






De ğer li Okur la rı mız 

Dergimizin bu sayısının gündem konusu, sektörümüzün önemli
sorunlarından “haksız rekabet”. Bu konuda sektör
temsilcilerimizin görüşlerinin yanında, hukuksal düzenlemeler,
Haksız Rekabet Komisyonumuzun çalışmaları hakkında detaylı
bilgiler bulabileceksiniz. Rekabet, kaliteyi yükseltip pazarı
büyütürken, haksız rekabet ise sektörü yaralayıp, tüketicinin
güvenini ortadan kaldırmaktadır. Sektörler için iki önemli faktör
olan kalite ve rekabet, gerek üreticilerin gerekse tüketicilerin
lehine çalışan dinamiklerdir. Bu alanda hayati önem taşıyan kalite,
rekabet, beyan ve kayıt kelimeleri düşük kalite, haksız rekabet,
yanlış beyan ve kayıt dışı olarak değiştiğinde rekabet, hem
tüketiciler hem de firmaların aleyhine dönmektedir. Bunlarla
mücadele etmek derneğimizin en önemli misyonlarından biri
olduğu için haksız rekabeti önlemek, yalıtım sektörünün sağlıklı
büyümesini sağlamak amacı ile “Kalite ve Teknik Altyapı
Geliştirme Hareketi”ni başlattık. Bu çalışma ile İZODER üye
profilinin tamamının, standart ve yönetmeliklere uyumlu üretim
yapan ve piyasaya uygun rekabet koşullarında ürün arz eden
firmalardan oluşması amaçlanıyor. Öncelikle İZODER üyesi
sanayicilerin ürünleri test edilerek derneğin tüm üretici üyelerinin
İZODER Kalite Onay Sertifikası (İKOS) almalarını hedefliyoruz. 

TEBAR A.Ş. bünyesinde kurduğumuz Personel Belgelendirme
Merkezi de yalıtım sektöründe çalışacak ustaları mesleki
yeterliliklere göre sınava tabi tutarak belgelendirmeye başladı.
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 yeterlilik belgesi almaya hak kazananlara
sertifika veriyor. Bu uygulamanın yaygınlaşması ile yalıtım
uygulamalarının doğru ve sağlıklı yapılması sağlanarak,
uygulamadan kaynaklı haksız rekabet önlenecektir. Kaliteli,
standartlara uygun yalıtım ürünleri ile doğru uygulama yapıldığı
takdirde hem ülkemiz hem de vatandaşlarımız kazançlı çıkacak,
haksız rekabetin önüne geçilmiş olacaktır. 

Haksız rekabetin engellenmesi için üreticilerden satış ve
uygulama yapan firmalara, kamudan tüketicilere kadar herkes
üzerine düşen görevi yapmalıdır. Üreticiler ürünlerini standart ve
yönetmeliklere uygun üretmeli, ürünleriyle ilgili bilgileri doğru
beyan etmelidir. Eğitimler düzenleyerek uygulayıcıları doğru
uygulama yapmaları için yönlendirmelidir. Satıcı firmalar,
pazarladıkları ürünlerin teknik özelliklerini tüketicilere doğru
anlatmalıdır. Üretimden uygulamaya kadarki süreçte hizmet
veren tüm firmalar vergi, sigorta, çevrenin korunması gibi yasal
zorunluluklarını eksiksiz olarak yerine getirmelidir. Piyasa
gözetim ve denetiminden sorumlu kamu kurumları da
denetimlerini eksiksiz yerine getirmelidir. Tüketiciler ve son
kullanıcılar ise yalıtım ürün ve uygulama hizmetleri ile ilgili iyi
araştırma yapmalı, başta CE işareti olmak üzere gerekli belge ve
sertifikaları talep etmelidir. Faturasız ve sigortasız hizmet
önerilerinden kaçınmalıdır. Fiyat odaklı seçim kriterleri ürün ve
işçilik kalitesinin düşmesi anlamına gelmektedir. Bu noktada
tüketicinin yalıtım konusunda bilinçli olması büyük önem
taşımaktadır. İZODER olarak temel amaçlarımızdan “yalıtım
bilincini yaymak” konusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bir
yandan bilinçlendirme çalışmalarını yerine getirirken diğer
yandan firmalar arasında haksız rekabeti doğuran nedenler
konusunda bilgilendirme görevimizi yapağız.

Bu sayımızda yapı güvenliğinde yalıtımın önemi üzerinde de
durduk. 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan deprem felaketi yalıtımın
bina güvenliğinde ne kadar önemli olduğunu gözler önüne
sermiştir. Su yalıtımı, yapılar için hayati bir öneme sahip olmasına
rağmen, maalesef binalarda zorunlu hale gelmedi. Bu konuda
Bakanlığın çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda yönetmelik
değişikliğine gidilmesi ve su yalıtımının zorunluluk haline gelmesi,
bina güvenliği için kritik bir önem taşıyor. 24 Ekim tarihinde
düzenleyeceğimiz Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi ile bu
konuyu gündeme taşıyacağız. 

Tüm yapılarımızın yalıtımlı, sağlıklı, güvenli, konforlu olması
dileği ile…
Saygılarımla 

Haksız rekabetin
önlenmesi için
kaliteli ürün ve
doğru uygulamalar
yaygınlaşmalı
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Haksız Rekabet
ve İZODER Çalışmaları

ak sız re ka bet  ifa de sin de ki çok önem li iki ke li me nin an -
lam la rı na ba kar sak or tak bir kö ke ne sa hip ol duk la rı nı gö -
re bi li riz: Pay laş mak. İn san lar ken di baş la rı na bi rey ol ma -

la rı na rağ men sos yal dir. Ge rek özel ge rek eko no mik ya şa mı nın
her du ru mun da mut la ka “di ğer oyun cu lar”  da var dır. Ya şam iç -
gü dü sü, her ke se her mik tar da yet me yen pas ta dan (kay nak lar -
dan) lok ma ko par mak ve bu nu da “en ön ce” ve “en çok, en bü -
yük” ger çek leş tir mek üze re ya pı lan mış tır. Bu nun so nu cun da ka -
çı nıl maz bir ya rış (re ka bet) ve emek ile yet kin lik le rin el ver di ği öl -
çü de el de et me ler (hak ediş) oyu nu oy na nır.  Bu oyu nun di sip lin
al tın da oy nan ma sı için ku ral la ra ge rek ol du ğu ta ri hin ilk za man la -
rın da an la şıl mış tır.  Bu ku ral lar bü tü nü ne hu kuk de nil mek te dir.
Ya şam dön gü mü zün ba şın dan so nu na (be şik ten me za ra) ka çı nıl -
maz ola rak içe ri sin de ol du ğu muz ve yö net mek zo run da kal dı ğı -
mız “re ka bet”, “hak sız re ka bet”, “re ka bet ih la li”, “hu kuk” kav -
ram la rı na da ha ya kın dan ba ka lım. 

Re ka bet     
Re ka bet, en ge niş an la mıy la, kıt bir şe yi pay laş mak ve ya bir ödül
el de et mek ama cıy la  bel li ku ral ve kı sıt la ma lar çer çe ve sin de   te -
mel öz gür lük le rin ve in san hak la rı nın  ga ran ti al tı na alın dı ğı  ve
hiç bir ay rı ca lı ğın ve ay rım cı lı ğın ol ma dı ğı bir or tam da bir den faz -
la  oyun cu ara sın da oy na nan bir oyun ve ya bir ya rış ola rak ta nım -
la na bi lir. Re ka bet oyun cu la rın is te dik le ri gi bi dav ra na bi le cek le ri
bir oyun de ğil dir. Re ka bet or ta mın da ra kip le rin oyu na gi ri şi nin
en gel len me si ve ya zor la saf dı şı bı ra kıl ma sı, ha kim du ru mun kö -
tü ye kul la nıl ma sı, ra kip ler ara sın da an laş ma ya pıl ma sı hi le ya pıl -
ma sı vs. ya sak lan mış tır. O hal de ku ral sız  ve kı sıt la ma sız ya rış la rı
re ka bet ola rak ni te len dir mek müm kün de ğil dir. Böy le du rum lar -
da  re ka bet ih la li ve ya hak sız re ka bet söz ko nu su dur. Re ka bet bir
po zi tif ayık la ma ara cı dır. Di ğer bir de yiş le re ka bet iyi nin kö tü den
ay rıl ma sı nı ve iyi nin prim yap ma sı nı sağ la yan bir me ka niz ma dır.

Ne ga tif ayık la ma nın ol du ğu, ya ni
kö tü nün iyi ye üs tün lük sağ la dı ğı
bir or tam da ya re ka bet yok tur ya
da hak sız re ka bet ve ya ek sik re ka -
bet var dır. (http://www.re ka bet -
der ne gi .org/re ka bet hak kin -
da.htm)

Hu ku kun Te me li   
İn san ya ra dı lış ge re ği top lum için -
de ya şa yan bir var lık tır. Bu nun la
bir lik te her top lum da uyum suz,
ben cil dav ra nan, ki şi sel çı kar la rı nı
ön plan da tu tan, za yıf la rı ezen ve
top lum sal ba rı şı bo zan bi rey ler ol -
muş tur. Top lum sal ha ya tın sağ lık lı
bir şe kil de yü rü ye bil me si, ba rış,
hu zur ve gü ven or ta mı nın ku ra bil me si için in san la rın ba zı dav ra -
nış la rı nı sı nır lan dır ma ge rek li li ği doğ muş tur. Bu du rum in san la rın
kar şı lık lı iliş ki le ri ni ve so rum lu luk la rı nı dü zen le yen bir ta kım ku ral -
la rın doğ ma sı na ze min ha zır la mış tır. Za man için de ki ge liş me le re
de bağ lı ola rak bu ku ral la rın ni te lik le ri de ğiş miş ya zı sız ku ral la rın
ye ri ni za man la ya zı lı ve ay rın tı lı ku ral lar al mış tır. Bu ku ral lar, bir
yan dan ki şi le rin hak ve öz gür lük le ri ni ko ru ma al tı na alır ken, bir
yan dan da on la rın öz gür lük le ri ni kı sıt la mak ta, bi rey le re ya pa bi le -
cek le ri ve ya pa ma ya cak la rı şey le ri gös ter mek te dir. Ya zı lı ve ya zı -
sız ola rak ha ya tı mı zı yön len di ren ve di sip lin al tın da ol ma sı nı sağ -
la yan ulu sal-ulus la ra ra sı ka nun lar, ah lak, din, örf, gör gü ku ral la rı -
nın bü tü nü hu ku ku oluş tu rur. Dev let le rin res mi hu kuk la rı ge nel de
kıs men ah lak-örf-gör gü ku ral la rın dan et ki le nir ken ba zı dev let le -
rin hu ku ku din ku ral la rın dan da et ki le nir. 

“Re ka bet” ile iliş ki li, aşa ğı da ki iki ay rı du rum
bi ri bi riy le ka rış tı rıl mak ta dır:
i. Re ka bet Ku ru mu ve Re ka bet Ka nu nu ile dü zen le nen ve ta kip
edi len “re ka be tin ih la li, bo zul ma sı, en gel len me si 

ii. Türk Ti ca ret Ka nu nu ve nor mal ada let sis te mi ile dü zen le nen
ve ta kip edi len “hak sız re ka bet”

Bu iki du rum bi ri bi rin den o ka dar ay rı dır ki ba zen çe li şe bi lir. Hak -
sız re ka be tin ön len me si ne yö ne lik şi kâ yet le rin-mü da ha le le rin, re -
ka bet ka nu nu kap sa mın da ki ya sak lı dav ra nış lar ola rak yo rum lan -
ma ma sı için çok dik kat li ol mak ge re kir.

H
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Re ka bet Ku ru mun dan Re ka bet Hu ku ku (İh lal, En gel le me) ve
Hak sız Re ka bet Kar şı laş tır ma sı
Hak sız re ka bet, ik ti sa di re ka be tin al da tı cı ha re ket ve ya iyi ni yet
ku ral la rı na ay kı rı sa ir su ret ler le her tür lü su iis ti ma li dir. Re ka bet
Ka nu nu’nda ya sak la nan dav ra nış lar için “hak sız re ka bet” kav ra -
mı nın kul la nıl ma sı doğ ru de ğil dir. Re ka bet ku ral la rı, re ka be ti kı sıt -
la yı cı, bo zu cu ya da ön le yi ci te şeb büs ya da te şeb büs bir li ği dav -
ra nış la rı nı ya sak la mak ta dır. Re ka bet Ka nu nu’nda ya sak la nan ey -
lem ler, hak sız re ka bet ya ra tan de ğil an cak mev cut re ka bet dü ze -
ni ni bo zan ya da boz ma ya ça lı şan fi il ler dir. Te şeb büs le rin de ği şik
yol lar la ka mu oyu na ken di fa ali yet le ri ya da ra kip le ri nin fa ali yet -
le ri hak kın da al da tı cı bil gi sun ma la rı, ra kip le ri ni iyi ni yet ku ral la rı -
na ay kı rı şe kil de kö tü le ye rek on lar la re ka bet et me ye ça lış ma la rı,
ra kip le ri nin mar ka ya da ürün le ri ni tak lit et me, ra kip le rin ad ya da
un van la rı nı kul lan ma gi bi yol la ra baş vur ma la rı hak sız re ka bet
ola rak de ğer len di ril mek te ve hak sız re ka bet ku ral la rın ca ya sak -
lan mak ta dır. Özet le, hak sız re ka bet mev zu atıy la, dü rüst ol ma yan
dav ra nış lar yap tı rı ma bağ lan mak ta ve eko no mik öz gür lü ğün kö -
tü ye kul la nıl ma sı ya sak lan mak ta dır. Bu bağ lam da, hak sız re ka bet
eko no mik de ğil ah la ki il ke le re da yan mak ta dır. Hak sız re ka be tin
ya sak lan ma sın dan bek le nen asıl amaç, bi rey sel ola rak hak sız re -
ka be te ma ruz ka lan te şeb büs ya da te şeb büs le rin ko run ma sı dır
ve baş vu ru mer cii ad li yar gı dır.

Hak sız Re ka be tin Ta nı mı: Hak sız re ka bet, ik ti sa di re ka be tin
iyi ni yet ku ral la rı na ay kı rı olan al da tı cı dav ra nış ve ya baş ka ca su -
ret le her tür lü kö tü ye kul la nıl ma sı dır. 

Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu’na Gö re
Hak sız Re ka bet Hal le ri
6102 sa yı lı Ye ni Türk Ti ca ret Ka nu nu’nun dör dün cü kıs mın da
“Dü rüst lük Ku ra lı na Ay kı rı Dav ra nış lar, Ti ca ri Uy gu la ma lar” di ye

baş la yan ikin ci pa rag raf, 55. mad de sin de, han gi hal le rin hak sız
re ka bet sa yı la ca ğı be lir til miş tir. Mad de nin ilk fık ra sın da “aşa ğı da
sa yı lan hâl ler hak sız re ka bet hâl le ri nin baş lı ca la rı dır” ifa de si kul -
la nıl mak su re tiy le, sa yı lan hak sız re ka bet hal le ri nin bu ra da ve ka -
nun da ya zı lı olan lar la sı nır lı sa yı da ol ma dı ğı an la şıl mak ta dır. Mad -
de de sa yı lan hak sız re ka bet hal le ri, 6 te mel ka te go ri esas alı na -
rak dü zen len mek te dir:
a) Dü rüst lük ku ral la rı na ay kı rı rek lâm ve sa tış yön tem le ri ve di ğer
hu ku ka ay kı rı dav ra nış lar, 
b) Söz leş me yi ih lâ le ve so na er dir me ye yö nelt me ler, 
c) Baş ka la rı nın iş ürün le rin den yet ki siz ya rar lan ma, 
d) Üre tim ve iş sır la rı nı hu ku ka ay kı rı ola rak if şa et me, 
e) İş şart la rı na uy ma ma 
f) Dü rüst lük ku ral la rı na ay kı rı iş lem şart la rı kul lan ma.
55.mad de ile be lir len miş bu te mel (6) ka te go ri hem me tin le ri
hem de mad de ge rek çe le ri ile bir lik te in ce le ne bi lir:
http://www.tbmm.gov.tr/ka nun lar/k6102.html.

