -

ter li lik se vi ye tes pi ti ni ko lay laş tır mak için web ta ban lı ye ni lik çi

bir bil gi sis te mi nin ge liş ti ril me si.

DE TIC: De ve lo ping Ther mal In su la ti on Cur ri cu -
lum Ac cor ding to The Cli ma te Con di ti ons And
Pi lot Pro vin ci al App li ca ti ons
Gü nü müz de her ül ke nin gün de min de ilk sı ra yı pay la şan ener ji

ih ti ya cı nın kar şı lan ma sı nın en önem li pay da la rın dan bir ta ne si

de ener ji nin ve rim li kul la nıl ma sı. Bu ne den le, ge liş miş ve ge liş -

mek te olan ül ke ler de ener ji nin önem li kıs mı bi na lar da tü ke til -

di ğin den, bu ko nu da ya pı la cak ve rim li lik ça lış ma la rı, ge le cek te -

ki ener ji ih ti ya cın da önem li oran da azal ma sağ la ya cak. Bi na -

lar da ener ji ve rim li li ği sağ la ma nın en et kin ve ilk sı ra da ge len

yön te mi ısı ya lı tı mı yap tır mak. Bu ne den le pro je nin te mel ama -

cı, fark lı ik lim ko şul la rı na gö re ısı ya lı tı mı ih ti yaç la rı nı be lir le -

mek ve bu na da ya lı bir eği tim müf re da tı ha zır la mak. Pro je kap -

sa mın da Tür ki ye ve AB mev zua tı ir de le ne rek or tak bir ısı ya lı -

tım pren si bi ge liş ti ri le cek. Bu pren sip ten yo la çı kı la rak teo rik

he sap la ma lar pra tik uy gu la ma lar ile doğ ru la na rak fark lı ik lim

şart la rın da uy gun ısı ya lı tım uy gu la ma la rı nı kap sa yan eği tim

müf re da tı ha zır la nı yor.

CPD: Con fe ren ce on Pro ject De ve lop ment
CPD (Con fe ren ce on Pro ject De ve lop ment) kon fe rans la rı, 7 ül ke -

den yak la şık 10 ku ru mun ka tı lı mıy la  her yıl iki de fa ol mak üze re

dü zen le nen ve ye ni pro je fi kir le ri üze rin de ça lış ma lar ya pı lıp or -

tak lık lar oluş tu ru lan top lan tı lar. Pro je fi kir le ri üze rin de ya pı lan

oy la ma yön te miy le her pro je fik ri nin or tak la rı be lir le nip AB Ko -

mis yo nu prog ram la rı na pro je öne ri si ola rak su nu lu yor.

Ye ni yıl dan ön ce açıl mış olan pro je çağ rı la rı na is ti na den, İZO -

DER ha zır la mış ol du ğu iki pro je tek lif le rin den bir ta ne si ,  2013

ta ri hi ne ka dar AB ko mis yo nu na bağ lı EA CE A Ajan sı ’na 30

Ocak 2012 ta ri hin de su nul du. Di ğer pro je, tek li fi ise 12 Şu bat

2012 ta ri hin de İs tan bul Kal kın ma Ajan sı na su nul du. İZO DER

ay rı ca, ha len or tak ola rak pro je yü rüttüğü Av ru pa lı ku rum lar -

dan iki si nin ha zır la yıp sun duğu iki pro je ye de or tak sta tü sün de

ka tıl dı.

İ
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u ça lış ma da, Tür ki ye’de sür dü rü le bi lir ener ji po tan si -
ye li in ce len miş olup, mev cut ener ji üre tim ve tü ke tim -
le ri baz alı na rak ısı ve su ya lı tı mı nın bi na lar da ki öne mi

açık lan mış tır. So nuç ola rak ya lı tım ya pıl ma sı du ru mun da gaz
sa lı mı ile bir lik te tü ke ti len ener ji mik ta rı nın azal tıl mış ol du ğu,
ener ji ve rim li li ği ne kat kı sın da bü yük önem ta şı dı ğı or ta ya çık -
mak ta dır.

Kü re sel ısın ma, sa na yi leş me, hız lı ve kon trol süz kent leş me ve
ar tan dün ya nü fu su so nu cu ener ji açı ğı bü yür ken, ener ji kay -
nak la rı da hız la tü ken mek te dir. Tür ki ye hız la ge liş mek te olan
bir ül ke olup ge liş me si ni sür dü re bil me si ile bağ lan tı lı ola rak
ener ji ta le bi gün geç tik çe art mak ta dır. 1990-2008 yıl la rı ara -
sın da Tür ki ye’nin yıl lık ener ji tü ke ti mi %4-5 ora nın da ar tar ken
elek trik tü ke ti mi  % 7-8 ora nın da art mış tır.1 Tür ki ye, bi rin cil
ener ji ge rek si ni mi ni ken di si kar şı la ya cak kay nak lar dan yok sun
olup bü yük oran da dı şa rı ya ba ğım lı dır. Ener ji ta le bi nin yer li
üre tim ile kar şı la ma ora nı 1990 yı lın da %48 se vi ye le rin de iken
bu gün bu oran %29 se vi ye le ri ne düş müş tür. Bu du rum dı şa
ba ğım lı lı ğı mı zı %50’ler den %70’le re çı kart mış tır. Bu se bep ten
do la yı sür dü rü le bi lir ener ji po li ti ka la rı nı ha ya ta ge çir me ko nu -
sun da Tür ki ye’nin önün de ki en önem li se çe nek ler den bi ri
ener ji yi da ha ve rim li kul lan mak tır. Ener ji nin ve rim li kul la nı mı -
na iliş kin önem li bir gös ter ge olan ener ji yo ğun lu ğu2 Tür ki -
ye’de AB ül ke le ri nin yak la şık 2,5 ka tı, OECD ül ke le ri nin ise yak -
la şık 2 ka tı dır3. Ve rim li li -
ğin art tı rı la bil me si yö nün -
de önem li oran da ki sak lı
po tan si ye li mi zi dik kat li
plan la ma ve et kin bir ta lep
ta ra fı yö ne ti mi kul la na rak
or ta ya çı ka ra ma dı ğı mız
tak dir de, ener ji nin ve rim li
kul la nıl ma ma sın dan do la -
yı, çev re kir li li ği ne ne den
olu na cak, do ğal ya şam da
olum suz et ki len me ye de -
vam ede cek tir. Ener ji ih ti -
yaç la rı nın art ma sı ve ve -
rim li ener ji kul la nıl ma ma sı
so nu cun da; ha va kir li li ği
de art mak ta dır. Ha va kir li -
li ğin de ki bu ar tış ken di si ni
kü re sel ısın ma ve ik lim de -

ği şik li ğiy le gös ter mek te dir. Dün -
ya nın ener ji ih ti ya cı nın
%60’ın dan faz la sı nın el de
edil di ği fo sil ya kıt lar ve ar -
tış gös te ren ha va kir li li ği
bel ki de nük le er ener ji -
den çok da ha bü yük bir
teh li ke ye da ve ti ye çı ka -
ra cak tır.4 Kü re sel ısın -
ma teh di di ve ha va kir li li -
ği ni azalt mak; gü nü mü -
zün en önem li ko nu la rı nın
ba şın da gel mek te olup kış
mev si min de ısı ka yıp la rı nın, yaz
mev si min de ise ısı ka zanç la rı nın
azal tıl ma sı ile el de edi le cek ya kıt ta sar ru -
fu, be ra be rin de at mos fe re atı lan se ra gaz la rın da da bir dü şüş
sağ la ya cak tır. 

Tür ki ye’de hız lı eko no mik bü yü me, sa na yi leş me, sa bit nü fus
ar tı şı ve ül ke ener ji po li ti ka la rı nın fo sil ya kı ta da yan ma sı ne de -
niy le ar tan ener ji ih ti ya cı, sa lım ar tış oran la rı nın hız lı bir şe kil -
de yük sel me si ne yol aç mak ta dır. Bu ne den le ül ke miz de ulu sal
dü zey de ener ji ko nu sun da önem li ya sal ve ku rum sal dü zen le -
me ler ya pıl mış tır. Çev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğın ca 2010 yı lın da

ha zır la nan Ulu sal İk lim
De ği şik li ği Stra te ji Bel ge -
si’nde5 de ik lim de ği şik li -
ği ne iliş kin ko nu lar ara -
sın da ola rak, ener ji ko nu -
sun da da kı sa, or ta ve
uzun va de li he def ler ka -
bul edil miş tir. UİDSB kap -
sa mın da kı sa ve or ta va -
de de yer alan ko je ne ras -
yon ve böl ge sel ısı üre ti -
mi nin özen di ril me si he de -
fi;  Bur sa Bü yük şe hir Be -
le di ye si ta ra fın dan in şaa tı
de vam eden Bur sa Bü -
yük şe hir Stad yu mu ve
Be le di ye Hiz met Bi na sın -
da tri je ne re as yon sis te mi
ek le ne rek sür dü rü le bi lir

B
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ener ji po li ti ka la rı nı ha ya ta ge çir me ko nu sun da ener ji yi da ha
ve rim li kul lan ma ama cıy la ger çek leş ti ril mek te dir. 2008 yı lın da
ko nut ve ti ca ri amaç la kul la nı lan bi na lar da ener ji tü ke ti mi Tür -
ki ye’nin ni hai ener ji tü ke ti mi nin %36’sı nı oluş tur muş ve 28,3
MTEP mik ta rın da ger çek leş miş tir. Bi na lar da kul la nı lan bu
ener ji nin yüz de 80’i ise bi na la rı ısıt mak ve so ğut mak için har -
can mak ta dır. Dört mev si mi ya şa yan ül ke miz de, ısıt ma nın ya nı
sı ra so ğut ma ih ti ya cı da gün geç tik çe art mak ta dır. Ko nut lar da;
kay be di len ve ya ka za nı lan ener ji nin bü yük lü ğü, ısıt ma ve ya so -
ğut ma ama cı ile tü ke ti len ener ji mik ta rı nı be lir le di ğin den,
ener ji ta sar ru fu sağ la mak için ya şa dı ğı mız ala nın ısı kay bı/ka -
zan cı nı azalt mak, kon for ko şul la rı nın sür dü rül me si için kı şın
kay be di len ener ji mik ta rı ka dar or ta ma ener ji ak ta rıl ma sı, ya -
zın ise ka za nı lan ener ji nin or tam dan atıl ma sı ge rek li dir.

Isı Ya lı tı mı

Ül ke miz fark lı ik lim sel özel lik ler gös te ren böl ge ler den oluş -
mak ta dır. Fark lı ik lim özel lik le ri gös te ren böl ge ler de o ik lim
özel lik le ri ne uy gun ya pı lar ta sar lan mak ta ve fark lı ya lı tım ge -
rek si nim le ri or ta ya çık mak ta dır. Bu fark lı ya lı tım ge rek si nim le -
ri hem ısı, hem de su ya lı tı mın da kar şı mı za çı kar. Kış la rı so ğuk

ge çen böl ge ler de ısıt ma se zo nun da ener ji mas raf la rı nı azalt -
mak, sağ lık ve kon for ko şul la rı sağ la mak, ya pı üze rin de ki ısıl
de ği şik lik le rin ne den ol du ğu ge ril me le ri azal ta rak ve yo ğuş ma -
nın ne den ol du ğu do na tı ko roz yo nu nu ön le ye rek ya pı nın öm -
rü nü uzat mak gi bi fay da lar el de et mek için ya pı lan ısı ya lı tı mı,
yaz la rı sı cak ge çen böl ge ler de de so ğut ma se zo nun da ben zer
ne den ler le ya pıl ma lı dır. So ğut ma ma li ye ti nin ısıt ma ma li ye tin -
den da ha faz la ol du ğu dik ka te alın dı ğın da, sı cak böl ge ler de de
ısı ya lı tı mı nın so ğuk böl ge ler de ki ısı ya lı tı mın dan da ha önem li
ol du ğu or ta ya çı kar. Ül ke miz, de re ce gün böl ge le ri ne gö re 4
fark lı böl ge ye ay rıl mış olup, her böl ge nin ısı ya lı tım ge rek si ni -
mi di ğer le rin den fark lı dır.6

Ya pı öm rü için mal ze me bil gi si en et kin fak tör dür. Mal ze me se -
çi mi ya pı oluş tur ma ka ra rı ile baş la yan, ya pı üre tim sü re ci nin
her ev re sin de baş rol de ki ol gu dur. Ya pı nın sağ lam lı ğı, ya pı üre -
tim sü re cin de ta şı yı cı sis tem ta sa rı mı, mal ze me se çi mi, uy gu -
la ma-iş çi lik ka li te si, kı sa-or ta uzun sü re li kul la nım sü re sin ce
de, se çi len sis tem ve mal ze me ka li te siy le doğ ru dan iliş ki li ba -
kım ona rım ola rak ifa de edi le bi lir. Gü nü müz ya pı la rın dan en
önem li bek len ti ler, çev re ye say gı, te miz ener ji kul la nı mı, ener ji
ko ru nu mu sür dü rü le bi lir lik il ke le ri ni sağ la ma sı dır. Ay rı ca, ısı,
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ışık, ses, ha va ka li te si, mal ze me uy gun lu ğu bağ la mın da, kon for
ve sağ lık şart la rı nı ye ri ne ge tir me si eko no mik ko şul lar da üre -
ti le bi lir ol ma sı dır.

Ya pı bi le şen le ri üze rin den ge çen ısıl ener ji mik ta rı nı sı nır lan -
dır mak, bi na lar da tü ke ti len ener ji mik ta rı nı azalt mak, se ra ga -
zı sa lım azal tı mı na kat kı da bu lun mak, gi der le ri dü şür mek;  İn -
san la rın ya sam ka li te sin den ve kon fo run dan ödün ver me den,
ener ji ta sar ru fu sağ la mak için yük sek ve rim li ci haz la rın kul la -
nıl ma sı, oto mas yon sis tem le ri ek len me si, bi na ka bu ğun da ısı
ya lı tı mı ya pıl ma sı, ener ji et kin ay dın lat ma ar ma tür le ri nin kul la -
nıl ma sı, ye şil sa tın al ma il ke le ri nin be nim sen me si, ya lı tım lı
doğ ra ma ve cam la rın kul la nı mı, te si sat ya lı tı mı nın ya pıl ma sı ve
ye ni le ne bi lir ener ji uy gu la ma la rı ile müm kün dür.4

Ener ji nin et kin kul la nı mı nı sağ la yan ısı ya lı tı mı ön lem le ri, fo sil
ya kıt tü ke ti mi ni azal ta rak, kü re sel ısın ma ya yol açan se ra ga zı
emis yon la rı nın azal ma sın da önem li bir rol oy na ya cak tır. Bu -
nun ya nı sı ra ısı ya lı tı mı, yaz ay la rın da so ğut ma için kul la nı lan
ve ozon ta ba ka sı na za rar ve ren so ğu tu cu gaz la ra du yu lan ih -
ti ya cı da azal ta cak tır. Aza lan ener ji ge rek si ni mi; elek trik ih ti ya -
cı nı, do la yı sıy la elek trik üre ti mi ni ve üre tim de kul la nı lan fo sil
ya kıt mik ta rı nı; böy le lik le de gaz sa lı nı mı nı azalt mış ola cak tır. 

Ko nut la rın ısı tıl ma sı ve ya so ğu tul ma sı için tü ke ti len ener ji mik -
ta rı nı azalt ma nın en et ki li yo lu ısı ya lı tı mı yap mak tır. Et kin bir
ısı ya lı tı mı nın ya pıl ma dı ğı bi na lar da, ener ji tü ke ti mi çok faz la -
dır. He sap la ma lar, et kin bir ısı ya lı tı mı ile ya pı lar da or ta la ma
yüz de 50 ener ji ta sar ruf edi le bi le ce ği ni or ta ya koy mak ta dır.
Tüm bu ve ri ler göz önü ne alın dı ğın da bi rey le rin ener ji ve rim li -
li ği ne kat kı sın da ısı ya lı tı mı nın öne mi or ta ya çık mak ta dır.7 Isı
ya lı tı mı6; bi na nın iç or ta mı nı dış or tam -
dan ayı ran ya pı ele man la rın da ısı ge çi şi -
ni azalt mak ve te si sat ta ge nel ola rak sı -
cak hat lar da ısı kay bı nı so ğuk hat lar da
ısı ka zan cı nı ön le mek için ya pı lan iş lem -
dir. Ya pı bi le şen le ri nin ve hat tı oluş tu ran
bo ru la rın yo ğuş ma se be biy le ko roz yo na
uğ ra ma sı ön le nir. Isı ya lı tım da kul la nı la -
cak mal ze me ler, bu har di füz yon di renç
kat sa yı sı, ısıl ge çir gen lik de ğe ri ne dik kat
edi le rek se çil me li dir.

Su Ya lı tı mı

Ener ji ve rim li li ği ne kat kı sın da ısı ya lı tı mı -
nın ya nı sı ra su ya lı tı mı nın ya pıl ma sı da
bi na öm rü için önem li bir yer teş kil et -
mek te dir. PVC esas lı sen te tik mem bran -
lar ya pı la rın te mel den-ça tı ya su yun za -
rar lı et ki le ri ne kar şı ko run ma sı, ya pı nın
eko no mik öm rü nün uza ma sı nı sağ lar -
ken, için de ya şa yan la ra da ra hat ve sağ -

lık lı bir or tam sun mak ta dır. Ya pı lar da uy gu la nan su izo las yon -
la rı, be to nar me ya pı yı su ya kar şı ko ru mak ta ve do na tı ko roz -
yo nu nu ön le mek te dir. Dep rem ku şa ğın da bu lu nan ül ke miz de,
su ya lı tı mı nın öne mi her ge çen gün da ha da art mak ta ve an la -
şıl mak ta dır.8

Su, gü nü müz ya pı la rın da en önem li öğe ola rak or ta ya çık mak -
ta dır. Bir çok ya pı nın kon sep tin de ön plan da su ol du ğu iz le ne -
bi lir. Su ya pı iliş ki sin de ya lı tım çok önem ka zan mak ta dır. Özel -
lik le ya pı nın dış ka buk sis te mi ni oluş tu ran be ton, ze min ve
bod rum iç or tam ik li min de yer alan bu har ve ya sı vı form da ki
su lar ne de niy le bi na nın iş lev sel öm rü sı ra sın da ıs la na bil mek te
ya da kons trük si yon su yu ne de niy le iş lev sel öm rü ne ıs lak ola -
rak baş la ya bil mek te dir. Bu ne den le, dış ka bu ğun su bas man
böl ge si, at mos fer ko şul la rı nın ya nı sı ra, ze min yü ze yi ne çar pa -
rak sıç ra yan yağ mur su yu nun, şid det li bir yağ mur son ra sı ve -
ya sel ne de niy le ze min yü ze yin de top la nan su yun da et ki si al -
tın da ka lır. Su bas man böl ge sin de ki gö ze nek li ya pı ya sa hip be -
ton ya pı mal ze me si, su yu bi na nın bün ye si ne alır. Ek sik oluk ve
yağ mur iniş bo ru la rı da yağ mur su la rı nı bod rum du var la rı na
doğ ru yön len di rir. Uza ma sı ol ma yan bir yağ mur iniş bo ru su,
ça tı da top la nan bü yük ha cim de ki yağ mur su yu nu, bod rum du -
va rı nı çev re le yen ze min de tek bir böl ge ye ve rir ve bu ra da ki su
mik ta rı nı art tı rır. Ze min de ki boş luk lar da bu lu nan ha va içe ri sin -
de ki su bu ha rı, ze min için de bu har ha lin de; sı zın tı su yu, ka pi ler
su ve ye ral tı su yu ise ze min için de sı vı hal de ha re ket eder ler.
Ze mi nin gö ze nek le rin de yer alan ha va nın be lir li bir sı cak lık de -
re ce sin de sa hip ol du ğu su bu ha rı mik ta rı ne de niy le dış ka buk
dış yü ze yin den iç yü ze yi ne doğ ru bir su bu ha rı akı mı mey da na
ge ti rir. Ay rı ca ha va şart la rı nın de ği şik li ğin den do la yı be to nun
bün ye sin de bu lu nan boş luk lar su ile ta ma men do lar sa ve be to -
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nu çev re le yen or ta mın sı cak lı ğı 0 de re ce nin al tı na dü şer se su
do na rak bu za dö nü şür. Mal ze me nin için de buz olu şu mu su yun
ha cim sel ola rak ge niş le me sin den do la yı bi na ya ya pı sal ola rak
za rar ver mek te ve bi na öm rü nü kı salt mak ta dır. Be to nar me nin
da ya nı mı nı azal tan bir di ğer et ken de ko roz yon dur. Be to nar me
için de ki de mi ri ko ru yan be ton dur. Be ton, hem ba sınç ge ril me -
le ri ni kar şı la mak ta hem de de mi rin ko roz yo na uğ ra ma sı nı en -
gel le mek te dir. Be ton ka li te siz, ya ni ge çi rim li ol du ğun da ya da
ye ter li pas pay la rı bı ra kıl ma dı ğın da de mi ri ko ru ya ma mak ta ve
ta şı yı cı sis te mi za yıf lat mak ta dır.

So nuç ve De ğer len dir me

Ge le cek te ki top lum la rın sağ lı ğı ve esen li ği sür dü rü le bi lir ener ji
po tan si ye li nin kul la nı la bil di ği çev re ye ba ğım lı dır. Ba sit ener ji
ta sar ruf la rı nı içe ren bi rey sel yak la şım dan, ya şa dı ğı mız bi na -
lar da ve çev re miz de kul la nı lan ya pı mal ze me le ri ne ka dar ula -
şım sis tem le ri, ba rın ma ko şul la rı, ka mu sal ye şil alan la ra eri -
şim, fi zik sel ak ti vi te im kan la rı, gü rül tü ve ha va kir li li ğin den ko -
run ma sür dü rü le bi lir çev re yi et ki le yen et ken ler dir. Şe hir le rin
ve ül ke le rin kal kın ma la rı sür dü rü le bi lir ener ji yi ve rim li kul lan -
dık la rı öl çü de ger çek le şe bi lir. Sür dü rü le bi lir ener ji ça ba sı hü -
kü met ler den üre ti ci le re, ye rel yö ne tim ler den tü ke ti ci le re ka -
dar her ke si min bir bi ri ile uyum lu ça lış ma sı nı ge rek ti ren bir
alan dır. Sür dü rü le bi lir tü ke tim ise sağ lık lı kent bi lin ci ne sa hip
bi rey le rin ve top lum la rın yak la şı mı ile müm kün ola bi lir. Bu bi -
lin ce sa hip ol ma yı ve sür dü rü le bi lir ener ji ko nu sun da pro je ler
üret me ye ça ba gös te ren ye rel yö ne tim le rin ül ke miz de Sağ lık lı
Kent ler Bir li ği ça tı sı al tın da top lan ma sı önem li dir.   

Sağ lık lı kent ler, sür dü rü le bi lir çev re gü nü mü zün önem li kav -
ram la rı ol muş tur. Bu bağ lam da, çev re sel ta sa rım lar la mi ma ri
ara yış lar, ka mu sal ye şil alan la rın su ve ener ji ta sar ru fu nu doğ -
ru şe kil de kul la na bi le cek şe kil de ta sar lan ma sı,  tü ke ne bi lir
ener ji kay nak la rı nın ye ri ne ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rı nın
kul la nı mı, ken di ener ji si ni kul la na bil me be ce ri si ne sa hip ya pı la -
rın ar tı rıl ma sı ve glo bal bir so run olan kü re sel ısın ma nın azal -
tıl ma sı ça ğın bek len ti le ri ol muş tur. Bi na lar, ener ji nin op ti mum
kul la nı mı nı sağ la ma lı, ısıt ma sis te mi ni jeo ter mal kay nak lar la
ku ran, bel li oran da ye ni le ne bi lir mal ze me den in şa edil miş, ay -
nı za man da da son tek no lo ji yi kul la nan bir ya pı ya sa hip ol ma -
lı dır. Çev re ci bi na lar dan olu şan bir ya şam dü şü nül dü ğün de,
sür dü rü le bi lir lik çer çe ve sin de, ener ji ta sar ru fu ya par ken, her -
han gi bir atık da çı kar ma mak söz ko nu su ol mak ta dır. Eko lo jik
ya pı lar, her atı ğın bir gir di ye dö nüş tü ğü dön gü sel yak la şı mın
esas ol du ğu, çe şit li li ğin des tek len di ği, bel li il ke le ri olan bü tün -
sel bir dün ya gö rü şü nün ürü nü dür ler. Eko lo jik bi na la rı, yal nız -
ca bir tür tek no lo ji tar tış ma sı ola rak gör mek ve bu kap sam da
ta sar la na bi le ce ği ni dü şün mek kı sıt la yı cı ola bi le ce ği için da ha
bü tün sel bir yak la şım be nim se mek sür dü rü le bi lir ge liş me ye
da ha ışık tu ta cak tır. Ay rı ca çe şit li ge lir grup la rı nın yan ya na
ya şa ya bi le ce ği böl ge ler oluş tur mak, bir me kân ya ra tır ken
fark lı kul la nı cı is tek le ri ne de yer ver mek önem li dir. Kul la nı cı

ge rek si nim le ri ni mi ni mum ve mak si mum dü zey de or tak bir
pay da da top la mak çok zor ol ma sa da, kul la nı cı is tek le ri ni, ge -
rek ge lir grup la rı açı sın dan ge rek se lüks de ni le bi le cek ve ucu
açık bir olu şu mu ta nım la mak zor dur. Ama eko lo jik an lam da ba -
sit bir taş, ah şap ya da ker piç bir ya pı, sağ lık lı-ne fes alan-öz -
gün özel lik le riy le bir ta kım me kan bo yut ya da es te tik fark lar -
la, her ke si min be nim se ye ce ği or tak bi na ta sa rım an la yı şı or ta -
ya çık mak ta dır. Sür dü rü le bi lir ol ma sı na kar şı lık, ol duk ça ucuz
ma li yet li bi na lar yap mak her ge lir gru bu na yö ne lik ol mak ta sa -
rı mı nın ay rı ca lı ğı ola cak tır. Dü şük ge lir li ke si min de bu tür bi -
na lar da otu ra bil me si ne ola nak sağ la ya cak bir çö züm gi bi gö rü -
le bi lir. Çün kü çev re her gru bu için de ba rın dı ran bir kav ram dır.

Ya lı tı mın da sür dü rü le bi lir ener ji ye kat kı sı nı ra kam lar la ir de -
ler sek;  Ca ro li na’da 186 m2’lik bir bi na da ya lı tım ya pı la rak öl -
çül müş kli ma ener ji si tü ke ti mi nin yıl da 3808 kwh’dan 1790
kwh’a (%47) düş tü ğü tes pit edil di ği gö rül mek te dir.9 Tür ki -
ye’de ki sür dü rü le bi lir ener ji po tan si ye li nin ha re ke te ge çi ril me -
si için; ya lı tı mın sür dü rü le bi lir bir dün ya için en ön ce lik li ko nu
ol du ğu nun ha tır la tıl ma sı, Tür ki ye'de sür dü rü le bi lir ener ji yi teş -
vik et mek için ger çek leş ti ri len eği tim ve bi linç len dir me he def li
ile ti şim ve bil gi len dir me prog ram la rı nın art tı rıl ma sı, bir le şik ısı
güç sis tem le ri nin özen di ril me si, yer li kay nak lar dan en üst dü -
zey de fay da la nıl ma sı, sı fır sa lım tek no lo ji le re ön ce lik ve ril me -
si, ter mik san tral le rin iyi leş ti ril me si, elek trik ener ji üre ti min de
ye ni le bi lir ener ji nin art tı rıl ma sı, su ve ısı ya lı tı mı yo luy la bi na -
lar da ener ji ve rim li li ği des tek len me li dir. So nuç ola rak; bi na lar
in şa edi li yor an cak in şa edil dik le ri gü nün er te si gü nü bi na lar da
ko roz yon baş lı yor. İs tan bul'da ki bi na la rın yak la şık öm rü nü 30
yıl ola rak he sap lar sak bu bi na lar da bun ca yıl dır olu şan ko roz -
yon göz ar dı edil me me li dir. Ya pı lan ısı ve su ya lı tı mı sa ye sin de
bi na ömür le ri nin 50 yı la çık mış ol ma sı yad sı na maz bir so nuç
ola rak önü mü ze çık mak ta dır.
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v ru pa’da 2013 yı lın dan iti ba ren yü rür lü ğe gir me si

plan la nan CPR (Cons truc ti on Pro ducts Re gu la ti ons

/ Ya pı Mal ze me le ri Tü zü ğü) için de mal ze me le rin

sür dü rü le bi lir li ği, çev re ile olan iliş ki le ri gi bi çe şit li yap tı rım -

la rı he def le mek te dir.

CEN (Av ru pa Stan dart la rı nı ya pan ku rum) için de ku ru lan TC

350 Ça lış ma gru bu in şa at iş le rin de sür dü rü le bi lir lik ve ya pı

ürün le ri nin çev re sel ürün ila nı için stan dart yön tem le rin ge -

liş ti ril me si ile so rum lu dur. CEN TC350 çev re için za rar lı ola -

rak ka bul edi len bir çok kim ya sa lın ürün grup la rı için de kul la -

nı lıp kul la nıl ma dı ğı ko nu sun da da araş tır ma lar yap mak ta dır. 

Yak la şık iki yıl gi bi sü ren bu ça lış ma lar so nun da ısı ya lı tım

mal ze me le ri ve bi tüm lü ça tı kap la ma mal ze me le ri (shing le)

ile il gi li ürün stan dar dı için de yer ala cak çev re uyu mu ile il -

gi li test le ri, Ha zi ran ayın da Brük sel’de ya pa ca ğı top lan tı da

açık la ya cak tır. Di ğer in şa at ürün le ri nin ürün stan dart la rı için -

de, çev re ye yö ne lik ya pıl ma sı ge re ken de ney le ri de ken di web

si te sin de ya yın la ya ca ğı nı Mart ayı için de CEN TC350 (tech ni -

cal com mity) di ğer tek nik ko mi te üye le ri ne ya zı lı ola rak bil dir -

miş tir. Önü müz de ki gün ler de, in şa at mal ze me le ri ne yö ne lik

mev cut stan dart lar ye ni le ne rek, çev re ile il gi li yap tı rım la rı da

kap sar ha le ge le cek tir. 

TS 825 re vi ze edil mek te dir. Re viz yon es na sın da bu gü ne ka dar

he sap la ra da hil edil me yen so ğut ma yük le ri nin de dik ka te alın -

ma sı en bü yük te men ni miz dir. Av ru pa’da yıl lar dır ya pıl mak ta

olan ve bir çök ül ke de ya pı lar için 2025 ni ha i he de fi ola rak

gös te ri len pa sif ev ve sı fır ener ji kav ram la rı nın dik ka te alın ma -

sı ge rek mek te dir.  Bu nun için ge rek li dü zen le me ler bu re viz -

yon ça lış ma sı için de ya pıl ma lı dır. Böy le ce, Tür ki ye’nin kar bon

sa lım la rı nı azalt ma sın da ve it hal et ti ği ener ji gi der le ri nin

önem li öl çü de azal tıl ma sın da önem li bir adım atıl mış ola cak tır. 

Ay rı ca kent sel dö nü şüm

es na sın da ya pı la cak ya pı -

lar da ye şil ça tı la ra da ha

çok yer ve ril me si ve ön

plan da tu tul ma sı ge rek -

mek te dir. Ye şil ça tı nın şe -

hir ya şa mı na ver di ği bir çok

olum lu et ken sı ra la ya bi li riz.

Gü rül tü nün ve ha va da ki to -

zun azal tıl ma sı, sel taş kın -

la rı nın ön len me si, mik ro kli -

ma et ki le ri nin azal tıl ma sı,

ısı ya lı tı mı gi bi bir çok avan -

ta jı sa ya bi li riz. Bu ne den le BTM A.Ş. bu tür ça tı la rın ya pı mın da

kul la nı la cak olan bi tüm lü ve sen te tik ör tü le ri ni TS EN 13948

stan dar dı na uy gun ola rak test et tir miş ve ba şa rı ile bit ki kök -

le ri ne da ya nık lı ser ti fi ka sı nı al mış tır. Ye şil ça tı lar ko nu sun da

Av ru pa’nın en de ne yim li fir ma sı olan Op tig re en AG ile iş bir li -

ği ne gi de rek her tür lü te ras ve eğik ça tı lar da ka lı cı çö züm ler

üret mek te dir. 

BTM A.Ş. ku rul du ğu gün den be ri çev re ye olan say gı sı nı hiç bir

za man göz ar dı et me miş, ak si ne ilk plan da tut muş tur. Ge rek

üre tim de ge rek se sat tı ğı ürün ler de çev re ye say gı lı ol ma yı ken -

di ne he def edin miş tir. 

A
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lu e’Sa fe Ma vi Ka le mar ka sı, bir il -

ke da ha im za ata rak Tür ki ye’nin

için de ya şa nı lan ilk ‘Pa sif Ev’ini

İz mir Ur la’da in şa et ti. Tür ki ye’nin ilk ‘Pa -

sif Ev’in de do ğal ga za ya da kli ma ya ih ti -

yaç du yul mu yor. Isın ma sı için 7 ta ne 100

watt’lık am pu lün bi le ye ter li ol du ğu Pa sif

Ev’de ener ji tü ke ten her şey evin ısın ma -

sı na ye ti yor. Evi so ğut mak için de kli ma

ya da van ti la tör kul la nıl mı yor. Bü tün

bun la ra rağ men Pa sif Ev’de sı cak lık yaz –

kış 20-26 C de re ce. Böy le bir evin na sıl

müm kün ol du ğu nu Blu e’Sa fe Ma vi Ka le

yet ki li le ri an lat tı.

5 Yıl da Ken di si ni Amor ti
Ede cek
Mar dav Sa tış ve Pa zar la ma dan So rum lu

Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Al per Doğ ru er

şun la rı ak tar dı: “Pa sif Ev’in en te mel

özel li ği m2 ba şı na yıl da sa de ce 15 kWh

ener ji har ca ma sı. İz mir Ur la’da in şa et ti ği miz Tür ki ye’nin ilk

için de ya şa nı lan Pa sif Ev’i nor mal bir eve kı yas la ener ji den

%90 ora nın da ta sar ruf sağ lı yor ve bu ev de ya lı tım sız bi na la ra

kı yas la tam 20 kat da ha faz la ener ji ta sar ruf edi li yor.” Pa sif

Ev’in ya pım ma li ye ti nin sa nıl dı ğı gi bi yük sek ol ma dı ğı nı da be -

lir ten Doğ ru er: “Pa sif Ev’in m2 ma li ye ti 1.200 TL ol du. Bu ev de

nor mal bir evin ya pı ma li ye tiy le kı yas lan dı ğın da m2 ba şı na 75

– 100 TL ara sın da bir eks tra har ca ma ya pıl dı. Ya pı ma li ye ti nin

%5’i ısı ya lı tı mı için har can dı. An cak tüm bu eks tra har ca ma

ka lem le ri sağ la nan ener ji ta sar ru fuy la ken di si ni 5 yıl gi bi kı sa

bir sü re de amor ti ede cek. Bu ne den le eks tra ma li yet ye ri ne ya -

tı rım ola rak gör mek ge re kir. Blu e’Sa fe Ma vi Ka le ola rak Tür ki -

ye’ye ilk için de ya şa nı lan Pa sif Ev’ini ka zan dır mış ol mak tan do -

la yı gu rur du yu yo ruz. Ama cı mız Pa sif Ev’in nor mal bir ko nut

gi bi ya şa na bi lir ve her kes ta ra fın dan da ya pı la bi lir ol du ğu nu

gös ter mek” de di.