İZO DER Hak sız Re ka bet Ko mis yo nu ola rak ta kip ve mü da ha le sı -
nır la rı mız ola rak be lir le di ği miz un sur lar mad de 55, (a) fık ra sı nın
12 adet ben diy le ta nım la nan dav ra nış lar dır. Fark edi le ce ği gi bi,
dü rüst ol ma mak, avan taj sağ la mak, ya nılt mak, ra ki bi kö tü le mek
gi bi kav ram lar ön plan da dır. Bun la ra ba ka lım: 
a) Dü rüst lük ku ra lı na ay kı rı rek lam lar ve sa tış yön tem le ri ile di ğer
hu ku ka ay kı rı dav ra nış lar ve özel lik le;

1. Baş ka la rı nı ve ya on la rın mal la rı nı, iş ürün le ri ni, fi yat la rı nı, fa ali -
yet le ri ni ve ya ti ca ri iş le ri ni yan lış, ya nıl tı cı ve ya ge rek siz ye re in -
ci ti ci açık la ma lar la kö tü le mek,
2. Ken di si, ti ca ri iş let me si, iş let me işa ret le ri, mal la rı, iş ürün le ri,
fa ali yet le ri, fi yat la rı, stok la rı, sa tış kam pan ya la rı nın bi çi mi ve iş
iliş ki le ri hak kın da ger çek dı şı ve ya ya nıl tı cı açık la ma lar da bu lun -
mak ve ya ay nı yol lar la üçün cü ki şi yi re ka bet te öne ge çir mek,
3. Pa ye, dip lo ma ve ya ödül al ma dı ğı hâl de bun la ra sa hip miş çe si -
ne ha re ket ede rek müs tes na ye te ne ğe ma lik bu lun du ğu zan nı nı
uyan dır ma ya ça lış mak ve ya bu na el ve riş li doğ ru ol ma yan mes lek
ad la rı ve sem bol le ri kul lan mak,
4. Baş ka sı nın mal la rı, iş ürün le ri, fa ali yet le ri ve ya iş le ri ile ka rış tı -
rıl ma ya yol açan ön lem ler al mak,
5. Ken di si ni, mal la rı nı, iş ürün le ri ni, fa ali yet le -
ri ni, fi yat la rı nı, ger çe ğe ay kı rı, ya nıl -
tı cı, ra ki bi ni ge rek siz ye re kö -
tü le yi ci ve ya ge rek siz ye re
onun ta nın mış lı ğın dan
ya rar la na cak şe kil de;
baş ka la rı, mal la rı, iş
ürün le ri ve ya fi yat la -
rıy la kar şı laş tır mak
ya da üçün cü ki şi yi
ben zer yol lar dan
öne ge çir mek,
6. Se çil miş ba zı mal la -
rı, iş ürün le ri ni ve ya fa -
ali yet le ri bir den çok ke re
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te da rik fi ya tı nın al tın da sa tı şa sun mak, bu su num la rı rek lam la rın -
da özel lik le vur gu la mak ve bu şe kil de müş te ri le ri ni, ken di si nin ve -
ya ra kip le ri nin ye te ne ği hak kın da ya nılt mak; şu ka dar ki, sa tış fi -
ya tı nın, ay nı çe şit mal la rın, iş ürün le ri nin ve ya fa ali yet le ri nin ben -
zer ha cim de alı mın da uy gu la nan te da rik fi ya tı nın al tın da ol ma sı
hâ lin de ya nılt ma nın var lı ğı ka ri ne ola rak ka bul olu nur; da va lı, ger -
çek te da rik fi ya tı nı is pat la dı ğı tak dir de bu fi yat de ğer len dir me ye
esas olur,
7. Müfl te ri yi ek edim ler le su nu mun ger çek de €e ri hak k›n da ya n›lt -
mak,
8. Müş te ri nin ka rar ver me öz gür lü ğü nü özel lik le sal dır gan sa tış
yön tem le ri ile sı nır la mak,
9. Mal la rın, iş ürün le ri nin ve ya fa ali yet le rin özel lik le ri ni, mik ta rı nı,
kul la nım amaç la rı nı, ya rar la rı nı ve ya teh li ke le ri ni giz le mek ve bu
şe kil de müş te ri yi ya nılt mak,
10. Tak sit le sa t›m söz lefl me le ri ne ve ya bu na ben zer hu ku ki ifl lem -
le re ilifl kin ka mu ya ya p› lan ilan lar da un va n› n› aç›k ça be lirt me mek,
pe flin ve ya top lam sa t›fl fi ya t› n› ve ya tak sit le sa t›m dan kay nak la -
nan ek ma li ye ti Türk Li ra s› ve y›l l›k oran lar üze rin den be lirt me -
mek,
11. Tü ke ti ci kre di le ri ne ilifl kin ka mu ya ya p› lan ilan lar da un va n› n›
aç›k ça be lirt me mek ve ya kre di le rin net tu tar la r› na, top lam gi der -
le ri ne, efek tif y›l l›k fa iz le ri ne ilifl kin aç›k be yan lar da bu lun ma mak,
12. İş let me si ne iliş kin fa ali yet le ri çer çe ve sin de, tak sit le sa tım ve -
ya tü ke ti ci kre di si söz leş me le ri su nan ve ya ak de den ve bu bağ -
lam da söz leş me nin ko nu su, fi ya tı, öde me şart la rı, söz leş me sü re -
si, müş te ri nin cay ma ve ya fe sih hak kı na ve ya ka lan bor cu va de -
den ön ce öde me hak kı na iliş kin ek sik ve ya yan lış bil gi ler içe ren
söz leş me for mül le ri kul lan mak.

Sek tö rü müz den Ör nek ler 
• Sek tö rü müz de hak sız re ka bet un sur la rı na en çok, gü nü müz de
eko no mik ca zi be si yük sek ol ma sı se be biy le, bi na lar da ısı ya lı tı mı
ko nu sun da rast la mak ta yız.
• Ya nıl tı cı tek nik ya zı, ma ka le ve rek lam lar ya yın or gan la rın da yer
al mak ta dır. Bir ürü nün ve ya ürün gru bu nun ca zip, ya rar lı ve ye -
ter li ol du ğu nu an lat mak için, ısı ya lı tım he sap ku ral la rı stan dar dı -
na uy gun he sap lan mış gö rün tü sün de olup, esa sın da, nor mal tü -
ke ti ci nin ayırt ede me ye ce ği süs lü-kar ma şık-ya nıl tı cı yön tem ler
içe ren ya yın lar.
• Aka de mik or tam lar da ha zır lan dı ğı iz le ni mi, im za lar la, mü hür ler -
le ve ril me ye ça lı şı lan “tek nik” ra por lar da, ra po ru ta lep eden mar -
ka nın/ürü nün ya nı sı ra, ra kip ürün mar ka la rı nın yer al ma sı, ra kip
ürün le rin mar ka ve ya cins be lir ti le rek şi fa hen kı yas lan ma sı, kö tü -
len me si.
• Ürün ta nı tım la rın da, ürün özel lik le ri nin ger çe ğe ve bi li me ay kı rı
bi çim de abar tı la rak su nul ma sı.
• Stan dart la ra uy gun luk be yan la rın da ay kı rı lık lar. Po li mer bağ la -
yı cı lı bir ürü ne sa de ce mi ne ral bağ la yı cı lı ürün ler için ge çer li olan
bir stan dar dın uy gun luk bel ge si nin iliş ti ril me si. Sah te ra por la ra
da ya lı uy gun luk be yan la rı.
• İZO DER’e üye ol ma dık la rı hal de ken di le ri ni “üye” ola rak ilan
eden fir ma lar ya nın da ya lı tım kre di si kap sa mın da di ğer uy gu la yı -
cı lis te sin de yer alan fir ma lar ara sın da da ken di le ri ni “İZO DER
üye si” ola rak ta nı tan lar. 

İZO DER Hak sız Re ka bet Ko mis yonu
Gö rev le ri ve Ça lış ma la rı
Ya lı tım bi lin ci ni yay mak, İZO DER’in ku ru luş amaç la rı ara sın da ta -
nım lan mış tır. Bu ana mis yo nun alt mad de le rin den iki si: Baş ta
üye ler ol mak üze re fir ma la rın hak la rı nı gö zet mek. Hak sız lık ol ma -
dan, dü rüst bir or tam da sek tö rün ge liş me si ne kat kı sağ la mak tır.
Hak sız Re ka bet Ko mis yo nu muz, hak sız re ka bet ta nı mı nı aşa ğı da -
ki dört mad dey le özet le miş ve bun la ra da ya lı gö rev ta nı mı yap -
mış tır. 

Al dat ma ya yö ne lik be yan, rek lam, ta nı tım: Ko mis yo nu -
mu zun ça l›fl ma la r› n› da yan d›r d› €› esas gö rev kap sa m› d›r. fiüp he
edi len rek lam, ta n› t›m, tek lif, ma ka le, ra por gi bi be yan lar ön yar g› l›
ol ma dan in ce len mek te,  ge rek li gö rül dü €ün de be yan sa hi bi ile
do€ ru dan te mas ku ru la rak ni ye tin den emin olun mak ta d›r.  Çün kü
ba z› be yan sa hip le ri nin bil gi az l› €› ve ya dik kat siz lik so nu cun da bil -
me den hak s›z l› €a yol aç t›k la r› na da rast lan m›fl t›r. Ko mis yo nu muz,
al dat ma ya yö ne lik be yan, rek lam, ta n› t›m yo luy la hak s›z re ka bet
ile ba fla ç›k ma n›n, tü ke ti ci yi ve eko no mi yi ko ru ma n›n en et kin yo -
lu nun” kar fl› ile ti flim ile tü ke ti ci yi bi linç len dir mek, hak s›z re ka bet
eden fir ma la ra ve ürün le re ta lep olufl ma s› n› ön le mek” ol du €u gö -
rü flün de dir. Ör ne €in; man to la ma için kul la n›l ma ya el ve rifl li, stan -
dart la ra uy gun lu €u onay lan m›fl ya l› t›m lev ha la r›y la eflit ›s› ilet -
ken lik kat sa y› s› na sa hip ol du €u id di as›n da ki bir bo ya üre ti ci si nin
ya lan c› ol du €u nu ka n›t la mak ye ri ne, lamb da de €e ri nin do€ ru lu €u
ka bul edil se bi le böy le bir bo ya n›n man to la ma ya efl de €er ya l› t›m
sa€ la ya bil me si için rek la m›n da ki 2 mm ye ri ne 10 mis li ka l›n l›k ta
uy gu lan ma s› ge re ke ce €i nin ve bu na gö re ma li ye ti nin, du var da ki
a€›r l› €› n›n vb ba sit he sap lar ile sü rek li du yu rul ma s›.

Ge rek li tek nik kri ter ek si ği, stan dar da uy ma ma, ka li te
bel ge ek sik le ri: İl gi li dev let ku rum la rı nın de ne tim ve yap tı rım
so rum lu luk la rı na yar dım cı ol mak için ka nıt lan mış bir tes pit var sa
şi ka yet yo luy la du ru mun dü zel til me si ne ça lı şıl mak ta dır. İZO DER
üye le ri ne yö ne lik İKOS (İZO DER Ka li te Onay Ser ti fi ka sı) sis te mi
yo luy la üye le rin bu an lam da hak sız lık ya pan du ru mu na düş me -
me le ri amaç lan mış tır. 

Ma li di sip lin siz lik, ka yıt dı şı fa ali yet ler: İZO DER fa ali ye ti
ola rak ge nel de kap sam dı şı dır.  Üye ler hak kın da güç lü şüp he ya
da şi ka yet du ru mun da giz li iz le me-gö rüş me ya pı la bi lir. Ka nıt var -
sa üye li ğin de va mı İZO DER yö ne ti mi ta ra fın dan göz den ge çi ri le -
bi lir. Dev let, bu kap sam da ki hak sız lık la rı, ka yıt dı şı eko no miy le
mü ca de le ey lem pla nın da ta nım la nan ted bir ler le dü zelt me yi he -
def le miş tir.

Mar ka, ürün tak lit le ri: İZO DER fa ali ye ti ola rak kap sam dı şın -
da dır. Tak lit edi len fir ma ta ra fın dan çö zül me li dir.

Ko mis yo nu mu zun Ça lış ma Şek li 
Pi ya sa yı iz le ye rek el de edi len tes pit ler ve ile ti len şi ka yet ler in ce -
len mek te,  gö rev ta nı mı kap sa mın da ki hak sız re ka bet uy gu la ma -
la rı nı gi der mek için ter ci han ilk ön ce mu ha tap lar la ya zı lı-söz lü
doğ ru dan te mas ile uz laş ma-ik na yo lu de nen mek te dir.  En so nun -
da hu ku ki iş lem ler yap mak üze re ha re ke te ge çil mek te dir.  Hak sız
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re ka bet ile mü ca de le edi lir ken re ka bet hu ku ku nun ih lal edil me -
me si ne gay ret edil mek te dir.  Al dat ma ve ka li te ye iliş kin ek sik lik -
ler, yan lış lık lar, hak sız lık lar ile sı nır lı ol mak kay dıy la, Çev re ve Şe -
hir ci lik Ba kan lı ğı Mal ze me Da ire si Baş kan lı ğı ile iş bir li ği yap ma is -
te ği miz ken di le ri ne şi fa hen ile til miş ve olum lu kar şı lan mış tır. Ko -
mis yon da yap tı ğı mız in ce le me ve de ğer len dir me so nuç la rı nı, be -
lir le ne cek bir usul çer çe ve sin de ken di le riy le pay la şıp ve ge rek li
yap tı rım la ra gi riş me le ri yö nün de yar dım cı ola ca ğız. 

İZO DER Ka li te Onay
Ser ti fi ka sı -İKOS

İZO DER ta ra fın dan, üye ler ara sın da
olu şa bi le cek üre tim den kay nak la nan
hak sız re ka bet risk le ri nin as ga ri ye
in di ril me si, üye le rin gün cel ve ge le -
cek te yü rür lü ğe gi re cek tek nik mev -

zu at ile il gi li bil gi len di ri le rek ya sal yü -
küm lü lük le ri ni ye ri ne ge tir me le ri ne

des tek olun ma sı, be yan de ğer le ri nin sü -
rek li ola rak tu tar lı, gü ve ni lir ol ma sı nı te min

ede rek tü ke ti ci nin ve sek tö rün ko run ma sı na kat kı sağ lan ma sı
ama cıy la te mel le ri Hak sız Re ka bet ve La bo ra tu var Ko mis yon la rı
ta ra fın dan oluş tu ru lan, İZO DER Ka li te Onay Ser ti fi ka sı (İKOS) is -
miy le ye ni bir bel ge len dir me sis te mi ha ya ta ge çi ril di. Oluş tu ru lan
bel ge len dir me sis te mi; ürün le rin ta bi ol duk la rı mev cut tek nik
mev zua ta uy gun lu ğu nun; per for mans be yan la rı, bel ge kon tro lü
ve fab ri ka üre tim kon tro lü uy gu la ma la rı esas alı na rak kon trol
edil di ği stan dart İKOS bel ge si ve mev zu at lar da ta nım la nan esas -
la rın ve eşik de ğer le rin üze rin de üre ti len ürün ler için İKOS+ bel -
ge si ol mak üze re iki se vi ye den oluş mak ta dır.

Üre ti ci, da ğı tı cı vb. pi ya sa ya ken di mar ka sı ile ürün arz eden tüm
ke sim le ri kap sa ya cak şe kil de 2012 yı lın da ısı ya lı tım mal ze me le ri
için baş la tı lan uy gu la ma nın ilk aşa ma sın da üye ler den pi ya sa ya
arz et tik le ri mal ze me le re da ir bel ge ler ta lep edil mek te ve ge len
bel ge ler İZO DER ta ra fın dan kon trol edi le rek üye le rin öz lük dos -
ya la rı gün cel len mek te dir. Üre tim ye rin de ya pı lan in ce le me le rin
ar dın dan yıl da en az iki kez pi ya sa dan ha ber siz nu mu ne ler alı na -
rak eti ket le ri kay de dil mek te ve te min edi len ürün ler de ne ye ta bi
tu tu la rak be yan de ğer le ri ile öl çüm de ğer le ri mu ka ye se edil mek -
te dir. Tüm şart la rın ye ri ne ge ti ril me si du ru mun da üye ler İKOS
bel ge si al ma ya hak ka zan mak ta ve her yıl pi ya sa dan ha ber siz ola -
rak alı nan ürün le rin be yan de ğer le ri nin öl çüm de ğer le ri ile ör tüş -
tü ğü sü re ce bel ge ler ge çer li li ği ni ko ru mak ta dır. Şu ana ka dar
İKOS bel ge si al ma ya hak ka za nan 9 İZO DER üye si bu lun mak ta dır.
Bu üye le rin dı şın da 11 üye için bel ge len dir me ça lış ma la rı sür dü rül -
mek te dir.  

İZO DER tek nik ko mis yon la rı nın be lir le ye ce ği ku ral lar çer çe ve sin -
de kı sa va de de di ğer ya lı tım mal ze me le ri nin da hil edi le ce ği bel ge -
len dir me sis te mi nin bir aya ğı da uy gu la yı cı la ra yö ne lik ola rak ha -
ya ta ge çi ri le cek tir.  



Kentsel Dönüşüm ve
Su Yalıtımı Zirvesi
24 Ekim 2013’te Yapılıyor

ZODER, Isı Yalıtımı Zirvesi’nin ardından Yalıtım Zirvesi adı
altında gelenekselleştirmeyi amaçladığı etkinlikler dizisinin
ikincisini Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi olarak
belirledi. 24 Ekim 2013 tarihinde Marriott Hotel Asya’da

gerçekleşecek Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı Zirvesi,  gündemde
olan kentsel dönüşüme, su yalıtımı penceresinden bakacak. 

Su yalıtımının bina güvenliği ve dayanımı için ne denli önemli
olduğu kamu ve kamuoyuna anlatmak, su yalıtımının belirli
standartlar çerçevesinde yapılmasının önemine dikkat çekerek
sektörün denetimi ve gözetimi hususunda yetkili devlet
organlarını uyarmak, bina yapımında ilgili kişilerin su yalıtımı
hakkında yeterli bilgiyi almalarını sağlayarak uygulamaları
arttırmak  amacıyla düzenlenen Kentsel Dönüşüm ve Su Yalıtımı
Zirvesi’nde alanında uzman konuşmacıların katılımı ile su
yalıtımının önemi tüm yönleriyle ele alınacak. Su Yalıtımı Deprem
ve Ekonomi İlişkisi, Su Yalıtımında Mevzuatlar, Su Yalıtımında
Başarıyı Etkileyen Faktörler, Osmanlıdan Günümüze Kentsel
Dönüşüm ve Deprem, Yapılarda Çağdaş Yaklaşımlar ve Su Yalıtımı
gibi konular Zirve programının ana başlıklarını oluşturuyor.

Zirve’nin hedef kitlesi ilgili kamu, il özel idare yetkilileri, belediyeler
başta olmak üzere inşaat sektörü çalışanları.  Kentsel Dönüşüm ve
Su Yalıtımı Zirvesi’ne Betek, Kalekim ve Weber firmaları ana
sponsor, Bitümlü Su Yalıtımı Üreticileri Derneği (BİTÜDER) üyeleri
destekleyen kuruluş, Karkim firması da sektör sponsoru olarak
destek veriyor.  Etkinlikte ayrıca,  ilgili firmalar için sergi alanı da
yer alıyor. 

Detaylı bilgi için: www.izoder.org.tr 
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102. sayısını okuyucularına sunan İzolasyon Dünyası dergisi, gelecek dönemlerdeki çalışmalarına ışık tutması için okuyucularıyla birebir
görüşme yöntemi ile bir anket düzenledi.  İZODER üyeleri Kalekim ve DYO’nun çağrı merkezleri tarafından 21 Mayıs - 15 Temmuz
tarihlerinde yapılan aramalarda 250 kişi ile anket yapıldı. Anket sonuçlarını aşağıdaki şekilde özetleyerek okuyucularımızla paylaşıyoruz: 
• Derginin teknik kalitesini (tasarım, kağıt kalitesi, kapak resmi vb.)  5 üzerinden değerlendirir misiniz sorusuna katılımcıların %90’ı yeterli
çok yeterli,
• Dergide yer alan yazıları 5 üzerinden değerlendirir misiniz sorusuna ankete katılanların %82’si yeterli / çok yeterli, 
• Dergi içeriğini 5 üzerinden değerlendirir misiniz sorusuna katılımcıların % 81’i yeterli / çok yeterli,
• Sektörel yenilikleri takip etmesini 5 üzerinden değerlendirir misiniz sorusuna katılımcıların %87’si yeterli / çok yeterli, 
• Sektörel olarak tüm ihtiyaçlarımı karşılamasını 5 üzerinden değerlendirir misiniz sorusuna katılımcıların %81’i yeterli / çok yeterli
cevaplarını vermiştir. 
Anket sonucu İZODER İletişim Komisyonu tarafından ele alınarak birinci yol olarak okuyucu hedef kitlesinin genişletilmesi için
çalışmalara başlandı. İZODER İletişim Komisyonu Başkanı ve İzolasyon Dünyası Dergisi Yazı İşleri Müdürü Ömer Küçük, sektörün nabzını
tutan İzolasyon Dünyası’nın sektörel ihtiyaçlar doğrultusunda okuyucularına daha iyi hizmet vermesi için çalışmalarını sürdüreceklerini
kaydetti. 

İzolasyon Dünyası Dergisi Okuyucu Memnuniyeti Anketi





Av. Özlem Akyüz Atamer
Hukuk İşleri Direktörü 
Kale Grubu Şirketleri Haksız Rekabet
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aksız rekabet, hukuken rakiplerle veya tedarik
edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen
aldatıcı veya dürüstlük kuralına aykırı davranışlarla
ticari uygulamalardır.  Haksız rekabet, Türk Ticaret

Kanunu’nun 54-63. maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Yapılan hareketin haksız rekabet olabilmesi için taraflar
arasındaki ilişkiyi etkilemesinin yanısıra aldatıcı veya dürüstlük
kurallarına aykırı olması esastır.

Ticaret Kanunumuzda haksız rekabet halleri
madde 55‘te ana başlıklar olarak aşağıdaki
şekilde yeralmaktadır:
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklam ve satış yöntemleri ve diğer
hukuka aykırı davranışlar
b) Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek
c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek 
e) İş şartlarına uymamak
f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanma
Kanunkoyucu, yukarıda belirtilen haksız rekabet hallerini
başta aşağıdaki örneklerle de alt başlıklara ayırmıştır. 

• Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını,
faaliyetlerini veya ticari işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz
yere incitici açıklamalarla kötülemek, 
• Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri,
faaliyetleri, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve
iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda
bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne
geçirmek,
• Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara
sahipmişçesine hareket ederek müstesna yeteneğe malik
bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli
doğru olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,
• Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile
karıştırılmaya yol açan önlemler almak,
• Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını,
gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya
gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde;
başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya
da üçüncü kişiyi benzer yollardan öne geçirmek,
• Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok
kere tedarik fiyatının altında satışa sunmak, bu sunumları
reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde müşterilerini,
kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu

kadar ki, satış fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin veya
faaliyetlerinin benzer hacimde alımında uygulanan tedarik
fiyatının altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine
olarak kabul olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatladığı
takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur,
• Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında
yanıltmak,
• Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış
yöntemleri ile sınırlamak,
• Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini,
miktarını, kullanım amaçlarını, yararlarını veya tehlikelerini
gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak,
• Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukuki
işlemlere ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça
belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya taksitle
satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar
üzerinden belirtmemek,
• Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını
açıkça belirtmemek veya kredilerin net tutarlarına, toplam
giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık beyanlarda
bulunmamak,
• İşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım
veya tüketici kredisi sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu
bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme şartları,
sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya
kalan borcu vadeden önce ödeme hakkına ilişkin eksik veya
yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak.

Haksız rekabetin, Ticaret Kanunumuzda bu kadar kapsamlı
düzenlemelerle yeralmasındaki hedef, işini dürüstlük
kurallarına göre yapan üreticilerin, tacirlerin ürünlerinin
müşterilere ulaşabilmesidir. Haksız rekabet yoluyla
mağduriyetin önlenmesi amacıyla, haksız rekabetin kasten
yapılması ve şikayetin varlığı halinde, 2 yıla kadar hapis veya
adli para cezasına hükmedilmesine de Ticaret Kanunumuzda
yer verilmiştir (TTK md.62). Müşterilerin, her zaman, her
konuda aldıkları ürünlerin teknik yeterliliğini değerlendirmesi
beklenemez. Bu nedenle, yalıtım gibi son derece detaylı
unsurların ve hassas değerlendirmenin yapılması gereken bir
alanda, müşterilerin Ticaret Kanunumuzda sayılan haksız
rekabet kapsamında mağdur olmaması için üreticilere ve
meslek birliklerine önemli bir görev düşmektedir. 

H





a le Gru bu’nda, ye ni den ya pı -
lan ma sü re ci kap sa mın da üst
dü zey ata ma lar ger çek leş ti.

Ka le Gru bu Baş kan Yar dım cı lı ğı’na Ta rık
Öz çe lik, Ka le Gru bu Ya pı Mal ze me le ri
Gru bu Baş kan lı ğı’na Fer di Er do ğan, Ka -
le kim Ge nel Mü dür lü ğü’ne Al tuğ Ak baş,
Ka le Nak li yat Ge nel Mü dür lü ğü’ne Ah -
met Sert, Ka le se ra mik Fab ri ka lar Mü dür -
lü ğü’ne Sü ley man Soy sal, Plan la ma ve
Mü hen dis lik Mü dür lü ğü’ne ise Em re Taş -
çı atan dı. Grup şir ket le rin de uzun yıl lar
fark lı gö rev ler üst le nen al tı de ne yim li
yö ne ti ci nin so rum lu luk la rı nın, ye ni ya pı -
lan may la da ha da art tı ğı nı be lir ten Ka le Gru bu Baş ka nı Zey nep Bo dur Ok yay, son ata ma la rın gru ba ye ni bir so luk ve di na mizm ge ti re ce -
ği ni kay det ti.

Ka le Gru bu’nda 25 yıl dır fark lı po zis yon lar da gö rev ya pan Ka le Gru bu Ya pı Mal ze me le ri Gru bu Baş ka nı Ta rık Öz çe lik, ye ni ya pı lan -
ma ile bir lik te Ka le Gru bu Baş kan Yar dım cı lı ğı’na atan dı. Ta rık Öz çe lik’ten bo şa lan Ka le Gru bu Ya pı Mal ze me le ri Gru bu Baş kan lı -
ğı’na, grup ta 33 yıl bo yun ca bir çok fark lı gö rev üst le nen Ka le kim Ge nel Mü dü rü Fer di Er do ğan ge ti ril di. Ka le kim Ge nel Mü dür lü -
ğü’ne ise, 21 yıl dır grup ta fark lı gö rev ler yü rü ten ve son ola rak Ka le kim Sa tış ve Pa zar la ma dan So rum lu Ge nel Mü dür Yar dım cı lı ğı
gö re vi ni sür dü ren Al tuğ Ak baş atan dı.

17 yıl dır Ka le Gru bu’nda ça lı şan ve Ka le se ra mik Fab ri ka lar Mü dür lü ğü’ne ata nan Ka le se ra mik Üre tim ler Mü dü rü Sü ley man Soy sal,
“Ar-Ge”, “Ya tı rım lar ve Pro je”, “Ener ji ve Çev re” alan la rı nı da kap sa yan so rum lu lu ğu nun ya nı sı ra, “Çan-Yoz gat-Ban dır ma” te sis -
le ri nin yö ne ti mi ve ida ri amir li ği ni üst len di. 2004 yı lın dan iti ba ren çe şit li gö rev ler üst len di ği Ka le se ra mik’te, son iki yıl dır İş Sü reç -
le ri Ge liş tir me ve Mü hen dis lik Mü dü rü ola rak gö rev ya pan Em re Taş çı ise Plan la ma ve Mü hen dis lik Mü dü rü ola rak atan dı. Ka le Nak -
li yat Ge nel Mü dür lü ğü’ne 29 yıl dır Ka le Gru bu’na ba şa rıy la emek ve ren ve 30 Ha zi ran iti ba rıy la emek li olan Dün dar Öz de mir’in ye -
ri ne Ka le se ra mik Şir ke tin de Lo jis tik Mü dü rü ola rak ça lı şan Ah met Sert atan dı. Ka le Nak li yat’ta Ge nel Mü dür Yar dım cı lı ğı po zis yo -
nu na da Ka le Gru bu’na 17 yıl dır gö rev ya pan Al per Ak yar atan dı.

Ye ni den ya pı lan ma nın de va mı olan son ata ma la rın, Ka le Gru bu’na ye ni bir so luk ve di na mizm ge ti re ce ği ne inan dı ğı nı vur gu la yan
Zey nep Bo dur Ok yay, şun la rı söy le di: “Ka le Gru bu ola rak viz yo nu muz fa ali yet gös ter di ği miz her alan da, dün ya nın ön de ge len ku -
ru luş la rı ile ya rış mak, tek no lo jik ge liş me ler de ön cü ol mak, müş te ri bek len ti le ri ni aşan ka li te de mal ve hiz met üret mek ve bu nun için
ni te lik li iş gü cü ne sa hip ol mak tır. Tüm pay daş la rı mız la da ya nış ma, ko or di nas yon ve iş bir li ği için de, sek tö rü mü ze yön ve re rek bu
viz yo nu mu zu de vam et ti ri yo ruz. Mev cut ve po tan si yel iş alan la rı mız da bü yü me ve ge liş me de vam edi yor. Ye ni ya pı lan ma mız bu
bü yü me ve ge li şi mi ra hat yü rüt me mi zi sağ la ya cak stra te jik bir ka rar dır.” Ok yay söz le ri ne şöy le de vam et ti: “Ta rık Öz çe lik, bun dan
son ra gru bu mu zun bü yü me ala nı ola rak seç ti ği stra te jik alan lar da bil gi ve bi ri ki mi ile et kin bir li der lik ro lü üst le ne cek. Ye ni gö re vi -
ni ba şa rı ile yü rü te ce ği ne inan cı mız tam dır. Ka le Gru bu ça tı sı al tın da bir çok fark lı po zis yon lar da so rum lu luk üst le ne rek önem li ba -
şa rı la ra im za atan Fer di Er do ğan, ya pı kim ya sal la rı sek tö rü nün li de ri Ka le kim’in bu gün kü ko nu mu na gel me sin de bü yük rol sa hi bi
ol du. Fer di Er do ğan’ın, sa hip ol du ğu de ne yim ve ye te nek le, se ra mik sek tö rü nün li de ri olan mar ka la rı mı zı da ha ile ri ye ta şı ya ca ğı na
ina nı yo ruz. Al tuğ Ak baş’ın da, Ka le kim Ge nel Mü dü rü ola rak viz yo ner ba kış açı sıy la, önü müz de ki dö nem de Ka le kim’in li der li ği ni pe -
kiş ti re ce ği ne ina nı yo ruz.”

Ok yay, ye ni den ya pı lan ma sü re ci nin son aya ğı ola rak, tüm Ka le Gru bu’nun lo jis tik fa ali yet le ri ni ba şa rıy la sür dü ren Ka le Nak li yat ve
şir ket te ya pı lan de ği şik lik hak kın da şun la rı söy le di: “Ka le Nak li yat, Ka le Gru bu Şir ket le ri'nin ar tan üre tim hac mi ile bir lik te or ta ya
çı kan lo jis tik ih ti yaç la rı nı kar şı la mak üze re 1974 yı lın dan be ri fa ali yet gös te ri yor. Yıl lık 3 mil yon ton ta şı ma ka pa si te si ne sa hip olan
Ka le Nak li yat’ın or ta ve uzun va de li he de fi, de mir yo lu ve de niz yo lun da kom bi ne ta şı ma cı lık ope ras yon la rı nı yü rü ten, ül ke mi zin ve
böl ge mi zin ter cih edi len lo jis tik ve ta şı ma cı lık şir ke ti ol mak tır. Bu viz yon ve he def ten ha re ket le 29 yıl lık bi ri ki miy le Ka le Nak li yat’ın
bu gün le re gel me si ni sağ la yan ve emek li li ği ni is te yen Dün dar Öz de mir’i say gı ve sev gi ile se lam lı yo rum. Bay ra ğı dev ra lan Ah met
Sert’e de ye ni gö re vin de ba şa rı lar di li yo rum.” Ok yay, Sü ley man Soy sal ve Em re Taş çı’nın ata ma la rı ile il gi li ola rak özel lik le üre tim
ve iş ge liş tir me ala nın da ve rim li li ğin da ha da ar ta ca ğı nı be lirt ti.

Kale Grubu’nda Yönetim Değişikliği

K

Tarık Özçelik Ferdi Erdoğan Altuğ Akbaş
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Jozef Bonfil
Teknik Danışman

BTM 

Su Yalıtımında
Haksız Rekabet

u ya l› t› m› n›n öne mi 1999 y› l› dep re min den son ra an la -

fl›l d› ve dep rem de y› k› lan ev ler in ce len di €in de iki

önem li ve ri or ta ya ç›k t›:

1-Ta r›m ara zi le ri üze ri ne yük sek bi na la r›n ya p›l m›fl ol ma s›. 

Su ya doy gun top ra €›n üze rin de ki bi na ba s›n c› n›n et ki si ile 

dep rem tit re flim le ri es na s›n da, su ile top ra €›n ay r›fl ma s›

so nu cun da bi na la r›n top ra €›n içi ne gö mül me si.

2- Bi na lar da su ve ›s› ya l› t›m la r› ya p›l ma d› €› için be to nar me 

için de ki de mir do na ta n›n (özel lik le be to nar me ko lon için de ki

ya tay ba€ lan t› de mir le ri) za man için de ko roz yo na u€ ra ya rak,

dep rem es na s›n da ge len ya tay kuv vet le ri ta fl› y› c› sis te mi nin

kar fl› la ya ma ma s› ne de ni ile kat la r›n üst üs te y› k›l ma s›.

Bu olay la r›n so nun da bafl ta ka muo yu ol mak üze re in flat ile il gi li

tüm tek nik ki fli ler ko roz yo nun öne mi ni bir kez da ha ha t›r la d›.

Ya p› n›n ko run ma s› hak k›n da bi linç len me ha re ket le ri bafl la d›. 

Su ya l› t› m› na yö ne lik mal ze me ler 3 ana gu rup ta top lan mak ta d›r:

a- Bi tüm lü Ör tü ler

b- Sen te tik Ör tü ler 

c- Sür me esas l› li kit mal ze me ler

Her üç üre tim da l›n da da 1999 y› l›n dan son ra pa za ra ye ni üre -

ti ci ler gir di ve 2010 y› l›n da ki ta le bin 2,5 -3 ka t› na va ran ku ru lu

ka pa si te le re ula fl›l d›. 1999 y› l›n dan son ra pa za ra gi ren oyun cu -

la r›n bü yük bir bö lü mü nün mer di ven al t› di ye yo rum la d› €› m›z

dü zey de ki üre ti ci le rin ol ma s›,  ku ru lu ka pa si te le rin pa zar ta le -

bin den da ha faz la ol ma s›, TSE – CE ge çifl dö ne mi nin ya flan ma -

s›, bir çok ürün ile il gi li uy gu la ma ku ral stan dart la r› n›n ol ma y› -

fl›, pi ya sa de ne ti mi nin ol ma ma s› hak s›z re ka be ti kö rük le di ve

bu gü ne ge lin di. 

Su ya l› t›m ürün le ri ile il gi li ola rak, po li mer bi tüm lü ör tü ler ile il -

gi li TS EN 13707, 13969; sen te tik ör tü ler ile il gi li TS EN 13956,

13967 stan dart la r› ya y›n lan m›fl iken, su ya l› t› m›n da kul la n› lan

sür me esas l› su ya l› t›m mal ze me le ri ne yö ne lik TS EN stan dar -

d› bu lun ma mak ta d›r. fiu bat 2001’de po li mer bi tüm lü ör tü le re

yö ne lik Tür ki ye’nin ilk uy gu la ma ku ral stan dar d› TS11758-2,

‹ZO DER ve B‹ TÜ DER’in or tak gay ret le ri ya y›n lan m›fl t›r.

Bu gün hak s›z re ka bet bir çok bo yut ta ger çek lefl mek te dir. S› n›f -

lan d›r ma y› afla €› da ki gi bi ya pa bi li riz: 

1- Ka li te siz
Üre tim
Ku ru lu ka pa si te le rin,

faz la ol ma s› ne de ni

ile üre ti ci ler mal ze -

me le ri da ha ucu za

imal et me yö nün de

e€i lim li dir ler. Bu ürü -

nü sa t›n ala cak ni hai

tü ke ti ci nin fi yat bas -

k› la r› da ek le nin ce

mer di ven al t› üre ti ci -

si ka li te ile oy na mak -

ta d›r. Hiç bir üre ti ci

za rar ede ce €i bir

ma l› sat ma ya ca €› na

gö re, pet rol fi yat la r›

bir y›l için de 90.-

US$’dan 120.-US$ mer te be si ne ç›k ma s› na ra€ men, ürün fi yat -

la r› n›n sa bit kal ma s› ve ya ge ri le me si bafl ka fle kil de izah edi le -

mez. Özel lik le mü te ah hit fir ma la r›n sa t›n al ma bö lüm le ri nin

TSE bel ge le ri nin sa de ce ön say fa s› ile ye tin me le ri, önem li olan

TSE bel ge si nin ra por say fa la r› n› (ora da ka li te ile il gi li ya p› lan

de ney ler ve so nuç la r›, ya p› la ma yan de ney ler, ürü nün ora ya

na s›l gel di €i vs. gi bi önem li bil gi ler bu lun mak ta d›r) is te me me -

le ri ve in ce le me me le ri, say g›n üre ti ci ile ka li te siz üre tim ya pan

fir ma la r› ay n› se vi ye ye ge tir mek te dir. CE bel ge li ürün ler de, ni -

hai tü ke ti ci nin re fe rans ala bi le ce €i uy gu la ma ku ral stan dart la -

r› ol ma d› €› için tü ke ti ci CE bel ge li ürün ler de ya pa ca €› ifl ile il gi li

han gi tek nik de €er le ri ara ya ca €› n› bi le me mek te ve sa de ce CE

ifla re ti nin gö re rek ka li te li bir ürün sa t›n al d› €› ima j› na ka p›l -

mak ta d›r. Hal bu ki sa t›n al d› €› ürün o ifl için uy gun ol ma ya bil -

mek te dir. Pi ya sa de ne ti min ek sik ol ma s›, TSE bel ge le ri nin ge -

rek ti €i gi bi al›n ma ma s› ka li te siz üre ti mi tefl vik et mek te dir.