Pa sif Ev Yaz-Kış 20-26 C De re ce
Ka le kim Sa tış ve Pa zar la ma dan So rum lu Ge nel Mü dür Yar dım -

cı sı Al tuğ Ak baş ise şun la rı söy le di: “Tür ki ye’nin için de ya şa nı -

lan ilk Pa sif Evi’nde, dış cep he ler de Blu e’Sa fe Ma vi Ka le pa ket

sis te min de de yer alan CE bel ge li Dow Sha pe ma te IB styro fo -

am ısı ya lı tım lev ha la rı ile 16 cm’lik ya lı tım ya pıl dı. Pro je nin te -

mel du var la rın da da 16 cm, ze min  ve te ras la rın da ise 10 cm ka -

lın lı ğın da Dow Ro of ma te XPS lev ha kul la nıl dı. Isı ya lı tım ça lış -

ma la rın da, Ka le kim ID ser ti fi ka lı Ka le fiks Isı Ya lı tım Ya pış tı rı cı -

sı ve Ka lep last Isı Ya lı tım Sı va sı ter cih edil di. Ay rı ca Ka le kim

bo ya ürün le ri de son aşa ma da kul la nı la rak mü kem mel bir ya lı -

tım için ge rek li tüm sü reç ta mam lan dı. Bu nun so nu cun da evin

için de ya şa yan Uğur Gül ve Gerd Ke tel ha ke çif ti ve 2 ço cu ğu

bü tün kış ne do ğal gaz fa tu ra sı öde di ler ne de ısın mak için her -

han gi bir şe ye ih ti yaç duy du lar. Önü müz yaz. İz mir gi bi ne re -

dey se her ev de kli ma nın ol du ğu bir şe hir de in şa edi len Pa sif

Ev’de kli ma bi le yok. An cak eve uy gu la nan ısı ya lı tı mı, kli ma ya

ih ti yaç duy ma dan evin iç or tam sı cak lı ğı nın 20 – 26 C de re ce -

de ol ma sı nı sağ la ya cak.” Kent sel dö nü şüm ha re ke ti nin Tür ki -

B

Türkiye’nin İlk Pasif Evi
Blue’Safe Mavi Kale’den
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Tür ki ye’nin ilk ‘Pa sif Ev’in de
do ğal ga za ya da kli ma ya
ih ti yaç du yul mu yor. 

“

“



ye’de Pa sif Ev’le ri yay gın laş tır mak

için bir fır sat ola ca ğı nı da vur gu la yan

Ak baş, söz le ri ne şöy le de vam et ti:

“Bu gün tüm dün ya da met re ka re ba şı -

na 15 kWh ener ji tü ke ten Pa sif Ev’ler

ko nu şu lu yor. Kent sel dö nü şü mü fır sa -

ta çe vi rir ve ye ni ya pı la cak bi na la rı

Pa sif Ev’le re dö nüş tü rür sek her yıl

har ca dı ğı mız ener ji den 6 kat ta sar ruf

ede bi li riz. Bu ko nu da bir ör nek oluş -

tur mak adı na; Blu e’Sa fe Ma vi Ka le

ola rak Tür ki ye için tam bir dö nü şüm

za ma nı olan bu dö nem de, ül ke mi zin

ilk için de ya şa nı lan Pa sif Ev pro je si ni

ha ya ta ge çir dik. Al man ya’da 13.000

Pa sif Ev bu lun du ğu nu dü şü nür sek, ül -

ke miz de de Pa sif Ev’le rin sa yı sı nın

art ma ma sı için hiç bir ne den yok.”

Tek nik De tay lar
Pa sif Ev için en önem li şart ku sur suz

bir ısı ya lı tı mı uy gu la ma sı. An cak bu

tek ba şı na ye ter li de ğil. Tür ki ye’nin ilk

için de ya şa nı lan Pa sif Ev’i G&G Re ne wab le Ener gi es Energy Ef -

fi ci ency Na tu ral Re so ur ces şir ke ti ta ra fın dan Al man ya’da ki

Pas si ve Hou se Ins ti tu te (Pa sif Ev Ens ti tü sü)’ün gö rüş le ri doğ -

rul tu sun da pro je len di ril di. Pa sif Ev’ stan dart la rı na uy gun ta -

sar la nan ev de bu lu nan cam la rın ko nu mu kı şın gü ne şi mak si -

mum se vi ye de ala cak, ya zın ise gü neş ten et ki len me ye cek şe -

kil de di zayn edil di. Pa sif Ev’de ısı ge çir gen li ği çok dü şük olan

ar gon ga zı nın yer al dı ğı çift cam lar ter cih edil di. Bu ev de kı şın

so ğuk ha va nın, ya zın da sı cak ha va nın içe ri ye gir me si nin ön le -

yen ge ri ısı ka za nım lı ha va lan dır ma sis te mi kul la nıl dı. Pa sif

Ev’in te ras ça tı sın da uy gu la nan dre naj sis te mi sa ye sin de de

yağ mur su yu bah çe de yer al tı na gö mü lü 20 ton luk su tan kın -

da top la nı yor. Tan kın için de yer alan me ka nik bir sis tem le arı -

tı lan su, bah çe su la ma da, tu va let ler de ve ça ma şır ma ki ne sin de

kul la nı lı yor. Gü neş ener ji sin den sı cak su el de edil me si için de

10 m2‘lik so lar pa nel ler yap tı rıl dı. Bu so lar pa nel ler evin sı cak

su ih ti ya cı nı kar şı la dı ğı gi bi kış ay la rın da ek bir ısıt ma ya ge rek

ol du ğun da ka lo ri fer sis te mi için ge rek li olan sı cak su yun da gü -

neş ten ka za nıl ma sı nı sağ lı yor. 

Her Bi na Pa sif Ev
Ola bi lir mi?
Pa sif Ev ener ji ve rim li li ği, ya şam kon fo ru, eko no mik avan taj ve

çev re dos tu kri ter le ri ni kap sa yan bir bi na kon sep ti dir. Bu ne -

den le sa de ce ko nut lar de ğil, iş mer kez le ri, has ta ne, okul gi bi

bi na lar da Pa sif Ev stan dart la rı na gö re in şa edi le bi lir. Ay rı ca

mev cut bi na lar da bu stan dart la ra gö re ye ni le ne bi lir. An cak

es ki bi na la rın hep sin de Pa sif Ev stan dart la rı na ulaş mak müm -

kün ola ma ya bi li yor. Pa sif Ev Ens ti tü sü’nden alı nan bil gi le re gö -

re Av ru pa’da ye ni le me pro je le rin de Pa sif Ev stan dart la rı nın bi -

na la ra uy gu lan ma sı ile %75-90 ener ji ta sar ru fu sağ la na bi li -

yor. Mer ke zi Al man ya’da bu lu nan Pa sif Ev Ens ti tü sü, Pa sif Ev

stan dart la rı na gö re bi na in şa et mek is te yen le re bu ko nu da

yar dım cı olu yor. Pa sif Ev Ens ti tü sü’nün “Pa sif Ev Pro je len dir -

me Pa ke ti”ne uy gun ola rak ha ya ta ge çi ri len bi na lar, Pa sif Ev

ola rak ka bul edi li yor. Bi na sı nın Pa sif Ev ol du ğun dan emin ol -

mak is te yen ler ser ti fi ka da ala bi lir. Ser ti fi ka al mak için ön baş -

vu ru, da ha mi ma ri pro je aşa ma sın day ken Pa sif Ev Ens ti tü -

sü’ne ya pı lı yor. Evin kri ter le re uy gun in şa edil me si nin ar dın -

dan kul la nı lan mal ze me le rin de tay la rı ve test so nuç la rıy la bir -

lik te ens ti tü ye gön de ri li yor. Ya pı lan de ğer len dir me ye gö re

ser ti fi ka sü re ci ta mam la nı yor. Dün ya da Pa sif Ev’le rin sa yı sı

hız la ar tı yor; bun lar ara sın dan ka yıt lı olan lar ra hat lık la ta kip

edi le bi li yor.
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KD, Ener ji nin %40’ını Tü ke ten Bi na la ra
Kar şı İş Dün ya sı nı Ta sar ru fa Ça ğı rı yor

Bi na lar, dün ya da ki ener ji nin % 40’ını kul la na rak ik lim de -
ği şik li ği ni olum suz yön de et ki li yor. İş Dün ya sı ve Sür dü rü le bi lir
Kal kın ma Der ne ği (SKD), baş ta iş dün ya sı ol mak üze re, tüm ku -
rum la rı bi na lar da ener ji ve rim li li ği için or tak ha re ket et me ye ça -
ğır dı. “Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği Bil dir ge si”ni im za ya açan SKD,
Ener ji Ba kan lı ğı’nın da des te ği ile hem far kın da lık ya ra tı yor hem
de bu ko nu da so mut adım lar atıl ma sı na öna yak olu yor. Ener ji ve
Ta bii Kay nak lar Ba ka nı Ta ner Yıl dız’ın açık la ma la rı na gö re Tür ki -
ye, top lam ener ji si nin yak la şık % 50’si ni it hal edi yor ve ener ji ye
ay rı lan pa ra her ge çen gün da ha da ar tı yor. Tür ki ye’de top lam
ener ji nin % 40’ı bi na lar da kul la nı lı yor. Yıl dız’a gö re, bu ra da %
30’luk ta sar ruf im ka nı var. Tür ki ye her yıl, ko nut lar, sa na yi ve di -
ğer sek tör ler le bir lik te 15 mil yar li ra ci va rın da ta sar ruf sağ la ya bi -
lir. Ba kan Yıl dız, ge rek li ka nun la rın çı ka rıl dı ğı nı, dü zen le me le rin
ya pıl dı ğı nı ama bu nun tek ba şı na ye ter li ol ma dı ğı nı, uy gu la ma lar -
la des tek len me si ge rek ti ği ni de be lirt miş ti.  Bu ge rek li lik ten ha re -
ket eden İş Dün ya sı ve Sür dü rü le bi lir Kal kın ma Der ne ği (SKD)
üye le ri 2013 ba şın da bi na lar da ener ji kul la nı mı nın yük sek li ği ne
dik kat çek mek ve ener ji kul la nı mı nı dü şür mek ama cı ile “Bi na lar -
da Ener ji Ve rim li li ği Bil dir ge si” isim li bel ge ye im za at tı. Bil dir ge;
ka mu, özel sek tör, üni ver si te ler, si vil top lum ku ru luş la rı vb. Tür ki -

ye’de ki tüm ku rum la rı il gi len di ri yor ve tü mü nün im za sı na açık bu -
lu nu yor. Ener ji ve Ta bii Kay nak lar Ba kan lı ğı ta ra fın dan, özel lik le
bi na lar la il gi li ola rak çı ka rı lan yö net me lik sür dü rü le bi lir bi na lar -
da ki te mel he def le ri şu şe kil de be lir li yor: Do ğal gaz kay nak la rı nın
az kul la nıl ma sı, en dü şük se vi ye ye in me si, ye ni le ne bi lir ener ji kay -
nak la rı nın da ha faz la kul la nıl ma sı. Söz ko nu su yö net me lik uya rın -
ca, mi ma ri, ısı ya lı tı mı, ısıt ma ve so ğut ma sis tem le riy le be ra ber
elek trik te si sat la rın da ki ko nu lar da mi ni mum per for mans kri ter le -
ri nin uy gu lan ma sı da ruh sat al ma ge rek çe si ola rak öne sü rü lü yor. 

SKD Baş ka nı Gal ya Fray man Mo li nas, Tür ki ye’de ol du ğu gi bi Dün -
ya da da ener ji nin yak la şık yüz de 40’ının bi na lar da kul la nıl dı ğı na
dik kat çe ke rek şun la rı söy le di: “Bu oran ula şım ya da en düs tri de -
ki kul la nım mik ta rı nın üze rin de. Bi na lar da kul la nı lan ener ji ik lim
de ği şik li ği nin ana et ken le rin den bi ri ve bu ne den le dik kat le ele
alın ma sı ge re ki yor. SKD ola rak iş dün ya sı nın bi na lar da ener ji ve -
rim li li ği ko nu sun da li der lik et me si ve ön ce lik le ri ni tek rar be lir le -
me si ge rek ti ği ni sa vu nu yo ruz.” Ener ji ve Ta bi i Kay nak lar Ba ka nı
Ta ner Yıl dız’a, ön der li ğin de baş la yan ulu sal ta sar ruf ha re ke ti ne
önem li bir kat kı sı ola cak bil dir ge ye ver di ği des tek için te şek kür
eden Mo li nas, “Bu ko nu yal nız ca özel sek tö rü de ğil, ka mu ku rum
ve ku ru luş la rı nı, üni ver si te le ri, has ta ne le ri, okul la rı, alış ve riş mer -
kez le ri ni, si vil top lum ör güt le ri gi bi fark lı alan lar da fa ali yet gös te -
ren ku rum la rı da il gi len di ri yor. On la rın da iş bir li ği ve il gi siy le bu
ko nu da ino va tif ürün ler ve hiz met ler üre ten ku rum lar ve fi nans
sek tö rü için de bir plat form ola cak” de di. 

Ener ji Ta sar ru fuy la Ma li yet ler Aza la cak,
Ku rum sal İti bar Ar ta cak
İş dün ya sı nın bi na lar da ener ji ve rim li li ği ko nu su na li der lik ede rek
pek çok avan taj sağ la ya ca ğı nı söy le yen Mo li nas şöy le de vam et -
ti: “Ku rum lar bu ko nu da ça lış ma ya pa rak iş let me ma li yet le ri nin
azal ta bi lir, ça lı şan per for man sı nı ve mem nu ni ye ti ni iyi leş ti re bi lir
ve ku rum sal iti ba rı nı art tı ra bi lir. En önem li si ise ku rum la rın, Tür -
ki ye’nin ve dün ya nın en önem li so run la rın dan ik lim de ği şik li ği ko -
nu sun da or tak çö zü mün par ça sı ol ma la rı.” SKD’nin de bağ lı ol du -
ğu, Dün ya Sür dü rü le bi lir Kal kın ma İş Kon se yi’nin (WBCSD) “Bi na -
lar da Ener ji Ve rim li li ği Bil dir ge si”ni 2 yıl ön ce im za ya aç tı ğı nı vur -
gu la yan Mo li nas, “Tür ki ye’den WBCSD’ye üye Ec za cı ba şı Hol ding
ve Bo ru san Hol ding’in ve Tür ki ye’de fa ali yet gös te ren pek çok ya -
ban cı ser ma ye li ku ru mun da ara la rın da bu lun du ğu 118 say gın
ulus la ra ra sı şir ket bil dir ge yi im za la dı” di ye ko nuş tu.
Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği Bil dir ge si’ ni Tür ki ye’den im za la yan ilk
ku ru luş olan Ec za cı ba şı Hol ding CE O’su Er dal Ka ra mer can, Dün -
ya Sür dü rü le bi lir Kal kın ma Der ne ği’nin (WBCSD) Tür ki ye’den ilk
üye si nin Ec za cı ba şı Top lu lu ğu ol du ğu nu ha tır la ta rak yap tık la rı

S

İş Dünyası ve
Sürdürülebilir

Kalkınma Derneği 

SKD’den Sürdürülebilir
Bir Dünya İçin Kurumsal
Çözümler
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Ya lı tım, Tür ki ye’nin Ener ji
Ko nu sun da Dı şa Ba ğım lı lı ğı nı

Azalt mak için En Önem li
Fır sat lar dan Bi ri 

SKD Ge nel Sek re te ri Kon ca Çal kı vik, dün ya da
ve Tür ki ye’de çı ka rı lan ya sa, yö net me lik ler ve
ulus la ra ra sı an laş ma lar la ener ji ve rim li li ği nin
zo run lu ha le gel me ye baş la dı ğı nı vur gu la ya -
rak, “En ucuz ener ji nin ta sar ruf edi len ener ji
ol du ğu nu bi li yo ruz. Ener ji ve rim li li ği ko nu sun -
da bi na lar da ısı ya lı tı mı nın öne mi ni yad sı ya ma -
yız. Isı ya lı tı mı, Tür ki ye’nin ener ji ko nu sun da
dı şa ba ğım lı lı ğı nı azalt mak için en önem li fır -
sat lar dan bi ri” de di. 

“ “



ça lış ma la rı şöy le an lat tı: “WBCSD üye si ola rak ‘Bi na lar da Ener ji
Ve rim li li ği Ma ni fes to su’nu 2010’da im za la dık. Ec za cı ba şı Top lu lu -
ğu, bi na lar da ener ji ve rim li li ği ne ön cü lük et ti ği ça lış ma la rı nı, SKD
Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği Ça lış ma Gru bu’nun des te ğiy le sür dü -
rü yor. İm za la dı ğı mız 3 yıl lık ma ni fes to da yıl la ra gö re tü ke tim ler -
de % 5 aza lım sağ la na rak, 3 yıl so nun da % 15 ener ji ta sar ru fu he -
def len di” de di. Ka ra mer can, Ha zi ran 2010’den bu ya na, bi na la rın
tü ke tim ve ri le ri, kul la nım amaç la rı, kul la nım sü re le ri ve ekip man -
la rı nı in ce le ye rek, mi ni mum per for mans se vi ye le ri nin ve ve rim li -
lik he def le ri nin be lir len di ği ni kay det ti. 17 üre tim te si si ve ida ri bi -
na da uy gu la nan pro je ler sa ye sin de 2010 so nun dan 2012 so nu na
ka dar ener ji tü ke ti min de net % 10 iyi leş me sağ lan dı ğı nı, 2013 so -
nu na ka dar iyi leş tir me ora nı nı % 15’e ulaş tır ma yı he def le dik le ri ni
söy le di.

Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ğin de Ön cü
Şir ket le rin 5 Ta ah hü dü
“Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği Bil dir ge si”, iş dün ya sı na yol gös te re -
cek bir içe ri ğe sa hip bu lu nu yor. Bil dir ge de, iş dün ya sı nın ti ca ri bi -
na lar da ener ji ve rim li li ği ni sağ la mak için ih ti yaç du ya ca ğı stan -
dart la rın dün ya ça pın da ener ji ve rim li bi na la ra ta le bi art tı ra ca ğı
be lir ti le rek, or tak ça ba nın, dün ya ça pın da ener ji kul la nı mı ve kar -
bon sa lı mın da kay da de ğer bir iyi leş me sağ lan ma sı ol du ğu nun al -
tı çi zi li yor. Bil dir ge de, SKD üye le ri nin ya nı sı ra Tür ki ye’de fa ali yet
gös te ren tüm şir ket le rin ener ji kul la nım per for man sı nı art tır ma yı
he def le yen bu plat for mun ka tı lım cı ku rum lar için beş ak si yo nu
içer di ğin den söz edi li yor. Bil dir ge yi im za la yan şir ket ler, bu beş
ak si yo nu ye ri ne ge tir me yi ta ah hüt edi yor. Beş ak si yon şöy le sı ra -
la nı yor:

1. Şir ket bi na la rın da ki mev cut du ru mu tes pit et mek ve he 
def le nen de ği şi me uy gun ola rak za ma na da ya lı ener ji 
ve/ve ya CO2 azal tım he def le ri be lir le mek.
2. Şir ket bi na la rın da ener ji kul la nım per for man sı nın
iyi leş ti ril me si ne yö ne lik bir şir ket po li ti ka sı ya yın la mak.
3. Şir ket bi na la rı için be lir len miş bu he def le ri ger çek leş tir 
me ye yö ne lik bir uy gu la ma stra te ji si ve de ne tim prog ra mı 
be lir le mek ve ha ya ta ge çir mek.
4. Şir ke tin ener ji kul la nı mı, CO2 sa lı mı ve azal tım
he def le ri ko nu sun da yap mış ol du ğu iler le me yi
sür dü rü le bi lir lik ve di ğer ben ze ri ra por la rın da yıl lık
ola rak ya yın la mak.

5. Bi na lar da ener ji ve rim li €i ça l›fl ma la r› n› da ha yay g›n
ha le ge tir mek için, te da rik çi ler, ça l› flan lar ve di €er
pay dafl lar la pa zar la ma, Ar-Ge, bil gi len dir me ve e€i tim
gi bi fa ali yet ler yap mak.

İş Dün ya sı Ener ji Ve rim li li ği ni Art tır mak için “İyi
Uy gu la ma la rı” pay la şı yor
2013 yı lı ba şın da “BEV Bil dir ge si”ni im za ya açan SKD, 1 Ni san’da
“Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği İyi Uy gu la ma lar Pay la şım Se mi ne -
ri”ni dü zen le di. Ga ran ti Ban ka sı Eği tim Mü dür lü ğü’nde ger çek leş -
ti ri len se mi ner de, Ga ran ti Ban ka sı, Ec za cı ba şı Hol ding (Kan yon)
ve Vo da fo ne Tür ki ye, ener ji ve rim li li ği ko nu sun da ger çek leş tir -
dik le ri uy gu la ma la rı ve pro je le ri pay laş tı. SKD Baş ka nı Gal ya
Fray man Mo li nas, “ener ji” ko nu su nun en bü yük ön ce lik le ri ara -
sın da yer al dı ğı nı be lir te rek, “SKD’nin 41 üye şir ke tin den 20 ta ne -
si nin Ener ji Ça lış ma Gru bu’nda gö rev al ma sı, ko nu nun bi zim açı -
mız dan öne mi ni de or ta ya ko yu yor. Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği
Bil dir ge si’nin ama cı nı du yu ra rak, üye fir ma la rı mız baş ta ol mak
üze re tüm iş dün ya sı nı ope ras yo nel bi na la rın da ener ji ve rim li li ği -
ni ar tır ma ya da vet et tik. Şu an da 24 ta ne si üye fir ma mız ol mak
üze re 26 fir ma bil dir ge yi im za la dı. Uzun va de de Bi na lar da Ener ji
Ve rim li li ği uy gu la ma sı nı bir plat form ha li ne ge tir me yi amaç lı yo -
ruz” de di.

Ener ji ve rim li li ği ko nu sun da, en iyi uy gu la ma la rın art ma sı, yay -
gın laş tı rıl ma sı, du yu rul ma sı ve bil gi pay la şı mı ko nu sun da ça lış tık -
la rı nı söy le yen SKD Ener ji Ça lış ma Gru bu Baş ka nı ve Yö ne tim Ku -
ru lu Üye si Ah met Er dem, “Ül ke mi zin ve ço cuk la rı mı zın ge le ce ği
için Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği Bil dir ge mi zi im za la yan ku rum sa -
yı sı nı art tır mak is ti yo ruz” de di. Uzun va de de BEV bil dir ge si ni im -
za la yan ku rum la rın bir plat form oluş tur ma sı nı ar zu et tik le ri ni be -
lir ten Er dem şöy le de vam et ti: “Bu plat form da ko nuy la il gi li tüm
ta raf la rın ol ma sı nı is ti yo ruz. Ya ni ya tı rım cı lar, ener ji ve rim li li ği
ko nu sun da ino va tif ürün le re sa hip şir ket ler de plat form da ye ri ni
al ma lı. Böy le ce hem bu ürün le rin ve eko-ya tı rım la rın ken di le ri ne
uy gun bir pa zar bul ma la rı sağ la na cak hem de BEV’i im za la yan
ku rum la ra özel in di rim ler le şir ket le rin ener ji ve rim li li ği ne il gi si
art tı rı la cak.” Er dem, Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği Bil dir ge si ni im za -
la yan ku rum la rın des tek len me si ve im za cı ku rum la rın art ma sı
için ya tı rım ve da nış man lık şir ket le ri nin des te ği ol ma sı ge rek ti ği -
ni kay det ti. 
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zocam ve Rigips ürünlerinden oluşan akustik, yangın güvenliği, ısı ve ses yalıtımlı sistemlerin
tanıtılması ve doğru uygulamaların sağlanması ile ilgili usta eğitimleri başladı. Eğitimler, usta-
ların kullandıkları ürünlerin nasıl yapıldığını, özelliklerini, kullanım amaçlarını, farklılıklarını, sis-
tem kavramını ve uygulamalarını öğrenmelerini amaçlıyor. İlki 26–29 Mart tarihlerinde

Ankara'da YOL-İŞ İNTES Türkiye Eğitim Şantiyesi’nde düzenlenen eğitimlerin ikincisi 11–14
Haziran’da yapıldı. Rigips ve Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen ve yalıtım ürün-
lerinin doğru uygulanmasını hedefleyen eğitimler, "Yalıtımlı Alçı Levha Bölme Duvar ve Asma Tavan Sistemleri Uygulamalı Usta
Eğitimleri (İç Yalıtım)" adı altında, teorik ve uygulamalı olmak üzere verildi. İzocam ve Rigips’in uzman kadrosu ile İç Yalıtım Usta
Eğitimi’nde ustalara aldıkları projeyi okuyup, metrajlandırıp,  malzeme analizi çıkararak, doğru detay ve doğru montaj yapmaları öğreti-
lerek, sektörde doğru bilinen yanlış uygulamaları ve detay bilgilerini düzeltmeleri sağlanıyor. İzocam'ın konusunda uzman mimar,
mühendis ve tekniker kadrosundan oluşan eğitim ekibi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından görevlendirilen konusunda uzman öğretim
görevlileri gözetiminde her ay Türkiye Eğitim Şantiyesi’ndeki İzocam Atölyelerinde eğitim düzenlemeye devam ediyor. Bu usta eğitim-
leri ‘’Dış Cephe Yalıtım Sistemleri (Mantolama)’’, "Sanayi Yapıları Çatı ve Cephelerinde Yalıtım’’ ve "Yalıtımlı Alçı Levha ve Asma Tavan
Sistemleri (İç Yalıtım)’’ başlıkları altında veriliyor. Yıl sonuna kadar; 2–5 Temmuz, 13–16 Ağustos, 10–13 Eylül, 1–4 Ekim, 12–15 Kasım, 10–13
Aralık tarihlerinde toplam 6 eğitimin daha verilmesi hedefleniyor. 2004 yılından bu yana başarılı olan 1212 ustaya İzocam tarafından MEB
onaylı sertifikaları verildi ve sektörün nitelikli eleman ihtiyacına önemli bir katkıda bulunuldu.

İ

İzocam ve Rigips İç Yalıtım
Usta Eğitimleri’ne Devam Ediyor

alıtım sektörünün lider firması İzocam,yalıtımın önemine, ev ve ülke ekonomisi kadar doğa ve çevreye de olumlu katkılarına her
fırsatta dikkat çekmeye devam ediyor. 1972 yılından bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran dolayısıyla bir açık-
lama yapan İzocam Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Öktem, “Çevre; insan ve tabiat varlıklarının birbirle-

riyle etkileşim içinde bulunduğu bir sistemdir ve bu sistemi korumak hepimizin görevidir” dedi. Öktem şunları söyledi: “Türkiye, sera gazı
salımı hususunda İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne taraf ülkelerden biri olarak yükümlülüklerini yerine getirme gayretindedir. Biz
de İzocam olarak bu konudaki sorumluluğumuzu biliyor, enerjinin verimli kullanılması üzerine  toplumun tüm kesimini yalıtımla ilgili bilin-
çlendirmeye ve teşvik etmeye çalışıyoruz. Sera gazları dünya iklimi için çok önemli bir yere sahiptir. Sera gazlarının olmadığı durumlar-
da yeryüzünde ortalama sıcaklık -20 civarında olur ve canlı hayatı mümkün olmazdı. Atmosferin bu yapısı yalıtımdır. Burada esas prob-
lem olarak görünen insan faaliyetlerine bağlı olarak sera gazı etkisinin artışıdır. 1990–2007 yılları arası insan kaynaklı salımların değişi-
mi (ormansızlaşma ve alanların kullanımındaki değişiklikler kapsam dışı tutularak) ülkemizde % 119,1, Avrupa Komisyonu’nda ise - %4,3
olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz için; TS 825'e uygun projelendirilen enerji etkin yenileme ile bu salımı en az 27 milyon ton CO2 eşdeğe-
ri, işitsel konfor ve yangın güvenliğini de sağlayacak Multi Konfor şartlarına uygun enerji etkin yenilemede ise (yaklaşık %90 tasarruf)
en az 40 milyon ton CO2 eşdeğeri azaltma potansiyeli bulunmaktadır. Yönetmeliklerin uygulanması ve sıkı denetim şüphesiz bu salım
azaltım potansiyelini gerçeğe dönüştürmede önemlidir. Kentsel dönüşüm de mevcut binaların enerji verimliliğinin sağlanmasında fırsat
olarak dikkate alınmalı ve TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nın enerji tüketim sınır değerleri düşürülerek daha fazla tasar-
ruf hedeflenmelidir. Buradaki ilave 13 milyon ton CO2 eşdeğeri salım azaltım fırsatı göz ardı edilmemelidir.” 

965 yılından bu yana yalıtım sektörünün lider firması olan İzocam, il il gezerek sek-
törün önemini, yeni yönetmelikleri ve standartları anlatmaya devam ediyor.
İzocam, il temsilcilerini son gelişmeler hakkında bilgilendirmek ve teknik kadroların

ısı yalıtım uygulamaları hakkında bilinçlendirilmesini sağlamak amacıyla Mardin’de
“Yalıtım Malzemeleri ve Uygulama Esasları” başlıklı bir teknik seminer düzenledi.
İzocam Mardin Bayisi Anadolu Cam'ın Yöneticisi Vedat Çabukoğlu'nun katkılarıyla T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantının sunu-
munu İzocam Teknik Pazarlama Müdürü Dr. Kemal Gani Bayraktar yaptı. Binalarda
Enerji Performans Yönetmeliği’ne uygun ve TS 825 standardını sağlayacak şekilde
mimari projelendirmeler ve yönetmelikler ışığında yalıtım uygulamaları hakkında detay-
lı bilgilerin verildiği toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Halil İbrahim Metin, Çevre
ve Şehircilik İl Müdür Yardımcısı Halil Kösesoy, Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şube Müdürü Alaattin Demirat ile Çevre ve Şehircilik
İl Müdürlüğünün teknik elemanları, yapı denetim şirketlerinin yöneticileri ve teknik elemanları katıldı.

1

Y
Yalıtım Doğayı ve Çevreyi Korumada Büyük Önem Taşıyor

İzocam, Isı Yalıtımının Gerekliliğini İl Temsilcileriyle Paylaştı
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Proje Yöneticisi 

İZODER 

Yalıtım Malzemelerinde
Kalınlığın Önemi
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n sa noğ lu var ol du ğun dan bu ya na bi li nen en önem li ih ti ya -

cı ba rın ma dır. İn san fiz yo lo ji si 1 Atm ba sınç, 25°C sı cak lık

ve %40-60 ba ğıl nem or ta mın da, nor mal vü cut sı cak lı ğı nı

olan 37°C ‘yi ko ru ya bil mek te, böy le ce ha ya ti önem ta şı yan

kim ya sal re ak si yon lar ko lay ca ger çek leş mek te ve sağ lık lı ola -

rak ya şa mı nı sür dü re bil mek te dir. Bu şart la rın sağ lan dı ğı du -

rum la ra “Isıl Kon for Şar tı” de nil mek te dir. İn san vü cu du, bah se di -

len fi zi ki şart lar dı şın da ki or tam lar da ise uyum sağ la mak üze re

ba zı re ak si yon lar gös te rir: Aşı rı nem ve sı cak ta, ter le ye rek vü cu -

du so ğut ma ya ça lış ma sı ve ya aşı rı so ğuk ta, top lan ma (dı şa rıy la

te mas eden ala nı kü çült me) ve tit re me ile vü cu du sı cak tut ma ya

ça lış ma sı ör nek ola rak ve ri le bi lir. İn sa noğ lu bu du ru ma bir çö züm

ola rak, olum suz at mos fe rik şart lar dan, aşı rı so ğuk ve sı cak tan

ken di ni ko ru ya bil mek ve kon for şart la rı nı sü rek li kı la bil mek için

ilk çağ lar dan be ri ken di ne ba rı nak lar in şa et miş tir. 

Ba rı nak sa hi bi ola rak, dış et ki ler den ken di ni ko ru ya bi len in sa -

noğ lu, za man la için de ya şa mak ta ol du ğu me kan da, ön ce le ri iç -

gü dü sel ola rak da ha son ra la rı ise bi linç li ola rak kış ay la rın da

ateş ya ka rak, ısı üre te rek ısıl kon for ko şul la rı nı sağ la ma ya ça -

lış mış tır.  Aşı rı sı cak yaz ay la rın da ise do ğal ha va lan dır ma ve

eva po ra tif so ğut ma yön tem le ri ni keş fe de rek se rin le me ye ça -

lış mış tır. Uy gar lı ğın ge li şi miy le bir lik te, ya şa mak ta ol du ğu muz

me kan la rın kon for stan dart la rı da yük sel miş ve ile ri tek no lo ji

ürü nü çe şit li ısıt ma ve so ğut ma sis tem le ri kul la nıl ma ya baş la -

mış tır. Bu sis tem ler sa ye sin de ar tık kon for şart la rı çok has sas

bir şe kil de sağ la na bil mek te ve in san fiz yo lo ji si nin fonk si yon la -

rı nı ra hat bir şe kil de ye ri ne ge ti re bil di ği or tam lar sağ la na bil -

mek tey di. An cak, kü çük bir ay rın tı var dı ki 20. Yüz yı lın son la -

rın dan iti ba ren kar şı mız da önem li bir prob lem ola rak du ra cak -

tı: Kon for şart la rı nı sağ la mak için kul la nı lan ge liş miş sis tem ler

ni hai ola rak fo sil ya kıt tü ket mek tey di!

Bu tür mo dern sis tem le rin yay gın laş ma sı ve dün ya nü fu su nun

hız la ar ta rak kon for şart la rı na ih ti yaç du yan in san sa yı sı da art -

tık ça, in san la rın ba rın mak için in şa et tik le ri me kan lar da bu

amaç la tü ke ti len ener ji mik ta rı da bir ül ke nin top lam ener ji tü ke -

ti mi nin %40 ‘ı ka dar bü yük bir ora na ulaş mış tır. İn sa noğ lu, bir

yan dan ken di ne sağ lık lı ya şam alan la rı ya rat ma ya ça lı şır ken, di -

ğer yan dan tü ket ti ği fo sil ya kıt lar so nu cu çev re ye sa lı nan CO2 ve

di ğer se ra gaz la rı ne de niy le çev re sağ lı ğı nı teh dit et me ye baş la -

mış tır. Bu çe liş ki li du ru mu aş mak ama cıy la ne ler ya pı la bi le ce ği ni

dü şün me ye baş la yan in sa noğ lu da ha az ener ji har ca ya rak ay ni

kon for şart la rı nı na sıl sağ la ya bi le ce ği ni araş tır ma ya baş la mış,

di ğer bir de yiş le “Ener ji Ve rim li li ği” kav ra mı nı keş fet miş tir.

Ge li nen bu nok ta da, ya şam alan la rı mı zı oluş tu ran bi na lar da

da ha az ener ji har ca ya rak kon for şart la rı nı sağ la ma nın en

önem li un su ru bi na la ra “Isı Ya lı tı mı” uy gu lan ma sı dır. Isı ya lı tı -

mı nın et ki si ni da ha iyi açık la ya bil mek için bir ben zet me ya pı la -

bi lir. Eni bo yu ve yük sek li ği 2’şer met re olan bir oda ele ala lım.