2- Fa tu ra sız Sa tış tan Kay nak la nan Hak sız Re ka bet
Özel lik le Ana do lu pa za r›n da mer di ven al t› üre ti ci ler sa t›fl la r› -

n›n bü yük bir bö lü mü nü bu fle kil de yap mak ta d›r. Bu da say g›n

üre tim ya pan fir ma ile ken di ara s›n da bü yük bir fi yat far k› ya -

rat mak ta d›r. Bu du rum dan da ül ke miz ve va tan dafl la r› m›z za -

rar gör mek te dir. 

3- İka me Mal lar Ara sın da Ya şa nan Hak sız Re ka bet
Ya p› n›n in fla flek li, h› z›, mev sim sel özel lik ler ve ya ze min den

S
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kay nak la nan ne den ler ile pro je de ya z› l› mal ze me ler den da ha

fark l› ika me ürün ler kul la n› la bi lir. An cak bu ürün ler se çi lir ken,

o ürün as›l kul la n›m ama c› na gö re se çil me li, yan özel lik le ri hiç -

bir za man as›l özel lik ye ri ne ko nul ma ma l› d›r. Ör ne €in be ton

yü zey sert lefl ti ri ci mal ze me le rin as›l gö re vi be ton yü ze yi ne

bel li bir oran da mu ka ve met ka zan d›r mak t›r. Bu kat k› y› hiç bir

za man su ge çi rim siz lik mal ze me si ola rak kul lan ma mak ge re -

kir.  Bir di €er ör nek ise: Sen te tik ör tü ler de ve bi tüm lü ör tü ler -

de te mel ya l› t›m la r›n da kul la n› la cak ör tü ler, ne me (ba s›nç s›z

su la ra kar fl›) ve ba s›nç l› su la ra uy gun ör tü ler di ye iki ay r› gu ru -

ba ay r› l›r. ‹n fla at ma li yet le ri ni ucuz lat mak ama c› ile ba s›nç s›z

su la ra kar fl› kul la n› la cak ör tü le ri, ba s›nç l› su yun bu lun du €u te -

mel boh ça la ma s›n da kul lan ma mak ge re kir. 

4- Tü ke ti ci nin Bi linç siz li ğin den
Kay nak la nan Hak sız Re ka bet
‹n fla at sek tö rü ne yö ne lik ye ter li uy gu la ma ku ral stan dart la r› -

n›n ve ya yö net men lik le rin ol ma y› fl›, ki fli le ri de tay lar ko nu sun -

da te red düt te b› rak mak ta ve bir ki fli -

nin or ta ya at t› €› bir fi kir li te ra tür de

ol ma ma s› na ra€ men ka bul gör mek te

ve k› sa bir sü re için de ade ta stan dart -

lafl mak ta d›r. Bu na en gü zel ör nek

boh ça la ma da, ta ban da bi tüm lü ör tü

per de de bi tüm çi men to ka r› fl› m› sür -

me mal ze me ve ya ta ban da PVC ör tü

per de ler de po li üre tan esas l› sür me

mal ze me kom bi nas yo nu dur. Ta ban da

kul la n› lan mal ze me ile per de ler de kul la n› lan mal ze me ler hiç bir

za man için bir bir le ri ile kay nafl ma ya cak la r› için ya l› t› m›n ana

ku ra l› olan sü rek li lik il ke si sa€ lan ma mak ta d›r. ‹ki mal ze me nin

bir lefl ti €i yer ler her za man için po tan si yel prob lem nok ta la r› d›r.

Hiç bir ulu sal ve ya ulus la ra ra s› uy gu la ma stan dart la r›n da bu tür

de tay lar yer al maz iken yur du muz da bu ne re de ise tüm flan ti -

ye ler de uy gu la n›r ha le gel mifl tir. Bafl ta flan ti ye so rum lu la r›,

kon trol lük hiz me ti ve de ne tim hiz me ti ve ren ki fli ve ya ku rum lar

bu öne ri le re s› cak bak ma ma l› lar ve öne ri le ri sor gu la ma l› d›r lar.

Po li mer bi tüm lü ör tü le re yö ne lik ola rak ya y›n la nan TS 11758-2

uy gu la ma ku ral stan dar d›n da tüm su ya l› t›m de tay la r› ve ril mek -

te dir. Bu de tay lar sen te tik ör tü ler için de ge çer li dir.

5- Res mi Ku rum la rın Ya rat tı ğı Hak sız
Re ka bet Or tam la rı
Or man ve Çev re Ba kan l› €›’na ba€ l› ku ru lan Pi ya sa De ne tim ve

Gö ze tim Bi rim le ri’nin et kin de ne tim le ri ne bir an ön ce bafl la ma -

la r› ge rek mek te dir. De ne tim flir ket le ri nin ifli al›fl flek li de €ifl ti ril -

me li, ha vuz sis te mi ne ge çil me li ve yet ki le ri ar t› r›l ma l› d›r. Ya p› si -

gor ta sis te mi bi ran ön ce dev re ye so kul ma l› d›r. Bi na in flaa t› ile il -

gi li ya y›n lan m›fl olan yö net me lik, teb li€ ve ge nel ge le re is tis na s›z

ola rak tüm mü te ah hit lik hiz me ti ve ren ku rum ve ku ru lufl lar uy -

ma l› d›r. Uy gu la ma ku ral stan dart la r›  ya y›n lan ma l› d›r.

Yu ka r› da ör nek le ri ile aç›k la ma ya ça l›fl t› €›m hak s›z re ka bet or -

tam la r› de €i flik bo yut lar da d›r. Bu ra da önem li olan dev le tin ya -

sal or gan la r› n›n hak s›z re ka bet ko flul la r› n›n olu flu mu nu en gel -

le me le ri dir. Tü ke tim bi lin ci nin ar t› r›l ma s› na yö ne lik uy gu la ma

stan dart la r› n›n ha z›r lan ma s›, ki fli le -

rin bi linç len di ril me si,  mes le ki si vil

top lum ku ru lufl la r› n›n gö re vi dir.  

6 Ey lül 2011 yı lın da yaz dı ğım
bu ya zı dan bu gü ne ka dar ne
de ğiş ti?

• Sür me mal ze me ler ile il gi li iki ürün

stan dar d› ve iki uy gu la ma stan dar d›

(ETAG)  ya y›n lan d›. An cak bu stan dart lar sür me esas l› ürün

gru bun da ki tüm ürün le ri ve uy gu la ma la r› kap sa ma mak ta d›r.

• Çev re ve fie hir ci lik Ba ka n› Sn Er do €an Bay rak tar “su ya l› t› m›

zo run lu dur” de di. 

• Yaz d› €›m hak s›z re ka bet ko flul la r› ise azal ma d›, ak si ne art t›

Üre ti ci yi, ta sa r›m c› y›, uy gu la y› c› y›
ve de net çi yi, et kin ve ifl lev sel ya sa -
lar ve mev zu at ile be lir li bir yö ne
ka na li ze eder sek hak s›z re ka bet
bü yük öl çü de aza la cak t›r.
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il li Bo ya, Ca pa tect, Fa wo ri, Al sec co ve Al li ga tor mar ka la rıy la hiz met ve ren Be tek’in,

Fil li Bo ya Ya lı tım Ge nel Mü dür Yar dım cı lı ğı nı yü rü ten Gü lay Din do ruk, “Be tek Pa -

zar la ma Ge nel Mü dür Yar dım cı sı” ola rak atan dı. Gü lay Din do ruk,  Ga la ta sa ray Li -

se si, İTÜ Elek trik Mü hen dis li ği ve İÜ İş let me İk ti sa dı bö lüm le rin den me zun ol duk tan son -

ra sı ra sıy la Si gor ta, Ener ji ve Ya lı tım sek tör le ri nin pa zar la ma ve iş ge liş tir me grup la rın da

çe şit li gö rev ler üst len di.  İZO DER İle ti şim Ko mis yo nu’nun iki dö nem Baş kan lı ğı nı ya pan

Gü lay Din do ruk, 2012 yı lın da Ya lı tım Sek tö rü, Yı lın Pro fes yo ne li ödü lü nü al mış tır.

F
Betek Grubu’nda Atama

klim len dir me Sa na yi İh ra cat çı la rı Bir li ği (İSİB), 2012 yı lın da ih -

ra cat için bü yük ça ba lar sarf eden üye fir ma la rı nın ba şa rı la rı nı

taç lan dır mak ama cıy la 23 Ma yıs 2013 ta ri hin de ATO Con gre si -

um’da “Ba şa rı lı İh ra cat çı lar Ödül Tö re ni” ger çek leş tir di. 

Tö ren de  sek tör le rin de ba şa rı lı olan İSİB üye si fir ma la ra 13 ka te go -

ri de 52 ödül ve ril di. Ya lı tım mal ze me le ri ka te go ri sin de ödü le la yık

gö rü len BTM’nin ödü lü nü Eko no mi Ba ka nı Za fer Çağ la yan ve İSİB

Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı S.Ze ki Poy raz’ın elin den, An ka ra Böl ge

Mü dü rü Mus ta fa Öz top rak al dı.

Ya lı tım sek tö rün de bü yük atı lım lar gös te re rek sek tö rü nün li der ku -

ru lu şu olan BTM Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Le vent Ürk mez, “Bu ödül -

le BTM ai le si ola rak gu rur du yu yo ruz. Kriz or ta mın da ih ra cat pa za rı nı çe şit len di re rek ba şa rı ya odak lan dık. Yap tı ğı mız tüm ça lış ma -

la rın ödül len di ril me si doğ ru yol da ol du ğu mu zun bir gös ter ge si dir. Biz BTM ola rak her za man ön ce ken di mi zi son ra sek tö rü mü zü

hep yu ka rı la ra ta şı ma yı amaç la dık. İn sa na, ino vas yo na ve Ar-Ge ça lış ma la rı na ya tı rım yap ma ya de vam ede rek sek tö rün ör nek fir -

ma la rı nın ba şın da gel me ye ka rar lı yız” dedi.

ev re ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı ta ra fın dan ni te lik siz ko -
nut sto ğu nu ye ni den ya pı lan dır mak için Tür ki ye ge -
ne lin de baş la tı lan Kent sel Dö nü şüm se fer ber li ği
tüm hı zıy la de vam edi yor. Kent sel dö nü şü mün ka -

mu oyun da tam ola rak an la şıl ma sı nı sağ la mak ama cıy la İs -
tan bul ve An ka ra’da ya pı lan “Her Yö nüy le Kent sel Dö nü şüm
Zir ve si” 30 Ma yıs’ta İz mir’de Te pe ku le Kon gre Mer ke zi’nde
ger çek leş ti ril di. Çev re Ve Şe hir ci lik Ba kan lı ğı’nın ve İM -
KON’un (İn şa at Mü ta hit le ri Kon fe de ras yo nu) des tek sağ la dı -
ğı zir ve ye İZO DER, MU FED, İN DER, İM SAD gi bi sek tö rel der -
nek ler de des tek ve ri yor. Ma na ge ment Plus Da nış man lık ta -
ra fın dan or ga ni ze edi len, PAK PEN ve Ca pa tect’in ana spon -
sor fir ma lar ara sın da yer al dı ğı Her Yö nüy le Kent sel Dö nü şüm Zir ve si’nde ko nuş ma ya pan Pak pen Yö ne tim Ku ru lu Üye si İb ra him
Tu za, “30-40 yıl son ra tek rar ay nı sü re ci ya şa ma mak için kul la nı lan mal ze me ler de ka li te ye önem ve ril me li dir” de di.

İ

Ç

Baflar›ya Odaklanan BTM, Ankara’dan Ödülle Döndü

Her Yönüyle Kentsel Dönüflüm Zirvesi ‹zmir’de Yap›ld›





u ya lı tı mı en ya lın ha liy le, bi na la rı ve di ğer mü hen dis lik

ya pı la rı nı su yun za rar lı et ki le rin den ko ru mak için ya pı -

lan bir uy gu la ma dır. Ya pı la rın uzun ömür lü, kon for lu ve

sağ lık lı ol ma sı an cak doğ ru şe kil de ta sar la na rak in şa edil me si

ve ya pı ya za rar ve ren dış et ki le re kar şı ko run ma sı ile müm kün -

dür. Ya pı la ra et ki eden en önem li fak tör ler den bi ri olan

“su”yun za rar lı et ki le ri ni ön le mek için ise su ya lı tı mı yap tır mak

ge re kir. Ya pı lar fark lı fak tör ler ne de niy le su ya ma ruz ka lır lar.

Bun la rı; yağ mur, kar gi bi ya ğış lar, top ra ğın ne mi ve top rak ta -

ra fın dan emi len ya ğış ve ya kul lan ma su la rı, ban yo, tu va let gi bi

ıs lak ha cim ler de ki su kul la nı mı, ya pı nın üze ri ne in şa edil di ği ze -

min de ki ba sınç lı ve ya ba sınç sız ye ral tı su la rı, bi na için den ge -

len su bu ha rı nın ça tı cep he gi bi dış yü zey ler de yo ğuş ma sı şek -

lin de sı ra la ya bi li riz.

Su yun bu bah se di len yol lar la ya pı yı teh dit et me si en gel le ne -

mez; an cak ya pı la ra su yun za rar ve re cek şe kil de nü fuz et me si

ön le ne bi lir. Ya pı la rın, her yön den ge le bi le cek su ya ve ya ne me

kar şı ko run ma la rı için, ya pı la rın ge rek li de tay la rın da ya pı lan iş -

lem le re “su ya lı tı mı” de nir. Su ya lı tı mı, bi na nın uzun ömür lü ve

da ya nık lı ol ma sı için ol maz sa ol maz uy gu la ma lar dan bi ri dir.

Çün kü ya pı la rın ta şı yı cı sis te mi ne sı zan su; de mir le rin ko roz -

yo na uğ ra ma sı na ya ni pas lan ma sı na yol aça rak yük ta şı ma ka -

pa si te si nin azal ma sı na ne den olu yor. Su ya lı tım sız bir bi na 10

yıl son ra ta şı ma ka pa si te si nin yüz de 66’sı nı kay be di yor. Ko -

roz yo na bağ lı ke sit kay bı nın 0.25 mm/yıl ol du ğu ka bu lüy le,

S420b sı nı fı Ø12 in şa at de mi ri nin 10 yıl so nun da baş lan gı ca gö -

re ke sit ala nın da mey da na ge len ka yıp yüz de 34 ka dar dır. Su

ya lı tı mı ise yıl lar için de bi na nın ta şı yı cı sis te mi nin za yıf la ma sı -

nı en gel li yor. Bu an lam da su ya lı tı mı nı bi na la rın dep re me kar -

şı sa vun ma kal ka nı gi bi dü şü ne bi li riz. 

Su Ya lı tım sız Bi na lar da Dep rem Ris ki
Yü zöl çü mü nün yüz de 92’si dep rem ku şa ğın da olan ül ke miz

için su ya lı tı mı ha ya ti önem ta şı yor. Top lum da çok bi lin me se

de dep rem le rin yol aç tı ğı bü yük yı kım la rın en önem li ne de ni

ko roz yon. Ko roz yon, her han gi bir yol dan bi na ya sı zan su yun

do na rak ve ya kim ya sal tep ki me le re gi re rek do na tı nın özel li ği -

ni yi tir me si ne ve bi na nın ta şı yı cı sis te mi nin za yıf la ma sı na ne -

den olu yor. İs tan bul’da 1999 dep re mi nin ar dın dan Bü yük şe hir

Be le di ye si’nin yap tı ğı araş tır ma so nu cun da dep rem ler de ki yı -

kım la rın en önem li ne de ni nin ko roz yon ol du ğu ra por lan dı. İs -

tan bul’da 1999 dep re mi nin ar dın dan in ce le nen 55 bin 651 ko -

nut ve iş ye ri nin yüz de 79’u ha sar lı bu lun du. Bu bi na la rın yüz -

de 64’ün de ko roz yon tes pit edil di. Bu da söz ko nu su bi na lar da

su ya lı tı mı ol ma dı ğı için ta şı yı cı sis tem le rin de ki de mir le rin çü -

rü müş ol du ğu an la mı na ge li yor. Su ya lı tım sız bir bi na 10 yıl

son ra ta şı ma ka pa si te si nin yüz de 66’sı nı kay be di yor. Tür ki ye

ge ne li ne bak tı ğı mız da 19 mil yon ko nut ol du ğu ve bun la rın 6,5

mil yo nu nun dep rem açı sın dan risk li bi na sta tü sün de bu lun du -

ğu nu gö rü yo ruz. İs tan bul’un, 19 il çe sin de son ya pı lan in ce le -

me le re gö re 700.000 bi na nın 300.000’inin risk li bi na sı nı fın da

ol du ğu or ta ya çık tı. Bu ra kam lar çok çar pı cı: An cak ma ale sef

su ya lı tı mı bu ka dar ha ya ti bir öne me sa hip ol ma sı na rağ men;

bi na lar da zo run lu ha le he nüz gel me di. Bu ko nu da Ba kan lı ğın

ça lış ma la rı de vam edi yor. En kı sa za man da yö net me lik de ği -

şik li ği ne gi dil me si ve su ya lı tı mı nın zo run lu luk ha li ne gel me si,

bi na gü ven li ği için kri tik bir önem ta şı yor.

Kent sel Dö nü şüm Fır sa tı Ka çı rıl ma ma lı
Tür ki ye ge ne li ne bak tı ğı mız da 19 mil yon ko nut ol du ğu ve bun -

la rın yüz de 85’in de su ya lı tı mı ol ma dı ğı gö rü lü yor. Kent sel dö -

nü şüm ha re ke ti kap sa mın da mev cut bi na la rın 6,5 mil yo nu nun

dep rem açı sın dan risk li bi na sta tü sün de bu lun du ğu ve yı kı lıp

ye ni den ya pı la ca ğı da bi li ni yor. Bu açı dan kent sel dö nü şü mü

da ha gü ven li bi na lar için önem li bir fır sa ta çe vi re bi li riz. An cak

bu nun için geç miş te ya pı lan ha ta la rı tek rar la ma ma mız ge re ki -

yor. Bu açı dan her ne ka dar ya sal zo run lu luk ol ma sa da bi na -

nın ko roz yon teh di din den uzak tu tul ma sı için ye ni den ya pı la -

cak bi na la ra su ya lı tı mı uy gu la ma sı ya pıl ma sı önem li bir adım

ola cak.