Di ğer yan dan ay nı bo yut lar da bir su de po su bu lun sun. Oda mı -

zın du var la rı (ba sit lik sağ la mak açı sın dan hiç pen ce re si ol ma dı -

ğı nı var sa yı yo ruz) 20 cm de lik li tuğ la dan ya pıl mış ve dış yü ze -

yin de de 3 cm ya lı tım kap lı ol sun. Oda nın dı şın da ki (dış or tam)

sı cak lığının 0°C ve oda içi sı cak lı ğın ise kon for şar tı, 25°C ol du -

ğu nu dü şü ne lim. Di ğer ta raf tan, de po muz ise ta ma men su do lu

ol sun fa kat de po nun al tın da su yun dı şa rı kaç tı ğı kü çük bir de lik

bu lun sun. De po (2x2x2= 8 m3 hac min de ve ta ma men do lu ol du -

ğu na gö re 2m su yük sek li ği bu lun mak ta dır). De po nun al tın da ki

de lik ten sa at te 1500 lt (1,5 m3) su kaç tı ğı nı dü şü nür sek, su se vi -

ye si ni ay nen ko ru ya bil mek için bi zim de mus luk tan de po ya sa at -

te 1500 lt su bes le me miz ge re ke cek tir. 

De po da ki de lik ten su ka çı şı na ben zer şe kil de, du var mal ze me le -

ri nin de ısıl ge çir gen lik de ğer le ri ne de niy le oda için den dış or ta -

ma ısı ka çak la rı ger çek leş mek te dir. Oda içi 25°C sı cak lık ta ol ma -

sı nı su se vi ye si ne ben ze tir sek; na sıl de po da ki su se vi ye si ni ko ru -

mak için de lik ten ka çan su ka dar mus luk tan bes le me miz ge re ki -

yor sa, oda için de ki sı cak lı ğın se vi ye si ni de 25°C’de tu ta bil me miz

için du var lar dan ka çan ısı mik ta rı ka dar oda ya ısı sağ la ma mız

(so ba, ka lo ri fer, v.b. sis tem ler le) ge rek mek te dir. Ak si tak dir de

da ha az su bes ler sek de po su se vi ye si nin dü şe ce ği gi bi, oda yı da -

ha az ısı tır sak oda sı cak lı ğı da dü şe cek tir. Aşa ğı da ki for mül le oda

sı cak lı ğı nı 25°C de ko ru ya bil mek için ne ka dar ısıt ma yap ma mız

ge rek ti ği ni he sap la ya bi li riz. Ba sit bir he sap la;

Burada A, toplam duvar yüzey alanı olmak üzere

(zemini ihmal ediyoruz),

A= 20 m2

K ise duvar toplam ›s› geçirgenli€ini temsil etmektedir.

İ



Oda ve dış or tam sı cak lık far kı 25 ol du ğu na gö re, oda sı cak lı ğı -

nı ko ru mak için oda ya ve ril me si ge rek li ısı mik ta rı:

Q= 373 W

Olarak hesaplanmaktadır.

Ve rim li lik kav ra mı nı te mel alan bir dü şün ce, mus luk tan da ha

az su bes le ye rek de po nun su se vi ye si ni ay nı dü zey de tut ma nın

müm kün ol du ğu nu söy le mek te dir. Bu nu sağ la ma nın tek ça re si

de po nun al tın da ki de li ği kü çült mek ten geç mek te dir. Bu sa ye de

mus luk tan sa at te bes le me miz ge rek li su mik ta rı nı ya rı ya rı ya

azalt ma mız müm kün ola cak tır. Bu du ru mun oda da ki kar şı lı ğı

ise Ya lı tım Ka lın lı ğı nı Art tır mak de mek tir. Ya lı tım ka lın lı ğı nı

art tı ra rak du va rın ısı ge çir gen li ği dü şü rül mek te (de po da ki de -

li ğin kü çül me si gi bi) böy le ce da ha az ısı kay bı ola ca ğın dan bi -

zim de da ha az ısıt ma yap ma mız ge re ke cek tir. Ni ha ye tin de

ısıt ma ama cıy la har ca dı ğı mız fo sil ya kıt mik ta rı da aza la cak tır.

Ba sit bir he sap la bu nu gör mek müm kün dür. Ya lı tım ka lın lı ğı nı

3 cm’den 6 cm‘ye çı kar dı ğı mı zı var sa ya rak ay ni he sa bı tek rar -

la ya lım:

A= 20 m2 du var top lam yü zey ala n›.

Bu du rum da oda s› cak l› €› n› ko ru mak için oda ya ve ril me si ge -

rek li ›s› mik ta r›:

Q= 239 W

ola rak he sap lan mak ta d›r.

Bu ra dan da gö rü le bi le ce €i gi bi ya l› t›m ka l›n l› €› ar t› r› la rak ›s›t ma

için har ca nan ener ji den %36 ta sar ruf sa€ la na bil mek te dir. Ya l› -

t›m mal ze me si nin ka l›n l› €› n› ar t›r mak ye ri ne tu€ la n›n ka l›n l› €› n›

ar t› ra rak ay n› ta sar ru fu sa€ la ma ya ça l›fl say d›k, tu€ la du var ka -

l›n l› €› n› 3 kat ar t›r ma m›z, ya ni 60 cm tu€ la du var in fla et me miz

ge re ke cek ti. Bu na kar fl›n ya l› t›m ka l›n l› €› n› 3 cm ar t›r mak ye ter li

ol mufl tur. Bu nu bafl l› ca se be bi, ›s› ya l› t›m mal ze me si nin tu€ la,

çi men to, s› va, bo ya gi bi mal ze me le re k› yas la çok da ha dü flük ›s›

ge çir gen li €i ne sa hip ol ma la r› d›r. So nuç ola rak, ya l› t›m mal ze -

me le ri nin 5-6 cm ka l›n l›k la sa€ la ya cak la r› ›s›t ma ener ji si ta sar -

ru fu nu bafl ka bir in fla at mal ze me siy le sa€ la ya bil mek için 3-4

kat da ha ka l›n mal ze me kul la n›l ma s› ge re kir, di €er bir de yifl le,

9-10 cm s› va (nor mal de 2-3 cm) , 50-60 cm tu€ la (nor mal de 20

cm) ve 6-7 cm ( nor mal de 1-2 mm) bo ya kul la n›l ma l› d›r.

Son ola rak söy le ne bi le cek tek söz; ya l› t›m, ya l› t›m mal ze me le -

riy le ya p›l ma l› d›r, her mal ze me nin bi na da ay r› bir fonk si yo nu

bu lun mak ta d›r. Bu mal ze me le rin as›l fonk si yon la r› d› fl›n da bafl -

ka mal ze me le rin fonk si yon la r› n› da sa€ la d› €› n› id di a et mek ya -

n›l t› c› d›r.
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MMOB Makine Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nin düzenlediği VI. Bakım

Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 30–31 Mayıs, 1 Haziran 2013 tarihlerinde

Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkez'inde düzenlendi.  İzocam da

etkinliğe standıyla katılarak; İzocam Taşyünü Prefabrik Boru, İzocam Camyünü

Prefabrik Boru, İzocamflex Boru, İzocam PEflex Boru, İzocam Vana Ceketi ve

Titreşim Sönümleyici ürünleri ile yer aldı. Ayrıca İzocam Tekiz Taşyünü Çatı ve

Cephe Paneli,Vana Ceketi, Prefabrik Klima Kanalı ve İzocam Manto Taşyünü Dış

Cephe Yalıtım Sistemi maketlerini sergileyerek uzman teknik kadrosu ile ziyaretçi-

leri ısı, ses, yangın yalıtımı malzemeleri, uygulamaları ve faydaları konularında bilgilendirdi, bakım aşamasında yalıtımın etkinliği-

nin ve yalıtım kalınlığının enerji tasarrufu ve malzeme korunumuna katkısına dikkat çekti. Etkinlikte, Bilimsel Araştırma Oturumları,

Teknolojik Araştırma Oturumları, Seminerler, Kurslar, Paneller, Forumlar aracılığıyla konusunda uzman olan kişi ve firmalar, aka-

demisyenler bilgi ve deneyimlerini aktardı. Ayrıca, kongrenin sergi boyutuyla da sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar ile işlet-

melerin bakım personellerinin buluşturulması amaçlandı.

T
İzocam, VI. Bakım Teknolojileri
Kongresi ve Sergisi’ne Katıldı

haber



9 Şubat 2013 tarihinde yapılan İZODER Olağan Genel

Kurul’un ardından belirlenen 11. Dönem Yönetim

Kurulu’nun  yol haritasını belirlemek ve yeni stratejiler

oluşturmak için 3-4 Mayıs 2013 tarihlerinde İZODER tarafın-

dan, Güral Sapanca Otel’de Arama Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya İZODER Yönetim Kurulu Üyelerinin yanı sıra İZO-

DER Komisyon başkan, başkan yardımcıları ve komisyon üye-

leri katılarak çalışmalara katkıda bulundular. Toplantının ilk

günü, 2011 yılında yapılan arama toplantısında belirlenen stra-

tejilerin yorumlanması ile başladı. Katılımcılar gruplara ayrıla-

rak bir önceki dönemde yapılan arama toplantısı sonuçlarını ve

stratejileri ele aldılar. İZODER’in Nitelikli Üye Sayısının

Arttırılması, Sektörel İlişkilerin Geliştirilmesi, İletişim

Faaliyetlerinin Arttırılarak Yalıtım Bilincinin Geliştirilmesi stra-

tejileri katılımcılar tarafından tartışıldı. Toplantının ikinci

gününde ilk gün yapılan çalışmaların sonuçları sunuldu ve İZO-

DER Anadolu temsilciliklerinin verilmesi ile ilgili görüş ve öne-

riler ele alındı. Moderatörlüğünü Sabancı Üniversitesi

Kurumsal Geliştirme Direktörü Salih Arıman’ın yaptığı Arama

Toplantısı’na katılan üyeler, toplantının çok faydalı olduğunu

ve son derece verimli sonuçlandığını dile getirdiler.

1

İZODER Arama Toplantısı
Sapanca’da Gerçekleştirildi

haber





Proje Adı : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Cevat Sayılı Sağlık Birimleri Fakültesi

Projenin Yeri : Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

Projeyi Hazırlayan

Mimari Ofis : Altındal Mimarlık Şevket Altındal

Proje Müteahhidi : Hürol Mim. Müh. Rest. İnş. Bil. Tic. Ltd. Şti

Koordinasyon : İnş. Müh. Mehmet Küçükkabak

Toplam İnşaat Alanı : 7.500 m2

Toplam Yalıtım Alanı : 7.700 m2

Temel, Perde ve Çatıda

Kullanılan Malzemeler : Bitümex Tango TG 300 Bitümlü Membran

Isı Yalıtımında Kullanılan

Malzemeler : 5 cm Kalınlığında DOW- Shapemate IB marka

XPS, 5 cm-Blue’safe Mavi Kale Paket Sistem

Satışı Yapan Bayi ve

Uygulamacı Firma : Proliner İzol./Murat Bulduk

i ma ri ta sa rı mı Al tın dal Mi mar lık ta ra fın dan

ha zır la nan ve ya pı mı Hü rol Mi mar lık ta ra -

fın dan ya pı lan Meh met Akif Er soy Üni ver -

si te si Ce vat Sa yı lı Sağ lık Bi rim le ri Fa kül te si, top lam

7,500 m2 in şa at ala nı na sa hip. Pro je nin dış cep he

du var la rın da ısı ya lı tı mı amaç lı, 2800 m2 5 cm DOW-

Sha pe ma te IB  mar ka eks trü de po lis tren mal ze me

(XPS) ter cih edil di. Se çi len ısı ya lı tım lev ha la rı yi ne

DOW’ın ürün por fo yün de yer alan po li üre tan esas lı

Ins ta Stik mar ka ya pış tı rı cı ile ya pış tı rı la rak ge rek

akus tik ge rek se ısı ya lı tı mı an la mın da, ısı ya lı tım lev -

ha la rı na  ek bir kat kı sağ lan ma sı he def len di. 

M

Kul la nı lan pa ket sis te min son ka tı ola rak Gre nart Mic ro ha -

zır renk li sı va ile son lan dı rı la cak. Pro je de 4.700 m2’lik kıs -

mın da ise 3 mm ka lın lı ğın da  Bi tü mex Tan go se ri si – 10 de re -

ce bi tüm lü mem bran ter cih edil di. Mar dav A.Ş Bur dur ba yi si

Pro li ner İzo las yon ta ra fın dan te mel ve per de su ya lı tı mı ger -

çek leş ti ri len pro je nin de va mın da dış cep he ısı ya lı tım mal ze -

me le ri sa tı şı ve uy gu la ma sı da plan la nı yor. Pro je, 2014 yı lın -

da ta mam la na cak.
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Gi riş
Dün ya da ol du ğu gi bi Tür ki ye’de de ener ji kul la nı mı nın
ve bu nun la bağ lan tı lı C02 emis yon la rı nın son 20 yıl lık
pe ri yot ta art tı ğı iz len mek te dir[1]. Tü ke ti len bu ener ji -

nin yak la şık %70’i it hal edil mek te ve bu oran git tik çe art mak -
ta dır[2]. Dün ya Ener ji Ra po ru’na gö re Tür ki ye’nin ener ji it ha la -
tı nın 2020’de % 78’e yük sel me si bek len mek te dir[3]. Ya pı ya -
şam dön gü sü nün (li fe-cycle) her aşa ma sın da ener ji kul la nıl -
mak ta dır. Worl dwatch Ens ti tü sü ve ri le ri ne gö re[4]; ya pı laş ma
fa ali yet le ri, her yıl kü re sel ola rak kul la nı lan ener ji nin % 40’ını
tü ket mek te dir. Tür ki ye’de de ya pı lar da ener ji tü ke ti mi ol duk ça
faz la dır.  Ko nut/ hiz met sek tö rü nün ener ji tü ke ti min de ki pa yı -
nın bü yük ol ma sı ve  bu ener ji nin ge nel ola rak fo sil kay nak lı ol -
ma sı bu yol la çok faz la çev re tah ri ba tı mey da na gel me si ne yol
aç mak ta, bu da ya pı sek tö rü ne bü yük so rum lu luk lar yük le mek -
te dir. 

Tür ki ye’de ener ji et kin li ği ile il gi li ola rak AB (Av ru pa Bir li ği) ye
gi riş sü re cin de 2007 yı lın da “Ener ji Ve rim li li ği Ya sa sı”nı ka bul
edil miş tir [5]. Bu çer çe ve de, 2010 yı lın da yü rür lü ğe gi ren ve bi -
na la rın ener ji ve rim li li ği ni art tır ma ya yö ne lik ola rak “Bi na lar da
Ener ji Per for man sı Yö net me li ği” ha zır lan mış tır [6]. Bu yö net -
me lik doğ rul tu sun da ön ce lik le ye ni ya pı lan bi na la ra “Ener ji
Kim lik Bel ge si” ka zan dı rıl ma sı he def len mek te dir. Ay rı ca ya pı -
lar da ısı ya lı tım ku ral la rı nın yer al dı ğı bir stan dart bu lun mak ta -
dır. İlk de fa Şu bat 1970’de “Bi na lar da Isı Et ki le rin den Ko run ma
Ku ral la rı” adıy la ha zır la nan ve ya yım la nan TS 825 stan dar dı
de ği şik za man lar da ye ni len miş ve en son ha liy le 22.05.2008
ta ri hin de yü rür lü ğe gir miş tir [7]. Mev cut ya sa ve yö net me lik le -
rin dı şın da Tür ki ye, ener ji so ru nuy la il gi li ola rak, se ra ga zı
emis yon la rı nın sı nır lan dı rıl ma sı na yö ne lik "İk lim De ği şik li ği
Çer çe ve Söz leş me si"’ne de 2004 yı lın da ta raf ol muş tur. Bu
dü zen le me le re gö re ener ji nin her sek tör de ol du ğu gi bi ya pı
sek tö rün de de ko run ma sı ve et kin kul la nıl ma sı ge rek mek te dir.
An cak bun la ra rağ men gü nü müz ya pı la rın da ener ji et kin li ği
sağ la ma ko nu sun da uy gu la ma lar ve de net le me ler he nüz ye -
ter li se vi ye de de ğil dir. Bu mev zu at la rın uy gu lan ma sıy la ye ni
in şa edi le cek ya pı lar da ener ji et kin li ği sağ la mak müm kün ola -
bi lir. An cak mev cut ya pı lar da ener ji ko ru nu muy la il gi li bir mev -
zu at ve yap tı rım bu lun ma mak ta dır. Bu ne den le ye ni ya pı lar da
ener ji et kin li ği ile il gi li ön lem ler alın sa bi le mev cut ya pı lar da bu
so run de vam et mek te dir. Çün kü Tür ki ye'de bu lu nan 13.5 mil -
yon ko nut ya pı sto ğu nun % 92' si ener ji et kin li ği ile il gi li mev -
zu at la ra gö re in şa edil me miş du rum da dır[1]. Bu ne den le mev -
cut ya pı sto ğu nun ener ji et kin li ği açı sın dan iyi leş ti ril me si, ül ke -

miz de top lam ener ji et kin li ği ni ar tır ma da ol duk ça önem li dir.
Bu nun için ya pı lar da ener ji tü ke ti mi ni et ki le yen fak tör le rin iyi
bi lin me si,  bun la ra gö re çö züm öne ri le ri üre til me si ve ener ji et -
kin li ği nin iyi leş ti ril me si ge rek mek te dir. Bu ça lış ma da Tür ki -
ye’de ki so run lar göz önü ne alı na rak mev cut ya pı lar da ener ji
et kin li ği ni ar tı ra cak uy gun yön tem le rin tar tı şıl ma sı amaç lan -
mak ta dır.

2. Ener ji Tü ke ti mi nin Olum suz Et ki le ri
Dün ya’da ener ji ih ti ya cı nın önem li bir bö lü mü nü kar şı la mak ta
olan fo sil ya kıt la rın re zerv le ri hız la tü ken mek te dir. Bu yüz yı lın
ikin ci ya rı sın da pet rol ve do ğal gaz gi bi ba zı fo sil ya kıt la rın re -
zerv le ri nin so nu na ge li ne ce ği tah min edil mek te dir[8]. Do ğal
kay nak la rın tü ken me si ge le cek ne sil le rin ge rek si nim le ri ni kar -
şı la ya ma ma teh li ke si ni do ğur mak ta dır. Ener ji kul la nı mı nın çev -
re ye olum suz et ki le ri çok faz la dır. Fo sil ya kıt kul la nı mın dan
kay nak la nan se ra ga zı emis yon la rı, yer yü zün den yan sı yan
ışın la rı  yut mak su re tiy le ısın ma et ki si ya rat mak ta dır. Bu du -
rum kü re sel öl çek te, cid di en di şe ler ya ra tan kü re sel ik lim de ği -
şik lik le ri ne se bep ol mak ta dır [3].  Se ra gaz la rı di ye isim len di ri -
len Kar bon di ok sit (C02), Me tan (CH4), ve Klo rof lo ro kar bon la -
rın (CFCs), at mos fer de bi rik me ye de vem ede rek mik tar la rı nın
git tik çe art tı ğı ve önem li ik lim de ği şik lik le ri ne ön cü lük et tik le -
ri,  In ter go vern men tal Pa nel on Cli ma te Chan ge in de ğer len -
dir me ra po run da  bil di ril miş tir[9]. Tür ki ye’de  ener ji kay nak lı
fa ali yet le rin se ra gaz la rın da ki so rum lu luk pa yı %76,7’dir.
Ener ji kay nak lı CO2 emis yon la rı nın top lam CO2 için de ki pa yı
ise %81,5’dir [10].  

3. Ener ji Et kin li ği
Ener ji nin et kin kul la nı mı, ya şam dü ze yin den öz ve ri de bu lun -
mak sı zın, ka li te ve ve ri mi dü şür me den bir mal ve ya hiz met el -
de et mek için ge rek li olan ener ji mik ta rı nın azal tıl ma sı dır. Bir
ül ke nin ge liş miş lik dü ze yi ener ji açı sın dan iki te mel gös ter gey -
le iz le ne bi lir. Bun lar dan bi ri ki şi ba şı na ener ji tü ke ti mi, di ğe ri
ise ener ji yo ğun lu ğu dur. Ki şi ba şı na ener ji tü ke ti mi nin yük sek
ol ma sı, hem ül ke de ki eko no mik fa ali yet le rin can lı lı ğı nı, hem de
re fah dü ze yi nin yük sek li ği ni gös ter mek te dir. Ener ji yo ğun lu -
ğu nun dü şük lü ğü ise, ay nı mik tar ener jiy le da ha çok kat ma de -
ğer üre til me si ni sim ge ler. Bu du rum da bir ül ke de ener ji açı sın -
dan ge liş miş li ğin ide al şar tı, ki şi ba şı ener ji tü ke ti mi nin yük sek
ve ener ji yo ğun lu ğu nun dü şük ol ma sı dır. Tab lo da ba zı ül ke ler -
de ki şi ba şı na dü şen ener ji tü ke tim le ri ve ener ji yo ğun lu ğu ve -
ril miş tir (Tab lo 1) [8]. 

1.



Tablo 1 Bazı Ülkelerdeki Kişi Başına Enerji Tüketimleri (KEP)
ve Enerji Yoğunlukları (Ton Eşdeğer Petrol(TEP)/Bin $) [8].

Tab lo 1’de gö rül dü ğü gi bi ki şi ba şı na ener ji tü ke ti mi açı sın dan
ye ter li ge liş miş lik se vi ye si ne ula şa ma yan Tür ki ye’de ener ji yo -
ğun lu ğu açı sın dan da bir çok ül ke nin ge ri sin de ol du ğu göz len -
mek te dir. Dün ya Ban ka sı ve ri le ri ne gö re; Tür ki ye'nin ki şi ba şı -
na dü şen elek trik ener ji si tü ke ti mi dün ya ve OECD ül ke le ri or -
ta la ma sı nın ol duk ça al tın da kal mak ta dır. OECD  ül ke le ri or ta la -
ma sı 7800 kWh, dün ya or ta la ma sı 2 250 kWh, AB ül ke le ri or -
ta la ma sı 6 194 kWh olup Tür ki ye or ta la ma sı 1,656 kWH’dir [8].
Dün ya’n›n ener ji yo €un lu €u aç› s›n dan en ge lifl mifl ül ke si nin
Ja pon ya ol du €u gö rül mek te dir. AB ül ke le rin de çev re ve ya flam
ka li te si nin ge nel ola rak iyi lefl ti ril me si ni  amaç lar ken ay n› za -
man da sür dü rü le bi lir ge lifl me nin çev re sel bo yu tu nu da he def -
le yen Our fu tu re, our choi ce bafl l›k l› “6.AB Çev re Ey lem Prog -
ra m›n da (6th EU En vi ron ment Ac ti on Prog ram me” 2002 ) bi -
na ta sa r› m›, plan lan ma s› ve tek nik le rin de, ener ji ta sar ru fu nu
kap sa yan çev re ye du yar l› ön lem le rin ge lifl ti ril me si öne ril mek -
te dir [11].

3. Yap›larda Enerji Tüketimi
Yap›lar yaflam döngüleri boyunca, de€iflik aflamalarda ve de€i-
flik amaçlarla enerji tüketir; 

1. Yap› üretimi aflamas›nda, yap› malzemesi hammaddesinin
elde edilmesi, yap› malzeme, bileflen ve sistemin üretimi için
(embodied energy), malzemenin tafl›nmas› ve inflaat›n yap›m›
için, malzemenin üretildi€i yerden tafl›nmas› (grey energy) ve
yap›n›n infla edilmesi için enerji (induced energy),

2. Yap›n›n kullan›m› aflamas›nda ise kullan›c› için yap› içi gör-
sel, ›s›sal, iflitsel konfor koflullar› ile uygun iç hava kalitesinin
sa€lanmas›na yönelik (operating energy), ve yap›n›n bak›m,
onar›m, de€ifltirme, yenileme ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› için
enerji (operating energy) ,

3. Yap›n›n y›k›m› aflamas›nda, yap›n›n y›k›l›p enkaz›n›n kald›r›l-
mas› (demolition energy), yap› at›klar›n›n yok edilmesi, baz›
yap› malzemelerinin/bileflenlerinin geri kazan›lmas› veya geri
dönüflüm sürecine kat›lmas› ile yeniden kullan›lmas› için  (recy-
cling) enerji tüketilmektedir. 

Belirtilen yaflam boyu enerji tüketim miktarlar›, yap›lar›n çeflit-
li özelliklerine göre de€iflmektedir. Örne€in yap›n›n yap›m sis-
temi, fonksiyonu, biçimi, d›fl kabu€u oluflturan yap› malzemele-
rinin ve elemanlar›n çeflitli özellikleri ve ›s›sal performanslar›
yaflam döngüsü boyunca o yap›n›n toplam enerji tüketimini et-
kilemektedir. Bütün bu aflamalarda, ne miktarda ve hangi ne-
denlerle enerji kullan›ld›€› bilinirse, enerji kullan›m›n› azaltacak
ve verimini art›racak çözümleri üretmek daha kolay olacakt›r.
En fazla enerji tüketimi, yaklafl›k 50 y›ll›k zaman› kapsayan ko-
nutlar›n kullan›m aflamas›nda olmaktad›r. Bu aflamada, yap›
yaflam döngüsü boyunca tüketilen toplam enerjinin yaklafl›k %
85-95 i kullan›lmaktad›r[12].

4. Türkiye’de Mevcut Yap›larda Enerji
Tüketimi ile ‹lgili Sorunlar 
Türkiye’de yap› sektörü toplam enerji tüketimi içinde en büyük
grubunu oluflturmaktad›r. Bu nedenle Türkiye’de yap›larda
enerji tüketimini art›ran sorunlar›n ve nedenlerinin bilinmesi
enerji etkinli€ini art›rmak için çözüm üretmede yol gösterici
olacakt›r. Yap›larda enerji tüketimiyle ilgili sorunlar afla€›daki
bölümlerde aç›klanmaktad›r. 

4.1. Isı Ka yıp la rı
Yap›larda enerji tüketimini etkileyen sorunlar›n bafl›nda ›s›tma
ve so€utma yüklerinin fazla oluflu gelmektedir. Yap›larda tüke-
tilen toplam enerjinin % 80’i ›s›tma amac›yla kullan›lmakta-
d›r[13]. Yap› kabu€unda yeterli yal›t›m›n›n olmay›fl›, uygun mal-
zeme kullan›lmamas›, pencere sistemlerinde enerji etkinli€ine
dikkat edilmemesi gibi nedenlerden dolay› yap›da ›s› kay›plar›
olmakta bu da enerji tüketimini art›rmaktad›r.

Du var lar la il gi li so run lar: Yap› kabu€unun (d›fl duvar, çat›, ze-
min ve pencere) yeterli ›s› geçirimlilik direncine sahip olmama-
s› ›s› kay›plar›na neden olmaktad›r. Is›sal direncin büyütülmesi,
yap› elemanlar›n›n daha kal›n yap›lmas›n› veya ›s› iletim katsa-
y›s› daha küçük yap› malzemesi kullan›lmas›n› gerektirmekte-
dir. Türkiye’de duvarlardan oluflan enerji kayb› (69 J/m2), tav-
siye edilen maksimum enerji tüketiminin (50 J/m2) üzerinde-
dir [14].  Is› yal›t›ms›z d›fl duvarda, malzemenin ›s› iletkenlik kat-
say›s›na ba€l› olarak ›s› kay›plar› olmakta, bu da ›s›nma enerji
miktar›n› art›rarak yap›n›n enerji etkinli€ini olumsuz etkile-
mektedir. 

Ça tı lar la İl gi li So run lar: Yap›lardaki ›s› kay›plar›n›n önemli bir
bölümü çat›larda oluflmaktad›r. Bu nedenle yap›lar›n ›s›tma ve
so€utma yüklerini azaltmak için yap›n›n bulundu€u iklime göre
çat›larda ›s› kazanç ve kay›plar›n› önlemek gerekmektedir. Tür-
kiye’de D‹E (Devlet ‹statistik Enstitüsü) taraf›ndan,  yap›larda
enerji tüketimi ile ilgili yap›lan bir çal›flmada, çeflitli co€rafi böl-
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gelerden seçilmifl 9 il merkezinin (Samsun, Erzurum, Gazian-
tep, Konya, Ankara, Kocaeli, ‹stanbul, ‹zmir, Antalya) enerji tü-
ketim e€ilimleri belirlenmifltir. Bu çal›flmaya göre konutlar›n
ancak %10.2’ sinin çat›s›nda ›s› yal›t›m› bulunmaktad›r [15].  Bu
da ülkemizde yap›larda ›s› kay›plar›nda çat›lar›n önemli bir rol
oynad›€›n› ortaya koymaktad›r. 

Pen ce re ler le İl gi li So run lar: Pencereler yap›larda do€al ›fl›k, d›fl
ortam ile görsel iliflki ve do€al havaland›rma sa€lamak gibi ifl-
levlerden baflka yap›lar›n ›s›sal performanslar›n› da önemli öl-
çüde etkilemektedir. Bu ifllevlerine ba€l› olarak yap› içi konfo-
runun oluflmas›nda da etkili olurlar. Çünkü pencereler yap›la-
r›n istenmeyen ›s› kay›plar› ve kazançlar›n›n en çok oldu€u ya-
p› elemanlar›d›r. Türkiye’de so€uk iklimlerdeki yap›larda pen-
cere sistemlerinin enerji performanslar› ile ilgili yap›lan bir ça-
l›flmada, örnek bir binadaki ›s› kay›plar›n›n % 15-25’in pencere-
lerden kaynakland›€› tespit edilmifltir[16]. Pencerelerin ›s›sal
performanslar›n› kullan›lan cam özellikleri önemli ölçüde belir-
lemektedir. D‹E’ in Türkiye’deki konutlar›n pencerelerinde kul-
lan›lan cam tipleri üzerinde yapm›fl oldu€u bir çal›flmaya göre
[15], konutlar›n % 87'sinde tek cam, % 9'unda çift cam, %
4'ünde ›s› yal›t›ml› çift cam kullan›ld›€› görülmüfltür. Pencere-
lerde kullan›lan do€rama türü de ›s› kay›plar›n›n oluflumunda
etkili olmaktad›r. Yine D‹E taraf›ndan yap›lan çal›flmaya göre,
Türkiye’deki konutlar›n  % 91'inde ahflap do€rama, % 6's›nda
PVC do€rama, % 3'ünde alüminyum do€rama kullan›ld›€› gö-
rülmüfltür[15]. Bu araflt›rmalar Türkiye’deki yap›lar›n pencere
cam ve do€ramalar›nda önemli enerji kay›plar›n›n oldu€unu
göstermektedir. 

4.2. Gü neş Ener ji sin den Ye te rin ce Ya rar la nıl ma ma sı
Ya pı lar da ener ji ta sar ru fu sağ la ma nın et ki li yön tem le rin den
bi ri de, sı nır lı kay nak lar ye ri ne ye ni le ne bi lir kay nak lar dan el de
edi len ener ji yi kul lan mak tır. Bu şe kil de hem tü ke ne bi lir kay -
nak lar ko ru na rak ge le cek ne sil le rin de kul la nı mı na ola nak sağ -
lan mak ta, hem de çev re sel de ğer le re za rar ve ril me mek te dir.
Çün kü, bu tür ener ji le rin kul la nı mı nın do ğa ve in san sağ lı ğı
üze rin de olum suz bir et ki si yok tur. Ya pı lar için son suz bir
ener ji kay na ğı olan gü neş ten ya rar lan mak ise ya pı lar için çok
uy gun  ol mak ta dır. Özel lik le gü neş ten pa sif yön tem ler le ya rar -
lan mak için sa de ce ya pı nın mal ze me ve ele man la rı kul la nıl -
mak ta dır. An cak, gü neş len me açı sın dan dün ya da uy gun bir ko -
num da olan Tür ki ye’de bu na yö ne lik uy gu la ma lar yay gın de ğil -
dir. Eİ E  (Ener ji Kay nak la rı Etüt Da ire si Baş kan lı ğı) ta ra fın dan
ya pı lan ça lış ma ya gö re [17]. Tür ki ye'nin or ta la ma yıl lık top lam
gü neş len me sü re si 2640 sa at (gün lük top lam 7,2 sa at), or ta la -
ma top lam ışı nım şid de ti 1311 kWh/m2-yıl  (gün lük top lam 3,6
kWh/m2) ol du ğu tes pit edil miş tir. 

5. Mev cut  Ya pı lar da Ener ji Et kin li ği nin
İyi leş ti ril me si
Ener ji nin et kin kul la nı mı ile sağ la na cak ener ji ta sar ru fu da ha
ucu za el de edi le bi len bir ener ji kay na ğı gi bi dü şü nü le bi lir. Dün -
ya da ve Tür ki ye’de ya pı lar da tü ke ti len ener ji mik ta rı çok ol du -
ğu için bu alan da sağ la na cak ener ji et kin li ği önem li ol mak ta dır.

Tür ki ye’de ya pı lar da ener ji et kin li ği için ba zı dü zen le me ler bu -
lun mak ta dır[7]. An cak bun lar es ki mev cut ya pı lar için ye ter li
se vi ye de de ğil dir. Bu ne den le mev cut ya pı sto ğu nun ener ji et -
kin amaç lı  iyi leş ti ril me si ener ji ta sar ru fu nun sağ lan ma sın da
önem li bir et ken dir. Aşa ğı da ki bö lüm ler de mev cut ya pı lar da
ener ji et kin li ği ni iyi leş tir me ye yö ne lik öne ri ler su nul mak ta dır. 

5.1. Isı Ya lı tı mı Ya pıl ma sı
Tür ki ye’de 1970 yı lın da ya yın la nan ve çe şit li yıl lar da ye ni le ne -
rek en son ha li ni 1998 yı lın da alan “TS 825 Bi na lar da Isı Ya lı -
tım Ku ral la rı Stan dar dı”nda, ye ni pro je ler için stan dart la ra uy -
gun mal ze me ler, uy gun de tay çö züm le ri ve op ti mum ka lın lık ta
ısı ya lı tım mal ze me le ri öne ril mek te dir. Bun la rın uy gu lan ma sıy -
la ya pı lar da ener ji ko ru nu mu sağ lan mak ta dır. An cak bu stan -
dart sa de ce ye ni in şa edi le cek ya pı la rı kap sa dı ğı için 1998 yı -
lın dan ön ce in şa edi len ya pı lar ısı ya lı tı mı açı sın dan uy gun du -
rum da de ğil dir ve bun lar da ener ji ka yıp la rı de vam et mek te dir.
Ül ke ça pın da et ki li bir ener ji ko ru nu mu için ye ni ya pı lar la bir -
lik te mev cut ya pı sto ğu nun da ısı ka yıp la rı nın azal tıl ma sı ge -
rek mek te dir. Bu nun için ya pı in şa edi lir ken ya lı tı mın ya pıl ma dı -
ğı ve bu ne den le ısı ka yıp la rı nın ol du ğu yer le re stan dart la ra
uy gun ısı ya lı tı mı ya pıl ma lı dır. Ör ne ğin ya pı ka bu ğu nun (du var,
ça tı, dö şe me) dı şa rı dan ısı ya lı tım mal ze me le riy le kap lan ma sı,
ısı ka yıp la rı nı azal ta rak ya pı nın ener ji et kin li ği ni önem li öl çü de
iyi leş ti re bi lir. Tür ki ye’de bu ko nu da bi linç len me art mak ta ve
kul la nı cı la rın son ra dan ken di ev le ri nin ısı ya lı tı mı nı yap tır ma la -
rı git tik çe ya yıl mak ta dır. EU RI MA (Eu ro pe an In su la ti on Ma nu -
fac tu rers  As so ci ati on) Ara lık 2002 ta ri hin de yap tır dı ğı bir
araş tır ma da, Av ru pa’da yal nız ca 1974'ten ön ce ya pı lan ko nut -
la ra ısı ya lı tı mı ya pıl ma sıy la, tüm ko nut sek tö rü nün ısıt ma gi -
der le rin den yak la şık % 35 ta sar ruf sağ la na bi le ce ği he sap lan -
mış tır[18]. Tür ki ye’de de mev cut ya pı lar da ya pı la cak uy gun ya -
lı tım lar la ısıt ma için har ca na cak ener ji mik ta rı yak la şık % 60
ora nın da azal tı la bi lir [19].  

5.2. Pen ce re le rin İyi leş ti ril me si 
Tür ki ye’de ısı ka yıp la rı en çok pen ce re ler den ol mak ta dır. Bu
ne den le ener ji et kin li ği açı sın dan mev cut ya pı lar da pen ce re le -
rin ener ji et kin doğ ra ma ve cam tür le riy le de ğiş ti ril me si ya rar lı
bir yön tem dir. Ener ji et kin pen ce re ler ile da ha az ısı kay bı, da -
ha az ha va sı zın tı sı, ısı ka zanç la rı nın kon tro lü ve kon dan sas yo -
nu en aza in dir mek müm kün ola bil mek te dir. Böy le yük sek per -
for mans lı pen ce re le rin cam yü zey ala nı bü yü se bi le ya pı nın
top lam ener ji tü ke ti mi faz la art ma mak ta dır. Ener ji et kin pen -
ce re le rin kul la nıl ma sıy la ısıt ma ve so ğut ma ma li yet le ri de yak -
la şık % 40 ora nın da aza la bil mek te dir[20]. 

5.3. Gü neş Ener ji si Kul la nıl ma sı
Bir çok Av ru pa ül ke sin de ya pı lar da gü neş ener ji si kul la nıl ma sı
için dev let teş vik le ri bu lun mak ta ve gü neş ener ji si nin top lam
ener ji kul la nı mı için de ki pa yı git tik çe art mak ta dır. Gü neş len me
açı sın dan dün ya da uy gun bir ko num da bu lu nan Tür ki ye’de ise
ya pı lar da gü neş ener ji sin den da ha çok sı cak su el de et mek için
ya rar la nıl mak ta dır. Ko nut la rın % 13.8’in de bu amaç la gü neş
ko lek tö rü bu lun mak ta dır[21]. An cak gü neş ener ji sin den pa sif
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sis tem ler ara cı lı ğıy la ısıt ma ve so ğut ma için ya rar lan ma ya yö -
ne lik uy gu la ma lar yay gın de ğil dir. Bu ne den le bu yön de ge liş -
miş sis tem le rin bi na la ra en teg re edil me si ener ji et kin li ği açı -
sın dan önem li ol mak ta dır. Açık bal kon la rın ge liş ti ril miş cam
sis tem le riy le ka pa tıl ma sı da ya pı da gü neş evi et ki si ya pa rak
onun pa sif ola rak ısı tıl ma sı na kat kı da bu lu na bi lir. An cak bu ra -
da son ra dan ya pı la cak dü zen le me le rin ya pı sı nın gö rün tü sü nü
boz ma dan ya pıl ma sı ge rek mek te dir.

5.4. Mev cut Ya pı la ra Yö ne lik Mev zu at la rın ve Ya sal
Dü zen le me le rin Uy gu lan ma sı
Ül ke miz de 2007 yı lın da ka bul edi len "Ener ji Ve rim li li ği Ya sa -
sı"[5] ve bu çer çe ve de ha zır la na rak 2010 yı lın da yü rür lü ğe gi -
ren “Bi na lar da Ener ji Per for man sı Yö net me li ği” [6],  da ha çok
ye ni ya pı lar için ku ral lar or ta ya koy mak ta, mev cut ya pı la rın
ener ji et kin li ği ni ar tı rı cı uy gu la ma lar için ye ter siz kal mak ta dır.
Bu mev zu at, ye ni ya pı la cak bi na lar da zo run lu kıl dı ğı uy gu la -
ma la rın mev cut ya pı lar da an cak, esas lı ta mir, ta dil ve ek le me
ya pıl ma du rum la rın da uy gu lan ma sı nı zo run lu kıl mak ta dır. Bu
yö net me lik te ay rı ca, ya pı la rın ener ji et kin li ği ni ar tır ma da
önem li olan "Ener ji Kim lik Bel ge si" nin ön ce lik le 2010  yı lın dan
iti ba ren ye ni ya pı lan bi na la ra uy gu lan ma sı nı ön gö rür ken,
mev cut ya pı lar  için bu uy gu la ma 2017 yı lı na uza tıl mış tır. Oy sa
ön ce lik le, ya pı sto ğu teş kil eden bü yük mik tar da ki mev cut ya -
pı lar da ener ji et kin li ği nin ar tı rıl ma sı top lam ener ji ko ru nu mun -
da da ha et ki li ola cak tır. Bi na lar da ener ji et kin li ği sağ la ma da et -
ki li olan ve 14 Ha zi ran 2000 ta ri hin den iti ba ren uy gu lan ma sı
zo run lu olan TS 825 " Bi na lar da Isı Ya lı tı mı Ku ral la rı" [7] s tan -
dar tı da ye ni ya pı la cak ya pı la rı kap sa mak ta dır. “Bi na lar da
Ener ji Per for man sı Yö net me li ği”[6]nde, mev cut bi na lar la il gi li
ta ma m›n da ve ya ba €›m s›z bö lüm le rin de ya p› la cak olan esas l›
ta mir, ta dil ve ek le me ler de ki uy gu la ma ya p› la cak olan bö lüm -
ler için, TS 825 stan dar d› n›n uy gu la na rak ›s›t ma de re ce gün
böl ge le ri ne gö re ta n›m lan m›fl tav si ye edi len ›s›l ge çir gen lik
kat sa y› la r› na eflit ve ya da ha kü çük ol du €u nun gös te ril me si ni
öner mek te, bu nun d› fl›n da yap t› r› m› ol ma mak ta d›r. Bu ne den -
ler le mev cut ya p› lar da ener ji kul la n› m› n› azal ta cak uy gu la ma -
la ra da ha faz la yer ve ren dü zen le me le rin ya p› la rak et kin bir
fle kil de uy gu lan ma s› önem li ol mak ta d›r. Çin’de 1986 y› l›n da bu
amaç la dü zen le nen bir yö net me lik le 1980-1981 y›l la r› ara s›n da
ya p›l m›fl mev cut ya p› lar da ›s›t ma ener ji si tü ke ti mi % 30 ora -
n›n da azal t›l m›fl t›r. Yi ne bu ül ke de 1995 y› l›n da ya p› lan re viz -
yon la da tü ke ti len ener ji nin % 50 ora n›n da azal t›l ma s› he def -
len mifl tir [22].
Ay r› ca, tüm ge lifl mifl ül ke ler de ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la r› na
e€i lim söz ko nu su dur. Gü nefl ve rüz gar gi bi ye ni le ne bi lir ener ji
kay nak la r› aç› s›n dan Tür ki ye’nin önem li bir po tan si ye li ol du €u
bi lin mek te dir. Bu ne den le ya p› lar da ye ni le ne bi lir ener ji kul la -
n›l ma s› n› ko lay lafl t› ra cak ve tefl vik ede cek yö net me lik ve stan -
dart la r›n da ha z›r lan ma s› ge rek li dir. “Bi na lar da Ener ji Per for -
man s› Yö net me li €i’n de (MAD DE 7– (1)), "Bi na la r›n mi ma ri ta sa -
r› m›n da, imar ve ada/par sel du ru mu dik ka te al› na rak ›s›t ma,
so €ut ma, do €al ha va lan d›r ma, ay d›n lat ma ih ti ya c› as ga ri se vi -
ye de tu tu lur, gü nefl, nem ve rüz gar et ki si de dik ka te al› na rak,
do €al ›s›t ma, so €ut ma, ha va lan d›r ma ve ay d›n lat ma im kan la -

r›n dan aza mi de re ce de ya rar la n› l›r" ifa de si bu lun mak ta d›r. An -
cak bu tav si ye ni te li €in de kal mak ta olup yap t› r› m› bu lun ma -
mak ta d›r.

5.5. Ma li Teş vik le rin Sağ lan ma sı
Bir çok ül ke de mev cut ya p› lar da ener ji et kin li €i ni tefl vik et mek
ama c›y la ma li tefl vik ler bu lun mak ta d›r. Avus tur ya ve Bel çi -
ka’da hü kü met ler, ya p› lar da ›s› ya l› t› m› n› iyi lefl tir mek ama c›y la
süb van si yon uy gu la mak ta d›r. Da ni mar ka, ‹n gil te re ve ‹r lan -
da’da ise dü flük ge lir li kim se le re otur duk la r› ko nut lar da ener ji
et kin li €i ted bir le ri ni uy gu la ya bil me le ri için ma li des tek ve ril -
mek te dir[8]. Tür ki ye’de de, ener ji et kin li €i ni tefl vik ede cek bu
tür tefl vik le rin bafl la ma s› mev cut ya p› lar da ener ji et kin uy gu la -
ma la r› ar t› r› la bi lir. Ör ne €in, ya p› n›n ener ji s› n› f› na gö re ver gi -
ler de in di rim ler ola bi lir ve ener ji ko ru nu mu amaç l› uy gu la ma -
lar için ucuz kre di ler dev let ta ra f›n dan kul la n› c› ya sa€ la na bi lir.

5.6.Ya pı sal ve Ku rum sal Dü zen le me ler
Ya p› lar da ener ji ta sar ru fu na yö ne lik ça l›fl ma lar da ye rel yö ne -
tim le re de önem li öl çü de so rum lu luk düfl mek te dir. Ya p› lar da
ener ji ko nu sun da ki uy gu la ma la r›n de ne ti mi ye rel yö ne tim le rin
yet ki ve so rum lu lu €un da ve bu ko nu da ye tifl mifl ve de ne yim li
per so nel ara c› l› €› ile ya p› la bi lir. Ye rel yö ne tim le rin bu gö rev le -
ri ye ri ne ge tir me de ki ba fla r› s› Ba kan l›k lar ca iz len me li dir. Ay r› -
ca Be le di ye ler, ya p› lar da ener ji kul la n› m› ko nu sun da Ener ji ve
Ta bii Kay nak lar Ba kan l› €›, Çev re Ba kan l› €›, Sa€ l›k Ba kan l› €›
bafl ta ol mak üze re çe flit li ku ru lufl lar la ifl bir li €i ya pa rak stra te ji -
ler ge lifl tir me li dir ler. Av ru pa Bir li €i’ne ka t›l ma gi ri flim le rin de
bu lu nan Tür ki ye ener ji ve çev re ko nu sun da bir çok ku rum ve
ku ru lu flun üye si dir. Ener ji ve çev re ko nu sun da ki arafl t›r ma lar -
da d›fl des te €in öne mi bi lin mek te dir. Bu ne den le ulus lar ara s›
ku rum ve ku ru lufl lar ile de ifl bir li €i nin art t› r›l ma s› ve ulus lar
ara s› kay nak la r›n arafl t› r›l ma s› ve kul la n›l ma s› ge rek mek te dir.

Sonuç
Tür ki ye’de ki ya p› lar da ener ji tü ke ti mi ni et ki le yen so run la r›n
ba fl›n da ›s›t ma ve so €ut ma yük le ri nin faz la olu flu gel mek te dir.
Ya p› ka bu €un da ye ter li ya l› t› m›n ya p›l ma y› fl›, ›s› sal özel lik le ri
aç› s›n dan uy gun ol ma yan mal ze me le rin kul la n› l› fl›, pen ce re ler -
de ›s› ka y›p ve ka zanç la r› n›n dik ka te al›n ma y› fl› gi bi ne den ler le
›s› ka y›p la r› ol mak ta, bu da ener ji tü ke ti mi ni ar t›r mak ta d›r.
Co€ ra fi ko nu mu uy gun ol ma s› na ra€ men gü nefl ener ji sin den
de ye te ri ka dar ya rar la n›l ma mak ta d›r. Ya p› la r›n ta sa r› m›n da
ik lim ve ri le ri nin dik ka te al›n ma ma s› da ener ji tü ke ti mi ni ar t› ran
ne den ler den dir. Tür ki ye’de ki ya p› lar da ener ji nin et kin kul la n›l -
ma s› için al› na cak ön lem le rin ba fl›n da ya p› la r›n ›s›t ma ve so -
€ut ma yük le ri nin dü flü rül me si gel mek te dir. Bu nun için ›s› ka -
y›p la r› n›n ön len me si ve gü nefl ener ji sin den ya rar la n›l ma s› en
uy gun yön tem ol mak ta d›r. Bun la r›n ta sa r›m c› lar ve kul la n› c› lar
ta ra f›n dan be nim sen me si ne yö ne lik ma li tefl vik le rin ya p›l ma s›
et ki li ola cak t›r. Özel lik le mev cut ya p› sto €u nun ener ji et kin li €i -
ni iyi lefl tir mek için ye ni ya sal dü zen le me ler ve yap t› r›m la r›n
ya p›l ma s› da önem li gö rül mek te dir. 
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Faruk Bilal
İnşaat Müh. 

Himerpa A.Ş. Soğuk Hatlarda Yalıtım 
e si sat lar da, bi na la rın ısı tıl ma sı ve so ğu tul ma sı ama -

cıy la ener ji ta sar ru fu için çe şit li ya lı tım mal ze me le ri

kul la nıl mak ta dır. Bu ma ka le de so ğut ma hat la rı na yö -

ne lik ya pı lan ısı ya lı tı mı in ce len mek te dir. So ğut ma

hat la rın da ısı ya lı tı mı ya pıl ma sı ha lin de ısı ka zan cı en gel le nir -

ken ola sı yo ğuş ma da ön len mek te dir. 

So ğut ma sis te min de ya lı tım ya pıl ma sı nın ne de ni: Isı tıl mış 0ºC

ve üze rin de ki sı cak or tam lar dan ge çen bo ru ve ekip man lar da

ön ce lik le ter le me ve kon dan sas yon (yo ğuş ma) gö rül me si, eğer

0ºC’nin al tın da bir or tam ve ya akış kan ta şı yı cı lar ile na kil ya pı -

lı yor sa, sı cak ma hal ge çiş le rin de bo ru ve ekip man lar da buz lan -

ma oluş ma sı nı en gel le mek tir. Buz lan ma nın baş la ma sı ama cın

dı şın da ki ma hal ler de ge rek ener ji kay bı ge rek se so ğut ma per -

for man sı nın düş me si ne, so ğut ma için kul la nı lan kom pre sör,

chil ler ve elek trik mo tor la rı nın da ha çok ça lış ma sı na, is te ni len

ve ri min ye ter li za man da el de edi le me me si ne se bep ol mak ta dır. 

Yo ğuş ma, ısı ya lı tı mı nın ka lın lı ğı ye ter siz ise ısı ya lı tı mı nın yü -

ze yin de, ısı ya lı tım mal ze me si nin bu har di füz yon kat sa yı sı ye -

ter siz ve bu har ge çi şi ni en gel le ye cek ön lem ler alın maz sa ya lı -

tı mın için de ger çek leş mek te dir. Yo ğuş ma nın ol ma ma sı için

yük sek su bu ha rı di füz yon di renç kat sa yı sı doğ ru ısı ya lı tım

mal ze me si se çil me li, yo ğuş ma ve ısı kay bı na kar şı he sap lan mış

doğ ru ka lın lık ta ya lı tım mal ze me si kul la nıl ma lı dır. Ay rı ca ısı

köp rü le ri ne de dik kat edil me li dir. Hat ta ki yo ğuş ma nın ön len -

me si ile bo ru ve ka nal la rın ko roz yon dan çü rü me si nin de önü -

ne ge çil miş olu nur.

So ğuk hat lar da, eğer or tam hat tan da ha sı cak sa yo ğuş ma ya

kar şı açık gö ze nek li ya lı tım mal ze me le rin de (cam yü nü, taş yü -

nü) bu har ke si ci kul la nıl ma lı dır. Ka pa lı gö ze nek li mal ze me ler -

de (po li eti len, kau çuk kö pü ğü ) bu har ke si ci ye ih ti yaç yok tur.

Yal nız ko roz yo nu en gel le mek için mal ze me nin su bu ha rı di füz -

yon kat sa yı sı ve ka lın lı ğı he sap la na rak se çil me li dir. Hat lar da ki

va na ve ar ma tür ler de ya lı tıl ma lı dır.  

Bu har Ke si ci ler  

Hat tın Sı cak lı ğı (so ğuk yü zey)    Ba ri ye rin bu har ge çir gen lik di renç le ri

So ğuk hat lar da kul la -
nı lan ya lı tım mal ze me -
le ri ve da ya na bil di ği sı -
cak lık de re ce le ri:
Cam kö pü €ü (-260°C), man tar

(-180°C), cam yü nü ve i€ ne len -

mifl cam yü nü (-50 °C), elas to -

me rik kau çuk kö pü €ü

(-200°C),  per lit (-250°C), fe -

no lik kö pük (-180°C), po li eti -

len kö pü €ü (-50°C), po li izo si -

ya nu rat (-180°C), po lip ro pi len

(-40 °C), EPS (-180 °C), XPS

(-60°C), sert po li üre tan

(-180°C), tafl yü nü (-50°C),

gen lefl ti ril mifl sen te tik kau çuk

(-50°C), ri jit po li üre tan kö pük

(-180°C)

So ğuk hat lar akış kan sı cak lı ğı +6 °C’den dü şük
olan hat lar dır:
1. 42,8ºF (6°C), 32ºF(0°C) ara sı – So ğuk ve ya so ğut ma su yu

(Cold or chil led wa ter) 

2. 31ºF (-0,5°C), -39ºF

(-39,4°C) ara sı – Glil kol ve ya so ğut ma

(Ref ri ge ra ti on or glycol) 

3. -40ºF (-40°C), -100ºF

(-73,3°C) ara sı - So ğuk tuz lu su (Ref ri ge ra ti on or bri ne )

4. -101ºF(-73,9°C), -450ºF (-267,8°C) ara sı - Kri yo je nik   

So nuç 
Bi rim sı cak lık kay bı nı ya da ka zan cı nı to la re et mek için ya pı lan

ener ji har ca ma la rı so ğut ma da ısıt ma ya kı yas la çok da ha yük -

sek se vi ye de ol du ğun dan, so ğuk hat la rın ya lı tı mı na son de re -

ce önem ve ril me li dir. So ğut ma için ya pı lan ya lı tım, ön ce lik le

yo ğuş ma ya şan ma dan sis te min sağ lık lı ça lış ma sı açı sın dan

önem li dir. Sağ lık lı ça lış ma yan bir sis te min is te ni len ve rim de

so ğut ma yap ma sı müm kün ol ma dı ğı gi bi bo ru hat tı nın ta ma -

men de ğiş me si de ge re ke bi lir.

Kay nak lar: Te si sat Ya l› t› m› / Ti mur Diz, So €uk Hat Ya l› t› m›n da Elas -

to me rik Kau çuk Kö pü €ü /  Ali Tür ker, So €uk Hat la r›n Ya l› t› m› / M.En -

gin Ak, ‹TO / So €ut ma Ya l› t› m› 

T
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or tam sı cak lı ğı +10°C (dry bulb) TIA SA





Sevgül Keskin
BASF

Enerji Verimliliğinde
Kilit Nokta Yalıtım

ina lar ha ya tı mı zın mer ke zin de yer alı yor. Bir bi na nın

ta sa rı mı, gö rü nü mü ve tek nik ya pı sı sa de ce ya şam

tar zı mı zı et ki le mek le kal mı yor; ay nı za man da kon for lu

bir or tam için ge rek li olan ener ji nin ne ka da rı nın ısıt ma, so ğut -

ma ve ya ha va lan dır ma için har can dı ğı nı da gös te ri yor. 2010 yı -

lı ra kam la rı na gö re ül ke miz de tü ke ti len ener ji nin %32’si bi na

ve hiz met ler sek tö rün de kul la nı lır ken, bu ener ji nin de %70-

80’lik bir kıs mı ısın ma, sı cak su üre ti mi ve so ğut ma amaç lı kul -

la nı lı yor. Tür ki ye 4 fark lı ik li min ya şan dı ğı bir ül ke ol ma sı na

rağ men, özel lik le son yıl lar da ya şa nan kü re sel ısın ma ne de niy -

le yaz ay la rın da so ğut ma ih ti ya cı hız la ar tış gös te ri yor. So ğut -

ma ih ti ya cı için har ca nan ener ji mik ta rı nın ısıt ma ih ti ya cı na gö -

re 3-6 kat da ha faz la ol du ğu gö rü lü yor. Bi na için alı nan ön lem -

ler ile, hem so ğut ma hem de ısın ma için ge rek li olan ener ji den

ta sar ruf edi le bi li yor. Bu ko nu da alı na bi le cek baş lı ca ön lem ise

ısı ya lı tı mı. Ül ke miz de ısı ya lı tı mı nın so ğu ğa kar şı ol du ğu al gı sı

yay gın ol sa da, ısı ya lı tı mı dış or tam da ki yük sek sı cak lık la rın bi -

na içe ri si ne nü fuz et me si ne en gel ola rak so ğut ma için ge rek li

ener ji den de ta sar ruf sağ lı yor. Tür ki ye’de ki 20 mil yon ya pı

sto ğu nun yak la şık %85’inin ısı ya lı tı mı nın ol ma ma sı, ül ke miz -

de ki ener ji ta sar ru fu po tan si ye li ni de or ta ya ko yu yor. 1 Ocak

2011 iti ba rıy la yü rür lü ğe gi ren ‘Bi na lar da Ener ji Per for man sı

Yö net me li ği’ ile ye ni in şa edi le cek bi na lar da Ener ji Kim lik Bel -

ge si alın ma sı ve ener ji tü ke ti min de alt li mit (C sı nı fı) uy gu la ma -

sı zo run lu kı lı nır ken, var olan bi na lar dan da 2017 yı lın da ka dar

Ener ji Kim lik Bel ge le ri’ni al ma la rı bek le ni yor.

Bi na lar da Ener ji Ve rim li li ği ko nu sun da atı lan adım lar her ne

ka dar olum lu ol sa da, Av ru pa’da ki ben zer uy gu la ma la ra gö re

ye ter siz ka lı yor. Bu gün Al man ya, İn gil te re, Ame ri ka gi bi ge liş -

miş ül ke ler de sı fır ener ji li / sı fır emis yon lu bi na lar, pa sif ev ler

(<1,5 lt/m2) di zayn edi lip, mil li he def ler ko nu lu yor. Sür dü rü le bi -

lir lik sağ la ma ya ça lı şan in şa at sek tö rü ise; LE ED ve BREE AM

gi bi ulus la ra ra sı ta nı nır lı ğı olan ser ti fi ka stan dart la rı oluş tu ru -

yor. Öte yan dan Tür ki ye’de ge rek li ısı ya lı tım kri ter le ri ni be lir -

le yen Mi ni mum Isıl Ge çir gen lik Kat sa yı sı (U W/m2K), di ğer ül ke

stan dart la rı na gö re ye ter siz ka lı yor. Isı ya lı tı mın da kul la nı lan

ürün ler, Av ru pa’da ve Tür ki ye’de ben zer özel lik ler gös ter me le -

ri ne rağ men, uy gu la ma da ki mi ni mum Isıl Ge çir gen lik Kat sa yı -

la rı se be bi ile kul la nı lan ka lın lık lar ara sın da bü yük fark lı lık lar

olu şu yor. Bu gün Av ru pa’da ısı ya lı tım ka lın lık la rı ener ji ve rim -

li li ği he def le ri ne bağ lı ola rak 20 – 30 cm’le re çı kar ken, Tür ki -

ye’de ik lim böl ge si ne bağ lı ola rak 4-5 cm se vi ye sin de ka lı yor.

Ya lı tım ka lın lı ğı nın 5 cm’den 10 cm’ye çık ma sı, ısı ya lı tı mı uy gu -

la ma sın da or ta la ma %15-20 ma li yet ar tı şı ge ti ri yor. Ma ale sef

Tür ki ye’de TS 825 he sap la ma la rı ile el de edi len mi ni mum ka -

lın lık lar, ye ter de ğer ler ola rak al gı la nı yor. TS 825’e uy gun ola -

rak in şa a edi len ye ni bi na lar da en az %50 ener ji ta sar ru fu el -

de et mek müm kün. Isıl Ge çir gen lik Kat sa yı sı de ğer le ri nin iyi -

leş ti ril me si ve da ha dü şük aza mi ener ji ta le bi he def le ri (Avus -

tur ya: 40 – 60 kWh/m2, Fran sa: 40 – 65 kWh/m2, Tür ki ye: 90 –

100 kWh/m2-yıl) ko nul ma sı ile ta sar ruf mik tar la rı nın %70-

80’le re var ma sı müm kün. Isı ya lı tı mı, sa de ce bi na lar da de ğil,

tüm ener ji kul la nı mın da ta sar ruf sağ la yan en ba sit, ge ri dö nü -

şü mü en hız lı ve en ve rim li ön lem ol ma özel li ği ne sa hip. 

Mi ni mum Isı l Ge çir gen lik De ğer le ri (U) (W/m2K) 

Ref: Dün ya da ve Tür ki ye’de  Ener ji Ve rim li li ği Oda Ra po ru
TMMOB Ma ki ne Mü hen dis le ri Oda sı  Ni san 2012

Ya lı tım mal ze me le ri ül ke le rin kü re sel, böl ge sel ve ye rel ener ji

ve rim li li ği he def le ri ni ya ka la mak için ver di ği ça ba da çok kri tik

bir rol oy nu yor. Ör ne ğin; Al man ya’da EPS baz lı ya lı tım mal -

zem le ri nin %30’u ye ni bi na lar da ve %70’i re no vas yon ça lış -

ma la rın da kul la nı lı yor. Bu gün ısı ya lı tı mın da bir kla sik ha li ne

ge len be yaz Styro por®’un mu ci di olan BASF, 1997 yı lın da da ha

ge liş miş bir ürün olan Neo por®’u (EPS, gen leş ti ri le bi lir po lis ti -

ren) pi ya sa sun du. Neo por, o za man dan be ri Av ru pa’da üs tün

bir ya lı tım mal ze me si ola rak ta nın dı. Ger çek Gri Neo por, ge le -

nek sel EPS’ye kı yas la %20’ye va ran oran da  da ha  iyi ya lı tım

per for man sı su nu yor. İçin de ki gra fit par ça cık la rı mal ze me ye

ken di ne öz gü  or ji nal gri ren gi ni ve rir ken, Neo por’dan üre til miş

ısı ya lı tım lev ha la rı nın, ay nı ya lı tım per for man sı için ge le nek sel

EPS lev ha la ra kı yas la da ha ha fif ve ya in ce ol ma sı nı sağ lı yor.

B
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Ye ni ge liş ti ri len Neo por

5300 Plus, EN 13163 gö re

0,030 W/m*K ola rak açık la -

nan lamb da de ğe riy le, Av -

ru pa’da ki EPS ya lı tım mal -

ze me le ri ara sın da ter mal

ilet ken lik ba kı mın dan en iyi

no mi nal de ğe ri ve et ki li kul -

la nım özel lik le ri ni su nu yor.

Isı ya lı tı mı ile ener ji ta sar ru -

fu el de et mek için doğ ru yo -

ğun luk ta ürün kul la nı mı ve

kul la nı lan mal ze me nin sa -

hip ol ma sı ge re ken me ka nik özel lik ler bü yük önem arz edi yor.

Bu ne den le ya lı tım lev ha la rı nın ham mad de si ni üre ten le rin, lev -

ha üre ti ci le ri nin ve uy gu la ma cı la rın, sür dü rü le bi lir ka li te nin te -

mi ni için bir lik te ça lış ma sı ge re ki yor. Ör ne ğin BASF, Neo por

ham mad de si ni te da rik et ti ği fir ma la rın üret ti ği gri ısı ya lı tım

lev ha la rı nı ba ğım sız la bo ra tu ar lar da test et ti ri yor.Bu test ler de 

lev ha la rın EN 13163 no’lu ısı ya lı tım stan dar dı nın ge rek tir di ği

özel lik le re ve mi ni mum 16 kg/m3 yo ğun lu ğa sa hip ol ma sı bek -

le ni yor.

Da ha faz la bil gi için: www.neo por.com.tr
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lki 1993 yılında düzenlenen, 20 yıllık bir birikim ve
geleneği olan, 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği
Kongresi 17-20 Nisan 2013 tarihleri arasında TMMOB
Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi

yürütücülüğünde İzmir‘de düzenlendi. Kongre ile birlikte
paralel tasarlanan TESKON+SODEX fuarı da Hannover
Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. tarafından aynı tarihlerde
gerçekleştirildi. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde bulunan 9
salon ve fuar alanında yapıldı. Kongre, 16 kurum ve kuru-
luş ile 15 üniversite tarafından desteklendi. Toplam 53
oturumda 165 adet bildiri sunuldu, 8 sempozyum, 6 sem-
iner, 16 kurs, 1 panel, 4 çalıştay, 2 açılış konferansı ve 2
sabah toplantısı gerçekleştirildi. Kongre ile paralel
düzenlenen TESKON+SODEX Fuarı’na toplam 1760 m2

net stand alanında, sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 144
kuruluş katıldı. Kongreyi 1450’si kayıtlı delege olmak üzere, 3200‘ü aşkın
mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek
lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6700‘ü aşkın kişi tarafından ziyaret edildi.

İZODER tarafından, TESKON‘2013 11. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kap-
samında "Binalarda Enerji Verimliliği, Güvenlik ve Konfor" başlıklı bir seminer
düzenlendi. Seminerde İZODER Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Ertuğrul Şen
“Dünyada ve Türkiye’de Konutlarda Enerji Verimliliği Stratejileri”, İZODER
üyeleri Mardav Yalıtım’dan Özge Sipahioğlu  “Kentsel Dönüşümde Enerji
Verimliliği Fırsatının Değerlendirilmesi”, Dinamik Isı’dan Metin Akdaş ve Ali
Alançay “Soğutma Sistemleri Yalıtımında Malzeme Seçimi ve Uygulamada Dikkat Edilmesi Gerekli Noktalar”, İzocam’dan Ayhan Çakır
“Mekanik Titreşimler ve Titreşimin Yalıtımı”, İzocam’dan Osman Hakan Uslu ”Binalarda Yangın Yalıtımı Esasları”,  Diren Enerji’den Murat
Akın Arıkan “Toprakaltı Hatlarının Yalıtımı” ve BTM’den Jozef Bonfil “Su Yalıtımının Önemi ve Çevreci Çatılar” konularında katılımcıları
bilgilendirdiler. 

İ
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ner ji nin da ha ve rim li kul la nıl -

ma sı nı amaç la yan Şi şe cam iş ti -

rak le rin den düz cam ala nın da

fa ali yet gös te ren Trak ya Cam Sa na yii

A.Ş., et kin ener ji ta sar ru fu için ge liş tir -

di ği ay rı ca lık lı ye ni ürü nü Isı cam Si ner ji

3+’ı ürün ga mı na ek le di. Stan dart çift

cam la ra gö re ısı kay bı nı %77 ora nın da

azal tıl ma sı nı sağ la yan Isı cam Si ner ji 3+,

ya kıt mas raf la rı nı dü şü rü yor. Kı şın pen -

ce re ön le ri nin so ğuk ol ma sı nı en gel le -

yen Trak ya Cam’ın ye ni ürü nü Isı cam Si -

ner ji 3+, Isı cam Kla sik’e gö re dört, Isı -

cam Si ner ji’ye gö re ise yak la şık iki kat

da ha iyi ısı ya lı tı mı sağ lı yor.

Isı cam Si ner ji 3+, iki pla ka sı Low-E kap -

la ma lı ısı kon trol ca mı (TRC Ecot herm)

olan çift ara boş luk lu üç lü Isı cam üni te -

sin den olu şu yor. Isı cam Si ner ji 3+ üni te -

sin de yer alan Low-E ısı kon trol kap la -

ma 2. ve 5. yü zey de kul la nı lı yor.

Tür ki ye’nin ener ji si nin %75’ini it hal et -

ti ği ne vur gu ya pan Trak ya Cam Sa na yii

A.Ş, tü ke ti len ener ji nin önem li bir bö lü mü nün bi na -

lar ta ra fın dan sarf edil di ği ne dik kat çe ki yor. Tür ki -

ye’de bi na lar da iç or tam la dış or tam ara sın da gör -

sel bağ kur ma yı sağ la yan pen ce re ler de, iyi ısı ya lı -

tı mı özel li ği nin ya nı sı ra gün ışı ğın dan da ödün ver -

me yen şef faf ve ni te lik li ya lı tım ca mı ürün le ri ne

ge rek du yu lu yor. Bu doğ rul tu da Trak ya Cam et kin

ener ji ta sar ru fu için ge liş tir di ği ay rı ca lık lı ye ni ürü -

nü Isı cam Si ner ji 3+’ı pa za ra sun du.

Isıcam Sinerji 3+;

• Isı cam Kla sik’e gö re yak la şık dört kat, Isı cam Si ner ji’ye gö re

ise, yak la şık iki kat da ha iyi ısı ya lı tı mı sağ la ya rak, ya kıt mas -

raf la rı nı azal tı yor.

• Gün ışı ğı nın %69’unu içe ri alı yor.

• Pen ce re ön le ri nin kı şın so ğuk ol ma sı nı ön lü yor.

• Cam yü ze yin de olu şan bu ğu lan ma la rı, stan dart çift ca ma

gö re ge cik ti ri yor.

E

Trakya Cam Yeni Ürünü
Isıcam Sinerji 3+ ile Isı
Kaybını %77 Azaltıyor
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s tan bul ve An ka ra hız lı tren hat tı pro je si kap sa mın -

da ki Di lo va sı Tü nel le ri’nin re no vas yon iş le ri ni ger -

çek leş ti ren Ko lin İn şa at A.Ş., ta ri hi taş du var kap la -

ma la rı na sa hip bu tü nel le rin su ya lı tı mı için BTM POLY -

PLAN UG 200 ürü nü nü ter cih et ti. Uy gu la ma la rı İs tan bul

Tek nik İnş. Ltd. Şti. ta ra fın dan ger çek leş ti ri len tü nel ler de

kul la nı la cak  yak la şık 18.000 m2 POLY PLAN UG 200, sin -

yal ta ba ka lı; EN 13967 norm la rı na uy gun ola rak BTM’nin

İz mir fab ri ka sın da üre ti len plas ti ze PVC esas lı sen te tik

mem bran dır. Sin yal ta ba ka sı sa ye sin de göz le kon tro le im -

kân ve ren, yük sek me ka nik da ya nı ma sa hip  POLY PLAN

UG 200, özel kay nak ma ki ne le ri ta ra fın dan gü ven le uy gu -

la nan ve her ge çen gün da ha faz la ter cih edi len bir su ya -

lı tım ürü nü dür.