S

Burhan Karahan
Yönetim Kurulu Başkanı

BİTÜDER - Bitümlü Su
Yalıtımı Üreticileri Derneği

Depreme Karşı Binaların
Savunma Kalkanı: Su Yalıtımı
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Su ya lı tı mı uy gu la ma sı ya par ken önem li nok ta lar dan bi ri de

doğ ru yü zey de doğ ru su ya lı tım mal ze me le ri ni kul lan mak.

Özel lik le de ka li te siz ve stan dart dı şı mal ze me ler den uzak dur -

mak ge re ki yor. Stan dart la ra uy ma yan mal ze me ler le ya pı lan

su ya lı tı mı uy gu la ma la rı, kı sa bir sü re son ra iş le vi ni yi ti ri yor ve

bek le nen so nuç la rı oluş tur mu yor. Bİ TÜ DER

ola rak su ya lı tı mı uy gu la ma la rın da doğ ru

de tay da doğ ru se çil miş mal ze me nin kul la -

nıl ma sı ge rek ti ği ni her fır sat ta vur gu lu yo -

ruz. Bu nok ta da top rak al tın da ki ve ça tı lar -

da ki pek çok de tay da bi tüm lü su ya lı tı mı ör -

tü le ri bü yük avan taj lar su nu yor. Ay rı ca su

ya lı tı mı ör tü le ri ni se çer ken mut la ka CE Bel -

ge si bu lu nan ka li te li ürün ler ter cih edil me li

ve uy gu la ma işin uz man la rı ta ra fın dan yap -

tı rıl ma lı. Kul la nı cı la rın da stan dart la ra uy -

gun ürün seç me ko nu sun da son de re ce bi -

linç li ol ma la rı ge re ki yor. Bi tüm lü ör tü ler de

doğ ru ve ni te lik li bir su ya lı tı mı için ürün ve

uy gu la ma la rın uy ma sı ge re ken stan dart lar

TS 11758-2 Po li mer Bi tüm lü Ör tü ler Uy gu la -

ma Ku ral Stan dar dı ile as lın da be lir len miş

du rum da. He nüz ye ni ya yın la nan bu stan -

dart lar ma ale sef ye te ri ka dar bi lin mi yor.

Der ne ği miz, ku rul du ğu gün den bu ya na su

ya lı tı mı ile il gi li bi linç dü ze yi ni ar tır ma yı, bu

nok ta da pa za rın sağ lık lı bir şe kil de bü yü me -

si ni ve stan dart dı şı ürün ler le mü ca de le yi

ken di ne mis yon edin di. Bu kap sam da TS 11758-2 stan dar dı nın

bi li nir li ği ni ar tır mak için önü müz de ki dö nem de ça lış ma la rı mı za

de vam ede ce ğiz.



Cüneyt Dayıcıoğlu 
Genel Müdür

Yön. Kurulu Üyesi
Yapkim Yapı Kim. San. A.Ş.

Doğru Yalıtım, Haksız
Rekabet Ve Çözüm Önerileri

alı tım sek tö rü gün den gü ne bü yü mek le bir lik te üre ti ci -
le rin ve uy gu la ma fir ma la rı nın sa yı la rı nın art ma sı ya -
nın da re ka bet un su ru ve bu nun pi ya sa ya et ki le ri bü yük

önem ar zet mek te dir. Ya lı tım ile ala ka lı bil gi len dir me ve bi linç -
len dir me ça ba la rı üre ti ci ler, İZO DER vb ku ru luş lar ta ra fın dan
ya pıl ma ya ça lı şı yor sa da son kul la nı cı açı sın dan bir çok so run la
kar şı la şıl mak ta dır. Kar şı la şı lan ba zı so run lar ve çö züm le ri ile il -
gi li gö rüş le ri mi zi yan sıt ma ya ça lı şa ca ğız. Bun lar dan baş lı ca la rı:

Stan dart lar: Ya lı tım (ısı, su, ses, yan gın…) ile il gi li stan dart -
la rın göz den ge çi ri lip var olan la rın uy gu lan ma sı, ol ma yan stan -
dart la rın aci len oluş tu ru lup uy gu la ma ya ko nul ma sı ge rek li dir.
Stan dart ek sik li ği, üre ti ci le rin sa yı sı nın gün den gü ne art ma sı
ile bir lik te ka li te so ru nu nu da gün de me ge tir mek te dir. Stan -
dart la rın oluş tu ru lup ve de net len me si, be ra be rin de ka li te li
ürün le rin kul la nı cı la ra ulaş ma sın da bü yük rol oy na mak ta dır.

Üre ti ci le rin sa yı la rı nın art ma sı: Ya ban cı men şe li fir ma la -
rın ya nı sı ra yer li üre ti ci le rin art ma sı ül ke miz için se vin di ri ci bir
du rum dur. Bu nun pi ya sa ya yan sı ma sı is tih dam ve ka li te li
ürün le rin art ma sı an la mı na gel mek te dir. Ya pı la rı mı zı ya lı tır ken
ka li te li ya lı tım mal ze me le ri ni da ha stan dart la ra uy gun ya pa bi -
lir li ği miz art mış ola cak tır. Biz de YAP KİM ola rak bu bi linç le yer -
li bir üre ti ci ola rak tek no lo jik üs tün lü ğü mü zü ve mü hen dis lik
alt ya pı mı zı kul la na rak ya pı la rı mı zı da ha ya şa nı lır kon for lu me -
kan lar ha li ne ge tir me yi il ke edi ni yo ruz.

Fa kat en bü yük teh dit dü şük fi yat odak lı dü şü nen bir pi ya sa ile
bir lik te ka li te siz ürün le rin or ta ya çık ma sı ve oluş ma mış ya lı tım
kül tü rü be ra be rin de ya lıt tı ğı mı zı zan net ti ği miz ya şam kon fo ru
ol ma yan ya pı la rı or ta ya çı kart mak ta dır. Bu ya pı la rın içe ri sin de
ba rı nan kon for suz luk tan do la yı (ru tu bet li, so ğuk v.b) mut suz
in san lar, re ka bet ten do la yı dü şük kar lı lık lar la ça lı şan mut suz
üre ti ci ler yüz gös ter me ye baş la ya cak tır. So nuç ola rak ge rek li

ya sal dü zen le me ler ve
yap tı rım lar ol ma dı ğı sü -
re ce üre ti ci ler de son
kul la nı cı lar  da mut suz
ola cak tır.

Uy gu la y› c› Ya l› t›m fir -
ma la r› n›n ni te lik ve
ni ce lik le ri: Dün ya nın en
iyi mal ze me si ni de üret -
se niz doğ ru bir uy gu la ma
ya pıl maz sa hiç bir an lam ifa de et me mek te dir. Bu bağ lam da ya lı -
tım uy gu la yı cı la rı pi ya sa mı zın en önem li bi le şen ler den dir. Ar tan
üre ti ci sa yı sı, stan dart lar ve de ne tim siz lik, üre ti len ya lı tım mal ze -
me le ri nin uy gu la yı cı lar açı sın dan son kul la nı cı ya et ki si ni or ta ya
çı kart mak ta dır. Bu fir ma la rın sa yı sı nın kon trol süz bir bi çim de art -
ma sı ni te lik li ya lı tım uy gu la yı cı la rı nı da pi ya sa da re ka bet ede mez
du ru ma ge tir mek te dir. Ya pı lar da ki sis tem de tay la rı na hâ kim,
ürün le ri çok iyi ta nı yan mü hen dis lik ve uy gu la ma fir ma la rı art tı ğı
tak dir de ka li te ve re ka bet ol gu su den ge len miş ola cak tır. 

Isı ya lı tı mı, su ya lı tı mı ve di ğer ya lı tım lar la il gi li bir uy gu la ma
fir ma sı açı lır ken çe şit li yap tı rım la rın ol ma sı ge rek mek te dir. Bu
fir ma lar bün ye sin de ke sin lik le tek nik per so nel (mü hen dis, mi -
mar, tek ni ker), ge rek li ekip ve ekip man lar bu lun dur ma lı dır. Çe -
şit li ye ter li lik ler den ge çip ba ğım sız ku ru luş lar ta ra fın dan ser ti -
fi ka lan dı rıl ma lı dır. Bu sa ye de ya pı lan uy gu la ma lar  ka li te li ola -
ca ğı için uy gu la ma bi rim fi yat lar pi ya sa ya otu ra cak tır. Böy le ce
uy gu la ma cı sa yı sı ne ka dar ar tar sa art sın, ka li te nin be lir li bir
fi ya tı ola ca ğı için ve hak sız re ka bet ya şan ma ya cak tır. 

(Ör ne ğin man to la ma nın ya da te mel per de su ya lı tı mı nın,  doğ -
ru sis tem de tay la rı kul la nı la rak or ta la ma bi rim fi ya tı nın oluş -
ma sı nın ar dın dan pi ya sa ve ya son kul la nı cı lar ta ra fın dan ka bul
gör me si sağ la na cak tır. 

Ya lı tım da Hak sız Re ka be tin Ya şan ma ma sı İçin 
• Üre ti ci le rin üret ti ği ürün ler için stan dart la rın sağ lan ma sı ve
de net len me si 
• Üre ti ci sa yı sı nın art ma sı, re ka bet ile bir lik te bu ar tı şın, ka li te
stan dart la rı na uy gun en doğ ru şe kil de ge liş ti ril me si
• Va sıf lı ya lı tım uy gu la yı cı sa yı sı nın ar tı rıl ma sı ve ser ti fi ka lan -
dı rıl ma sı ile bir lik te doğ ru ya lı tım sis tem de tay la rı nın pi ya sa ya
otur ma sı nın sağ lan ma sı ge rek mek te dir.

Y
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sı ya lı tı mı pa za rın da 2006 yı lın dan bu ya na Kli mat herm mar ka sı ile fa ali yet gös te ren Dyo, ısı ya lı tı mı
yap tır ma yı dü şü nen le re reh ber lik ede cek 10 al tın öne ri ha zır la dı. Ya lı tım yap tır ma ya ka rar ve ril di ğin -
de doğ ru ve uzun ömür lü bir ya lı tım uy gu la ma sı için ba zı kri ter le re dik kat et mek hem büt çe yi hem
bi na yı ko ru yor.

1. Bi na lar da en yük sek ısı kay bı du var lar dan kay nak la nır. An cak ısı ya lı tı mı yap tır ma dan ön ce mut la ka pen -
ce re ler, ça tı ve ze min de ya lı tı mın ya pıl mış ol ma sı ge re kir. Böy le ce en yük sek ener ji ta sar ru fu sağ la na bi lir. 
2. Ya lı tım pa za rın da çok faz la al ter na tif bir ara da bu lu nu yor. Han gi ürü nün doğ ru ola ca ğı na ka rar ve rir -
ken işi ni bi len uz man la ra da nış mak ta fay da var. Bu lu nu lan ilin ik lim ko şul la rı, bi na nın özel lik le ri, han gi nok -
ta lar da ısı kay bı ya şan dı ğı gi bi bir çok fak tör, ürün ve mal ze me se çi min de et ki li ola cak tır. Doğ ru ürün se çi -
mi ile ısı ya lı tı mın dan en yük sek ve ri mi al ma nın ilk adı mın atı la ca ğı unu tul ma ma lı. 
3. Ya lı tım da en yük sek ener ji per for man sı nı sağ la mak için mal ze me nin ka li te si ka dar et ki li bir fak tör de
uy gu la ma dır. Isı ya lı tım mal ze me si nin ya pı nın so ğuk yü ze yin de kul la nıl ma sı nın, su bu ha rı nın ya pı dan atıl -
ma sı nı zor laş tır dı ğı nı ve or ta ya çı kan yo ğuş ma nın du var la rın iç yü ze yin de ru tu bet ve küf len me oluş ma ris -
ki ni ar tır dı ğı nı tü ke ti ci ler an la ma ya bi lir. An cak iyi bir us ta bu nu bi lir. Isı ya lı tım uy gu la ma sı ve tek nik le ri ko -
nu sun da eği tim al mış, ser ti fi ka lı us ta lar ter cih edil me li dir.
4. Sa tış ön ce si Ke şif Hiz me ti su nan ve uz man tek nik kad ro su olan fir ma lar tü ke ti ci le ri doğ ru yön len di rir.
Uz man gö zü ile ya pı lan de ğer len dir me ve Ter mal Ka me ra ile bi na lar da ki ısı ka çak la rı be lir le nip, bu na gö -
re bir uy gu la ma ya pıl ma lı dır. Bi na da ener ji yi ade ta yu tan nok ta lar var dır ve bu ne den le yük sek oran da ısı
ka yıp la rı ol mak ta dır. De ne yim li bir tek nik ekip bu açık la rı sap tar ve öne ri ler ge ti rir.  
5. Gü ve ni lir bir mar ka nın sun du ğu pa ket sis tem ler ter cih edil me li dir. Böy le ce ısı ya lı tım lev ha sın dan sı va ya, fi le ye, dü be le, bo ya ya ka dar
uy gu la ma da kul la nı lan tüm mal ze me le rin ka li te sin den emin olu na bi lir. Ürün den kay nak lı bir so run ya şan ma sı du ru mun da kar şı nız da gü -
ve ni lir bir fir ma bu lu nur.  
6. 2011 yı lın da yü rür lü ğe gi ren Bi na lar da Ener ji Per for mans Yö net me li ği, bi na lar da Ener ji Kim lik Bel ge si’ni zo run lu kı lı yor. Ba zı fir ma lar,
sa de ce yet ki len di ril miş ku rum la rın ver di ği bu bel ge yi, her han gi bir ek üc ret öde me ye ge rek kal ma dan ya lı tım hiz me ti kap sa mın da sun -
mak ta dır. Mar ka ter ci hi ya par ken böy le bir hiz met le ri olup ol ma dı ğı da sor gu la na bi lir.  
7. Ya lı tım yap tır ma yı dü şün dü ğü nüz mar ka nın mal ze me ve uy gu la ma ka li te si ka dar sa tış son ra sı hiz met le ri  de iyi araş tı rıl ma lı dır. Ka li te
far kı nı ya ra tan ço ğu za man sa tış son ra sı su nu lan hiz met ler dir.  
8. TSE, İKOS, ETAG gi bi ka li te bel ge le rin den han gi le ri ne sa hip ol du ğu so rul ma lı dır. 
9. Isı ya lı tı mın da yü ze yin ha zır lan ma sı, ısı ya lı tım lev ha la rı nın ya pış tı rıl ma sı, dü bel len me si, ısı ya lı tım sı va sı nın uy gu lan ma sı ve de ko ra tif
sı va nın ar dın dan son iş lem bo ya dır. Bo ya da ya lı tım gi bi bi na yı dış et ken ler den ko rur ve gü zel bir gö rü nüm sağ lar. Bi na yı yağ mur, kar gi -
bi dış et ken ler den ve su yun olum suz et ki le rin den ko ru ma nok ta sın da bo ya nın ka li te si ve tek no lo ji si dev re ye gi rer. Sı ra dan bir bo ya ye -
ri ne tek no lo ji si yük sek bir bo ya ter ci hi bi na nız için ar tı de ğer ya ra tır. 

10. Yaz, kış eli mi zi yak ma yan fa tu ra lar öde mek ve evi miz de ra hat et mek için ya lı tım yap tır ma ya ka rar ve ril di ği an da tüm bu aşa ma lar
araş tır ma lı, en iyi hiz me ti ve ga ran ti yi kim su nu yor ona gö re ka rar ve ril me li dir. Uy gu la ma ga ran ti si ve si gor ta ko nu su mut la ka dik ka te
alın malıdır. 

Dyo Klimatherm’den 10 Adımda
Doğru Isı Yalıtımı

I

TM’nin www.btm.co ad re si üze rin den ya yın ya pan web si -
te si ye ni len di. www.btm.co ad re sin den ula şı la bi len web si -
te si, mo dern ta sa rı mı ile gö ze hi tap eder ken, kul la nı cı dos -

tu ol ma sıy la da, is te nen her tür lü bil gi ye en kı sa yol dan ula şıl ma sı -
nı sağ lı yor. Ye ni ta sa rım da re fe rans lar gün cel len di ve kul la nı cı lar
ta ra fın dan en çok ara nan ürün tek nik föy le ri ne,  ka li te bel ge le ri ne
ve gü ven lik bil gi form la rı na (MSDS)  ulaş mak ve on la rı ya zı cı dan çı -
kar mak ar tık çok ko lay. Web si te si nin ana ban ner ala nın da BTM ile il gi li en gün cel ha ber ler, ye ni ürün ve vi de o du yu ru la rı yer alı -
yor. Bu alan her an gün cel le nen bir alan ola rak, kul la nı cı la rın en son bil gi ye di rekt ola rak ulaş ma la rı nı sağ lı yor. 37 yıl dır ya lı tım sek -
tö rün de bir çok il ki ger çek leş tir miş olan BTM’nin, ye ni web si te si  ya lı tım ko nu sun da ki tec rü be si nin bir ay na sı ola rak kul la nı cı la rın
ya lı tım ko nu sun da me rak et tik le ri ne ce vap olu yor.

B
BTM’nin Web Sitesi Yenilendi
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a tı kap la ma mal ze me si  shing le’ın en önem li özel lik le rin -

den olan es nek ya pı sı sa ye sin de iç ve dış süs le me le ri

Hün kar Ha ma mı, Bağ dat Köş kü, Çi ni li Köşk gi bi ta ri hi

me kan lar dan esin le ni le rek ya pı lan Tür ki ye'nin en bü yük

ba ğım sız Türk ha ma mın da BTM Shing le ürün le ri ter cih edil di.  

An tal ya'da ki Delp hin Otel ler Zin ci ri'nin SPA iş let me ci si Mu zaf fer

Ko yun sa tan, ha ma mın ça tı sın da ki eğ ri sel form la ra en uy gun

ürün olan BTM Shing le’ı  ter cih et tik le ri ni ve çok mem nun kal dık -

la rı nı be lirt ti. Be lek ya nın da ki Kad ri ye mev ki in de de niz ke na rın -

da ki 13 dö nüm alan üze ri ne 5.200 m2 ola rak in şaa tı sü ren ha ma -

mın ya lı tım ve ça tı kap la ma iş le ri BTM’nin An tal ya ba yi si Sa rı lar

Ya pı ta ra fın dan ba şa rı ile uy gu lan dı. 