Hızlı Tren Gebze Tünellerinde
BTM Polyplan İmzası

BTM Bahçe Çatı Sistemi, Çeşme’deki Şato
Ayasaranda Design Hotel’de Başarıyla Uygulandı

İ

i ma ri ve in şa at pro je si Çiz ge Mi mar -
lık ta ra fın dan ha zır la nan Çeş me’nin
Aya sa ran da ko yun da yer alan Şa to

Aya sa ran da De sign Ho tel, bah çe ça tı la rın da
BTM Ye şil Ça tı Sis te mi’ni ter cih et ti. Top lam
bah çe ça tı ala nı yak la şık 1.000 m2 olan pro je -
nin bah çe ça tı uy gu la ma sı nı BTM İz mir ba yi si
Le vent İzo las yon ger çek leş tir di.  Bir se ne ön ce
uy gu la ma sı ya pı lan bah çe ça tı sis te mi nin ye -
şil len me si ta mam lan dı ve or ta ya do ğa ile bü -
tün lü ğü boz ma yan bir pro je çık tı. 

Mev cut  1.000 m2 te ras alan üze rin de su ya lı tı -
mı kat man la rı ola rak sı ra sıy la BTM Bi tü mer
as tar, PP3000 bi tüm lü ör tü ve Bo ta nik PP3000 ör tü (DIN 4062 bel ge li kök tut ma özel lik li APP kat kı lı bi tüm lü ör tü) TS 11758–2 uy gu la -
ma stan dar dı na uy gun ola rak dö şen miş tir. BTM Pol pan ısı ya lı tım pla ka la rı su ya lı tı mı üze ri ne se ri le rek, da ha son ra sey rek ye şil len dir me
ve se dum  bit ki len dir me ye  yö ne lik  BTM  Op tig re en  sis tem   bi le şen le ri  uy gu la ma sı  ya pıl mış tır. Sı ra sıy la dre ne olan faz la su yu tu ta cak
ve süz geç le re yön len di re cek RMS 300 (min. 2 lt su tut ma özel lik li) nem tu tu cu şil te bir bi ri üze ri ne 10 cm bin di ri le rek se ril miş tir. Üze ri ne
top rak tan sü zü len su la rı de po la ma ve de lik le ri ara cı lı ğı ile aşa ğı ya faz la sı nı dre ne ede cek FKD 25 (25 mm çift ka de me li dre naj lev ha sı)
min. bir sı ra bir bi ri içi ne bin di ri le rek uy gu lan mış tır. Sis te min en üst kat ma nı ola rak fil tre ve ayı rı cı gö rev üst le nen Type 105 sis tem fil tre -
si bir bi ri üze ri ne 10 cm bin di ri le rek se ril miş tir. Bu nok ta dan son ra ye şil ça tı sis te mi ne uy gun top rak kat ma nı ek le ne rek bit ki ta ba ka sı nın
alt ze mi ni oluş tu rul muş ve se dum bit ki len dir me ile pey zaj ta mam lan mış tır.

M
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RDEX, zi ya ret çi le ri nin hız lı ve ko lay bir şe kil de bil gi ye

ula şa bil me si için web si te si ni ye ni le di. AR DEX’in ku rum -

sal web si te si olan www.ar dex.com ta sa rı mı nı mo der ni -

ze ede rek da ha kul la nış lı, da ha mo dern çiz gi le re sa hip, kul la nı cı

dos tu ye ni bir web si te si mo de li ya rat tı.

Ye ni yü zü ile tüm dün ya da dev re ye alı nan web si te si Tür ki ye’de

de Ni san ayı iti ba riy le zi ya ret çi le riy le bu luş tu. Ta sa rı mı ve içe rik

di zay nı ile kul la nı cı la rın ürün grup la rı na, re fe rans pro je le ri ne,

ba yi ve uy gu la yı cı nok ta la rı na, AR DEX’ten ha ber le re müm kün

olan en kı sa sü re de ulaş ma sı he def len di.  

A

ek tör de ya lı tım bi lin ci ni pe kiş tir me ye yö ne lik ça lış -
ma la rıy la adın dan sık ça söz et ti ren Mar dav, ürün
ga mı nı art tır dık ça eği tim baş lık la rı nı da ge niş let me -

ye de vam edi yor. Fir ma,ürün yel pa ze si ne Mul tip lan ürün le -
ri ni de da hil ede rek PVC ve TPO mem bran eği tim le ri ne de
hız ver di. ÇA TI DER ile ko or di ne li ola rak 3 Ma yıs gü nü SDÜ
Mi mar lık Fa kül te si öğ ren ci le ri ne yö ne lik ger çek leş ti ri len
eği tim le Mar dav ürün gru bun da ki de tay lar an la tıl dı.  

Mar dav’dan Bü lent Ka bil  ta ra fın dan ve ri len eği tim de, İş gü -
ven li ği, ça tı da, yük sek te ça lış ma nın teh li ke le ri ve dik kat
edil me si ge re ken hu sus lar; ça tı us ta sı nın ta nı mı ve  özel lik -
le ri; kul la nı lan uy gu la ma alet le ri ve  yar dım cı mal ze me ler;
ça tı sis tem le ri so ğuk ve sı cak ça tı la rın ta nı mı, ha va lan dır ma, yo ğuş ma, ya lı tım lar, yağ mur su yu sis tem le ri; ça tı kap la ma mal ze me si -
nin ta nı tıl ma sı ve  doğ ru uy gu la ma esas la rı ko nu la rı nın üze rin de du rul du, uy gu la ma lı eği tim ya pıl dı. 

Eği tim de PVC ve TPO mem bran la rın kim ya sal ya pı la rı, ça tı uy gu la ma la rın da me ka nik tes pi tin ne ol du ğu, me ka nik tes pit ya pı la cak
alan lar da ne den pol yes ter do na tı lı bir sen te tik mem bran kul la nıl ma sı ge rek ti ği ne da ir ge niş bil gi ler ve ril di. Ça tı uy gu la ma sı me ka -
nik tes pit ela man la rı nın se çi mi nin ya pıl ma sı, ta mam la yı cı ak se su ar lar ve uy gu la ma es na sın da kul la nı lan elek trik li alet le ri ne de eği -
tim de ge niş yer ve ril di. 

a pı sek tö rün de 42 yı lı aş kın bir sü re dir fa ali yet gös te ren, sek tö rü nün li der fir ma la rı ara sın -
da olan Pak pen, ısı ya lı tım mal ze me le ri üre ti min de ozon et ki si ni azal tan tek no lo ji yi ge liş ti -
re rek çev re du yar lı bir ku ru luş ol du ğu nu bir kez da ha ka nıt la dı. Çev re, ka pa si te ge liş tir me

ve üret ken fa ali yet ler yo luy la yok sul lu ğun azal tıl ma sı ko nu la rın da pro je ler ge liş ti ren Bir leş miş Mil -
let ler Sı nai Kal kın ma Teş ki la tı (UNI DO) ta ra fın dan yü rü tü len Um brel la pro je si ne ka tı lan Pak pen, çev -
re ye du yar lı lı ğı nın da sür dü rü le bi lir ol du ğu nu gös ter di.  Um brel la pro je si kap sa mın da gaz dö nü şü -
mü nü ger çek leş ti re bil mek için ge rek li tüm ma ki ne-teç hi zat ya tı rım la rı ve Ar-Ge ça lış ma la rı nı ha ya -
ta ge çi ren Pak pen, Pak Bo ard XPS Pla ka üre ti min de EN 13164 stan dart test le ri ni de ba şa rıy la ta -
mam la dı. 2.4 mil yon do lar büt çe si olan pro je nin % 45’i UNI DO ta ra fın dan kar şı lan dı. Do kuz fir ma -
nın yer al dı ğı pro je de Pak pen, 30 ay gi bi kı sa bir sü re de so nu ca ula flan ilk fir ma ol du.

Çev re dos tu tek no lo ji le rin yay g›n lafl ma s› n› ve bu alan da ge rek li ka pa si te nin olufl tu rul ma s› n› he def -
le yen UNI DO Çev re Prog ra m› kap sa m›n da, ozon et ki si olan gaz la r›n ye ri ne, ozon et ki si ol ma yan HFC 152a, DME, CO2, gaz la rı ve et -
ha nol kom bi nas yon la rı kul la nıl ma sı sağ la nı yor. 

S

Y
Pakpen Çevreye Duyarl› Çözümler Üretmeye Devam Ediyor

ARDEX Türkiye Yenilenen Web Sitesi ile Yay›nda

Mardav’›n Multiplan Ürün E€itimleri Sürüyor
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on yıllarda gerçekleştirdiği faaliyetlerle ısı yalıtım sektörüne yeni bir soluk geti-
ren, Türkiye’nin lider uygulayıcı firması Güney Yapı, yeni ofisinin ve yeni marka-
sı GNYAPI’nın resmi lansmanını “Yeni Ofis, Yeni Marka” adı altında düzenlediği

kutlama organizasyonu ile gerçekleştirdi. 28 Mayıs günü düzenlenen geceye katılım
oldukça yoğundu. Geceye, Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Nail Çiftçi, Maltepe
Belediyesi Başkan Yrd. Gülseren Böyüktaş, İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Ertuğrul
Şen’in, sektörün önde gelen üst düzey yöneticileri, çalışanları ve GNYAPI’nın iş ortakla-
rından bankacılık sektörünün temsilcileri ile basın mensupları katıldı. 

Isı yalıtımı sektörünün en önemli aşaması olan uygulama alanında son üç yıldır üst üste
kazandığı ödüllerle liderliğini tartışmasız bir şekilde sürdüren Güney Yapı’nın Yönetim
Kurulu Başkanı A.Bülent Güney, gelinen nokta itibari ile büyümenin ve gelişmenin bir
sonucu olarak kurumsallaşma sürecini hızlandırmak niyeti ile çıktıkları yolda, daha mer-
kezi ve daha büyük bir şirket binasına ihtiyaç duyduklarını, bu nedenle Ocak ayı içerisin-
de Maltepe’de bulunan yeni binalarına geçtiklerini belirtti. Yeni ofislerinin, bugüne kadar
sağladıkları kurumsal ve yenilikçi çözümleri bir adım daha ileri taşımaya hizmet etmesini
beklediklerini belirten Güney, liyakatsizliğe dayalı, merdiven altı diye tabir edilebilecek
uygulama süreçlerinden yeterince mağdur olmuş tüketicilere, geçmişte olduğu gibi bun-
dan sonraki süreçte de, lider bir markanın yenilikçi ve güvenilir ısı yalıtımı çözümlerini
sunmaya devam edeceklerini söyledi. Yeni markaları GNYAPI’nın da resmi lansmanının
duyurusunu gerçekleştiren A. Bülent Güney, Güney Yapı olarak, bundan sonraki dönem-
de müşterilerine GNYAPI markası altında hizmet vereceklerini belirtti. GNYAPI markasının nasıl ortaya çıktığına da değinen Güney,
Kurumsal bir firmanın gereği olarak gördükleri markalaşma sürecinde, “Güven” kelimesinin ilk ve son harflerinin oluşturduğu bir marka
ismini tercih ettiklerini ifade etti.

Güney, 2008 Şubat ayında mütevazi bir sermaye ve küçük bir ekiple çıktıkları yolda, bugün geldikleri noktanın arkasında müşterileri ile ilk
günden itibaren güvene dayalı bir ilişkinin yattığını belirtti. Konuşmasının devamında, sektörde daha önce gerçekleştirdikleri Konut
Yöneticileri Konferansı, Usta Konferansı ve üniversitelerle iş birliği gibi bir ilk niteliğindeki organizasyonları da sahiplenmenin gururunu
taşıdıklarını belirten A. Bülent Güney, yenilikçi anlayışları ile bu organizasyonları her gecen yıl kapsamlarını genişletmek suretiyle devam
ettireceklerinin müjdesini verdi. Isı yalıtımı sektörünün oldukça meşakkatli bir hizmet sürecini kapsadığını söyleyen Güney, bu zorlu süre-
ci kurdukları değer zinciri yönetimiyle aştıklarını belirterek, GNYAPI organizasyonu bünyesinde bulundurdukları geleneksel departmanla-
ra, sektördeki diğer uygulayıcı firmaların çoğunlukla dışarıdan temin ettiği mimarlık, hukuki danışmanlık ve estetik tasarım gibi değer zin-
cirinin bir parçası olarak gördükleri çözüm üretici departmanları eklediklerini ifade etti. 

S
GNYAPI’dan Yeni Ofis, Yeni Marka

urul du ğu ilk gün den be ri yük sek çev re du yar lı lı ğı ile ha re ket
eden, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 bel ge le ri ne sa hip Po li -
san Hol ding,  bu bel ge le ri al ma ya hak ka za nır ken edin di ği tec rü -

be le ri, eği tim çev re le riy le pay la şı yor. Po li san Hol ding Ka li te Yö ne ti ci le ri
ta ra fın dan İs tan bul Tek nik Üni ver si te si’nde (İTÜ) 6 yıl dan bu ya na her yıl
ve ri len ve iki haf ta sü ren “Ka li te Yö ne tim Sis te mi” ve “Top lam Ka li te”
eği tim le ri ne, kim ya mü hen dis li ği bö lü mü 3. ve 4. Sı nıf öğ ren ci le ri ka tı lı -
yor. Po li san Hol ding İc ra Ku ru lu Üye si, Tek nik ve İda ri Di rek tör Ne ca ti
Ha koğ lu ile Po li san Ka li te ve Çev re Mü dü rü Di lek Sa rı as lan ta ra fın dan
bir gün teo rik, bir gün uy gu la ma lı eği tim ve ri li yor. Eği tim sü re sin ce Ka -
li te Yö ne tim Sis te mi ve EFQM (Av ru pa Ka li te Yö ne ti mi Vak fı) Mü kem -
mel lik Mo de li’ne iliş kin yö net me lik ve uy gu la ma lar da ki son du rum hak -
kın da bil gi ler ak ta rı lı yor.

Ku rul du ğu ilk gün den be ri yük sek çev re du yar lı lı ğı ile ha re ket eden Po li san, Ka li te ve SEÇ (Sağ lık, Em ni yet, Çev re) ta li mat la rı na uy -
gun, dün ya stan dart la rın da üre tim ya par ken, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 18001 bel ge le ri ne sa hip bu lu nu yor. Po li san Hol ding bu bel -
ge le ri al ma ya hak ka za nır ken edin di ği tec rü be le ri, eği tim çev re le riy le pay la şı yor.

K
Polisan’dan, İTÜ’de Kalite Yönetim Sistemleri Eğitimleri
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Koray Sarı 
Satış Müdürü

Oneflex

Sürdürülebilir Gelecek 
için Yalıtımın Önemi 

ür dü rü le bi lir ge le cek için ya lı tım, ge le -

cek le ara mız da olu şa bi le cek ya lı tı mı kal -

dır mak için bir araç tır. 21.yüz yı lın ilk çey -

re ği ile bir lik te in san ih ti yaç la rı da ha da çe şit len -

mek te, uzun ömür, sağ lık lı ya şam ve kon for da -

ha da ön pla na çık mak ta dır. Bu ih ti yaç la rı kar şı -

la mak  ama cıy la ürün, sis tem ve fa ali yet alan la -

rın da bü yük ge liş me ler ya şan mak ta dır. Bu ge liş -

me ler  ener ji tü ke ti mi ar tı rı mı nı be ra be rin de ge -

tir mek te ve dün ya da gün geç tik çe ener ji tü ke ti -

mi art mak ta dır.

Ener ji Üre ti mi için Ye ni Kay nak lar,
Ve rim li Kul la nım
Ener ji tü ke ti mi ye ni ener ji kay nak la rı nın bu lun -

ma sı ve uy gu lan ma sı nı ge rek tir di ği gi bi ha li ha -

zır da bu lu nan kay nak la rın ve rim li kul la nı mı nı da

gün de mi mi ze al mış tır.  Dün ya da bü yük ten kü çü -

ğe ço ğu in sa nın bu ko nu da bi linç len me ye baş la -

dı ğı an cak yi ne de ye ter li ol ma dı ğı gö rül se de bu

ko nu da ya pı lan ça lış ma lar üni ver si te ler ve si vil

top lum ku ru luş la rı ta ra fın da da gün geç tik çe art mak ta ve se -

vin di ri ci so nuç lar alın mak ta dır.

Do mes tik ola rak ba kıl dı ğın da geç miş te ev le ri miz de ya şa dı ğı -

mız elek trik ke sin ti le rin de ye ri ne gö re ısın ma ih ti ya cı mı zın da

gi de ri le me di ği du rum lar ha tır la nır sa, ener ji nin sağ la na ma ma -

sı nın ge ti re ce ği kon for suz lu ğun öne mi da ha da iyi ha tır la na -

cak tır.

Eği ti min Öne mi
Ya pıl ma sı ge re ken le rin ço ğu ar tık bi lin mek te ve uy gu la na bil -

mek te dir. Bu ko nu da ki du yar lı lı ğın da ha da art ma sıy la dün ya -

mı zın ge le ce ği ko nu sun da ki en di şe ler aza la cak tır.  Bu ne den le

ya lı tım ko nu sun da ve ri len eği tim le rin öne mi nin da ha da be -

nim sen me si yo lun da atı la cak her adım biz le ri iyi bir ge le cek

dü şün ce si ne ya kın laş tı ra cak tır. Eği tim le rin da ha da kap sam lı

ha le gel me si için ça lı şan ku ru luş la rın glo bal bil gi alış ve ri şi ile

da ha da kap sam lı bil gi ler le do nan ma sı  ve ar tık or tak la şa ka -

rar lar alı na bil me si önem li ge liş me ler ara sın da sa yı la bi lir. Bu

bil gi ler kap sa mın da yer alan ya lı tım mal ze me le ri se çi mi ve ya -

lı tım ka lın lık la rı ko nu sun da iz le nen yo lun doğ ru ve hız lı bir şe -

kil de so nuç lan ma sı ge rek li li ği sek tö rün ana ko nu baş lık la rı nı

oluş tur mak ta dır.

Isı Ya lı tı mı ve Mal ze me Se çi mi
Isı ya lı tı mın ya nın da is te nen di ğer mal ze me özel lik le ri nin de

öne mi nin ve op ti mum mal ze me se çi min de vaz ge çil mez olu şu -

nun et ki siy le ya pı lan ça lış ma lar ne ti ce sin de ar tık sa de ce ya lı -

tım de ğil ay nı za man da bir çok özel li ği bün ye sin de ba rın dı ran

ya lı tım mal ze me le ri sek tör de ye ri ni al mış du rum da dır.

Elas to me rik kau çuk kö pü ğü esas lı ya lı tım  ürün le riy le sek tör de

ye ri ni alan ONEF LEX ,  bu ih ti yaç la rın ge rek tir di ği özel lik ler ko -

nu sun da ki has sas ça lış ma pren si biy le ko nu ya ver di ği öne mi

ka nıt la mış tır. Ya lı tım ka lın lık la rı nın se çi mi ni ya pı lır ken so ğuk

te si sat  hat la rın da bu har di füz yo nu nun en gel len me si nin de he -

sa ba ka tıl ma sı nın ge rek li li ği, mal ze me se çi min de has sas olun -

ma sı nı be ra be rin de ge tir mek te dir. Uy gun mal ze me ve  ka lın lık

se çi miy le ile ri ye dö nük te si sat öm rü nün uza tıl ma sı ve ener ji

ta sar ru fu nun en yük sek de ğer le re ulaş ma sı he def len mek te dir.

Bu he def sür dü rü le bi lir bir ge le cek için ol maz sa ol maz ko nu -

lar dan bi ri dir. Do la yı sıy la sek tör de te si sat oluş tu rul ma aşa ma -

la rın da bu ko nu ya ge rek li öze nin art ma sı  se vin di ri ci dir.

Sür dü rü le bi lir bir ge le cek  için ya lı tım, ge le cek le ara mız da olu -

şa bi le cek  ya lı tı mı kal dır mak için bir araç ol ma lı dır.

S





52detay
izolasyon dünyası

Gökhan Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

Alfor Plastik

Modern İnşaatlarda
Cepheler, Koruma Örtüleriyle
Artık Daha Güvenli

lke miz bi lin di ği üze re özel lik le in şa at sek tö rün de iş ka -
za la rı ora nın da ne ya zık ki dün ya or ta la ma sın da ilk sı -
ra lar da yer al mak ta dır. Ge liş mek te olan tüm ül ke ler gi -
bi ar tan tü ke tim bi lin ci iş ka za la rın da gü ven li ğin ön

pla na alın ma sı nı zo run lu ha le ge tir mek te dir. Çün kü gü ven li ğin
ma li ye ti pro-ak tif bir ön lem le çok kı sa bir sü re de ge ri dö nü şü -
mü olan bir ma li yet tir. 

Ya pı la rı mı zın cep he le ri her ge çen gün da ha çok önem ka zan -
mak ta dır. Özel lik le ısı ya lı tım bi lin ci nin ar tı şı na pa ra lel ola rak
cep he iş le ri, ya şam alan la rı mı zın ve so kak la rı mı zın iç le ri ne ka -
dar, ku ru lan is ke le ler yar dı mıy la ya pıl ma ya baş lan mış tır. An -
cak mey da na ge len olum suz is ke le yı kıl ma la rı ve iş ka za la rı ye -
ni bir gü ven lik ön le mi ni gün de me ge tir mek te dir. Bir çok si gor -
ta fir ma sı in şa at all risk po li çe le rin de ar tık gü ven lik li is ke le ve
is ke le gü ven lik ko ru ma ör tü le ri ni sor gu la ma ya baş la mış tır.
Hiz met ver di ği sek tör de ken di ne öz gü ye ni çö züm ler su nan fir -
ma mız bu ko nu da da ha yay gın bir uy gu la ma oluş tur mak ve
sek tör oyun cu la rı na fay da sağ la mak ama cıy la fir ma la rın ken di
lo go la rı nın bas tı rıl dı ğı is ke le ko ru ma ör tü le ri ni pa za ra sun ma -
ya baş la mış tır.

Pa za ra sun ma ya baş la dı -
ğı mız ha fif (HDPE) po li eti -
len do ku lu ko ru ma ör tü le -
ri nin (110 ve ya 130 g/m2)
aşa ğı da ki iş lev le ri ye ri ne
ge tir me si ve özel lik le re
sa hip ol ma sı ge re kir:

• Dü şe bi le cek bir in şa at
mal ze me sin den ya ya la rı
ve ya ça lı şan la rı ko ru ya bi -
le cek ye ter li mu ka ve me te
sa hip ol ma sı,
• Rek lam ama cıy la fir ma -
la rın isim le ri ni ve ya lo go -
la rı nı pa za ra sun ma yı ko -
lay laş tır ma sı,
• 42°C - +70°C ser vis sı -
cak lı ğın da iş le vi ni kay bet -
me den mu ka ve me ti ni ko -
ru ma sı,
• 0.5 m ara lık lar la özel me tal bağ lan tı hal ka la rı sa ye sin de uy -
gu la ma yı ko lay laş tır ma sı,
• Yel ken et ki si ya ra ta rak is ke le gü ven li ği ni teh dit et me me si
için ye ter li rüz gar ge çir gen li ği ne sa hip ol ma sı ve ye ter li UV di -
ren ci ne sa hip ol ma sı dır.

So nuç ola rak da ha gü ven li ya rın lar ve in şa at iş le ri miz için sek -
tö re sun ma ya baş la dı ğı mız bu ürün, ay nı za man da ye rel yö ne -
tim le rin de dik ka ti ni çek miş ve kıs men İs tan bul için ba zı böl ge -
ler de uy gu la ma cı lar için zo run lu ha le ge ti ril miş tir.

Ü

Gü ven lik siz is ke le ler
iş ka za la rı na, 
ve fir ma nı zın
gü ve ni lir li ği nin
azal ma sı na da vet tir.

Gü ven lik li ko ru ma ör tü sis te mi ve 
fir ma nı zın rek la mı ay nı yer de.





as Kauçuk, Oneflex markalı ürünleri ile 14–17 Mayıs tarihlerinde Kiev Uluslararası
Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen 15. Uluslararası Aqua–Term Kiev 2013 Fuarı’na
katıldı. 30 ülkeden 500’ün üzerinde şirketin yer aldığı fuara 30.000’in üzerinde

ziyaretçi geldi. Das Kauçuk Satış Müdürü Koray Sarı, 2013 için yeni kapasite artışına git-
tiklerini, sektörün çok hareketli olduğunu, yeni yılda büyüme hedefini %35 olarak belir-
lediklerini söyledi. Fuarda işbirlikleri için çok sayıda görüşme kaydettiklerini söyleyen
Sarı, her yıl 10-12 civarında yurtdışı fuarlara katıldıklarını, ancak bu yıl katıldıkları fuarla-
rın çok daha     etkili olduğunu ifade etti. DAS Kauçuk’un Bursa Nilüfer Organize Sanayi
Bölgesi’nde 5.000m2 kapalı alanda, ısıtma-soğutma ve havalandırma sektörüne, Oneflex
markası ile yalıtım amaçlı elastomerik kauçuk köpüğü ürettiğine değinen Sarı şunları söy-
ledi: “Merkez ofisi İstanbul'da olan Das Kauçuk, 2012 yılında bir önceki yıla göre %100
büyüme gösterdi. Ağırlıklı satış yurt içi pazarı olmakla beraber ihracat satışı toplam cironun  %20’sini oluşturuyor. 2013-2014 planları
içersinde boru ve levha tipi ürünler ve bunların lamine edilmiş çeşitleri ile daha yüksek sıcaklıklara dayanımlı, kolay uygulanabilir ve
çevreye duyarlı ürünlerle geliştirmek isteyen Das Kauçuk, ürünleri ile kentsel dönüşüm projelerinde ve enerji sektöründe iddialı.”

haber

D
Oneflex, Ukrayna AquaTerm Kiev Fuarı'na Katıldı

as Kauçuk, Oneflex markalı ürünleri ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Enerji
Verimliliği Paneli 2013'e destekleyen firma olarak katıldı. Makine Teknolojileri
Kulübü (Mak-Tek) ve Isı Proses Tekniği Anabilim Dalı tarafından her yıl düzen-

lenen Enerji Verimliliği Paneli, 10-11 Nisan 2013 tarihinde Yıldız Kampüsü Oditoryum ve
Sergi Salonu’nda gerçekleşti. Sektörün önde gelen şirketlerini YTÜ öğrencileri ile
buluşturup enerji verimliliği çalışmalarından öğrencilerin haberdar edilmesini, üniver-
sitenin sektörle olan iş birliğini artırmayı hedefleyen etkinlik, panel ve sergi olmak
üzere iki ana kısımdan oluştu. Sergi alanında etkinlik boyunca ısıtma, soğutma, hava-
landırma tesisat ve yalıtım sanayi ürünleri yer aldı. Das Kauçuk, Oneflex markası ile
iklimlendirme sektörüne yönelik ısı yalıtım ürünlerini sergiledi, öğrencilere ürünler
hakkında detayları aktardı. Standı ziyaret eden sektör duayenleri misafir edildi.

D
Das Kauçuk'tan Üniversite Sanayi İş Birliğine Destek





InWall Yangın Güvenliğinde
Yüksek Korunum Sağlıyor

ür ki ye’nin ya lı tım li de ri İzo cam ile al çı lev ha da dün ya

mar ka sı Ri gips 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 gel di. İzo cam ve Ri gips iş bir li ğin de ye ni ge liş ti ri len

böl me du var sis te mi In Wall, yan gın gü ven li ği ko nu sun da yük -

sek ko ru num sağ lı yor.

Ri gips al çı lev ha lar ile İzo cam cam yü nü

ve taş yü nü ya lı tım şil te ve lev ha la rı nın

bir lik te kul la nıl dı ğı In Wall sis tem ler, 30,

60 ve 90 da ki ka yan gın da ya nım ser ti fi -

ka sı na sa hip ol ma sıy la dik kat çe ki yor.

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 la rın ya nı sı ra In Wall

Böl me Du var Sis tem le ri, yan gın gü ven li ği

ko nu sun da da aza mi fay da sağ lı yor.

In Wall Böl me Du var Sis tem le ri özel lik le; 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. In Wall, 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 Bi na la rın Yan gın dan

Ko run ma sı Hak kın da Yö net me lik’in ya yım lan ma sın dan

son ra ih ti yaç du yu lan yan gın da ya nım ser ti fi ka lı de tay la rı çöz -

me ye yö ne lik ola rak sek tör pro fes yo nel le ri ile sek tör tem sil ci -

le ri ne su nu lu yor.

In Wall Al çı Lev ha R, In Wall Al çı Lev ha FR, In Wall Taş yü nü Ara

Böl me Lev ha sı (75 mm), In Wall Cam yü nü Ara Böl me Şil te si (50

mm), In Wall DC Pro fil (50mm), In Wall DC Pro fil (75mm), In Wall

DU Pro fil (50mm), In Wall DU Pro fil (75mm),

In Wall SU Bo ra zan Vi da (3,5 x 25mm), In Wall

SU Bo ra zan Vi da (3,5 x 35mm), In Wall Dü bel,

Pul, Vi da, In Wall Derz Ban dı, In Wall Derz Al -

çı sı, In Wall De lik li Kö şe Pro fi li bi le şen le rin -

den olu şan In Wall Böl me Du var Sis te mi; EN

1364-1’e gö re ya pı lan sis tem (bit miş du var)

test le ri ni ba şa rı ile ge çe rek EI30, EI60 ve

EI90 yan gın da ya nım ser ti fi ka la rı na ha iz

olup, ser ti fi ka la rın ge çer li ola bil me si için

stan dart lar ge re ği bü tün sis tem ele man la rıy -

la bir lik te kul la nıl mak zo run da dır. 

T
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Parex Geser Geleneksel Yurtdışı Gezisi New York’a Yapıldı
arex Group’un Türkiye ayağı olan ve pazarda hızlı yükselişini sürdüren
Parex Türkiye (Parex Geser) yeni sezon başlangıçlarında motivasyon
amaçlı gezisini gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 50 Geser Parex iş orta-

ğı (bayi yetkilisinin) katılımı ile gerçekleşen gezi 16-22 Nisan tarihlerinde
Amerika’nın New York şehrine yapıldı. Parex Geser bayi yetkilileri gezi tarihinin ve
yer seçiminin iyi yapıldığını, yeni sezon için beklentilerinin de iyi olduğunu kaydet-
tiler. Gezide İskederun’dan Edirne’ye değişik illerden gelen bayi yetkilileri tanışma
imkanı buldular.

haber

P

onya Organize Sanayi Bölgesi’nin en büyük sanayi kuruluşu olan, 300.000 m2 entegre tesislerine sahip Pakpen, 2007
yılından beri uyguladığı atık yönetimi ile kendine düşen çevreci sorumluluğu yerine getiriyor, gelecek nesillere yaşanabi-
lir bir çevre bırakmayı hedefliyor.  Yıllık 250.000 ton plastik, 650.000 m3 yalıtım malzemesi üreten Pakpen, enerji kaynak-

larını verimli kullanan makine ve teçhizatları tercih ediyor. Türkiye’de bir yapı için gerekli birçok malzemeyi bir arada üretebilen
tek firma olan Pakpen, sektöre getirdiği yeniliklerinin yanı sıra doğanın korunmasına verdiği önemle de fark yaratıyor. Tüm tesis-
lerinde TS EN ISO 14001:2005 çevre yönetim sistemi gereklerine göre faaliyet gösteriyor. Çevreye etkisi olabilecek tüm üretim
süreçleri ve atıkları hem ulusal hem de Avrupa Komisyonu’nun çıkardığı direktiflerce değerlendiriliyor. Oluşan atıklarının hepsini
Pakpen Endüstriyel Atık Alanı’nda tutarak, yönetmeliklere uygun bir şekilde depolanmasına ve lisanslı geri dönüşüm firmalarına
iletilmesine özen gösteriyor. Bu konuda ilgili bakanlıklara her yıl düzenli olarak bildirim yaparak sektörüne öncülük ediyor.

Ülkemizde hızla gelişen sanayileşmeye paralel olarak çevre sorunlarına dikkat çeken Pakpen Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Tuza
“Pakpen olarak sadece yenilikçi ürünlerimizle değil, çevreye duyarlılığımızla da öncü bir firmayız.  Çevre yönetim sistemini sosyo
kültürel bir olgu olarak ele alıyoruz. Çalışanlarımızın performans ve eğitim yeterliliklerini sık sık denetliyor, eğitimler düzenliyoruz.
Yatırımlarımızı mutlaka çevresel boyutta değerlendirerek karar veriyoruz. Mevcut yatırımlarımızı da gelişen teknolojiyle
güncelliyoruz. Hem üretimde hem de atık yönetiminde çevreyi korumak ve mümkün olduğunca geri dönüşümün sağlaması konu-
sunda örnek olmayı, bütün sektörün bu tavrı benimsemesini hedefliyoruz” dedi.

K
Pakpen Çevreci Duruşu ile Geleceğe Yatırım Yapıyor
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nerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan aldığı yetki ile konutların enerji
verimliliklerini değerlendirme ve Enerji Kimlik Belgesi (EKB) verme yetkisine
sahip olan Betek Grubu, binaların enerji seviyelerini değerlendirmek üzere

seçilen ilk ve tek yapı firması oldu. AB’ye uyum sürecinde konutlar için getirilen
"Enerji Kimlik Belgesi" alma zorunluluğu 2011 yılında yeni yapılan tüm binalar için
geçerli olurken, mevcut bina stoğu için 2017 yılına kadar geçerli olacak.  Binanın ener-
ji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sis-
temlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren bu belge, bakanlığın verdiği yetkiyle Betek
Grubu tarafından değerlendirilerek binalara verilebilecek.

Çevre ve sürdürülebilirlik politikalarıyla her geçen gün sektöre ve ülkeye katkıda
bulunan, Filli Boya ve Filli Boya Yalıtım (Capatect) markalarıyla sektörde yer alan
Betek Grubu bu yetkiyle bir ilke imza atarak mevcut binalara gerekli kriterleri karşı-
ladığı takdirde Enerji Kimlik Belgesi vermeye başlayacak ve binaların enerji tüketimi
ve sera gazı salınımını A ile G arasında sınıflandıracak. Betek Pazarlama Genel Müdür
Yardımcısı Gülay Dindoruk, “Bizim için ısı yalıtımı, binanın ömrü boyunca binada ger-
çekleşecek ısı kaçağını azaltma yolunda müşteriye sunduğumuz bir çözüm paketi. Bu
doğrultuda geçtiğimiz sene bina sahiplerine ücretsiz termal kamera hizmeti verme-
ye başladık. Bu hizmet ile amacımız, bina kullanıcılarının ısı yalıtımına olan ihtiyaçları-
nı kağıt üzerinde değil, yerinde etüt etmek. Bu hizmetin bir ileri aşaması olarak da,
ürünlerimizi kullanan ve belirli kriterleri karşılayan konutlara Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) vereceğiz. Bu sayede hem ürünlerimizi kullanarak ısı yalıtımı yapılan binaların
EKB ihtiyacını karşılamış olacağız, hem de ülkemizin 2023 enerji verimliliği hedefleri
doğrultusunda mevcut binaların EKB sahibi olmasına katkıda bulunacağız” dedi.