Ha ma ma Arap ça kö ken li Os man -

lı ca “su dam la sı” an la mı na ge len

Kat re Ha mam ve SPA adı ve ril di.

Kub be si nin 11 m yük sek li ğin de

olan ha mam tüm iç ve dış mi ma -

ri si, Os man lı mi ma ri sin den esin -

le ne rek özel ta sa rım la ya pı lı yor. 

Sa rı lar Ya pı yet ki li si Er gun Sa rı,

uy gu la nan top lam ala nın 2250

m2 ol du ğu nu söy le di. Sa rı, ge le nek sel ça tı kap la ma mal ze me le ri

ile bu for mu hiç bir za man ya ka la ya ma ya cak la rı nı be lirt ti. Pro je -

nin yaz ba şı ha ya ta geç me si plan la nı yor.

Katre Hamam Çatısı
BTM Shingle Yakut ile
Mükemmel Bir
Görünüm Kazandı

Ç

ür ki ye’de ça tı kap la ma mal ze me si shing le ürü nün de en çok mo del ve renk se çe ne -
ği ne sa hip olan BTM, shing le ürün yel pa ze si ne SBS kat kı lı bi tüm den üret ti ği Dra -
gon Flex mo de li ni ek le di. İs mi ni, Dra gon (Ej der ha) diş le ri bi çi min den alan shing le

ürü nü ken din den ya pış kan lı bir ya pı ya sa hip. Göl ge li efek ti ile kap lan dı ğı ça tı da 3 bo yut
et ki si ya ra tan ve böy le lik le ça tı ya de rin lik ka zan dı ran BTM Shing le Dra gon Flex, elas to me -
rik bi tü mü sa ye sin de so ğuk ik lim böl ge le rin de ve yük sek ir ti fa lı mev ki ler de da ha üs tün es -
nek li ğe sa hip bir ürün. Dra gon Flex SBS kat kı lı ol du ğu için, kla sik shing le ürü nün den fark -
lı lık gös te ri yor. Dü şük sı cak lık ta yük sek es nek lik ve kı rıl maz lık ora nı ar tar ken, Dra gon Flex
eğ ri sel yü zey ler de ve kıv rı la rak mon taj ge rek ti ren de tay la ra da ha faz la uyum sağ lı yor. Alt
yü ze yi ken din den ya pış kan lı ol du ğu için ko lay uy gu la na bi lir ve bi na ya yük ge tir me yen ha -
fif ol ma özel li ği sa ye sin de gü ven le ter cih ede bi le ce ği niz Dra gon Flex ay nı za man da Bro of
yan gın sı nı fın da.

T
BTM’den Yeni Ürün:  SBS Katkılı Shingle BTM Dragon Flex
haber





sı ya lı tı mı de nil di ğin de ak la ilk ola rak kı şın da ha sı cak bir ev

gel se de ısı ya lı tı mı özel lik le yaz sı cak la rıy la mü ca de le de

en et ki li çö zü mü su nu yor. Bir bi na yı so ğut mak için har ca -

nan ener ji nin ısıt mak için har ca nan dan çok da ha faz la ol du ğu

dü şü nül dü ğün de ısı ya lı tı mı nın kı şın yük sek do ğal gaz fa tu ra la -

rın dan ol du ğu ka dar ya zın da yük sek elek trik fa tu ra la rın dan

tü ke ti ci le ri ko ru du ğu gö rü lü yor. An cak her ısı ya lı tı mı nın bek -

le nen et ki yi ya rat ma dı ğı nı be lir ten Blu e’Sa fe Ma vi Ka le söz cü -

le ri ni te lik li bir ısı ya lı tı mı için man to la ma mal ze me le ri nin her

bi ri nin son de re ce önem li ol du ğu na dik kat çe ki yor. Pi ya sa da ki

ka li te siz fi le le rin, bi na lar da sı va çat lak la rı na yol aç tı ğı nı be lir -

ten Blu e’Sa fe Ma vi Ka le, ısı ya lı tı mın da ge ril me da ya nı mı yük -

sek fi le le rin kul la nıl ma sı ge rek ti ği ni vur gu lu yor.

Blu e’Sa fe Ma vi Ka le söz cü le rin den Mar dav Ge nel Mü dü rü Le -

vent Pe le sen şun la rı söy le di: “Her ke sin ısı ya lı tı mın dan bek len -

ti si he men he men ay nı. Ya zın se rin, kı şın sı cak ev ler de otur -

mak is te yen ler, bi na la rı na ısı ya lı tı mı yap tı rı yor lar. An cak ısı

ya lı tı mı yap tı rır ken dik kat edil me si ge re ken ba zı de tay lar bu lu -

nu yor. Bun la rın ba şın da da ısı ya lı tı mı nın tüm bi le şen le ri nin ka -

li te li ol ma sı ve bir bi riy le uyum için de ça lış ma sı ge li yor. Isı ya lı -

tı mı uy gu la ma la rın da kul la nı lan fi le bi le son de re ce önem li. Ka -

li te siz fi le ler, sı va da olu şa cak çek me ge ril me le ri ni kar şı la ma dı -

ğı için çat lak la ra ne den ola bi li yor. Bu ne den le ka li te siz fi le le re

kar şı tü ke ti ci le rin dik kat li ol ma sı ge re ki yor. Unut ma mak ge re -

kir ki bi na öm rü bo yun ca so ğut ma ve ısıt ma gi der le rin den yüz -

de 50’ye ya kın ta sar ruf el de et me nin tek yo lu üze rin den yıl lar

geç se de per for man sı nı kay bet me yen ürün ler le ısı ya lı tı mı

yap tır mış ol mak. Ni te lik siz ısı ya lı tı mı mal ze me le rin den uzak

dur mak is te yen tü ke ti ci ler gü ve ni lir ku rum la rın ısı ya lı tım pa -

ket le ri ni ter cih ede bi lir. Bu nok ta da ürün le ri ne 10 yıl ga ran ti

ve ren mar ka la ra yö ne le bi lir ler.”

Ka le kim Ge nel Mü dü rü Al tuğ Ak -

baş ise şu ko nu la ra dik kat çek ti:

“Blu e’Sa fe Ma vi Ka le man to la ma

pa ke ti miz de yer alan tüm ürün le -

ri miz CE ve ETAG 004 Bel ge si’ne

sa hip. Pa ke ti miz de yer alan ürün -

le rin bir bi riy le uyu mu nu yap tır dı -

ğı mız test ler le de ğer len di ri yo ruz.

Çün kü bu bü tü nü oluş tu ran diş li

çark lar dan her han gi bi rin de ki ak -

sa ma nın di ğer le ri ni de et ki le ye -

ce ği nin far kın da yız. Bu yüz den

kul lan dı ğı mız her mal ze me ye dik -

kat edi yo ruz. Man to la ma pa ke tin -

de yer alan fi le de bu açı dan son

de re ce önem li bir gö rev gö rü yor.

Tür ki ye’de ki sis tem kul la nı cı la rı

yük sek ma li yet ler se be bi ile fi le -

le ri ni Av ru pa’dan ge tir mek ten

im ti na edi yor lar. Blu e’Sa fe Ma vi Ka le ola rak, man to la ma ça lış -

ma la rı mız da Çek Cum hu ri ye ti’nden it hal et ti ği miz Ma vi Ka le

Do na tı Fi le si’ni kul la nı yo ruz. Al ka li ye ve kim ya sal la ra kar şı lif

kat man la rı em pren ye cam tü lü bir mal ze me olan bu fi le, ısı ya -

lı tım mal ze me si ni ko ru yan sı va kat ma nı nın do na tı sı iş le vi ni gö -

rü yor. Göz ara lı ğı 4X4 mm olan fi le nin ge ril me da ya nı mı nor mal

ko şul lar da mi ni mum 1900 N/5 cm olup, yaş lan dır ma pro se sin -

de ge ril me da ya nı mı mi ni mum 1200 N/5 cm (yüz de 5 Na OH çö -

zel ti si tes tin de) ve hız lı test te ise ge ril me da ya nı mı 1250 N/5

cm’dir. Bu özel lik le riy le de sı va da olu şa bi le cek ge ri lim le ri kar şı -

lı yor ve çat lak la rın oluş ma sı nı en gel li yor.”

I

Isı Yalıtımında
Kalitesiz Fileye Dikkat
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İzocam Projelerinden 

Fo rum Ga zi an tep AVM İzo cam Ürün le riy le Ya lı tıl dı
2012 yı lın da Ko ray İn şa at ta ra fın dan in şa atı na baş la nan Fo rum Ga zi an tep

AVM, Mul ti De ve lop ment Tür ki ye’nin Gü ney do ğu’da ki ilk pro je si ol ma

özel li ği ni ta şı yor. 2013 yı lın da hiz me te açıl ma sı plan la nan AVM, çok sa -

lon lu si ne ma komp lek si, eğ len ce alan la rı, hi per mar ket, ya pı mar ket ve

res to ran la rıy la yak la şık 1500 araç lık ka pa lı oto par ka sa hip ola cak. AVM

in şa atı nın oto park ta van la rı nın ya lı tı mın da 80 kg/m3 yo ğun luk ta, 10 cm,

23.000 m2 Fol yo lu Taş yü nü kul la nıl dı.

Ada na Ra ma da Otel’de İzo cam İm za sı
Tan sa lar Tu rizm İn şa at'ın ya tı rım cı lı ğı nı ve mü te ah hit li ği ni üst len di ği, in -

şaa tı de vam eden Ada na Ra ma da Otel’de, İzo cam ürün le ri ter cih edil di.

Dış du var lar da 5 cm, 2100 m2 Taş yü nü ile İzo cam Man to Dış Cep he Ya lı -

tım Sis te mi kul la nıl dı. Oda lar ara sı böl me du var lar da 110 kg/m3, 4 cm,

5000 m2 Taş yü nü Lev ha ile 50 kg/m3, 5 cm, 5000 m2 Taş yü nü Ara böl me

Lev ha sı ter cih edil di.

Ada na Ma sel Ho tel’de İzo cam Ürün le ri Kul la nıl dı 
Ada na’nın Sey han Ba raj Gö lü’ne na zır ko nu muy la iş dün ya sı nın hiz me tin -

de olan Ma sel Ho tel, şeh rin tüm önem li nok ta la rı na ya kın me sa fe de yer

alı yor. Otel de iş top lan tı la rı nı ger çek leş ti re bi le cek 1 VIP, 1 nor mal top lan -

tı sa lo nu, Bu si ness Cen ter ve kü tüp ha ne bu lu nu yor. İzo cam ya lı tım ürün -

le ri nin ter cih edil di ği Ma sel Ho tel’in kli ma ka nal la rın da 2,5 cm Cam yü nü

Fol yo lu Kli ma Lev ha sı, oda lar ara sı ha fif böl me du var lar da 50 kg/m3 yo -

ğun luk ta Cam yü nü Lev ha ile 110 kg/m3, 3 cm Taş yü nü Lev ha, dış cep he

man to la ma da 5 cm İzo cam Man to Dış Cep he Ya lı tım Sis te mi, te mel ve te -

ras ça tı ya lı tı mın da 5 cm Fo am bo ard kul la nıl dı.

Mer sin’de ki Upart Ho me İzo cam Ürün le riy le Man to lan dı
2012 yı lın da Mer sin’de hiz me te açı lan Upart Ho me Apart Otel, iş in san la -

rı na, ban ka ça lı şan la rı na, aka de mis yen le re, yer li ve ya ban cı tu rist le re hiz -

met ver me yi amaç lı yor. Ev or ta mı gi bi da ya lı dö şe li oda la ra sa hip olan

Upart Ho me, İzo cam ürün le riy le ya lı tıl dı. Mus ta fa Çer çi İn şa at ta ra fın dan

ya pı lan pro je de, 4 cm, 1800 m2 İzo cam Taş yü nü Man to Dış Cep he Ya lı tım

Sis te mi kul la nıl dı.
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Osman Hakan Uslu
Ar-Ge Uzmanı

İzocam Tic. ve San. A.Ş.

Binalarda Yangın
Yalıtımı Esasları

i  na lar da “Yan gın Ya l ı  t ı  mı” al  t ı  te -
mel baş l ık al  t ın da in ce le ne bi l  mek -
te dir :

1. Cep he ler de yan g›n ya l› t› m› esas la r›: D›fl cep he le rin,

yük sek bi na lar da zor ya n› c› mal ze me den, di €er bi na lar da ise

en az zor alev le ni ci mal ze me den ol ma s› ge re kir. Bi na ti pi ve

kul la n›m ama c› na ba€ l› ola rak cep he ler de yan g›n gü ven li €i

sa€ la mak ama c›y la pen ce re üst le ri ne ya tay yön de 2 kat ta bir

ve cep he le ri bir bi rin den ay›r mak için di key yön de bi na bo yun -

ca tafl yü nü yan g›n ba ri yer le ri uy gu lan ma l› d›r. 

2. Ça t› lar da yan g›n ya l› t› m› esas la r›: Bitişik nizam yapı-

larda çatı kaplamalarının BROOF sınıfı malzemelerden, çatı

kaplamaları altında yer alan yüzeyin veya yalıtımın en az zor

alevlenici malzemelerden olması gerekir. Ancak, çatı kaplama-

sı olarak yanmaz malzemelerin kullanılması durumunda üzeri-

ne çatı kaplaması uygulanan yüzeyin en az normal alevlenen

malzemelerden olmasına izin verilir.

3. Dö fle me ler de yan g›n ya l› t› m› esas la r›: Bütün döşeme-

lerin yangın duvarı niteliğinde olması gerekir. Ek 3/C’ye göre

döşemeler 21.5 metreye kadar 60 dakika, 30.5 metreye kadar

90 dakika, 30.5 metreden yüksek binalarda 120 dakika yangı-

na dayanıklı olmaldır. 

4. Ka ç›fl ko ri dor la r›n da yan g›n ya l› t› m› esas la r›: Kaçış

mer di ve ni ve yan gın gü ven lik ho lü ka pı la rı nın; du man sız dır maz

ve 4 kat tan da ha az ka ta hiz met ve ri yor ise en az 60 da ki ka,

bod rum kat la ra ve 4 kat tan da ha faz la ka ta hiz met ve ri yor ise en

az 90 da ki ka yan gı na kar şı da ya nık lı ol ma sı ge rek li dir.

5. En düs tri yel ya p› lar da yan g›n ya l› t› m› esas la r›: Yağ-

mur la ma sis te mi ol ma yan en düs tri yel ya pı lar da ve de po la ma te -

sis le rin de, bi na yük sek li ği 5 met re ye ka dar ise dış du var la rın ve

ça tı la rın en az 60 da ki ka, bi na yük sek li ği 5 met re den faz la ise en

az 90 da ki ka yan gı na da ya nık lı ol ma la rı ge rek li dir. Yağ mur la ma

sis te mi olan en düs tri yel ya pı lar da ve de po la ma te sis le rin de ise

bu sü re ler sı ra sıy la 30 da ki ka ve 60 da ki ka ol ma lı dır. 

6. Çe lik ya p› lar da yan g›n ya l› t› m› esas la r›: Alanı 5000

m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere, diğer çelik

yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması gerekir.

Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama, yangına

dayanıklı boya ile boyama, yangına dayanıklı malzemeler ile

çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalıtım şeklinde yapıla-

bilir. Altı kategoride ele alınan binalarda yangın yalıtımı esas-

ları, her kategoride doğru malzeme seçimi, malzemelerin doğ-

ru uygulanması ve yapılan yalıtımın karşılaması gerekli kriter-

ler detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

1. Giriş
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 2002 yı-

lında yayınlanmış, 2007 ve 2009 yıllarında iki kez revizyon ge-

çirmiştir. 2007 yılındaki revizyonda, yapı malzemelerinin yan-

gına tepki sınıfları ve yapı elemanlarının yangın dayanım sınıf-

ları AB standart ve yönetmelikleri ile uyumlu hale getirilmiştir.

2009 yılındaki revizyonda bu sınıflandırmalar değişmemiş

olup 2013 yılında yayınlanması beklenen 3. revizyonda da ko-

runacaktır. Yangına tepki sınıflandırmasına göre A1 sınıfı mal-

zemeler hiç yanmaz, A2 sınıfı malzemeler zor yanıcı, B ve C sı-

nıfı malzemeler zor alev alan, D ve E sınıfı malzemeler normal

alev alan, F sınıfı malzemeler ise kolay alev alan malzemeler-

dir. Yangın dayanım sınıflandırması direnç(R), bütünlük(E) ve

yalıtım(I) özelliklerine bağlı olarak yapı elemanının kaç dakika

yangına dayandığını göstermektedir. Bu süre, bahsedilen özel-

liklerden sadece bir tanesine göre belirlenebileceği gibi üç

özelliğin tamamına göre de belirlenebilir. Bu durumda  hangi

özellik en az süre yangına dayanıyor ise yapı elemanı o süreye

göre sınıflandırılır.

Yük Ta fl› ma ve ya Di renç (R): Taşıyıcı sistemlerin yangına

dayanım süresi sadece direnç (R) özelliğine göre sınıflandırılır.

Kolon, kiriş gibi yapı elemanları yük taşıma yeteneğini korudu-

ğu süreye göre R30, R60, R90, R120 şeklinde sınıflandırılır. Bir

kolon yangın sırasında 59 dakika yük taşırsa R30, 60 dakika

yük taşırsa R60 olarak sınıflandırılır. Duvar ve döşeme gibi ya-

pı elamanlarının yangına dayanım süresi ise yük taşıma duru-

muna göre EI veya REI olarak sınıflandırılır. Bir taşıyıcı duvar

yangın sırasında 60 dakika yük taşımaya devam etmiş, yangı-

na maruz kalmayan yüzey 60 dakika boyunca bütünlüğünü ko-

rumuş ve 45 dakika yalıtım sağlayabilmiş ise bu yapı elemanı

REI 30 olarak sınıflandırılır. REI 60 sınıfı olabilmesi için yalıtım

özelliğinin de 60 dakika devam etmesi gerekir. Yapı elemanın-

da taşıyıcı özellik bulunmuyor ise sınıflandırma bütünlük ve ya-

lıtım özelliklerine göre EI 30, EI 60 şeklinde yapılır.

B



Bü tün lük (E): Bütünlüğün korunması, yapı elemanının yan-

gına maruz kalmayan yüzeyinin bozulmaması anlamına gelir.

Bütünlük özelliği, aşağıdakilerden biri gerçekleştiği taktirde

bozulmuş olur.

• Yangına maruz kalmayan yüzeyde açılma olması, bu açıklık-

lığa yaklaştırılan pamuk pedin 30 saniye içinde alev alması,

• Açılmanın en veya boy yonünde 15 cm.’den fazla olması,

• Yüzeyde oluşan deliklerin 25 mm’den derin olması

Ya l› t›m (I): Yalıtım özelliği, yapı elemanının yangına maruz

kalmayan yüzeyindeki sıcaklık artışının başlangıca göre ortala-

ma 140 0C’yi, herhangi bir noktada da 180 0C’yi geçmemesi an-

lamına gelir.

2. Cephelerde Yangın Yalıtımı Esasları
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde

27’de cepheler için şu tanımlama yapılmaktadır: “Dış cephele-

rin, yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve diğer binalar-

da ise en az zor alevlenici malzemeden olması gerekir.” Bu ta-

nımlama tüm bina tiplerini kapsamak açısından yetersiz kal-

maktadır. Pratik uygulamalar düşünüldüğünde dış cepheler,

havalandırmalı giydirme cepheler, havalandırmasız giydirme

cepheler, sıvalı yalıtımsız cepheler, sıvalı kompozit yalıtımlı

cepheler olarak farklı özelliklerde olabilmektedir. Bu cephe tip-

lerinin her birinin yangın sırasında göstereceği davranış fark-

lıdır. Örneğin havalandırmalı bir cephede yanmaz (A1) veya zor

yanıcı (A2) olmayan yalıtım malzemeleri kullanıldığı taktirde,

yangın sırasında alevler baca etkisi nedeniyle hızla yukarıya

doğru yükselecek ve kısa süre içinde tüm cephenin yanmasına

neden olacaktır. Bu nedenle giydirme cephelerde normal alev

alan yalıtım malzemeleri kullanılmamalıdır. Ayrıca plastik dol-

gu malzemeleri ile üretilmiş kompozit giydirme cephe panelle-

ri belli bir yüksekliğe kadar kullanılabilir. Ancak özellikle yük-

sek binalarda bu tip panellerin kullanılması uygun değildir. 2011

yılında meydana gelen Gaziosmanpaşa Devlet Hastanesi yan-

gınında (Şekil.1) temel sorun uygun olmayan yalıtım malzeme-

leri kullanılan giydirme cephe idi. Cephe imalatı sırasında çıkan

yangında yalıtım malzemeleri yangına katkıda bulunarak tüm

cephenin kısa sürede yanmasına neden oldu. 2012 yılında mey-

dana gelen Polat Tower yangınında (Şekil.1) ise sorun cephe

kaplamaları içinde kullanılan ve en az zor yanıcı özellikte olma-

yan dolgu malzemeleri idi. Bu tip yüksek binaların giydirme

cephelerinde kullanılan kompozit panellerin en az zor yanıcı

(A2) sınıfta olması gerekmektedir.  

Sı va lı cep he sis tem le rin de yan gı nın ya yıl ma ris ki ha va lan dır ma lı

giy dir me cep he sis tem le rin de ki ka dar yük sek de ğil dir. Bu uy gu -

la ma lar da dik kat edil me si ge re ken en önem li nok ta, kul la nı lan

ya lı tım mal ze me le ri nin en az nor mal alev alan (E) sı nıf ta ol ma sı -

dır. Üre ti min de alev ge cik ti ri ci kul la nıl ma yan ve ya ye ter siz mik -

tar da kul la nı lan po lis tren esas lı ya lı tım mal ze me le ri şan ti ye ler de

sı cak iş lem ya pı lan yer ler den sıç ra yan kı vıl cım lar dan alev ala rak

ya na bi lir. Sı va lı kom po zit ya lı tım sis te mi uy gu la ma la rın da ya lı -

tım pla ka la rı nın çev re si ne ya pış tı rı cı ke sin ti siz uy gu lan ma lı dır.

Sa de ce or ta kı sım la rın dan öbek le ne rek ya pış tı rı lan ya lı tım pla -

ka la rı ne de niy le sis tem yan gın sı ra sın da ha va lan dır ma lı cep he

gi bi dav ra na cak ve yan gın üst kat la ra ya yı la cak tır.

Sıvalı kompozit ısı yalıtım uygulamalarında, yalıtım malzemesi

kalınlığı (polistrenler için), kaplama kalınlığı ve kaplama cinsi

sistemin yangına tepki performansını etkiler. Cephe, organik

kaplama (örnek: akrilik) ve polistren esaslı ısı yalıtım malzeme-

si kullanıldığı taktirde, mineral kaplamalı sistemlere göre daha

riskli hale gelecektir. Avrupa’da yaygın şekilde kullanılan orga-

nik kaplamalar ile polistren esaslı yalıtım malzemesinden olu-

şan ya da polistren yalıtım malzemesi kalınlığının 100 mm’den

büyük olduğu sistemlerde, katlar arasında yangının atlamasına

engel olabilmek amacıyla yanmaz malzemeden bariyer uygu-

lanmaktadır (Şekil.3). Bu bariyerin genişliği en az 20 cm.’dir.

Genelde taşyünü malzemeden üretilen yangın bariyerleri, iki

katta bir binayı çevreleyecek şekilde kullanılabileceği gibi pen-

cere ve diğer korumasız boşlukları sararak veya üst kısımların-

dan 30 cm. sağ ve sol tarafa aşarak uygulanır. 
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Şekil 1. Cephe yangını örnekleri

Hatalı Uygulama Doğru Uygulama

Şekil 2. Hatalı ve doğru uygulama örnekleri. Hatalı uygulama açıkla-
ma: Yalıtım plakalarının arkasında hava boşluğu var, yangında baca
etkisi yaratmış.



2. Çatılarda Yangın Yalıtımı Esasları
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’in 28.

maddesinde çatı kaplamalarının BROOF sınıfı olması gerektiği,

çatı kaplaması altında bulunan yalıtımın ise en az zor alevleni-

ci yani C sınıfı olması gerektiği ifade edilmektedir. BROOF kri-

terleri çatının maruz kaldığı etkilere göre değişmektedir. Bu

kriterler AB Ülkelerinde farklı farklı uygulanmaktadır. 

BROOF (t1): Çatı kaplamasının sadece yanan parçacık etkisi altın-

daki davranışı dikkate alınır. (Test1)

BROOF (t2): Çatı kaplamasının yanan parçacık, rüzgar etkileri al-

tındaki davranışı dikkate alınır. (Test2)

BROOF (t3): Çatı kaplamasının yanan parçacık, rüzgar, ışıma et-

kileri altındaki davranışı dikkate alınır. (Test3)

BROOF (t4): Çatı kaplamasının iki yanan parçacık, rüzgar ve ta-

mamlayıcı ısı kaynağı etkileri altındaki davranışı dikkate alınır.

(Test4)

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te veya

bir başka Ulusal dökümanda, bu kriterlerden hangisinin dikka-

te alınması gerektiği, kaplama malzemelerinin hangi yönteme

göre test edileceği açıkça belirtilmemektedir. 2. yönteme göre

test edilen BROOF sınıfı bir kaplama, altındaki yüzeyin yangına

tepki sınıfı değişmediği taktirde farklı çatı detaylarında da yine

BROOF olarak kullanılabilir. Diğer yöntemlerden herhangi birisi-

ne göre test edilen BROOF sınıfı bir kaplama ise altındaki yüzey

değiştiğinde yeniden test edilmek zorundadır. Diğer yandan

ba zı ça tı mem bran la rı BRO OF (t1) kri te ri ni sağ la mak ta an cak

BROOF(t2) kriterini sağlayamamaktadır. Bu karışıklığın gideril-

mesi için yönetmelikte yapılacak revizyonlarda hangi test me-

todunun kullanılacağı belirtilmelidir. Yönetmelik’in 28. madde-

sinden hareketle, çatı kaplaması olarak bitümlü membran, PVC

veya TPO membran malzemelerin alt kısımda ahşap esaslı ta-

baka bulunuyorsa ısı yalıtımı olarak normal alev alan ısı yalıtım

malzemelerinin kullanılamayacağı söylenebilir. Ancak belirti-

len kaplamaların altında ahşap yerine yanmaz bir şap tabaka-

sı oluşturulursa, bu durumda normal alev alan malzemeler ısı

yalıtımı amacıyla kullanılabilir.

3. Döşemelerde Yangın Yalıtımı Esasları
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’te döşe-

melerin üzerinde kullanılan yalıtım malzemeleri ile ilgili şu ifa-

de geçmektedir: Döşeme üzerinde kolay alevlenen malzeme-

den ısı yalıtımı yapılmasına, üzeri en az 2 cm kalınlığında şap

tabakası ile örtülmek şartı ile müsaade edilir. Buna göre döşe-

menin üzerindeki ısı yalıtımları normal alevlenici ise üzerine

şap tabakası serilmesine gerek yoktur. Diğer yandan bir yan-

gın anında betonarme döşeme üzerindeki yüzey sıcaklıklarının

ortalama 140 OC’ye kadar artması halinde yönetmelikte belir-

tilen yangına dayanım süreleri sağlanmış olur. Ancak döşeme-

nin üzerinde normal alev alan ısı yalıtım malzemeleri var ise bu

malzemeler eriyerek yangına maruz kalmayan yüzeyde çeşitli

risklere neden olacaktır. Normal alev alan ısı yalıtımlarının kul-

lanıldığı döşeme üzerine şap tabakası serilmesi, şap tabakası

yok ise ısı yalıtımının taşyünü gibi 140 OC sıcaklıkta erimeyen

malzemelerden yapılması doğru olur.  

4. Ka çış Ko ri dor la rın da Yan gın Ya lı tı mı Esas la rı
Kaçış merdiveni ve yangın güvenlik holü kapılarının; duman

sızdırmaz ve 4 kattan daha az kata hizmet veriyor ise en az 60

dakika, bodrum katlara ve 4 kattan daha fazla kata hizmet ve-

riyor ise en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gerek-

lidir. Yangın kapılarının sadece bütünlük kriterini sağlamaları

yeterli değildir. Yönetmelikte kastedilen yangına dayanım sü-

releri hem bütünlük (E) hem de yalıtım (I) kriteri içindir. Kapı-

lar, bina yüksekliğine bağlı olarak EI60 veya EI90 özellikte ol-

malıdır. Maalesef yangın kapısı adıyla pazara sunulan kapıların

büyük bölümü yalıtım kriterini sağlayamamaktadır. 60 veya

90 dakika yangın dayanımı sağlamak kapının içinde yüksek yo-

ğunluk ve kalınlıkta, kapı boyutlarında üretilmiş, ısı köprüsüne

neden olmayan taşyünü levha kullanılması gerekir. Yangın ka-

pılarının içinde genellikle düşük yoğunlukta, çok parçalı taşyü-

nü levha kullanıldığından ısı köprüleri oluşmakta, maruz kalı-

nan yüksek sıcaklıklara direnç elde etmekte başarı sağlanama-

maktadır.

5. En düs tri yel Ya pı lar da Yan gın Ya lı tı mı Esas la rı 
Yağmurlama sistemi olmayan endüstriyel yapılarda ve depola-

ma tesislerinde, bina yüksekliği 5 metreye kadar ise dış duvar-

ların ve çatıların en az 60 dakika, bina yükseliği 5 metreden

fazla ise en az 90 dakika yangına dayanıklı olmaları gereklidir.

Yağmurlama sistemi olan endüstriyel yapılarda ve depolama

tesislerinde ise bu süreler sırasıyla 30 dakika ve 60 dakika ol-

malıdır. Endüstriyel yapıların çatı ve cephelerinde genellikle

sandviç paneller ya da yerinde uygulamalı kenet sistemler kul-

lanılmaktadır. Sandviç panellerin poliüretan dolgulu olmaları

halinde yönetmelikte belirtilen EI30, EI60 yangın dayanımı kri-

terlerini sağlamaları mümkün değildir. Bu paneller 15. dakika-

ya ulaşılmadan yangına maruz kalan yüzeydeki sacın ayrılma-

sı ve poliüretanın yanması ile yangının diğer bölmelere sirayet

etmelerine neden olacaktır. Poliüretan dolgulu sandviç panel-

ler ancak yönetmelikte belirtilen yangın dayanımını sağlayan
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Şekil 3. Cephe yangın yalıtım yöntemi.



tuğla vb. yapı malzemelerden yapılmış duvarlarda giydirme

cephe oluşturmak için kullanılabilir. Yerinde uygulamalı kenet

sistemlerde ısı yalıtımı amacıyla genellikle camyünü veya taş-

yünü kullanılmaktadır. Camyünü ile elde edilebilecek en iyi

yangın dayanımı EI30 sınıfıdır. 60 dakika yangın dayanımı elde

etmek için en az 110 kg/m3 yoğunlukta, 60 mm kalınlıkta taş-

yünü levha kullanılmalıdır. Daha düşük yoğunluk ve kalınlıklar-

da taşyünü kullanarak elde edilebilecek yangın dayanımı 30

dakika olacaktır.

6. Çelik Yapılarda Yangın Yalıtımı Esasları
Alanı 5000 m2’den az olan tek katlı yapılar hariç olmak üzere,

diğer çelik yapılarda, çeliğin sıcaktan uygun şekilde yalıtılması

gerekir. Yalıtım, yangına dayanıklı püskürtme sıva ile sıvama,

yangına dayanıklı boya ile boyama, yangına dayanıklı malze-

meler ile çevreyi sarma, kutuya alma ve kütlesel yalıtım şeklin-

de yapılabilir. Taşıyıcı sistem elemanları yangın yönetmeliğine

göre,  bina yüksekliğine bağlı olarak 120 dakikaya kadar yangı-

na dayanıklı olmalıdır. Çelik 540 OC’nin üzerinde yumuşamaya

başlar.  Yangında sıcaklık 60 dakikaya ulaşmadan da 950
OC’nin üzerine çıkar. Bu nedenle çelik yapılarda kolonlar ve ki-

rişler uygun kalınlıkta yangın yalıtım malzemesi ile yalıtılmalı-

dır. Çelik taşıyıcıların yangına dayanım süreleri çelik tipi, çelik

kesiti ve taşıdığı yüke bağlıdır. Yalıtım malzemesi seçimi ve ya-

lıtım kalınlığının tayini amacıyla önce çelik taşıyıcı profili için

kesit faktörü tayin edilmelidir. Kesit faktörü, çelik profilin ale-

ve maruz kalan kısmının çevresinin kesit alanına bölümü ile el-

de edilir.

Hp/A = Heated Perimeter (m) / cross sectional area (m2)

Daha sonra, bulunan kesit faktörü için yalıtım malzemesi üre-

ticisinin beyan tablolarından malzeme yoğunluğu ve kalınlığı

tayin edilir.
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a lı tı mın ya pıl ma ma sı ka dar kö tü olan bir şey var sa o

da ya pı lan ya lı tı mın yan lış ve ek sik ya pıl ma sı dır. Dış

cep he ısı ya lı tım sis tem le ri (ETICS) uy gu la ma la rın da,

ısı kay bı olu şa bi le cek tüm yü zey le rin ya lı tım mal ze me si ile

kap lan ma sı na özen gös te ril me li dir. Özel lik le pen ce re mer kez -

le ri ya lı tım pla ka la rı nın de vam et ti ril me si ge re ken yer ler dir.

Ay nı şe kil de kon sol alt la rı ve pa ra pet ler de ısı köp rü sü oluş tu -

ran yü zey ler dir. Bu böl ge le rin kap la ma sız bı ra kıl ma sı, ısı ka yıp -

la rı nı ön le me di ği gi bi iç yü zey ler de yo ğuş ma ve küf len me gi bi

so run la rın kar şı mı za çık ma sı na ka dar gi den so nuç lar do ğu ra -

bil mek te dir.

Uy gu la ma ya pı la cak yü ze yin kap la ma mal ze me si ni ta şı ya bi le -

cek şart la rı sağ la ma sı ge re kir. İlk ola rak ya pıl ma sı ge re ken şey

uy gu la ma ön ce si ya pış tı rı cı nın ade ran sı nı azal ta cak her tür lü

toz, kir ve/ve ya ya ğın yü zey den te miz len me si, var sa ka bar mış

bo ya, sı va çat la ğı gi bi olum suz luk la rın mut la ka uy gun yön tem -

ler le gi de ril me si dir. Ay nı şe kil de or ta mın sı cak lık, nem, ya ğış

gi bi at mos fe rik ko şul la rı da mal ze me le rin per for mans la rı nı

doğ ru dan et ki le mek te dir. Uzun sü re li da ya nık lı mal ze me per -

for man sı nı en iyi or tam şart la rı sağ lan dı ğı du rum da ya pı lan

uy gu la ma lar da bek le mek ge re kir. Bu şart lar için de üre ti ci fir -

ma la rın tek nik bül ten le rin de be lir ti len uya rı lar dik ka te alın ma -

lı dır. Or tam şart la rı uy gun ve alt ze min ha zır lı ğı iyi ya pıl mış bir

iş te ge ri ye de tay la rın doğ ru çö zül me si kal mak ta dır. Isı ya lı tı mı

ya par ken sis tem den su yu dı şa rı da tut ma nın öne mi ni unut ma -

mak ge re kir. Özel lik le de niz lik ler, di la tas yon derz le ri ve pa ra -

pet böl ge le rin de su yun gi ri şi uy gun de tay pro fil le ri ile ön len -

me li dir. 

İçe ri sin de ya şa mın sür dü ğü bi na lar da ye ni ya pı lan bi na la ra na -

za ran fark lı zor luk lar kar şı mı za çık mak ta dır. Bu da be ra be rin -

de fark lı de tay çö züm le ri ge rek ti rir. Özel lik le de niz lik le rin ya lı -

tım pla ğı nın al tın da kal ma sı en sık kar şı la şı lan prob lem dir. Bu

ya ye ni de niz lik ta ka rak ya da de niz lik uzat ma pro fil le ri kul la -

na rak çö zü le bil mek te dir. Yağ mur iniş bo ru la rı, mev cut bu lu -

nan kli ma teç hi za tı, uy du an ten ça na ğı, de mir fer for je, pan jur

gi bi ol gu lar da sis te min bü tün lü ğü nü boz ma ya cak şe kil de ve

sis te me su yun gi ri şi ni ön le ye rek çö zül me li dir. Ül ke miz de ki uy -

gu la ma lar ma ale sef ki ko nuy la il gi li ye ter li eği ti mi ol ma yan ki -

şi ler ce ya pıl mak ta, bu da yu ka rı da bah se di len önem li hu sus la -

rın dik ka te alın ma dan uy gu la ma la rın ta mam lan ma sı na ne den

ol mak ta dır. Kı sa dö nem de bu gi bi ek sik uy gu la ma la rın kö tü so -

nuç la rı göz ler önü ne se ril mek te dir. Mal ze me/iş çi lik ku sur la rı

bir kaç yaz kış çev ri min den son ra iyi ce or ta ya çık mak ta an cak

iş iş ten çok tan geç miş ol mak ta dır. 