Ülkemizdeki binaların enerjiyi daha verimli kullanmaları yolunda gerek Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı'nın gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ilgili birimlerinin
oldukça yoğun çalışmaları bulunduğuna değinen Dindoruk şunları söyledi: “ 2007
yılında yayınlanan “Enerji Verimliliği Kanunu” ve 2008 yılında yayınlanan “Binalarda
Enerji Performansı Yönetmeliği” ile yeni yapılan binalar 1 Ocak 2011 tarihinden itiba-
ren zorunlu olarak EKB almaya başladı. Mevcut binalara ise 2017 yılına kadar Enerji
Kimlik Belgesi alma zorunluluğu getirildi. EKB, 2017 yılında mevcut binalar için yürür-
lüğe girdiğinde EKB olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapı-
lamayacak. EKB, yeni binaların belediyelerden yapı kullanma izni alması aşamasında
zorunlu tutulduğu için, şimdiye kadar yaklaşık 71.000 yeni bina için EKB düzenlendi.
Mevcut binaların EKB alması 2017 yılına kadar zorunlu olmasına karşın bugün için
herhangi bir kanuni yaptırım olmadığından dolayı şimdiye kadar yaklaşık 4.000 mev-
cut bina için EKB düzenlendi. Yeni binaları EKB alması için en az “C Sınıfı” olması gerekirken, 2012 yılında Resmi Gazete’de yayınlanan
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne göre mevcut binaların neredeyse tümünün 2023 yılına kadar en az “C Sınıfı” olması hedefleniyor. Ülke-
mizdeki binaların yaklaşık %85’inin ısı yalıtımı içermediği göz önünde bulundurulursa, önümüzdeki 10 yıllık süreçte tüm binaların ısı yalıtı-
mı yapılmak sureti ile enerji verimliliklerini artıracakları ve bu sayede de enerjiden tasarruf yapacakları öngörülüyor. 

Isı yalıtımı ile sağlanan yakıt tasarrufu ve ısı yalıtımı sonrası alınmış EKB’nin binanın değerine sağladığı katkı göz önünde bulundurulursa,
mevcut binalara önce ısı yalıtımı yapılması, ardından da EKB alınması hem binaya değer katacak hem de kış aylarında doğalgaz maliyetini
düşürecektir. Isı yalıtımı olmayan bir binaya EKB almanın tek faydası, ısı yalıtımı öncesi alınacak apartman/site yönetiminin kararında, bina-
nın enerjiyi ne kadar verimsiz kullandığının belgelendirmesi ve çoğunluk kararın alınmasını kolaylaştırmasıdır. Isı yalıtımı öncesi durumu
bilmek elbette ısı yalıtımının sağladığı katkıyı görmek açısından önemlidir, ancak unutulmamalıdır ki, ısı yalıtımı sonrası EKB’nin yenilenme-
si gerekecektir, ki bu ek maliyet demektir. Bu sebeplerden dolayı, izlenmesi gereken en doğru yol, önce ısı yalıtımı yaptırmak ardından EKB
almaktır.” 

E

Betek, Enerji Verimliliklerini Değerlendirme ve
EKB Verme Yetkisine Sahip Oldu



alıtım dergisi tarafından bu sene 10.'su düzenlenen
Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri ile Çatı&Cephe dergisi
tarafından 2.’si organize edilen Çatı ve Cephe

Malzemeleri Ödülleri’nin töreni 25 Nisan günü, ACO Yapı
Malzemeleri’nin katkılarıyla Yapı İstanbul Fuarı’nda gerçekleş-
tirildi. Okur oylamalarının ardından, Seçici Kurul’un oylarıyla
kazananların belirlendiği organizasyonda “Yılın Profesyoneli”
ve “Başarı Ödülü” kategorilerinin kazananları ise B2B Medya
Editörler Kurulu üyeleri tarafından belirlendi. 

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2012
Yılın Yatırımı: Eryap Plastik San. ve Tic. A.Ş. /
Wooler Taş Yünü Üretim Tesisi - Hendek
Yılın Profesyoneli: Gülay Dindoruk / Filli Boya Yalıtım
Genel Müdür Yardımcısı
Yılın Isı Yalıtım Ürünü: Vitra IsoTile /
VitrA Karo San. ve Tic. A.Ş.
Yılın Su Yalıtımı Ürünü: Parex K11 CWA Kristalize Su Yalıtımı
Beton Katkısı / GeserParex Yapı Kimyasalları San. ve Tic. A.Ş.
Yılın Ses Yalıtımı Ürünü: Knauf Cleaneo Akustik Alçıpan® /
Knauf İnşaat ve Yapı Elemanları San. ve Tic. A.Ş.
Yılın Yangın Yalıtımı Ürünü: İzoberrock CS 35 Eko Mantolama
Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş.
Başarı Ödülü: Nurcan Özdemir /
Epsa Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı

Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri 2012
Yılın Çatı Kaplama Malzemesi: Padova Kiremit /
Işıklar İnşaat Malzemeleri A.Ş. 
Yılın Çatı Sistem Bileşeni: ACO Spin Serisi Çatı Süzgeci / ACO
Yapı Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. Şti.
Yılın Cephe Malzemesi: Tentesol T® Gümüş /
Trakya Cam San. A.Ş.
Yılın Cephe Sistem Bileşeni: Interpon D2000 Brilliance
Koleksiyonu / Akzo Nobel Boya San. ve Tic. A.Ş.
(AkzoNobel Toz Boya)

Y
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Yalıtım Sektörü Başarı
Ödülleri Sahiplerini Buldu
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apı dünyasının bilgi merkezi olarak 45 yıldır hizmet

veren Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) tarafından düzen-

lenen ve 36 yıldır yapı sektörünün uluslararası zirvesi

olan Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul 24 - 28 Nisan tarihleri

arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türk yapı sektörünün ve bölgenin en büyük fuarı Yapı Fuarı -

Turkeybuild İstanbul, 81.000 m2’lik 12 salon ve açık alanında,

1.150 katılımcı firmanın ürün ve hizmetlerini 109.537 ziyaretçiy-

le buluşturdu. Fuarın Uluslararası İş Geliştirme Platformu etkin-

likleri yapı sektörü profesyonelleri tarafından büyük ilgi gördü.

Fuar, yapı sektöründe en son yenilik ve teknolojileri barındıran

ürün çeşitliliği ile uluslararası pazarlar ve fırsatlar için buluşma

noktası oldu. 

Fuarda İZODER standında yalıtım ve TEBAR A.Ş.’nin hizmetleri

konusunda ziyaretçilere bilgiler sunuldu. 

Y

36. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul 
109.537 Ziyaretçiyi Ağırladı

apı kimyasalları sektörünün lider kuruluşu Kalekim A.Ş., Isparta’daki tesisin-

de sürdürdüğü çevreye duyarlı faaliyetlerinin değerlendirilmesi sonucu,

Isparta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 2012 yılının “En Temiz

Sanayi Tesisi” ödülünü almaya hak kazandı. Çevrenin korunması ve çevre bilincinin

yaygınlaştırılması konularında gösterdiği çabalardan dolayı “En Temiz Sanayi Tesisi”

seçilen Kalekim A.Ş.’nin ödülü, Isparta Valisi Memduh Oğuz tarafından, törenle tes-

lim edildi. 

Kalekim A.Ş.’nin tüm tesislerinde, bugünü olduğu kadar geleceği de düşünerek çev-

reye duyarlı çalışmalar yaptıklarını belirten Kalekim A.Ş. Genel Müdürü Altuğ Akbaş,

konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Dünyadaki gelişme ve sektörel

gereksinimleri yakından takip eden şirketimizin, sektördeki başarısını ve saygınlığını

sürdürebilmek adına çevre duyarlılığı devam edecektir. Çevre politikasını, üretim faa-

liyetleri ve destek süreçlerinde, çevreye karşı oluşabilecek olumsuz etkileri minimize

etmek olarak benimseyen Kalekim A.Ş. Isparta İşletmesi de, tüm çalışanları, hatta

tedarikçileri ile çevreci yaklaşımı özümseyerek hayata geçirmiştir. Çevre dostu şirket

olarak aldığımız ödülden dolayı Kalekim Ailesi olarak gururluyuz.” 

Y
Isparta’nın En Temiz Sanayi Tesisi: Kalekim Isparta







u ya l› t›m sek tö rün de 37 y›l l›k tec rü be si ve ön cü ko nu -
mu ile BTM Ya l› t›m, kul la n› c› la ra ‹ki bi le flen li, es nek, su
baz l›, el yaf tak vi ye li po li mer bi tüm lü su ya l› t›m mal ze -

me si BT2K600‘ü su nu yor. BT2K600, özen le se çil mifl kau çuk
po li mer kat k› lar la el de edi len po li mer bi tüm lü, iki bi le flen li, so -
€uk uy gu la ma l›, el yaf kat k› l› ve es nek bir su ya l› t›m mal ze me -
si dir. Be ton, tafl, tu€ la, bri ket gi bi tüm mi ne ral yü zey le re mü -
kem mel ya p› fl›r. Uy gu la ma için ge re ken araç ge reç ler f›r ça ve -
ya ma la ve uy gun bir ka r›fl t› r› c› dan iba ret tir. Es nek tir, yük sek
çat lak köp rü le me ka pa si te si var d›r. So €uk uy gu la ma l› d›r. Top -
rak al t›n da ki ag re sif ye ral t› su la r› na, mik ro or ga niz ma la ra, asit -
le re ve kim ya sal la ra da ya n›k l› d›r. As best ve sol vent içer mez,
sa€ l› €a za rar l› de €il dir. Ek ye ri ol mak s› z›n ke sin ti siz bir su ya l› -
t› m› sa€ lar. Tek kat uy gu la ma ile yük sek ka l›n l›k el de edi le bil di -
€i için za man ve ifl çi lik ten ta sar ruf sa€ lar. Su baz l› ol du €un dan
çev rey le dost tur.

Kul la nım Yer le ri   
• Te mel, per de du var ve bod rum gi bi ze min al tı

uy gu la ma la rın da, su ve nem ge çir mez lik mal ze me si ola rak,
• Sı zın tı su yu na, ge çi ci ve sü rek li su ba sın cı na ma ruz ka lan 

ya pı ve ya pı ela man la rı nın ko run ma sı ve ya lı tı mın da,
• Te ras, ça t›, mut fak, ban yo vb. ku ru ve ya ha fif nem li

de tay lar da su ya lı tım mal ze me si ola rak,
• Be ton, taş, tuğ la, bri ket, sı va, şap gi bi mi ne ral yü zey le rin 

ya lı tı mın da,
• Es ki bi tüm lü mem bran, as falt vb ya lı tım la rın ta mi rin de,
• Isı ya lı tım lev ha la rı nın ya pış tı rıl ma sın da,
• Ya lı tım fi le si, tec rit be zi vb. do na tıy la bir lik te, da ha yük sek

ba sınç lı su ya da yan ma sı ge re ken ya lı tım uy gu la ma la rın da.

Avan taj la rı
• Yük sek elas ti ki ye te ve çat lak köp rü le me özel li ği ne sa hip tir.
• Mik ro or ga niz ma lar dan ve ag re sif yer al t› su la r›n dan

et ki len mez.
• Ya tay ve dü şey ze min ler de, ku ru ve ha -
fif nem li yü zey ler de, es nek, ör tü cü ve
ke sin ti siz bir as falt ta ba ka sı oluş tu rur.
• Su baz lı ol du ğu için çev re ye za rar ver -
mez. Ka pa lı alan lar da ra hat lık la kul la nı -
la bi lir.
• Uy gu lan dı ğı ala na çok iyi ade rans
et ti ği için, ay rıl ma ve ya ka bar ma gi bi
prob lem ler ya şan maz.

BTM Bi tü self ile Ko lay, Hız lı ve Gü ven li Ona rım
Su ya lı tım uz ma nı BTM’den hız lı ve gü ven li ona rım sağ la yan
ken din den ya pış kan lı su ya lı tım ban dı Bi tü self ile ih ti yaç du yu -
lan an da ya lı tım yap mak çok ko lay. 10, 15, 20, 30 ve 60 cm
enin de ve 10 m bo yun da ru lo lar da kul la nı ma su nu lan Bi tü self,
pra tik, so ğuk uy gu la ma lı, ken din den ya pış kan lı, bi tüm esas lı
özel li ğiy le dik kat çe ki yor. Kır mı zı, ye şil ve gri renk se çe nek le -
riy le su nu lan ürün, ge niş kul la nım ala nıy la kul la nı cı ya bü yük
ko lay lık sağ lı yor. 

Kul la nım Alan la rı
• Ah şap, me tal, plas tik, cam, sı va ve be ton gi bi yü zey ler de
• Du var, pa ra pet, ba ca di bi, sa çak, har puş ta lar da
• Kal kan du va rı ve on dü le lev ha lar da olu şa bi len çat lak la rın 

ona rı mın da 
• Pre fab ri ke ya pı ele man la rı nın derz le rin de
• Su de po su ve si lo ona rım la rın da

Ge nel lik le şa lü mo ale vi ile ça lı şıl ma sı sa kın ca lı olan yü zey ler de
gü ven li ve et kin çö züm ler su nan Bi tü self, es nek li ğin den do la yı,
her yü zey şek li (düz ve ya eğ ri sel) üze rin de ra hat ça kul la nı lı -
yor, uy gu lan dı ğı yü ze yin şek li ne ko lay ca uyum sağ lı yor. Su ve
bu har ge çi rim siz li ği tam olan Bi tü self, ya pış kan lı ğı nı ve su ge -
çi rim siz li ği ni ıs lak or tam lar da da sür dü re bi li yor. Dış yü zü alü -
min yum kap lı ol du ğu için gü ne şin za rar lı ışın la rın dan et ki len -
me yen ye ni ta sa rım lı Bi tü self, her tür lü ik lim ko şu lun da es nek -
li ği ni ko ru ya rak, çat -
la ma ve dö kül me yi
en gel li yor. Ku ru ve
te miz yü zey le re uy -
gu la nan Bi tü self için
be ton, sı va, sun ta gi -
bi pü tür lü yü zey le re
bir kat BTM BTR 100
as tar sü rü lü yor ve
ürü nün ve ku ru ma sı
bek le ni yor. Bi tü self,
üs tü ka pa lı me kân lar -
da, dik bir şe kil de gü -
neş ışın la rın dan uzak,
se rin or tam lar da da -
ha uzun kul la nım öm -
rü ne sa hip.

S

Su Yalıtım Uzmanından
BTM BT2K600 Likit

Su Yalıtım Malzemesi
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ev re ci Te sis le ri, Ar-Ge ya tı rım la rı ve

üret ti ği çev re dos tu ürün le ri ile her za -

man çev re ve in san sağ lı ğı na du yar lı Fil li

Bo ya Ya lı tım, Ca pa tect Isı Ya lı tım Sis te mi

için ge liş ti ril miş ECO TECH Isı Ya lı tım Sı va sı ile

eko lo jik den ge yi ko ru ma ya de vam edi yor. Ge ze -

ge ni mi zi eko no mik ve eko lo jik açı dan ge ri dö nü şü

ol ma yan fe la ket le re sü rük le ye ce ği ön gö rü len ik -

lim de ği şik li ği ile mü ca de le et mek için ar tan kar -

bon emis yon la rı nı azalt ma mız ge re ki yor. Bi na la rı -

mız da ısı ya lı tı mı uy gu la ma sı ile kar bon emis yon -

la rı nı azalt mak müm kün. Sa tın alı nan her ürü nün

bir kar bon ayak izi ol du ğun dan, ısı ya lı tı mın da

sür dü rü le bi lir ürün le ri ve şir ket le ri ter cih et mek,

ik lim de ği şik li ği ile mü ca de le de önem ta şı yor.

Stan dart EPS lev ha la ra gö re %20 da ha yük sek ısı

ya lı tım per for man sı na sa hip Ca pa tect Dal maç ya lı

Isı Ya lı tım Lev ha la rı ile lev ha ka lın lı ğı nı art tır ma -

dan da ha yük sek bir ısı ya lı tım per for man sı su nan

Fil li Bo ya, Ca pa tect Dal maç ya lı’nın üs tün per for -

man sı nı çev re dos tu ısı ya lı tım sı va sı Ca pa tect

ECO TECH ile bir leş ti ri yor. Sun du ğu çev re ci ve ve -

rim li ürün ler ile ik lim de ği şik li ğiy le mü ca de le si ne

de vam edi yor. Lev ha sın dan ya pış tı rı cı sı na, sı va -

sın dan son kat kap la ma ve bo ya ürün le ri ne ka dar,

bir bi ri ile uyum içe ri sin de ça lı şan Ca pa tect Isı Ya -

lı tım Sis te mi için ge liş ti ril miş ECO TECH ısı ya lı tım

sı va sı, iç ve dış cep he ler de ısı ya lı tım lev ha la rı nın

üze ri ne per dah sı va sı ya pıl ma sın da kul la nı lı yor.

Özel for mü las yö nü sa ye sin de 15 kg’lık am ba la jıy -

la, ben zer sı va ürün le ri nin 25 kg’lık ürün le riy le eş -

de ğer met raj sağ la yan ECO TECH, nak li ye ve stok -

la ma açı sın dan ko lay lık lar su na rak da ha az kar -

bon sa lı mı ile çev re nin ko run ma sı na kat kı da bu lu -

nu yor. Ha fif li ği sa ye sin de, uy gu la ma nın da ha hız lı

ve ko lay ya pıl ma sı ile iş çi lik ve za man dan da ta -

sar ruf sağ lı yor. 2013 Çev re ci Te sis Ödül le ri tö re -

nin de en çev re ci te sis ödü lü nü alan Fil li Bo ya Ya -

lı tım, çev re ve sür dü rü le bi lir lik po li ti ka la rıy la, sek -

tö re ve ül ke ye kat lı sağ la ma ya de vam ede cek.

Ç

Capatect’ten Isı Yalıtım
Sistemleri için Çevre Dostu
Isı Yalıtım Sıvası “ecotech”

64detay
izolasyon dünyası



65 haber
izolasyon dünyası

lu e’Sa fe Ma vi Ka le ısı ya lı tım ürün le ri ni Ka le kim ID ile iz li yor.
Blu e’Sa fe Ma vi Ka le pa ke tin de yer alan Ka le fiks Isı Ya lı tım Ya -
pış tı rı cı sı, Tür ki ye’nin ilk iz le ne bil me özel li ği ne sa hip ürü nü.

Ürün iz le me sis te mi sa ye sin de üze rin den uzun yıl lar geç se bi le bir bi -
na nın ısı ya lı tı mı nın Blu e’Sa fe Ma vi Ka le ta ra fın dan ya pı lıp ya pıl ma dı ğı
an la şı lı yor. Ürün le ri ne 10 yıl, uy gu la ma ça lış ma la rı na ise 2 yıl ga ran ti
ve ren Blu e’Sa fe Ma vi Ka le, ürün iz le me sis te mi sa ye sin de ya lı tım yap -
tı ğı bi na la rı üze rin den yıl lar geç se bi le ta kip ede bi li yor. Blu e’Sa fe Ma vi
Ka le ısı ya lı tım pa ke tin de yer alan Ka le fiks Isı Ya lı tım Ya pış tı rı cı sı, Ka -
le kim ID ürün iz le me sis te mi nin ya nı sı ra yük sek ya pış tır ma gü cü ve
uy gu la ma ko lay lı ğı ile de dik kat çe ki yor. Blu e’Sa fe Ma vi Ka le pa ke tin -
de yer alan ısı ya lı tı mı ya pış tı rı cı la rı na üre tim aşa ma sın da ek le nen özel
bir ham mad de sa ye sin de, se ne ler son ra bi le mar ka ta nı nı yor. Bu nun
için ürün den alı nan ör ne ğin in ce len me si ye ter li olu yor. Ürün iz le me
sis te mi özel li ği ne sa hip Ka le fiks Isı Ya lı tı mı Ya pış tı rı cı sı, çi men to esas lı olup kay ma özel li ği azal tıl mış ya pı sı ve uzun ça lış ma sü re si ile za -
ma nın ya nı sı ra iş çi lik ten de ta sar ruf sağ lı yor. 

Ka le kim ID özel lik li Ka le fiks Isı Ya lı tı mı Ya pış tı rı cı sı hak kın da bil gi ve ren Ka le kim Sa tış tan So rum lu Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Al tuğ Ak baş
şun la rı söy le di: “Ya pı kim ya sal la rın da bu lu nan ürün ler su ile ka rış tı rıl dık tan son ra şe kil de ğiş ti rip her bi ri ba kıl dı ğın da ay nı gi bi gö rü nen
ürün ler den olu şu yor. Özel lik le her han gi bir do kü man ol ma dı ğın da ürü nün han gi fir ma ya ait olup ol ma dı ğı üze rin den yıl lar ge çin ce an la -
şıl mı yor. Blu e’Sa fe Ma vi Ka le ola rak ürün le ri mi ze bir kim lik ka zan dır mak is te dik. Bu kap sam da Ka le kim bün ye sin de 2 yıl sü ren Ar-Ge ça -
lış ma la rı mız so nu cun da, ısı ya lı tı mı ya pış tı rı cı la rı mı za üre tim sı ra sın da toz kat kı mad de si ek le ye rek ürün iz le me özel li ği
ka zan dır dık. Bu açı dan di ğer ya pış tı rı cı lar dan ay rış ma sı nı sağ la dık. Blu e’Sa fe Ma vi Ka le ola rak ürün le ri mi zin her za man
ar ka sın da yız ve bu du ru mu Ka le kim ID özel lik li pa ket bi le şen le ri miz le de or ta ya ko yu yo ruz.”

Mar dav Sa tış ve Pa zar la ma dan So rum lu Ge nel Mü dür Yar dım cı sı Al per Doğ ru er ise: “Blu e’Sa fe Ma vi Ka le, ısı ya lı tı mı pa -
ket sis te mi ürün le ri ne 10 yıl, uy gu la ma ça lış ma la rı na ise 2 yıl ga ran ti ve ren dün ya da ki ilk mar ka. Ürün le ri mi ze duy du ğu -
muz gü ve nin bir gös ter ge si ola rak bu ga ran ti sis te mi ni ge liş tir dik. Bir bi na nın man to la ma sı nın Blu e’Sa fe Ma vi Ka le ta ra -
fın dan ya pıl dı ğı nı yıl lar geç se bi le an la mak için de ürün iz le me sis te mi çok bü yük bir avan taj sağ lı yor. Ka le kim ID özel li -
ği ne sa hip Ka le fiks Isı Ya lı tı mı Ya pış tı rı cı sı sa ye sin de ısı ya lı tı mı lev ha sı nın al tın da ki ya pış tı rı cı nın ta nın ma sı müm kün. Bu
da hem ürün le ri mi ze hem de uy gu la ma ça lış ma la rı mı za ne ka dar gü ven di ği mi zi gös te ri yor. Tü ke ti ci ler için ısı ya lı tı mı
yap tı rır ken uzun yıl lar son ra bi le kar şı la rın da gü ven le du ra cak bir mar ka ol ma sı çok önem li. Blu e’Sa fe Ma vi Ka le ola rak
ge rek ürün le ri miz ge rek se sun du ğu muz ga ran tiy le her za man tü ke ti ci le rin ya nın da yız” di ye ko nuş tu.

ürkiye’de ilk kez PVC membran üretimini gerçekleştiren
Multiplan Yalıtım Sistemleri, su yalıtımında yapılara temel-
den çatıya kadar kesin çözümler sunuyor. Mardav’ın çatı su

yalıtımı ürün grubuna Kasım ayında eklediği Multiplan; temeller, çatı-
lar, teraslar, bahçe teraslar, balkonlar, tüneller, metro uygulamaları,
yer altı toprakları, otopark çatıları, yollar ve göletler gibi sayısız alan-
da su yalıtımı sağlayan PVC membranların yanı sıra içme suyu ile
uygunluk sertifikasına sahip “Mavi Su” adlı ürünü ile su depolarının
yalıtımına da çözüm üretiyor.

Multiplan su yalıtım membranları iklimsel etkilere dayanımı ile son
derece uzun ömre sahip. Onarım ve yenileme gerektirerek bütçeleri
zorlamıyor. Sunduğu yüksek kalite güvencesi, uzun hizmet ömrü, zor
alev alma özelliği, yüksek mekanik dayanımı, buhar geçirgenliği, bitki
köklerine dayanımı ve çeşitli renklerde üretim imkanı Multiplan Su Yalıtım Membranları’nın önemli projelerde tercih edilmesini sağlıyor.

B

T
Temelden Çatıya Su Yalıtımında Kesin Çözüm Multiplan’dan

Blue’Safe Mavi Kale’nin Kimliği Harcında Saklı
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eliştirdiği yenilikçi ürünlerle sektörün öncü markası olmaya devam eden Kalekim, Fransa’da yapı mal-
zemeleri sistemlerinde araştırma yapan ve teknik onay veren CSTB (Centre Scientifique du Techniques
Batiments) kuruluşundan, 2012 yılında “CSTB Belgesi” almaya hak kazandı. 2013 yılı Mayıs ayında CSTB

tarafından gerçekleştirilen gözetim denetimine giren Kalekim, seramik uygulamaları ürün grubunda yer alan
seramik yapıştırıcıları “1051 Kalekim”, “1052 Kalekim Beyaz” ve “1054 Technoflex” ürünleri ile ilgili standart kri-
terlerini ve sistem gerekliliklerini sağladığı için, sahibi olduğu “CSTB Sertifikası”nı korudu. Kalekim, ürünlerinin
kalite ve performansının ve sistem gerekliliklerinin uluslararası alanda denetimden geçerek yeniden tescillen-
mesiyle, güvenilir marka imajını daha da güçlendirdi.  

Türkiye’deki Türk Standartları Enstitüsü’nün bir benzeri olan, Fransa İskân Bakanlığı’nın da içinde yer aldığı
CSTB, yapı malzemelerinin performanslarını test edip, Fransız standartlarına uygunluğunu belirleyerek sertifi-
ka veriyor. Türkiye’de ilk kez Kalekim tarafından alınan “CSTB Sertifikası”nın, yapı malzemesi üreticileri için
ayrı bir önemi bulunuyor. 

G
Kalekim’in Kalitesi Fransa’dan Tekrar Tescillendi

0'den fazla ülkede çatı ve cephe kaplama levhaları satışı yapan Fransız Onduline Group'un Türkiye'deki iştiraki Onduline
Avrasya’nın, çevreye olan duyarlılığı bir kez daha kanıtlandı. Onduline Avrasya, çatı sektöründe “Çevresel Ürün Deklarasyonu”
(EPD) alan ilk firma oldu. Alman İnşaat ve Çevre Birliği tarafından onaylanan Çevresel Ürün Deklarasyonu – EPD (Environmental

Product Declaration) ile Onduline Avrasya, Türkiye’de inşaat sektöründeki EPD’li üreticiler arasına girdi. Onduline Avrasya’nın EPD bel-
gesi alma sürecinde, ürettiği ürünlerin ham maddelerinin işlenmesinden, üretimine ve uygulanmasına kadarki tüm çevresel etkileri
değerlendirilip şeffaf olarak beyan edildi. Türkiye dışında Kafkaslar, Orta Asya ve Orta Doğu bölgelerindeki 25 ülkenin bağlı olduğu
Onduline Avrasya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Karahan, çevre konusunun Onduline için en temel felsefelerden biri olduğuna dik-
kat çekti. 

8
Çevreci Onduline EPD Belgesiyle Taçlandırıldı

urt dı şın da ki ba şa rı la rıy la da adın dan söz et ti ren ODE Ya lı tım,
dün ya ca ün lü mar ka la rı bir ara ya ge ti ren ISH Frank furt 2013
Fua rı’na, Ki ev’de ger çek le şen In ter bud Ex po Fua rı’na ka tıl dı.

Glo bal bir mar ka ol ma yo lun da hız la iler le yen ODE Ya lı tım, 12-16 Mart
2013 ta rih le ri ara sın da tüm dün ya dan bir çok ulus la ra ra sı fir ma nın yer
al dı ğı, bin ler ce pro fes yo nel ta ra fın dan zi ya ret edi len ISH Frank furt
2013 Fua rı’nda, ODE Starf lex ve ODE R-flex  ürün le ri ni  ser gi le di. 

ODE stan d›n da ay n› za man da, ya l› t› m›n tek nik bir ko nu dan da ha öte,
ener ji ve rim li li €i sa€ la ya rak do €al kay nak la r›n ve rim li kul la n›l ma s› na
yö ne lik bir kat k› ol du €u na ifla ret eden “Ya l› t›m sa de ce bi na ve fab ri ka -
lar ile il gi li de €il dir; ya l› t›m, sür dü rü le bi lir bir dün ya ya ya p›l m›fl kat k› -
d›r” slo ga n› dik kat çek ti.

ODE‘nin yer al d› €› bir bafl ka fu ar sa 26-29 Mart 2013 ta ri hin de Ki ev’de
ger çek le flen In ter bud Ex po Fua r› ol du. ODE Ya l› t›m’›n hem ya p› hem de tek nik ya l› t›m gru bun da cam yü nü ürün le ri sun du €u Starf -
lex mar ka s› n›n ön plan da ol du €u ODE stan d› zi ya ret çi ler ta ra f›n dan yo €un il giy le kar fl› lan d›. Fu ar da, ODE Ya l› t›m’›n 57 ül ke ye yap -
t› €› ih ra cat ile ya l› t›m ko nu sun da glo bal bir çö züm or ta €› ol du €u me sa j› ve ril di.

Y
ODE Yalıtım, İki önemli Uluslararası Fuara Katıldı



Kalekim’den Su Yalıtımında
Zirve: Ultralastic

apı kimyasalları sektörünün lider markası Kalekim,

yenilikçi ürünü Ultralastic ile su yalıtımı ve beton

koruma harcında yeni bir dönem başlatıyor. Hem iç

hem de dış mekânlarda rahatlıkla kullanılabilen Ultralastic,

uygulandıktan sadece 2 saat sonra yağmura dayanım kazan-

ması, 3 saat sonra üzerinde gezilebilmesi ve kaplama işlemine

başlanabilmesi özelliğiyle su yalıtım malzemesinde her şeyi bir

arada isteyen mükemmelliyetçilere hitap ediyor. Zorlu koşulla-

ra ve yaşlanmaya karşı dayanık-

lı olan Ultralastic, binalarda

korozyonu önleyerek depreme

karşı kalkan görevi görüyor.

Yapı sektöründe 40. yılını kut-

layan Kalekim, sektöre kazan-

dırdığı yenilikçi ürünleriyle,

tüketicilere ve profesyonellere

her alanda çözümler sunmaya

devam ediyor. Kalekim’in, özel-

likle su yalıtımı ve beton koruma

harcı konusunda çok yönlü uygulama imkânı sunan yeni ürünü

Ultralastic, korozyonu önlediği için depreme karşı binaların en

önemli koruyucusu olarak da kritik bir öneme sahip. 

Ultralastic’le Su Yalıtımında Mükemmel
Çözüm
Depremde binaların yıkılma nedenlerinden birinin, su yalıtımı

olmayan yapıların taşıyıcı kısımlarının suya maruz kalarak

zayıflaması olduğunu dikkate alan Kalekim Ar-Ge uzmanları;

Ultralastic’i, “Bir su yalıtım malzemesinde her şeyi bir arada

istiyorum” diyen mükem-

melliyetçi tüketici ve pro-

fesyoneller için geliştirdi. 

Uzun Yıllar Yüksek
Performanslı Su
Yalıtımı
Zorlu koşullara, yaşlanma-

ya karşı dayanıklı ve çok

yüksek bir performansa sahip Ultralastic’in, temel altından,

eski seramik ya da bitümlü kaplamalar üzerine varıncaya

kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor. Hem iç hem dış

mekanlarda uygulanabilen ve istendiğinde üzeri kaplanabilen

Ultralastic, üzeri kaplanmadan da yıllar boyunca yüksek per-

formanslı su yalıtımı sağlayabiliyor. Kalekim’in su yalıtımı ala-

nındaki iddialı ürünü, havuz ve su deposu gibi daimi ıslak böl-

gelerde de üstün başarı sağlıyor.  

2 Saatte Yağmura Dayanım Kazanıyor 
Uygulanmasından sadece 2 saat sonra yağmura dayanım

kazanması, 3 saat sonra üzerinde gezilebilmesi ve kaplama

işlemine başlanabilmesi sayesinde hızına yetişilmeyen

Ultralastic, işçilikten de tasarruf sağlıyor. Fırça, mala, rulo

veya püskürtme ile kolayca uygulanabilen Ultralastic, kalsiyum

ve sodyum klorür gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna ve kar-

bondioksit gazına karşı betonu koruyor.  Daima en iyi ürün, en

iyi çözüm ve en iyi uygulamanın adresi haline gelen Kalekim,

son yenilikçi ürünü Ultralastic’i, tüketici ve sektör profesyonel-

lerinin hizmetine sunuyor. 

Y

67 detay
izolasyon dünyası

apı kimyasalları sektörünün öncü markası Kalekim, alanındaki bilgi
ve tecrübesini 2. Avrupa Harç Zirvesi’nde katılımcılarla paylaştı.
Yapı sektöründe 40. yılını kutlayan Kalekim, sektöre yön vermeye

devam ediyor. Avrupa Harç Örgütü (EMO-European Mortar Organization)
tarafından 7 Haziran’da düzenlenen 2. Avrupa Harç Zirvesi’ne katılan
Kalekim, “Çevre Regülasyonları Ne Anlama Geliyor” konulu panelde tecrü-
belerini aktardı. Panelde, Türkiye’de sektörün ve pazarın durumuna da deği-
nen Kalekim AR-GE Müdürü Gülden Tombaş,  çevre regülasyonlarının sek-
töre etkisi ve sürdürülebilirlik konusunda Baumit’in CEO’su Robert Schmid,
Knauf’un CEO’su Christoph Dorn, Wacker Yapı Polimerleri Batı Avrupa
Direktörü Frank Reichle, Cementos Molins Endüstriyel Müdürü Manel
Guillem Ballesteros ile görüşlerini paylaştı. 

Y
Kalekim Avrupa Harç Zirvesi’ne Katıldı



nauf A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Savaş Güzelküçük,
“Düş+Zaman=Gerçek” konferanslarının bu yılki teması
olan “Zamansız Liderlik”  kapsamında yaratıcı liderlik ve

markalaşma konusunda gösterdiği
üstün başarı dolayısıyla “Zamansız
Liderlik” ödülüne layık görüldü. 27 yıl-
lık profesyonel iş yaşamı boyunca pek
çok yaratıcı ve yenilikçi fikre imza
atan, Knauf’ta çalıştığı 18 yıl boyunca
da bir firmanın sektörde tek başına
düzenlediği en büyük etkinlik olarak
tarihe geçen Knauf Arena dahil, pek
çok farklı ve cesur fikirle Knauf mar-
kasının yapı sektöründe farklı bir
yerde konumlanmasını sağlayan
Güzelküçük, 22 Mayıs 2013 tarihinde
İstanbul Ritz Carlton’da gerçekleşen
“ D ü ş + Z a m a n = G e l e c e k
Konferansı”nda “Zamansız Lider”
ödülünü aldı. Yaratıcılığı ile zamanının
üzerine çıkan ve kendi zamanını yara-
tanlara verilen “Zamansız Lider”
ödülünü Medici Prensi Ottaviano de
Medici’den alan Güzelküçük, ödülün
kendisi için gurur kaynağı olduğunu
söyledi. 

K

Savaş Güzelküçük
“Zamansız Liderlik” 
Ödülü Aldı 

ürkiye’de çatılarla ilgili tek
uzman başvuru mercii olan
Çatı ve Sanayici İş Adamları

Derneği (ÇATIDER), sektörün en
önemli sorunlarından biri olan kalifiye
iş gücü ve sertifikalı ara eleman eksik-
liği ile ilgili çalışmalarında önemli bir
adım daha atarak Milli Eğitim
Bakanlığı ile protokol imzaladı. Bu protokole göre ÇATIDER,
Türkiye genelinde bünyesinde İnşaat Teknolojisi Çatıcılık Dalı olan
toplam 22 meslek lisesinde Çatıcılık Kursu açacak. Çatıcılık dalın-
da “Mesleki Geliştirme ve Uyum Kursu” olarak verilecek bu
kurslardan, sektörde hizmet veren çatı ustaları ve yeni bir meslek
sahibi olmak isteyenler faydalanabilecek. Kurs sonunda başarılı
olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Çatı Ustası Belgesi
verilecek. En iyi çatı malzemesinin bile yanlış bir uygulama ile
yarardan çok zarara neden olabileceğine dikkat çeken ÇATIDER
Başkanı Nazım Yavuz, “Çatıcılık Meslek Kursları, Geliştirme ve
Uyum Kursları ile sektörümüzdeki kalifiye ve sertifikalı eleman
eksikliğine çare olmaya devam edeceğiz.” dedi. 

T

haber

ÇATIDER’den Milli Eğitim
Bakanlığı ile Dev Protokol 
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Nuri İlgürel
Araştırma Gör. Dr. 

Yıldız Teknik Üniversitesi
Mimarlık Bölümü

Sürdürülebilirlik Bağlamında
Yapılarda Isı ve Ses Yalıtımı

Gi riş
20. yüz yı lın son la rı ile 21.yüz yı lın baş la rı, sa na yi ve tek -

no lo jik ge liş me le rin do ru ğa ulaş tı ğı, bu na ko şut ola rak

ener ji ge rek si nim le ri nin hız la art tı ğı, in san lı ğın bu ge liş me le rin

eko lo jik den ge ye ve kü re sel kay nak la ra olan et ki le ri ni his set -

me ye baş la dı ğı ve ener ji kul la nı mı ile çev re iliş ki si ni de ğer len -

dir me ye zor lan dı ğı bir dö nem dir. İn san lık ar tık ya şa mı tek bir

kü re üze rin de pay laş tı ğı nın far kı na var mış tır, çün kü eko lo jik

den ge ler de ki bo zul ma lar dün ya nın ne re sin de ya şa nır sa ya şan -

sın tüm ge ze ge ni et ki le mek te dir. Kü re sel ısın ma ve bu nun so -

nu cun da ya şan ma sı ola sı ik lim de ği şik lik le ri, ik lim de ği şik li ği

so nu cu gı da üre ti mi nin azal ma sı teh li ke si, at mos fer de ki ozon

kat ma nı nın de lin me si so nu cu za rar lı ışı nım la rın yer yü zü ne

ulaş ma sı vb. bir çok olum suz ge liş me le rin in san ya şa mı nı ya kın

ge le cek te da ha faz la et ki le me si söz ko nu su dur. Bu ne den le

“sür dü rü le bi lir lik”, yer kü re nin do ğal kay nak la rı nın ge le cek ne -

sil le re ulaş tı rıl ma sın da önem ta şı yan ve her yö nüy le in san ya -

şa mı nı ku şa tan bir kav ram dır. Eko no mik, çev re sel ve top lum -

sal ge liş me le rin ge le cek ku şak la rın ya şam ko şul la rı na za rar

ver me den kar şı lan ma sı nı he def le yen sür dü rü le bi lir lik eko no -

mik ge liş me nin ger çek leş me si sı ra sın da do ğal kay nak lar dan ya -

rar la nır ken do ğal çev re nin bun dan ola bil di ğin ce az et ki len me si -

ni amaç la mak ta dır[1]. Ya pı la rın üre ti mi ve kul la nı mı sü reç le rin -

de kul la nı lan ener ji le rin, fo sil ya kıt la rın yan ma sı so nu cu ve / ya

da elek trik ener ji si kul la nıl ma sıy la ger çek leş sin çev re ye olum -

suz et ki le ri nin ol ma sı ka çı nıl maz dır. Bun la rın bel ki en önem li si

fo sil ya kıt la rın yan ma sı so nu cu or ta ya çı kan kar bon di ok sit baş -

ta ol mak üze re çe şit li se ra gaz la rı dır.  Bu se ra gaz la rı, or ta ya

çık tı ğı yer den ba ğım sız ol mak üze re dün ya at mos fe ri nin ısı sı nı

her ge çen gün bi raz da ha art tır mak ta ve ik lim de ği şik lik le ri ne

ne den ola rak kü re sel bir teh dit oluş tur mak ta dır.

Sür dü rü le bi lir lik kav ram sal ola rak 20.yüz yı lın ikin ci ya rı sın da

or ta ya çık mış gi bi gö rün se de as lın da bir dün ya gö rü şü ola rak

ye ni de ğil dir. Ye rel ve ri le rin ve özel lik le ik lim sel özel lik le rin ta -

sa rım da kul la nıl ma sı an tik dö nem ler den be ri yap ma çev re le rin

oluş tu rul ma sın da kul la nı la gel miş tir. Mi ma ri ve kent sel ta sa rım

alan la rın da sür dü rü le bi lir lik ile il gi li yak la şım la rın bu gün ol du -

ğu gi bi ge le cek te de tek no lo ji nin ola nak la rı nı kul la na rak oluş -

tur du ğu muz yap ma çev re le rin bi çim len me sin de önem li rol oy -

na ya ca ğı ön gö rü le bi lir. Ta sar la dı ğı mız kent sel alan la rın ve ya -

pı la rın sür dü rü le bi lir ol ma sı, plan la ma, ta sa rım, ya pım, kul la -

nım ve yo kol ma sü reç le ri ne bü tün cül yak la şıl ma sı nı ve be lir li

il ke ka rar la rı na uyul ma sı nı ge rek li kı lar. Bu ba kım dan, için de

ya şa dı ğı mız ya pı la rın sür dü rü le bi lir ol ma sı, ya pı için de ki ısıt -

ma, so ğut ma, ay dın lat ma ve di ğer alan lar da ki ener ji har ca ma -

la rı nın azal tıl ma sı nın ya nı sı ra ya pı ele man la rı nın ve ya pı nın

ken di si nin üre tim sü re cin de ge rek si nim du yu lan ener ji har ca -

ma la rı nın azal tıl ma sı na bağ lı dır. Mi ma ri de sür dü rü le bi lir li ğin

di ğer bir bo yu tu ise ya pı la rın çev re ye olan yük le ri ni en aza in -

di rir ken, di ğer yan dan ya pı la rın için de ki ya şa ma alan la rı nın fi -

zik sel çev re et men le ri, ya ni, ısı sal, işit sel ve gör sel kon for açı -

sın dan ge rek li ko şul la rı sağ la ma sı dır. Ya pı la rın ya şa ma alan la -

rın da fi zik sel çev re et men le ri açı sın dan uy gun or tam la rın oluş -

tu rul ma sı, ya pı la rın küt le bi çim le niş le ri ve yön len di ril me le ri nin

ya nı sı ra ya pı ka bu ğu ta sa rım la rı na bağ lı dır. Ya pı la rı sa ran ve

dış or tam dan ayı ran ya pı ka bu ğu, ge nel lik le do lu (du var, ça tı)

ve boş(cam) alan lar dan oluş mak ta dır Ya pı ka bu ğu nu oluş tu -

ran ke si tin ye ter li ya lı tım sağ la ya bi li yor ol ma sı, hem ısı sal ve

hem de işit sel kon for açı sın dan ge rek li dir. Bu ya zı kap sa mın da,

mi ma ri de sür dü rü le bi lir lik ile il gi li ola rak ya pı lar da ısı sal ve işit -

sel kon fo run sağ lan ma sın da ve ya pı nın ısıt ma-so ğut ma gi der -

le ri nin azal tıl ma sın da ya lı tım ge reç le ri nin kul la nı mı nın öne mi -

ne yer ve ril miş, ya pı için de ya tay da ve dü şey de ha cim ler ara sı

ya lı tım ko nu su na yer ve ril me miş tir. Ay rı ca, ya pı ka bu ğu nun

ye ter li ısı ve ses ya lı tı mı sağ la ma sın da il ke sel ola rak ta sa rım

aşa ma sın da üze rin de du rul ma sı ge re ken ko nu lar açık lan mış tır. 

2. Ya lı tım Ge reç le ri nin Se çi mi İle İl gi li
Ge nel Yak la şım lar
Tür ki ye’de tü ke ti len ener ji nin yak la şık %40’ı sa na yi, %19’u

ula şım ve % 41’i de ko nut sek tör le rin de tü ke til mek te dir. Ko nut

ve hiz me ti kap sa yan sek tör ler de ko nut ısıt ma sı ve ko nut sı cak

su ge rek si nim le ri ni kar şı la mak ama cıy la kul la nı lan ener ji nin

top lam tü ke tim için de ki pa yı göz önü ne alı na cak olur sa, bu

alan da ya pı la cak ça lış ma lar so nu cu ener ji nin %39’unun ta sar -

ruf edi le bi lir ol du ğu be lir len miş tir.[2] Ya pı ka bu ğu nun bi çim le -

ni şi nin mi ma ri ta sa rım aşa ma sın da or ta ya çık ma sı ne de niy le

ya pı tü rü nün ve bü yük lü ğü nün bu ko nu da be lir le yi ci ol du ğu or -

ta da dır. Li te ra tür de fark lı ik lim tip le ri için op ti mum küt le bi -

çim le niş le ri öne ril se de mi ma ri ta sa rı mın do ğa sı ge re ği bu öne -

ri le re her za man uyul du ğu söy le ne mez. Bu ne den le, ya pı yı sa -

ran ya pı ka bu ğun ya lı tım açı sın dan ge rek li ko şul la rı sağ la ma sı,

hem iç or tam da ısı sal kon fo run sağ lan ma sı ve hem de ener ji

har ca ma la rı nın azal tıl ma sı yö nün den ka çı nıl maz dır. Ya pı ka bu -

ğun da ya lı tım ya pıl ma sı ay rı ca dış du var la rın ses ge çiş kay bı -

1.



nın art tı rıl ma sı ve ya pı için de ka bul edi le bi lir gü rül tü dü zey le -

ri nin sağ lan ma sı açı sın dan da uy gun olur. Ya pı ka bu ğu nun ısı

ve ses ge çi şi yö nün den za yıf bö lü mü nü ge nel lik le say dam

alan lar oluş tur mak ta dır. Isı ya lı tı mı açı sın dan ço ğu za man du -

var, ça tı ve cam alan la rı ile bir lik te tüm ya pı ka bu ğu nun ya lı tıl -

ma sı önem ta şır ken ses ya lı tı mı açı sın dan ses ge çiş kay bı da ha

dü şük olan cam yü zey le rin ses ge çiş kay bı nı art tı ra cak ön lem -

le rin alın ma sı ön ce lik li dir. 

2.1 Sür dü rü le bi lir lik-Ya lı tım İliş ki si
Ya pı la rın ener ji har ca ma la rı nın bü yük bir bö lü mü ısıt ma ve so -

ğut ma kay nak lı dır.  Ya pı yı dış or tam ko şul la rı na kar şı ko ru yan

ve tü müy le sa ran ya pı ka bu ğun dan yük sek ve rim alın ma sı et -

kin ener ji kul la nı mı için ge rek li dir. Bu açı dan ba kıl dı ğın da, ya pı

ka bu ğun da ısı ka yıp la rı nın azal tıl ma sı ile il gi li ya lı tım ya pıl ma -

sı ener ji tü ke ti mi nin azal tıl ma sın da önem li rol oy nar. Ya pı lar da

ısı ve ses ya lı tı mı bir bi rin den fark lı ge rek si nim le ri olan iki ay rı

alan dır. Bi lin di ği gi bi ya pı lar da ya pı ka bu ğu ge nel lik le do lu ve

say dam alan lar dan oluş mak ta dır. İç or tam da ki ısı sal kon fo run

sağ lan ma sı ve ısıt ma amaç lı ener ji har ca ma la rı nın azal tıl ma sı,

ya pı ka bu ğu nun do lu ve say dam alan la rın dan ger çek le şen ısı

ka yıp la rı nın ön len me si ne bağ lı dır. Bu ka yıp lar, ha cim le ri dış or -

tam dan ayı ran du var ve cam la rın ısı sal di renç le ri ve alan la rı ile

iliş ki li dir. Bu nun ya nın da, ısı sal kon fo run sağ lan ma sın da iç or -

tam ha va sı cak lı ğıy la bir lik te hac mi sı nır la yan yü zey le rin sı cak -

lık la rı da önem ta şır. Yü zey sı cak lık la rı ile iç or tam sı cak lı ğı

ara sın da ki far kın ±3°C’den faz la ol ma ma sı uy gun olur. Bu da

an cak, ya pı ka bu ğu nun bü yük bö lü mü nü oluş tu ran dış du var la -

rın ka lın ol ma dı ğı gü nü müz ya pı la rın da ya lı tım ya pıl ma sı ile

sağ la na bi lir. Isı ve ses ya lı tı mı için kul la nı la cak ge reç le rin özel -

lik le ri bir bi rin den fark lı dır. Isı ya lı tı mı, ta şı nım akım la rı nın mi ni -

mum da ola ca ğı boş luk lu ya da kıl cal ya pı lar ge rek ti rir. Ses ya lı -

tı mın da ise du rum da ha fark lı dır. Dış or tam dan iç or ta ma se sin

ge çi şin de lo ga rit ma sal bir top lam söz ko nu su dur. Bu ne den le

du var ve ca mın bir lik te yer al dı ğı bi le şik ci dar lar da ses ge çi şi

açı sın dan za yıf ele man lar olan cam alan lar da ön ce lik le ön lem

alın ma sı ge rek li dir. Du var lar da ise ses dal ga la rı nın tit reş ti re me -

ye ce ği ağır ya pı ele man la rı na ya da sö nüm le me kat sa yı sı yük -

sek ya lı tım ge reç le ri ne ge rek si nim du yu lur. Ya pı ge reç le ri nin

ses ge çiş kay bı de ğer le ri fre kan sa gö re de ği şir ve ge nel ola rak

al çak fre kans lı ses ler de da ha dü şük tür. Ya lı tım ge reç le ri nin do -

ğa ya za rar ver me ye cek ni te lik te, an cak do ğal kay nak lar dan ol -

ma yan en düs tri yel üre tim le el de edi len tür den ol ma la rı önem li -

dir. Ay rı ca, bu ge reç le rin sür dü rü le bi lir ni te lik te ol ma la rı için

ba kım ma li yet le ri nin ve üre tim le ri sı ra sın da kul la nı lan ener ji nin

ola bil di ğin ce dü şük ol ma sı, üre tim, kul la nım, yo kol ma sı ra sın da

çev re ye za rar lı atık la rın oluş ma ma sı ge rek li dir.  Ay rı ca, ya lı tım

ge reç le ri nin ba sın ca ve ısı de ği şim le ri ne kar şı da da ya nık lı ol -

ma la rı uzun ömür lü ol ma la rı açı sın dan önemlidir. 

2.2 Ya lı tım Ge reç le ri nin Sı nıf lan dı rıl ma sı
ISO ve CEN stan dart la rı na gö re ısı ile tim kat sa yı sı 0,065

W/m2K de ğe rin den kü çük olan ge reç ler ısı ya lı tım ge re ci ola -

rak sı nıf lan dı rı lır. Isı ya lı tım ge reç le ri ya pı sal ola rak; ta ne li, lif -

li, hüc re li, ref lek tif, kar ma ge reç ler ol mak üze re grup lan dı rı la -

bi lir. Ta ne li olan lar da ge reç ler ta ne cik li ya pı da olup, ta ne cik le -

rin ge li şi gü zel yer le şi mi ne de niy le ha va ha re ket le ri ve do la yı -

sıy la ta şı nım yo luy la ısı ile ti mi ol duk ça az dır. Lif li olan lar da, lif -

ler ara sın da olu şan ha va film le ri ne de niy le ta şı nım yo luy la ısı

ile ti mi mi ni mum da dır. İle tim yo luy la olan ısı ge çi şi nin ta şı nım

yo luy la olan ge çiş ten da ha faz la ol du ğu bu tip ge reç ler da ha

çok ses ya lı tı mın da kul la nı lır. Hüc re li olan lar da ta şı nım yo luy la

ısı ile ti mi nin ön len me si için hüc re bo yut la rı nın mi ni mum da tu -

tul ma sı ge re kir. Bu ge reç ler den da ha çok ısı ya lı tı mın da ya rar -

la nı lır. Ref lek tif olan lar dü şük yut ma kat sa yı sı ne de niy le ge len

ısı ışı nım la rı nı bü yük oran da ge ri yan sı tır. Kar ma ge reç ler ise

bun la rın için den bir ka çı nın bir ara ya gel me siy le olu şur.[3] Isı ve

ses ya lı tı mı ama cıy la uy gu la ma da ya rar la nı lan bel li baş lı ge -

reç ler şun lar dır:

•Eks pan de Po lis tren (EPS): Pet rol den el de edi len kö pük

ha lin de ki ter mop las tik ka pa lı gö ze nek li ısı ya lı tım ge re ci dir. Po -

lis tren ta ne cik le rin şi şi ril me si ve bir bi ri ne kay naş ma sı ile el de

edi len EPS(gen leş ti ril miş po lis tren sert kö pük) ürün ler de, ta ne -

cik le rin şi şi ril me si ve kö pük el de edil me si için kul la nı lan gaz

pen tan’dır. EPS, blok ha lin de üre ti lir, ke si le rek lev ha ha li ne ge -

ti ri lir ya da lev ha şek lin de ka lıp için de gen leş ti ri le rek üre ti lir. 

•Eks trü de Po lis tren (XPS): Eks trü de po lis tren lev ha

(XPS), po lis tren ham mad de si nin eks trüz yon yön te miy le lev ha

ha lin de çe kil me siy le üre ti len bir ısı ya lı tım ge re ci dir. Eks trü de

po lis tren, üre tim tek no lo ji si ni oluş tu ran had de le me (eks trü -

yon) iş le mi ve bu nun so nu cun da or ta ya çı kan ka pa lı gö ze nek li

hüc re ya pı sı ne de niy le avan taj lı dır. Sü rek li ve dü zen li hüc re

ya pı sı, gö ze ne li eks trü de po lis tre ni su ya ve za ma na kar şı da -

ya nık lı ya par, ya lı tım et kin li ği nin ve yü ke kar şı da ya nı mı nın

yük sek ol ma sı nı sağ lar. 

• Taş Yü nü Ya lı tım Ge re ci: Taş yü nü ba zalt ya da dia bez

ta şı nın 1350°C-1400°C’de er gi ti le rek el yaf ha li ne ge ti ril me siy -

le el de edi len bir ısı ya lı tım ge re ci dir. 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 ge -

reç le riy le bir lik te, şil te, lev ha, dök me bo ru şek lin de üre ti lir. Isı,

ses ve yan gın ya lı tı mın da kul la nı lır.

• Cam Yü nü Ya lı tım Ge re ci: Cam yü nü ya lı tım ge re ci, si lis

ku mu nun 1200ºC - 1250ºC’de er gi ti le rek el yaf ha li ne ge ti ril me si

so nu cu el de edil mek te dir. Kul la n›m ye ri ve ama c› na gö re fark l›

bo yut ve tek nik özel lik ler de, de €i flik kap la ma mal ze me le ri ile flil -

te, lev ha, bo ru ve dök me flek lin de üre ti le bil mek te dir. Is› ilet ken lik

de €e ri λ≤0,040/mK’dir. S› cak ve nem et ki si al t›n da bo yut la r›n da

bir de €ifl me ol maz. Is›, ses ve yan g›n ya l› t› m›n da kul la n› l›r.

• Man tar Ya lı tım Ge reç le ri: Bit ki sel kö ken li olan ya lı tım

ge re ci man tar ta ne li ya pı da dır. Lev ha, do ğal man ta rın kı rıl ma -

sı ve öğü tül me si ile or ta ya çı kan par ça cık la rın fı rın lan ma sı ve

bun la rın re çi ne li, bi tüm lü bağ la yı cı mad de ler le bir ara ya ge ti -

ril me si yo luy la el de edi lir. Isı ilet ken lik de ğe ri 0,04-0,055

W/m2K, bu har di füz yon di renç fak tö rü 10-35 ara s›n da d›r. 
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•Se lü lo zik Ya lı tım Ge reç le ri: Se lü lo zik esas l› ge reç ler den

el de edi len ve için de bor tuz la r› ba r›n d› ran ›s›, ses ve yan g›n

ya l› t›m ge re ci dir. %75 at›k ka €›t la r›n, %25 de bor ma de ni nin

bir lik te ifl len me siy le el de edi lir. Ta ma men do €al ge reç ler den

üre til di €i için çev re dos tu dur. Yü zey le re püs kürt me tek ni €i ile

uy gu lan d› €› için ek ye ri bu lun maz ve ›s› - ses köp rü le ri nin olu -

flu mu na en gel olur. [4,5]

Çi zel ge 1’de ›s› ve ses ya l› t› m› ama c›y la kul la n› lan hüc re li, ta ne -

cik li ve lif li ya p› da olan en düs tri yel üre tim le el de edi len ses ya -

l› t›m ge reç le ri ne ör nek ler su nul mufl tur. 

Çi zel ge 1.  Isı  ve ses ya lı  tı  mı  ama cı y la ya pı  lar da kul la nı  lan

ge reç le re ör nek ler. [6]

Görüldü€ü gibi ›s› ve ses yal›t›m› amac›yla kullan›lan gereçler

farkl› yöntemlerle elde edilmekte ve birbirinden ayr› fiziksel

özellikler göstermektedir. Bu gereçler yap›larda, yap› kabu€u-

nu oluflturan düfley ve yatay yap› bileflenlerinde gerekli uygu-

lama detaylar›yla birlikte uygulanmal›d›r. Yap› kabu€unun dü-

fley bilefleni olan d›fl duvarlarda ›s› yal›t›m› amac›yla yal›t›m ge-

recinin levha fleklinde içeriden ya da d›flar›dan uygulanmas› ya

da duvar ara kesitinde yer verilmesi söz konusudur. E€er, ›s›

yal›t›m› ana gereksinim ise ekspande polistren ya da ekstrüde

polistren gibi gözenekli yap›da yal›t›m gereçlerinin uygun ka-

l›nl›klarda kullan›lmas› yeterli olabilir. Bu tip gereçler yap›ya

fazla yük eklememeleri nedeniyle de olumludur, ayr›ca yerinde

uygulanmalar› görece kolayd›r. Tafl yünü yal›t›m gereçlerinin

ise, levha olarak kullan›ld›klar›nda d›fl duvarlar› d›flar›ndan ya

da içerinden hem ›s› ve hem de ses aç›s›ndan yal›tmak amac›y-

la kullan›lmalar› uygundur.  Polistren gereçlere göre daha a€›r

ve yo€un oldu€u için ses geçiflinin önlenmesinin, yani ses yal›t›-

m›n›n öncelikli oldu€u durumlarda yap› kabu€unun d›flar›dan-

içeriden yal›t›lmas›nda ya da duvar ara kesitinde tafl yünü kul-

lan›labilir. Cam yünü yal›t›m gereçlerinin ise daha çok duvarla-

r›n içten giydirilmesi ya da duvar arakesitinde kullan›lmas› söz

konusudur. Cam yünü ve tafl yünü fliltelerin farkl› özellikteki

kaplamalarla birlikte çat› örtüsü alt›nda ya da çat› kat› döfleme-

si üzerinde flilte fleklinde serilerek uygulanmas› da olanakl›d›r. 

3. Is› ve Ses Yal›t›m› Aç›s›ndan
Yap› Kabu€u Tasar›m›
Yap› kabu€unun dolu alanlar›n›, genellikle,  düfleyde iki yan› s›-

val› tu€la-gazbeton duvar ve katlar aras› döfleme aln› ile kolon-

kirifl gibi tafl›y›c› sistem bileflenleri, yatayda ise çat› kaplamas›

ya da teras çat› döflemesi oluflturmaktad›r. Yap› kabu€u kimi

yap›larda modüler haz›r beton elemanlardan da oluflabilir. Giy-

dirme cepheli yap›larda ise saydam ya da opak ö€elerden olu-

flan modüllerin bir araya gelmesiyle daha homojen bir kabuk

söz konusudur. 

3.1 Ya pı Ka bu ğu nun Do lu Alan la rı ile İl gi li
Ya lı tım Ya pıl ma sı
Is› yal›t›m›nda yap› kabu€unun tümüyle yal›t›lmas›, ›s› kaç›flla-

r›n› minimuma indirmek aç›s›ndan önem tafl›r. Yap›larda d›fla

aç›k olan bina altlar›, balkonlar, konsol döflemeler gibi yüzeyle-

rin yal›t›lmas› önemlidir. Ba€›ms›z yap› bloklar›nda yap› kabu-

€unun tümüyle yal›t›lmas› gerekli iken, bi-

tiflik düzen yap›larda ço€u zaman d›fla

aç›lan cephelerde ›s› yal›t›m› uygulanma-

s› yeterli olur. Çat›larda ise son kat döfle-

mesi üzerinde ya da çat› örtüsü alt›nda

yal›t›m yap›lmas› hem ›s› kay›plar›n›n ön-

lenmesi ve hem de iç ortamda ›s›sal kon-

forun sa€lanmas› aç›s›ndan gereklidir.

fiekil 1’de yal›t›ml› ve yal›t›ms›z duvarda

d›fl ve iç yüzey s›cakl›klar› ile birim za-

manda birim alandan gerçekleflen ›s› ka-

y›plar› (Q) verilmifltir. Basit bir yal›t›m uygulamas›yla bile Q de-

€erinin 54 Kcal’den 32 Kcal’ye düflürüldü€ü, duvar kesitinin iç

yüzey s›cakl›€›n›n ise 12,3°C’den 15,4 °C’ye ç›kt›€› görülmekte-

dir. Ifl›n›msal s›cakl›k aç›s›ndan düflünüldü€ünde ise yap› kabu-

€u bu kesit özelli€i ile yetersizdir. Yal›t›m gerecinin dolu alan-

lar›n d›fl yüzüne uygulanmas›, iç yüzüne uygulanmas›na göre

genellikle daha olumlu sonuç verir. Bunun bir nedeni, betonar-

me döfleme aln› ve kirifllerin ›s› köprüsü oluflturarak bu bölge-

lerden olan ›s› kay›plar›n›n önlenmesi, di€er nedeni ise kesitte-

ki yüzey s›cakl›k de€erlerinin yükseltilerek yo€uflmalar›n ön-

lenmesidir. Kimi uygulamalarda ise yal›t›m gerecine ara kesit-

te yer verilebilir. (fiekil 2) Bu durumda yal›t›m gereci d›fl etki-

lerden korunmufl, ayn› zamanda yap› kabu€unda ses geçifl kay-

b› aç›s›ndan daha etkili bir d›fl duvar kesiti elde edilmifl olur. 
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Şe kil 1. Ya lı tım lı ve ya lı tım sız du rum da ya pı ka bu ğu iç yü zey
sı cak lık la rın da ki de ği şim ler ve ke sit le rin ısı ka yıp la rı nı gös te ren
Q de ğer le ri. [7] 



Yap› kabu€u ile ilgili yal›t›m uygulamalar›n›n Türkiye’de farkl›

bölgelerin gösterdi€i iklim özelliklerine göre yap›lmas› gerekir.

Bu konuda; TS825’de yer alan hesaplama yönergesine göre

yap› kabu€unun ›s› yal›t›m gereksinimleri saptanmal› ve iklim

bölgelerine göre ›s› iletkenlik de€eri uygun gereçler seçilmeli-

dir.[8] D›fl duvarlarda yeterli ses geçifl kayb›n›n sa€lanmas› ise,

öncelikle duvarlar›n kitle a€›rl›klar› ile ilgili bir konudur. Sesin

yap› elemanlar›ndan geçifli ›s›ya göre oldukça farkl›d›r. Yap›

kabu€unun sa€lamas› geren ses geçifl kayb›n›n belirlenmesin-

de d›fl ortam gürültüsü ile birlikte ilgili hacimdeki kabul edilebi-

lir fon gürültüsü etkilidir. Örne€in d›fl ortam gürültüsünün 65

dBA’y› geçmedi€i görece sessiz bir çevrede yer alan bir konut-

ta yatak odas›nda konforlu bir akustik ortam için fon gürültü-

sünün 30 dBA’y› aflmamas› gerekti€i düflünülürse, yap› kabu-

€unun ortalama 35 dB ses yal›t›m› sa€lamas› yeterli olur. Gü-

rültülü bir trafik yolunun kenar›nda yer alan bir konut için ise,

yap› kabu€unun yal›t›m de€erinin yap› kabu€una etki eden gü-

rültü düzeyine ba€l› olarak çok daha yüksek olmas› gerekece-

€i ortadad›r. Yap› kabu€unun ses aç›s›ndan sa€lamas› gereken

yal›t›m de€erinin belirlenmesinde etki eden gürültünün fre-

kans yap›s›n›n bilinmesi ve ses yal›t›m›n›n gürültünün frekans

da€›l›m›n›n göz önünde tutularak yap›lmas› önem tafl›r. Yap›

elemanlar›n›n genellikle, 125 Hz – 500 Hz aras›ndaki alçak fre-

kansl› seslere karfl› yal›t›m özelliklerinin daha düflük oldu€u

unutulmamal›d›r. 

fiekil 2’de tek ve çift cidar olarak düzenlenmifl d›fl duvarlar›n

kesit özellikleri ve ses yal›t›m de€erleri verilmifltir. Yap›lar›n

d›fl duvarlar›nda genellikle uyguland›€› gibi 19cm kal›nl›€›nda

iki yan› s›val› dolu tu€la duvar ortalama 50 dB’lik ses yal›t›m›

sa€larken ayn› gereçler kullan›larak ara boflluklu çift cidar flek-

linde düzenlenen d›fl duvar 80,5 dB’lik ses yal›t›m› sa€lamakta-

d›r. Ancak, yap› kabu€u ile ilgili böyle bir kesitin ara bofllukta

oluflacak tafl›n›m ak›mlar› nedeniyle kesitin ›s›sal direncini dü-

flürmesi kaç›n›lmazd›r. O nedenle, ara bofllukta yal›t›m gereci-

ne yer verilmesi hem ›s›sal direncin sa€lanmas› ve yo€uflmala-

r›n önlenmesi hem de kesitin ses yal›t›m›n›n artt›r›lmas› aç›s›n-

dan uygun olur.

fiekil 3’de boflluklu tek tu€la, alç›pan ve ses yal›t›m gerecinden

oluflan bir kesitin ölçüm sonucu elde edilen ses geçifl kayb› de-

€erleri verilmifltir. Ses yal›t›m gerecine kesitte yer verilmesiy-

le tek tu€la duvar, yal›t›m gereci ve alç›pandan oluflan bir ke-

sitle 54 dB ses geçifl kayb› sa€lanabildi€i görülmektedir. Bu ör-

nekte yal›t›m gerecinin alç›pan levha ile birlikte hacim içinde

uygulanm›fl olmas›, duvar›n ses geçifl kayb› de€erini yükselt-

menin yan› s›ra içeride hacim akusti€ini düzenleyen titreflen

levha olarak ifllev gören bir detay oluflturmufltur. 

Yatay yap› kabu€u bölümünde yani çat›larda sese karfl› yal›t›m

yap›lmas› ise trafi€in ve özellikle hava trafi€inin yo€un oldu€u

hava alan› çevresindeki yerleflimlerde önem tafl›r. Bu yerleflim-

lerde yer alan yap›lar›n teras çat›lar›nda ya da tavan döfleme-

sinin olmad›€› çat› örtüsü ile üzeri kapal› yap›larda çat› kapla-

mas›nda ses yal›t›m›n›n artt›r›lmas› için önlem al›nmas› gerek-

lidir. Ayr›ca, yap›lar›n alt›nda otopark, garaj, çarfl›, vb. gürültü-

lü ortamlar›n olmas› durumunda da yap› alt›n›n uygun flekilde

yal›t›lmas› üzerinde önemle durulmal›d›r. Bu nedenle, ses yal›-

t›m›n›n ›s› yal›t›m› ile birlikte yap›lar›n tasar›mlar› aflamas›nda

de€erlendirilmesi uygundur. 

3.2 Ya pı Ka bu ğu nun Say dam Alan la rı ile İl gi li
Ya lı tım Ya pıl ma sı
Saydam alanlar, ço€u yap›da yap› kabu€unun önemli bir bölü-

münü oluflturur. Cam ve do€ramadan oluflan bu yap› kabu€u

bileflenleri d›fl çevre ile görsel iletiflim kurulmas›n›n yan› s›ra

hacimlerin havaland›r›lmas› aç›s›ndan da önemlidir. Saydam

alanlar, hem ›s› hem de ses yal›t›m› aç›s›ndan yap› kabu€unun

zay›f bileflenlerini oluflturur. Cam alanlar, Is› aç›s›ndan ›s›sal di-

rençlerinin düflük ve kal›nl›klar›n›n az oluflu, ses aç›s›ndan ise

görece hafif olmalar› ve öz frekanslar›na ba€l› olarak kolay tit-

reflime girebilmeleri nedeniyle özel önlem gerektirir. Cam yü-

zeyler saydam olmalar› nedeniyle bu yüzeylerde yal›t›m gere-

ci kullan›lmas› söz konusu de€ildir; onun yerine birden çok ca-

m›n bir araya getirilmesi ya da kaplamal› camlar kullan›lmas›

uygun çözümler oluflturur. Cam›n ›s› geçirgenli€i yüksek oldu-

€u için, d›fl hava de€iflimlerinden çabuk etkilenir, dolay›s›yla bu
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Şe kil 2. Tek ve çift ci dar ola rak dü zen len miş du var
ke sit le ri nin ses ge çiş kay bı de ğer le ri. [7] 

Şe kil 3. Or ta la ma ses ge çiş kay bı de ğe ri 54 dB olan
ya lı tım lı bir du var ke si ti. [9] 



durum iç ortam havas›n› etkiler. Özellikle, rüzgar›n etkisi tafl›-

n›m yoluyla cam yüzeyin ›s›s›n› da€›tarak so€umas›na ve d›fla-

r›ya fazla ›s› kaçmas›na neden olur. D›flar›ya olan bu süreli ›s›

kayb› içerideki konfor s›cakl›€›n› azaltarak yapma ›s›tma yükü-

nü artt›r›r. Ayr›ca, so€uk havalarda cam›n iç yüzey s›cakl›€›n›n

düflük olmas›, ortalama ›fl›n›msal s›cakl›k aç›s›ndan konforsuz-

luk do€urur. fiekil 4’de d›fl ortam s›cakl›€›n›n 0°C ve iç ortam

s›cakl›€›n›n 20°C olmas› durumunda kesitteki s›cakl›k de€iflim-

leri tek ve çift cam uygulamas› aç›s›ndan gösterilmifltir. 4mm

kal›nl›€›nda cam uygulamas›nda iç yüzey s›cakl›€›n›n çok dü-

flük oldu€u görülmektedir. Örnek olarak, alüminyum/cam ora-

n› % 10 oldu€unda 4mm kal›nl›€›nda tek camda ›s› geçirgenlik

katsay›s› 4.14 iken, 12mm ara boflluklu çift camda bu de€erin

2.80 oldu€u bilinmelidir. [10] 

Camdan gerçekleflen ›s› kay›plar›n›n önlenmesinde k›z›lalt› ›s›

›fl›n›mlar›n›n yap› içinden yap› d›fl›na geçmesini engelleyen

kaplamal› camlar da bulunmaktad›r. Bu tür camlar ›fl›n›m yo-

luyla gerçekleflen ›s› kay›plar›n› önler. Uygun olan yap›n›n ›s›

kay›plar›n›n de€erlendirilerek bu camlar›n ›s› yal›t›m de€eri

yüksek ara boflluklu camlarla ikili ya da üçlü kombinasyonlar-

da kullan›lmas›d›r. Low-e ve Imf kaplamal› camlar bu amaçla

gelifltirilmifltir. Ses geçifl kayb› aç›s›ndan ise cam yüzeyler genel-

likle yap› kabu€unun zay›f bölümünü oluflturdu€u için öncelikle

önlem al›nmas› gereken bölümüdür. Kitle a€›rl›€› fazla kal›n cam

kullan›lmas› ses geçifl kayb›n›n belli oranda artt›r›lmas› aç›s›ndan

yarar sa€lasa da yap› kabu€unun cam yüzeylerinin ses geçifl kay-

b›n›n dolu alan›n ses geçifl kayb›na yaklaflt›r›lmas› için ara boflluk-

lu cam kullan›lmas› gerekir. Bununla birlikte, ses geçifl kayb› de-

€eri yüksek bir pencere sistemi oluflturabilmek için detayda do€-

rama-kanat, cam-do€rama iliflkilerinin çok iyi çözümlenmifl olma-

s›, camlar›n ayr› do€ramalara yerleflmeleri ve hava s›zd›rmaz

contalarla sabitlenmeleri gereklidir.  Ayr›ca, iki cam tabakas›n›n

özel bir film tabaka ile birlefltirilmesiyle elde edilen lamine camlar

ses yal›t›m›nda önemli bir aflama kaydetmifltir.

4. Sonuç
Sürdürülebilirlik kavram›, çevre-ekonomi-sosyal yaflant› üçge-

ninde kurulu olmas› nedeniyle, birbirinden ayr› gibi görünen bu

üç alan›n birbiriyle etkileflimini irdelememizi gerekli k›lan bir

bütünü tan›mlar. ‹çinde yaflad›€›m›z yap›lar ise, gerek enerji

gereksinimlerinin olmas›, gerekse sa€lamalar› gereken konfor

koflullar nedeniyle sürdürülebilirlik zincirinin önemli bir halka-

s›n› oluflturur. Bu çal›flmada, yap›larda enerjinin etkin kullan›-

m›n›n sa€lanarak çevreye olan etkilerinin denetlenmesi, bu-

nunla birlikte yap› içinde ›s›sal ve iflitsel aç›dan konfor koflulla-

r›n›n sa€lanmas›na yönelik yap› kabu€u ile ilgili yal›t›m›n öne-

mi vurgulanm›fl ve yap› kabu€u tasar›m›nda yal›t›m aç›s›ndan

göz önünde bulundurulmas› gereken ilkeler aç›klanm›flt›r. Yap›

kabu€unun yal›t›lmas› so€uk havalarda içerinden d›flar›ya do€-

ru gerçekleflen ›s› kay›plar›n› önledi€i gibi s›cak havalarda da

d›flar›dan içeriye ›s› giriflini denetler. Böylece yal›t›m gereci

kullan›lmas›, yap›n›n k›fl›n ›s›tma, yaz›n da so€utma enerjisi

yüklerini azaltm›fl olur. Yap› kabu€unun yal›t›lmas›n›n yap›

içinde uygun ›s›sal konfor koflullar›n› sa€laman›n yan› s›ra fon

gürültüsü aç›s›ndan da uygun iflitsel koflullar›n sa€lanmas›na

katk›da bulunmas› söz konusudur. Yap› kabu€unda kullan›la-

cak yal›t›m gereçlerinin ›s›sal dirençlerinin ve ses yal›t›m› özel-

liklerinin yan›nda buhar geçirgenlikleri ve yang›n dayan›mlar›-

n›n da bilinmesi önem tafl›r. Büyük ölçekte sürdürülebilir kent-

sel çevrelerin oluflturulmas›, öncelikle bu alanda toplumsal bi-

lincin geliflmesini, ard›ndan kent planc›lar›yla birlikte di€er bir-

çok farkl› uzmanl›k alan›ndan kiflilerin birlikte çal›flmas›n› ge-

rekli k›lar.  Yak›n gelecekte, bulundu€u do€al çevresi ile iliflki

kurabilen, gereksinim duydu€u enerjiyi kendisi üretebilen,

enerji kay›plar› minimumda olan çevre dostu yap›lar giderek

daha da yayg›nlaflacakt›r. Bu yap›lar, optimal yap› kabu€u ta-

sar›mlar›yla içeride ›s›sal, iflitsel ve görsel yönden gerekli kon-

for koflullar›n› üst düzeyde sa€layan, d›flar›dan enerji gereksi-

nimleri olmayan, kendi at›klar›n› geri dönüfltürebilen yap›lar

olacakt›r. Bu ba€lamda, gelece€in yapma çevrelerinin olufltu-

rulmas›nda do€al çevreyi içsellefltirmifl olan, tasar›mc›-uygula-

y›c› mimarlara ve mühendislere önemli görevler düflmektedir.
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fie kil 4. 4mm ka l›n l› €›n da tek ve çift cam uy gu la ma s›n da
ke sit te ki s› cak l›k de €er le ri.[10]



er yıl İzo cam ta ra fın dan dü zen le nen Ya lı tım Ya rış ma sı’nın
bu yıl ki pro je ko nu su, Al man ya’nın Mann he im şeh ri nin
Glück ste in Böl ge si’nde ki mev cut du ru mu göz önün de bu lun -

du ra rak, ge le ce ğin ima rı na iliş kin bir viz yon su nul ma sı idi. En faz la 3
öğ ren ci den olu şan ekip ler ile ger çek leş ti ri len ve 50 eki bin baş vur du -
ğu ya rış ma da, ödül al ma ya hak ka za nan lar bel li ol du. Mi mar lık, in şa -
at mü hen dis li ği ve ma ki ne mü hen dis li ği öğ ren ci le ri nin ka tı la bil di ği
“İzo cam 13. Ya lı tım Ya rış ma sı”nda ta kım lar, Al man ya’nın Mann he im
şeh ri nin Glück ste in Böl ge si’nde ki mev cut du ru mu göz önün de bu lun -
du ra rak, ge le ce ğin ima rı na iliş kin bir viz yon sun du. Ya rış ma cı öğ ren -
ci ler den pro je le rin de, ku zey kı sım da ki mev cut kom şu ma hal le le rin do ğal bir uzan tı sı ola cak, Mul ti Kon for il ke si ni esas al mış, ye ni
bir yer le şim pro je si ge liş tir me le ri bek len di. Ay nı za man da ima rın, Lin den hof ola rak ad lan dı rı lan mev cut ko nut sto ğu ile bağ ku rar -
ken ye şil alan kul la nı mı nı ge liş tir me si kri te ri de aran dı. Amaç; bu böl ge de ya şa yan in san lar için müm kün olan en dü şük ener ji tü ke -
ti mi ile en yük sek kon fo run sağ la na ca ğı bi na la rın ve yer le şi min ta sar lan ma sıy dı. 

Prof. Dr. Meh met Ça lış kan, Prof. Dr. Ab dur rah man Kı lıç, Yrd. Doç. Dr. Gül ten Ma ni oğ lu, Yük. Mi mar Şev ki Pe kin, Yük. Mi mar A. Er -
kan Şah ma lı gi bi mi mar lık, ses ya lı tı mı, yan gın gü ven li ği, eko lo jik bi na lar ve ya pı fi zi ği ko nu sun da yet kin isim le rin yer al dı ğı ulu sal
jü ri, 50 baş vu ru nun ger çek leş ti ği ulu sal aşa ma da pro je le ri de ğer len dir di ve 3 pro je de re ce al ma ya hak ka zan dı.

İzo cam’ın bu se ne on üçün cü sü nü dü zen le di ği ya rış ma da de re ce ye gi ren öğ ren ci ler 2 Ma yıs 2013’de İzo cam Ge nel Mer ke zi’nde dü -
zen le nen tö ren de ödül le ri ni al dı lar. Bi rin ci lik ödü lü nü Pı nar Er pı nar ve Ut ku Gü neş (İTÜ), ikin ci lik ödü lü nü Gök çe Önal (OD TÜ), S.
Fey za Yağ cı ve İl ke De niz (İTÜ), üçün cü lük ödü lü nü de Fer hat Bul duk (YTÜ) ve Ay ça Ya zı cı (İs tan bul Bil gi Üniv.) ka zan dı. Ulu sal ya -
rış ma da bi rin ci olan ekip 6.000 TL, ikin ci olan ekip 4.000 TL ve üçün cü olan ekip de 3.000 TL ile ödül len di ril me nin ya nı sı ra 15-18
Ma yıs 2013 ta rih le ri ara sın da Sır bis tan’da dü zen le ne n ulus la ra ra sı etap ta ül ke mi zi tem sil etti. Isover tarafından 9 yıldır düzenle-
nen Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması’na 19 ülkeden 54 proje katıldı. Yarışmada birinciliği Slovenya, ikinciliği Ukrayna ve
üçüncülüğü Polonya alırken, Sırbistan, Estonya, Belarus, Finlandiya ise jüri özel ödülüne layık görüldü.

zo cam’ın 12 Ni san 2010 ta ri hin den bu ya na il köğ re tim öğ ren ci le ri ne “ener ji ta sar ru fu” ile “ya lı tım”ın öne mi ni an lat tı ğı sos yal
so rum lu luk pro je si “OZİ”, 2012–2013 eği tim-öğ re tim dö ne min de de tüm hı zıy la sü rü yor. Ya lı tım ve Ener ji Ta sar ru fu ko nu la rın -
da 48 yıl dır top lu mu bi linç len dir me ça lış ma la rı nı sür dü ren İzo cam, il köğ re tim okul la rın da üç yıl dır ger çek leş tir di ği pro je si “Ozi”
ile öğ ren ci le re ula şı yor. Bu gü ne ka dar top lam 230 okul da yak la şık 70.000 öğ ren ci nin “ener ji ta sar ru fu” ve “ya lı tım” ko nu sun -

da bil gi len di ril me si ne ön cü lük eden İzo cam, ya lı tı mın ha ya tı mız da ki öne mi ni an la ta rak, kü re sel ısın ma ko nu sun da bi linç li ve çev re -
ye say gı du yan genç ler ye tiş tir me yi amaç lı yor. Pro je ye 2010 yı lın da ilk ola rak Ka dı köy İl çe si’nde ki okul lar ile baş la yan İzo cam, geç -
ti ği miz dö nem ler de Ko cae li ve An ka ra’da eği tim le ri ni sür dür dü. Bu dö nem ise, İs tan bul’un bir çok il çe sin de, il köğ re tim ça ğın da ki öğ -
ren ci ler le bir ara ya gel me ye de vam edi yor. 2012–2013 eği tim-öğ re tim dö ne min de Şu bat ayı na ka dar 190 okul da yak la şık 40 bin öğ -
ren ciy le bu lu şan Ozi, son ola rak Sa rı yer’de ki 40 oku lu zi ya ret ede rek 10.000 öğ ren ci ye da ha eği tim ver di. İzo cam böy le ce top lam
230 okul da yak la şık 70.000 öğ ren ci nin “ener ji ta sar ru fu” ve “ya lı tım” ko nu sun da bi linç len me si ne des tek ol du. 

OZİ pro je si kap sa mın da, “Ya lı tım”ın Ener ji Ve rim li li ği üze rin de ki öne mi ni
Gra fi 2000 Eki bi’nin ha zır la dı ğı “OZİ” ka rak te ri nin ma ce ra la rı nı an la tan bir
çiz gi film ile eğ le ne rek öğ re nen 3. ve 4. sı nıf öğ ren ci le ri, ço cuk ti yat ro la rın da
gö rev li bir oyun cu ta ra fın dan “ya lı tım” ve “ener ji ta sar ru fu” ile il gi li ders saa -
ti bo yun ca eği tim alı yor. Eği tim çer çe ve sin de; “Kü re sel Isın ma nın Se bep le ri”,
“Ener ji Kay nak la rı ve Hid ro Elek trik San tral le ri”, “Bi rin cil Ener ji Kay nak la rı
Fo sil Ya kıt lar”,  “Ener ji Tü ke ti mi”, “Se ra Et ki si”, “İk lim De ği şik li ği”,  “Kü re sel
Isın ma ile Mü ca de le Na sıl Ol ma lı?” ve  “Ya lı tım la Ener ji Ta sar ru fu Na sıl
Olur?” baş lık lı ko nu lar da öğ ren ci ler bil gi len di ri li yor. “OZİ” pro je si ile da ha
çok şe hir, da ha çok okul, da ha çok ço cuk, sor gu la yan bi linç li bir top lum ve bi -
linç li bir Tür ki ye ar zu la yan İzo cam, bi linç len dir me pro je le ri ne 5 ve 10 yıl lık
plan la ma lar la de vam et me yi he def li yor.

H

İ

İzocam 13. Yalıtım Yarışması Sonuçlandı 

“OZİ” 230 Okulda 70.000 Öğrenciyle Tanıştı
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ark lı sek tör ler den ta nın mış isim ler den olu şan jü ri nin de -
ğer len dir di ği, 18-56 yaş ara lı ğın da, Tür ki ye nü fu su nu tem -
sil eden 1600 ki şi ile ya pı lan an ket so nu cun da ‘Su per -

brands  2012  Tür ki ye’nin Sü per Mar ka la rı’ açık lan dı. 2005 yı lın -
dan be ri Tür ki ye’de mar ka la rın na sıl ba şa rı lı ol duk la rı ve mar ka nın
şir ket için oy na dı ğı ro lün öne mi nin ta nı tıl ma sı nın di ğer şir ket le re
ör nek ola ca ğı inan cıy la dü zen le nen Su per brands ödül tö re nin de
‘Tür ki ye’nin Mar ka la rı’ ödül le ri ni al dı. Ya pı sek tö rü nün ye ni lik çi
mar ka sı Pak pen, 17 Ni san gü nü Es ma Sul tan Ya lı sı’nda dü zen le -
nen ödül tö re nin de Tür ki ye’nin Su per brands’le ri ara sın da ye ri ni
al dı.  Ödül Pak pen adı na Pak pen Rek lam ve Halk la İliş ki ler Mü dü -
rü Ha le Ku yu cu’ya tak dim edil di. Bu ödül le Pak pen’in mar ka bi li nir -
li ği ve gü cü glo bal oto ri te ler ta ra fın dan bir kez da ha onay lan dı. Ku -
rul du ğu gün den bu gü ne ka li te li ürün ve hiz met an la yı şı ile ürün le ri -
ni tü ke ti ciy le bu luş tu ran Pak pen, güç lü bir mar ka ol du ğu nu bir kez
da ha is pat la dı. Ku yu cu yap tı ğı açık la ma da: “Bir dün ya mar ka sı ol ma
yo lun da hız la iler ler ken, Pak pen adı nın dün ya ça pın da ‘güç lü mar ka -
lar’ ara sın da 3.kez yer al ma sı bi ze gu rur ver di. Bu so nuç Pak pen ola rak, sü per mar ka lar be lir le nir ken göz önü ne alı nan kri ter ler ara -
sın da yer alan; şir ke tin bü yük lü ğü, tek no lo ji si, ya tı rım la rı, iş gü cü ka li te si, ya ra tı cı lı ğı, mar ka laş ma ya yap tı ğı ya tı rım ve mar ka de vam -
lı lı ğı gi bi kri ter le ri la yı ğıy la ye ri ne ge tir di ği mi zin bir ka nı tı dır” de di.

Bu gü ne ka dar üre tim ka li te si, IK yak la şı mı ve en ye ni tek no lo jiy le do na tıl mış la bo ra tua rı ile bir çok ödü le la yık gö rü len Pak pen, sür -
dü rü le bi lir mar ka gü cü için yap tı ğı ya tı rım lar la da fark ya rat tı ğı nı gös ter di. 2005 ve 2007 yıl la rın da da Su per brands ödül le ri ne sa -
hip olan Pak pen’in üs tün mar ka gü cü ulus la ra ra sı oto ri te ler ta ra fın dan bir kez da ha onay lan dı. Tür ki ye’de sek tö rü ne bir çok il ki ka -
zan dı ran Pak pen bu ödül le glo bal bir mar ka ol ma yo lun da emin adım lar la yü rü dü ğü nün bir kez da ha ka nıt la dı.

F
Pakpen 3. Kez Türkiye’nin Superbrands’ı Oldu

1 ül ke de 17 üre tim te si sin de ‹s kan di nav Tek no lo ji si ile üre tim ya pan, 35 fark l› flir -
ke ti yö ne ten sek tö rün ön cü fir ma la r›n dan Ter ra co, re no vas yon pro je le rin de ki ›s›
ya l› t›m uy gu la ma la r› na ba yi le ri ile bir lik te  ara l›k s›z de vam edi yor. 9 blok tan olu -

flan ve 23.000 m2 ala na sa hip Ata fle hir 65 ada Mi mo za-3 Si te si’nin d›fl cep he ›s› ya l› -
t› m› uy gu la ma s›n da Ter ra co ecoT HERM tafl yü nü sis te mi ter cih edil di. 5 cm ka l›n l› €›n -
da 150 kg/m3 yo €un luk lu tafl yü nü ›s› ya l› t›m lev ha s› ter cih edi len si te de  Ter ra co  ecoT -
HERM sis te mi nin son ka t› ola rak 2 mm mi ne ral kap la ma +  Si lart D›fl Cep he Bo ya s› kul -
la n› l› yor. Uy gu la ma, Ter ra co A.fi. yet ki li ba yi le rin den, ala n›n da bil gi ve tec rü be ye sa -
hip Acar Kur flun lu Mi mar l›k Mü hen dis lik fir ma s› ta ra f›n dan “Ön ce Ça l› flan gü ven li €i“ il -

ke siy le Bil sa ‹s ke le’den te da rik
edi len gü ven lik li is ke le ku ru la rak
bü yük ti tiz lik le de vam edi yor. 

25 y›l d›r Türk ya p› sek tö rün de fa ali yet le ri ne hiç dur ma dan de vam eden, ça l›fl t› €› ki fli
ve ku rum lar ca y›l lar ca ifl or tak l› €› n› sür dü ren Ter ra co, 4 Ma y›s gü nü dü zen le di €i
man gal par ti siy le, si te sa kin le ri ve uy gu la ma ba yii kad ro suy la bir lik te ba ha r›n ge li fli -
ni kut la d›. Son de re ce ke yif li ve e€ len ce li ge çen Man gal par ti sin de Ter ra co ürün ve
sis tem le ri ile il gi li de de tay l› bil gi ler pay la fl›l d›. Ba har et kin li €i ne pa zar la ma ve sa t›fl
eki biy le bir lik te ka t› lan Ter ra co Tür ki ye Ge nel Mü dü rü En gin Tan r› ver di,  ye ni yö ne -
tim dö ne mi ile bir lik te Ter ra co’nun bu tür et kin lik le ri ba yi le ri ile bir lik te da ha s›k tek -
rar la ya ca €› n› ve ba yi le ri ni her ko nu da des tek le ye cek le ri ni be lirt ti. Bu sü reç te ulus la -
ra ra s› tec rü be ye sa hip Ter ra co mar ka s› n›n ad› n›n da ha s›k du yu la ca €› n›n bil gi si ni

ver di. Ter ra co’nun “Dün ya ya ka l› c› iz ler b› ra k› yo ruz” slo ga n› ile “ka l› c›, ka li te li, çev re ve in san sa€ l› €› na du yar l› ürün le ri ni” kul la n› c› la r›y -
la pay lafl ma ya, ya ra t› c› ve ye ni lik çi ürün ler üre te rek sek tö rün ilk le ri ara s›n da yer al ma ya h›z kes me den de vam ede ce €i nin al t› n› çiz di.  

1
Ataşehir 65 Ada Mimoza 3 Sitesi, Terraco ecoTHERM
Sistemi Tercih Etti 
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BAUMİT ile Cephelere Yeni
Dokular ve Renkler

ış cep he ısı ya lı tım sis tem le ri nin uz man mar ka sı Bau -

mit’den ya ra tı cı lı ğı ön pla na çı ka ran yep ye ni bir ürün:

Bau mit Cre ativ Top. Bau mit İno vas yon Mer ke zi’nde ge -

liş ti ri len ve ha yal gü cü nün sı nır la rı nı zor la yan bir ürün olan Cre -

ativ Top, dış cep he kap la ma la rı na ye ni bir bo yut ge ti ri yor. Dış cep -

he ta sa rı mı için ne re dey se son suz se çe nek ler su nan ürün, ay nı

za man da Bau mit ısı ya lı tım sis tem le ri için de bu gü ne ka dar ge liş -

ti ril miş en ya ra tı cı ve ino va tif do ku al ter na tif le ri ni ba rın dı rı yor.

Kul la nı ma ha zır ve uy gu la ma sı ko lay bir ürün olan Bau mit Cre -

ativ Top öz gür ce şe kil len di ri le bi li yor. Bu özel li ği ve sun du ğu çok

yön lü uy gu la ma lar la dış cep he kap la ma la rı 758 fark lı renk to nu

al ter na ti fi ne ve ya ra tı cı kom bi nas yon la ra im kan sağ lı yor. Cre ativ -

Top ile çiz gi do ku lu, düz yü zey li ve ya ka ba do ku lu ve ben ze ri sa -

yı sız dış cep he do ku su uy gu la na bi li yor. Dış cep he le re sa de ce doğ -

ru renk to nu se çi mi ile fark lı bir gö rü nüm ka zan dır ma nın öte sin -

de ar tık Cre ativ Top’ın sun du ğu ye ni do ku al ter na tif le ri ile duy gu

da ka tı la bi le cek. Bu so nu ca ise mak si mum ile sü per in ce ara sın da

dört fark lı ta ne bo yu tu kul la nı la rak ula şıl ma sı müm kün. Bau mit

Cre ativ Top, ısı ya lı tım sis tem le ri, es ki ve ye ni uy gu lan mış mi ne ral

esas lı sı va, sı va al tı harç ve be ton üze rin de son kat ola rak kul la nı -

la bi li yor. Ay rı ca or ga nik bağ la yı cı sı va al tı harç la rın, kap la ma la rın

ve ya ta mir sı va la rı nın yü ze yi ni dü zelt mek ama cıy la da ter cih edi -

le bi li yor. Bau mit UniP ri mer as tar üze ri ne ve fark lı ge reç ler le (ma -

la, ru lo, fır ça, sün ger, vb.) uy gu la ma ya pı la bi len Cre ativ Top’ın kat -

man ka lın lı ğı ise uy gu la ma tek ni ği ne bağ lı ola rak de ği şe bi li yor.

De ğiş me yen ise ya ra tı cı lı ğın, us ta lı ğın ön pla na çık tı ğı ve bi na la ra

ka zan dı rı lan ka lı cı et ki. 

De ne yim le Ge len Gü ven,
Bau mit Star Isı Ya lı tım Sis te mi
Dış cep he ısı ya lı tım sis tem le ri nin uz man mar -

ka sı Bau mit’in İlk sis tem le rin den bi ri olan Star

Isı Ya lı tım Sis te mi, ge le nek sel li ği ve ge li şi mi,

sağ lam lık la bir leş ti re rek uzun yıl lar sü re cek

bir kul la nım ve per for mans ga ran ti si su nu yor.

Av ru pa Tek nik Onay Nor mu ETAG 004’e gö re

bel ge len di ril miş olan sis tem, bir bü tün ola rak

da ya nık lı lık, dar be da ya nı mı, alt yü ze ye ya -

pış ma ni te li ği, kat man la rın ara sın da ki

bağ lar, do na kar şı da ya nık lı lık ve yan -

gı na tep ki sı nı fı gi bi bir çok önem li

pa ra met re açı sın dan test edil miş tir.

Bau mit Star Isı Ya lı tım Sis te mi, ko -

nut lar da, ofis alan la rın da ve di ğer gay ri -

men kul  pro je le rin de me kan ik li mi ve ener ji ta sar ru fu bi lin ci ile

da ha yük sek bir ya şam ka li te si sağ lan ma sı na kat kı da bu lu nu yor.

Sis tem de yer alan Bau mit Star Con tact, sı cak lık dal ga lan ma la rı,

rüz gar hı zı ve ya di ğer çev re et ki le ri al tın da du var la dış cep he ara -

sın da sü rek li bir bağ lan tı ola na ğı ya ra tı yor. Sı va har cı ola rak elas -

tik ve es nek bir ya pı ya sa hip olan ürün, ge ri li mi ka lı cı bir şe kil de

or ta dan kal dı rı yor. Eş siz bir es nek lik ve dar be da ya nı mı özel li ği ne

sa hip sis tem içe ri sin de bu lu nan Bau mit StarT herm, gri ya lı tım

pla ka sı ola rak be yaz pla ka ile kar şı laş tı rıl dı ğın da %20 da ha yük -

sek ya lı tım per for man sı sağ lı yor. Bau mit Si lo kon Top kap la ma ise

su ve kir iti ci bir yü ze ye sa hip ya pı sı sa ye sin de yağ mur ve ki ri, yü -

zey üze rin de dam la cık lar ha lin de bı ra kı yor. Bau mit Star Isı Ya lı -

tım Sis te mi ile bi na lar da 4 ka ta ka dar dü bel kul lan mak sı zın uy gu -

la ma ya pı la bi lir. Be yaz renk li ya pış tır ma ve sı va har cı nın ya pış ma

kuv ve ti ile is te nen tu tun ma ve uzun ömür lü cep he oluş tu ru la bi li -

yor. Star Isı Ya lı tım Sis te mi, ko yu renk ler le kul la nıl dı ğın da ve lev -

ha ola rak da Mi ne ralT herm se çil di ğin de mü kem mel bir es nek lik

sağ lı yor. Böy le ce ko yu renk le -

rin uy gu lan ma sın dan son ra

cep he ler, gü neş ışı ğı et ki si ile

ısın mı yor ve ge ri lim oluş mu -

yor. Bau mit ta ra fın dan pi ya -

sa ya sü rül müş olan ve en ge -

niş dış cep he renk kar te la sı

olan LI FE renk sis te mi Star Isı

Ya lı tım Sis te mi ile bir lik te kul -

la nı la bi lir. Tüm ısı ya lı tım pla -

ka la rı ile mü kem mel bir et ki ye

sa hip olan Star Isı Ya lı tım Sis te mi,

hem ye ni ya pı lar da hem de ısı ya lı -

tım ta di lat la rı için ide al.

D



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 

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

WALLMERK YAPI KİMYASALLARI
İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.

www.wallmerk.com.tr

BAŞERGÜN BOYA VE
KİMYA İNŞ. SAN. TİC. A. Ş.

www.cubo.com.tr 

KAR-YAPI TASARIM
KARTONPİYER İNŞ. İML.
SAN. TİC. A. Ş.

www.beyaz-grup.com

EGEPOL İNŞ. YALITIM VE AMB.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

www.ege-pol.com

NOVA YAPI TEK. İZOL. MAD. SAN.
TİC. A.Ş. 

www.novachem.com.tr

D.A.S. KAUÇUK VE PLASTİK SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.oneflex.com.tr

DİLEKPOR YALITIM ve AMB. MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.dilekpor.com.tr

EPSA YALITIM AMB. ÜRÜNLERİ
SAN. LTD. ŞTİ.

www.epsa.com.tr

Hİ TİT YA LI TIM ve YA PI
MAL Z. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.hi tit ya li tim.com

DENİZ YALITIM VE KONUT SİS-
TEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.denizyalitim.com.tr

ATIŞKAN YAPI VE END. ALÇI
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A. Ş.                               

www.atiskanalci.com

BESTEL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
SAN. VE TİC. A.Ş.                        

www.izocephe.com.tr          

ADANA

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BURSA

ÇORUM

ES Kİ ŞE HİR

KYK YAPI KİMYASALLARI
www.kyk.com.tr

TER RA CO YA PI. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
www.ter ra co.com.tr

AB-SCHOMBURG YAPI
KİMYASALLARI A. Ş.

www.ab-schomburg.com.tr

AUSTROTHERM YALITIM
MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.austrotherm.com.tr

AKÇALI WAGNER BOYA ve 
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

www.akcaliwagner.com.tr

ARDEX YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.                        
www.ardex.com.tr

ARMA ULUSLARARASI TİC. PAZ. A.Ş.
www.cbsizoguard.com

BA SAŞ AMB. ve YALT. SAN. A.Ş.
www.ba sas.com.tr

BASF TÜRK KİMYA SAN.
ve TİC.LTD.ŞTİ. 

www.basf.com.tr

BASF PO Lİ ÜRE TAN SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.elas tog ran.de

BASF YA PI KİM YA SAL LA RI SAN. A. Ş.
www.basf-yks.com.tr

BAU MIT İNŞ. MALZ. SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.bau mit.com

BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. SAN.
İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

www.vuralgrup.com.tr

BE TEK BO YA ve KİM YA SAN. A.Ş.
www.fil li bo ya.com.tr

ÇU HA DA ROĞ LU ME TAL SAN. ve
PAZ. A.Ş.

www.cu ha da rog lu.com.tr

DECOSTONE YAPI KİMY. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.decostone.com.tr

DOW TÜR Kİ YE KİM YA SA NA Yİ ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.styro fo am tur key.com

ENTEGRE HARÇ SAN. ve TİC. A.Ş 
www.entegreharc.com.tr

EMÜL ZER AS FAL TE Vİ TEC.
MAD. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.emul zer.com.tr 

ERSAN AMB. ve YALITIM SAN. TİC. A.Ş.
www.ersanambalaj.com

ER YAP PLAS TİK SAN. ve TİC. A.Ş.
www.americansiding.com.tr 

FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.fixa.com.tr

FİXKİM PAZ. A.Ş.
www.fixkim.net

PAREXGROUP YAPI
KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.

www.geserparex.com

HALİMOĞLU FASARİT
BOYA SAN. ve TİC. A.Ş.

www.fasarit.com.tr

İGLOTEK ISI YALITIM SİST.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.igloo.com.tr

İZOTÜM YALITIM MAD. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.uksyapi.com

İSTANBUL

JAEGER İZOL. BANTLARI ve
YALITIM EL. LTD. ŞTİ.

www.jaeger.com.tr

KA LE KİM KİM YE Vİ MAD.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.ka le kim.com.tr

KAYALAR KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
www.kayalarkimya.com.tr

KENİTEX BOYA SAN. VE TİC. A. Ş.                        
www.kenitex.com.tr

KO RA MIC YA PI KİM YA SAL LA RI
SAN. ve TİC. A.Ş 

www.vit ra fix.com.tr

NUHOĞLU TUR. İNŞ. ve İNŞ. 
MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.dolphin-fix.com

ODE YA LI TIM SAN. ve TİC. A.Ş.
www.ode.com.tr

ORGANİK KİMYA SAN. ve TİC. A.Ş.
www.organikkimya.com

ON DU Lİ NE AV RAS YA İN ŞA AT
MALZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

www.on du li ne.com.tr

ORKİM ORTAKLAR BOYA SAN. ve 
PAZ. A.Ş.

www.biancaboya.com

ÖZKAR STRAFOR SAN. LTD. ŞTİ.      
www.ozkarstrafor.com       

PAYER AMBA. YALITIM
ve GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

www.payerambalaj.com

POLİSAN BOYA SAN. ve TİC. A.Ş.
www.polisan.com.tr

REMMERS YAPI MALZ. SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.

www.remmers.com.tr

SENA YAPI END. MAM. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.senayapi.com.tr

SILKCOAT DUVAR KAPLAMALARI
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.silkcoat.com

Sİ KA YA PI KİM YA SAL LA RI A.Ş.
www.si ka.com.tr

TEK BA U YA PI MALZ. MA DEN Cİ LİK
SAN. TİC. A.Ş.

www.tek ba u.com.tr

TEKNO YAPI KİMYASALLARI
SAN. VE TİC. A. Ş.

www.teknoyapi.com.tr

THER MAF LEX YA LI TIM SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.thermaflex.com.tr

TRAK YA CAM SA NA Yİİ A.Ş.
www.trakya cam.com.tr

URSA ISI YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş. 
www.ursainsulation.com

VOLO İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.voloyapi.com

WAC KER CHE MI E AG LI AI SON
OF FI CE TUR KEY

www.wacker.com

YAPKİM YAPI KİM. SAN. A.Ş. 
www.yapkimsan.com.tr

YEYKİM YAPI KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.yeykim.com

ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve KİM.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.stratakim.com

BTM Bİ TÜM LÜ TEC RİT MAD.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.btm.co

Dİ NA MİK ISI 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

İZOBER ROCK
(BEŞLER SAN. ve TİC. A.Ş.) 

www.izober.org

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

ASA GRUP İNŞ. TAAH. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.asagrup.com.tr

AY KİM TAŞ ANA DO LU YA PI KİM. A.Ş.
www.ay kim tas.com.tr

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

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

CİVELEK İNŞ. YAPI MALZ. İMAL.
PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.civelekyapi.com

CEM İZOL. ÜR. İNŞ. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.cemizolasyon.com.tr

KNAUF INSULATION İZOL. SAN. VE
TİC. A.Ş.

www.knaufinsulation.com

T.M.Y. İNŞ. YALITIM SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ. 

www.tmyyalitim.com

ALDEK İNŞ. DEK. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.aldek.com.tr

ALFOR PLASTİK SAN. ve TİC.A.Ş.                   
www.alfor.com.tr

ARI MÜH. MİM. MÜŞ. İNŞ. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.ari eng.com

ARI MAS
www.ari mas.com.tr

ARTI İZOL. İNŞ. TAAH. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.arti-izolasyon.com

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

NET ENERJİ MADENCİLİK İNŞ. 
YAPI MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.netenerji.com.tr

İZMİR

KARABÜK

AL SEC CO İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
www.al sec co.com.tr

BAROK YAPI MALZ. İNŞ. İML. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.barok.com.tr

BÜSA İNŞ. NAK. MAD.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.busainsaat.com

ALİ ŞEVVAL BOYA İNŞ. TAAH.
SAN. TİC. LTD. 

www.alisevvalboya.com

ÜNAL TEKNİK UYGULAMA İNŞ.
SAN. TİC. A. Ş.

www.unalteknik.com.tr

NUROL YAPI MALZ. İNŞ. TURİZM.
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.                        

www.nurolyapi.com   

ÇA TI CI LAR ÇA TI İZOL.
ve YA PI MALZ. LTD. ŞTİ.

www.ca ti ci lar.com

LAM DA İZOL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
www.lamb da.com.tr

ALP KAN YA PI. MALZ. İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.alp kan ya pi.com.tr

ADA TANLAR İNŞ. MALZ. NAK.
TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

www.tanlarinsaat.com

BAŞER MÜH. EN. YAPI İZOL. 
www.baserizolasyon.com

ECE İN ŞA AT TA AH. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.ece in sa at.com

İZO MAR İZOL. TA AH. YA PI ve
CEP HE SİST. SAN. TİC. A.Ş.

www.izo mar.com.tr

MYD MİM. YALITIM İNŞ.
YAPI KİM. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.   

www.mydinsaat.com             

ATA SELÇUK İZOL. ve YAPI KİM. 
UYG. PAZ. İNŞ. TİC. SAN. LTD. ŞTİ.

www.ataselcukizolasyon.com

İMER YAPI KİMY. UYG. İNŞ.
MÜH. TİC. LTD.ŞTİ. 

www.imeryapi.net

MERSİN

KONYA

KOCAELİ

MUĞLA

SAMSUN

SAKARYA

SİVAS

TRABZON
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