Tü ke ti ci ler Ne Yap ma lı? 
Tü ke ti ci le re dü şen gö rev; ne tür ya lı tım yap tı ra cak olur lar sa

ol sun lar, uy gu la ma la rı nı bu iş le il gi li ge rek li ve ye ter li eği ti mi

al mış, ko nu nun uz ma nı fir ma la ra yap tır ma yı seç mek ola cak tır.

Fi yat odak lı se çim kri ter le ri ge rek ürün ge rek se de iş çi lik ka li -

te si nin düş me si an la mı na gel mek te dir. Bu sa ye de hem de tay -

la rı doğ ru çö zen, uy gu la ma esas la rı nı doğ ru tat bik eden us ta -

lar ön pla na çı kar hem de bil me yen ler de öğ ren me nin yo lu nu

ara mak zo run da ka lır lar. Bu ra da da bi zim gi bi sis tem üre ti ci le -

ri us ta eği tim le ri ile ser ti fi ka lı us ta lar ye tiş tir me ye de vam edip,

sek tö rü mü zün doğ ru yön de ge li şi mi ne kat kı da bu lun ma yı sür -

dür me li dir. Ya lı tım sek tö rü ne hız la ye ni uy gu la ma fir ma la rı gi -

bi bir çok da üre ti ci fir ma gir mek te dir. Bu da mev cut pa zar dan

pay ala cak la rın sa yı sı nı da art tır mak ta dır. Re ka bet de bu ra da

dev re ye gir mek te dir. Bir yan dan pa za rı nı kay bet mek is te me -

yen üre ti ci ler, bir yan dan da bu pa zar dan ken di le ri ne de pay

çı kar ma ya ça lı şan üre ti ci ler ara sın da kı ya sı ya bir re ka bet sür -

mek te dir. Re ka bet tü ke ti ci açı sın dan çok olum lu dur. Da ha iyi

ürün/hiz me ti da ha uy gun fi yat lar la el de ede bil me yi do ğu rur.

Üre ti ci açı sın dan fay da sı da dai ma en ka li te li ürün/hiz me ti

müş te ri si ne sun ma yı sür dür me si ni, ye ni lik le ri ya kın dan ta kip

edip,  ye ni ürün ge liş tir me de AR-GE ya tı rı mı na önem ver me si -

ni sağ la ma sı dır. 

Y

38görüş
izolasyon dünyası





Ha ksız Re ka bet 
Gü nü müz de ne ya zık ki bu re ka bet, sa tış kay gı sı ne de niy le ba -

zı fir ma lar ta ra fın dan eşit şart lar da ya pıl ma mak ta dır. Özel lik le

ürün/hiz met ka li te si ye ri ne fi yat po li ti ka sı ile var ol ma yo lu na

gi den fir ma lar, sek tö rün ge li şi mi ne kat kı sağ la mak için her tür -

lü ya tı rı mı (us ta/kal fa eği tim le ri, tek nik des tek hiz me ti, Ar-Ge

har ca ma la rı vb.) hiç çe kin me den ya pan ku rum sal fir ma la rın da

önü nü kes mek te dir. Bu ra da be lir le yi ci ol ma sı ge re ken tü ke ti ci -

nin ter ci hi dir. Her tür lü so ru su na ve/ve ya so ru nu na anın da ce -

vap ve re bi len bir fir ma dan mı, yok sa her han gi bir so run kar şı -

sın da mu ha tap bu la ma ya bi le ce ği bir fir ma dan mı  alış ve riş et -

me yi ter cih ede cek tir? Tü ke ti ci bi linç len dik çe, bek len ti le ri de

ar ta cak tır. O hal de ya pıl ma sı ge re ken tü ke ti ci yi doğ ru bil gi len -

di re rek bi linç len me si ne yar dım cı ol mak bu sa ye de de bek len ti -

le ri ni ek sik siz şe kil de kar şı la ya bi le ce ği fir ma yı seç me sin de yol

gös ter mek tir. Son ola rak şu nu be lirt me li yim ki; in şa at sek tö -

rün de ya lı tım son yıl lar da hak et ti ği de ğe ri hız la ka zan ma sı na

kar şın ge rek ha ta lı uy gu la ma lar, ge rek ka li te siz mal ze me se -

çim le ri ile kon trol den çık ma teh li ke si al tın da dır. Baş ta İZO DER

gi bi güç lü bir si vil top lum ör gü tü ol mak üze re ulu sal baz da fa -

ali yet gös te ren üre ti ci ler ve el bet te pro fes yo nel uy gu la ma fir -

ma la rı aza mi gay ret le tü ke ti ci bi lin ci ne yö ne lik ça lış ma la rı nı

sür dür me li dir. Bu sa ye de ya lı tım sek tö rü nün doğ ru yön de ge -

li şi mi ni sağ la ya rak, ül ke mi zin ih ti ya cı olan ener ji ta sar ru fu na

kat kı da bu lun muş olu ruz.

En teg re Harç Sa na yi A.Ş. ola rak sek tör de eği ti me ver di ği miz

önem le bi lin mek ten gu rur du yu yo ruz. Ma ki ne li ha zır sı va ürün -

le ri nin ül ke mi ze uy gu lan ma ya baş la ma sın da yap tı ğı mız ön cü -

lük sa ye sin de us ta eği tim le ri ni hep ön plan da tut mu şuz dur.

Doğ ru uy gu la ma nın ka li te li ürün se çi mi ka dar önem li ol du ğu

bi lin ciy le bir çok sı va us ta sı nın eği ti mi şir ke ti miz ce ve ril miş tir

ve ha len de ve ril me ye de vam et mek te dir.

il li Bo ya, Fa wo ri, Al sec co ve Al li ga tor mar ka la rıy la hiz met ve ren Be tek, 11.000
m2’lik alan da fa ali yet gös te ren ve yıl lık 26.000 ton ka pa si te ye sa hip Mı sır’da
yer alan fab ri ka sı ile ISO 9001 Bel ge si’ni al ma ya hak ka zan dı. “Ka li te li üre tim

ya pan, ön cü ve ye ni lik çi mar ka”  kim li ğiy le al dı ğı bu bel ge ile Be tek Bo ya;  25 yıl lık tec rü be si, ürün le ri nin ka li te si, üre tim sü reç le -
rin de uy gu la dı ğı yük sek stan dart lar da ge rek ulu sal ge rek se kü re sel alan da onay lan mış ol du. ISO 9001 ka li te bel ge si ile Be tek Bo -
ya Mı sır Fab ri ka sı’nda üre ti len ürün le rin ulus la ra ra sı ka bul gör müş yö ne tim sis te mi ne uy gun sevk ve ida re edil di ği, ka li te si nin sü -
rek li li ği nin sağ la na ca ğı nın gü ven ce si nin ve ril di ği de tes cil edil miş ol du. Sek tö rün de li der ko nu mun da olan Be tek Bo ya, ge le cek dö -
nem ler de ya pa ca ğı ya tı rım lar la ül ke eko no mi si ne ve is tih da mı na kat kı sağ la ma ya de vam ede cek.

F

Betek Boya’nın Yurtdışı Yatırımlarının
Başarısı Tescillendi

uhadaroğlu tarafından, Yapı-Endüstri Merkezi’nde düzenlenen “4 Mimar 4 Cephe –
Detaydan Bütüne Cephe Çözümleri” konferansında cephe tasarımı masaya yatırıldı. 60.
yılını kutlamaya hazırlanan Çuhadaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi Nejat Çuhadaroğlu,
“Binalara hem şık hem de dayanıklı elbiseler hazırlıyoruz” dedi. Tabanlıoğlu Mimarlık

Kurucu Ortağı Murat Tabanlıoğlu, cepheleri binaların derileri olarak gördüğünü söyledi.
Tabanlıoğlu, yurtdışında tasarladıkları binaların dış cephelerinde kullanılan alüminyumun Türkiye’den getirildiğine dikkat çekti. Jacques
Ferrier Architectures (JFA)'dan Stéphane Vigoureux, Paris kent merkezinin dışında, Vanves'da hayata geçirilen  Hachette Livre
projesine ilişkin ayrıntıları paylaştı. Uras Dilekçi Mimarlık'tan Salih Küçüktuna da, Azerbaycan'daki Demirci Plaza ve İstanbul Marriot Otel
projeleri üzerinden cepheleri tasarlanmış yapılarda neler yapılabileceğinin örneklerini verdi. BVFG Architects'ten Frédéric Gadan ise,
Fransa'da çeşitli zamanlarda gerçekleştirdikleri ve farklı fonksiyonlara sahip projelerden örnekler sundu. 

Ç
Çuhadaroğlu “4 Mimar 4 Cephe”
Konferansı Düzenledi 

haber
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Ikonia Konutları
Projenin Yeri : Selçuklu / Konya

Projeyi Hazırlayan :  Ser Mimarlık, Serdar Ekizer

Mimari Ofis

Proje Müteahhiti : Komyapı A.Ş.

Toplam İnşaat Alanı : 3.6000 m2

Toplam Yalıtım Alanı : 16.000 m2

Isı yalıtımında Kullanılan : Blue’Safe Mavi Kale

Malzemeler Isı Yalıtım Paket Sistem

Isı Yalıtımı Harici Yapılan Uygulamalar: Su Yalıtımı

Satışı Yapan Bayi ve Uygulamacı  Firma: Ünal Teknik Ltd. Şti

Ser Mi mar lık ta ra fın dan ya pı lan, top lam 36.000 m2 in şa at ala nı -

na sa hip olan Iko ni a Ko nut la rı Pro je si’nde 16.000 m2 5 cm

Blu e’Sa fe Ma vi Ka le Isı Ya lı tım Pa ket Sis te mi kul la nıl dı. Kon ya’nın

için de pek çok ih ti ya cı

kar şı la yan ve şık pro -

je le rin den bi ri olan

Iko ni a Ko nut la rı içe ri -

sin de ka pa lı yüz me

ha vu zu, sau na, Türk

ha ma mı, fit ness cen -

ter, kon trol lü si te gi ri -

şi, açık – ka pa lı oto -

park, ço cuk oyun

alan la rı, bas ket bol-vo -

ley bol sa ha sı, süs ha -

vuz la rı, din len me yer -

le ri bu lu nu yor.

2007 yı lın da üre ti me baş la yan ve po li mer bi tüm lü mem bran üre ti min de son tek no lo ji yi Tür -
ki ye'ye ge ti ren Sto per Ya pı ve Ya lı tım Sist. A.Ş.’nin ye ni ürü nü Bo le ro mm Se ri si, Sto per Fab -
ri ka sı’nda ger çek le şen bir top lan ti ile Mar dav eki bi ne ta nı tıl dı. Tür ki ye mem bran pa za rı ve
sek tö rün prob lem le ri nin de ko nu şul du ğu top lan tı da Mar dav eki bi ay nı za man da Sto per’in ye -
ni ürü nü “Bo le ro mm Se ri si’nin” hem üre tim hem de uy gu la ma tek nik le ri ni iz le di.

Sto per, la bo ra tu arı nın ak re di tas yon sü re ci ni ta mam la ya rak, Tür ki ye’de ki bi tüm lü mem bran
üre ti ci le ri ara sın da tek ak re di te la bo ra tu arı na sa hip fir ma ol muş tu. Po li mer bi tüm lü mem -
bran üre ti min de son tek no lo ji yi Tür ki ye'ye ge ti ren Sto per, Ko cae li-As lan bey Or ga ni ze Sa na -
yi Böl ge si’nde 23.750 m2 ar sa üze rin de ku ru lu, 7.100 m2 ka pa lı ala na sa hip mo dern te si sin -
de 2007 yı lı Şu bat ayın da üre ti me baş la ya rak, 12.000.000 m2 yıl lık üre tim ka pa si te si ile ça -
lış ma la rı nı sür dü rü yor. 
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Mardav Ekibi Stoper Fabrika Gezisi’nde
Biraraya Geldi

on y›l lar da önem li zor luk lar la mü ca de le edi le rek dün ya tü nel ci lik li te ra tü rü -
ne gi re cek tü nel ler ya p› lan Tür ki ye'de önem li bir bil gi ve de ne yim bi ri ki mi
olufl tu. Bu bil gi ve de ne yi mi pay lafl mak, ya p›l ma s› ge re ken le ri tar t›fl mak ve

tü nel sek tö rü nün yol ha ri ta s› n› çiz mek ama c›y la, Tür ki ye tü nel sek tö rü nün tüm bi -
le flen le ri Ka ra yol la r› Ge nel Mü dür lü €ü'nün des te €i ile Yol lar Türk Mil li Ko mi te si ta -
ra f›n dan dü zen le nen ve or ga ni zas yo nu nu Apa Et kin lik'in üst len di €i “Tü nel ler Ge le -
ce €e Aç› l› yor Tür ki ye Tü nel ci lik Se mi ne ri”nde bu lufl tu. Se mi ner 13 Ha zi ran gü nü
An ka ra She ra ton Otel’de ya p›l d›. Mul tip lan Ya l› t›m Sis tem le ri ve ‹s tan bul Tek nik se -
mi ne rin des tek le yen, BASF de gü müfl spon sor ları ara s›n da yer al d›. 

S
Tünelcilik Semineri 2013 

haber





Terraco “Handycoat Int”
Macun ile Boya Öncesi
Tozumaya Paydos 

ç du var lar da al çı sı va son ra sı kla sik toz sa -
ten al çı ima la tı her uy gu la yı cı nın ka bu su ha -
li ne ge len bir uy gu la ma dır. To za ne ka dar su

ek le ne ce ği, ne ka dar sü re ka rış tı rı la ca ğı so ru la rı
ya nın da bo ya ön ce si bü tün yü ze yin zım pa ra ya -
pıl ma sı ve son ra sın da olu şan toz lu ça lış ma or ta -
mı,  bo ya ön ce si as tar uy gu la ma sı, us ta la rı ol -
duk ça zor la yan, za man ve emek kay bı na yol
açan aşa ma lar ola rak kar şı mı za çı kı yor. 11 ül ke -
de 17 te si sin de, İs kan di nav tek no lo ji si ile üre tim
ya pan Ter ra co, bü tün bu zor luk la ra “Hand yco at
Int” ak ri lik esas lı sa ten ma cun ile son ve ri yor.
Ak ri lik esas lı kul la nı ma ha zır ma cun “Hand yco at
Int”, bo ya ve du var ka ğı dı ön ce si düz gün bir yü -
zey ha zır lı yor. 

Ter ra co Hand yco at Int Avan taj la rı
• Kul la n› ma ha z›r d›r, ka r›fl t›r ma ve k› vam der di
yok tur, aç ve kul lan özel li €in den do la y› pra tik tir.
Ko lay ifl le ne bil me ve uy gu la ma özel li €i sa ye sin de
uy gu la ma ya pan ki fli yi yor maz. Bir gün de da ha
faz la met raj ya p›l ma s› na ola nak sa€ lar.
• Hand yco at su baz l› d›r, ECO LI FE özel li €i sa ye sin -
de VOC de €e ri ne re dey se “s› f›r”d›r. Sa€ l› €› teh dit
et mez, çev re ye za rar ver mez, do €a dos tu dur, ko -
ku suz dur.
• Hand yco at, su baz l› ol ma s›
ne de niy le uy gu lan d› €› du -
va r›n ne fes al ma s› na ola -
nak sa€ lar. Du var lar da
küf ve man tar olufl maz.

• Al ç› uy gu la ma la r›n da bo -
ya ön ce si z›m pa ra ifl le mi ya -
p› l›r ve bu yo €un mik tar da to zu -
ma ya se bep olur. Sa ten ma cun ola rak Hand yco at
Int kul la n›l d› €› tak dir de z›m pa ra ifl le mi sa de ce ma -
la n›n bir le flim yer le rin de lo kal ola rak olu fla bi lir. Us -
ta n›n eli al›fl t› €›n da z›m pa ra ya bi le ge rek kal maz.
Do la y› s›y la to zu ma der di ol maz, hem za man dan
hem de ifl çi lik ten ta sar ruf sa€ lan m›fl olur.
• Hand yco at Int ile bo ya ön ce si as tar uy gu la ma -
s› na son! Ak ri lik esas l› su baz l› bir ürün ol du €un -
dan üze ri ne uy gu la na cak su baz l› bo ya ön ce si as -
tar uy gu la ma s› ya p›l ma s› na ge rek kal maz. Ve uy -
gu la nan bo ya n›n sar fi ya t› da da ha aza iner.
• Uy gu la ma son ra s› ka lan mal ze me nin ko va s› n›n
ka pa €›  ka pa t› l›p ve uy gun ko flul lar da sak la n›r sa
tek rar kul la n› la bi lir.

Bü tün bu özel lik le ri ile Hand yco at Int, hem çev re ve in san sa€ l› €› na du yar l›
hem de mal ze me ve ifl çi lik ba k› m›n dan eko no mik bir ürün dür. 

Tür ki ye’de 25 y›l d›r fa ali yet gös te ren, in fla at sek tö rün de ilk le rin ve ye ni lik -
le rin ön cü sü Ter ra co, “Dün ya ya ka l› c› iz ler b› ra k› yo ruz” slo ga n›y la ka l› c›, ka -
li te li, in san ve çev re sa€ l› €› na du yar l› ürün le ri ni kul la n› c› la r›y la pay lafl ma ya
h›z kes me den de vam ede cek.

İ
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988 Yı lın da Tür ki ye’de ki fa ali yet le ri ne Es ki şe hir fab ri ka -
sı nın ku rul ma sıy la baş la yan Ter ra co Tür ki ye,  25. ku ru -
luş yıl dö nü mü nü ça lı şan la rı ile bir lik te 5 Tem muz gü nü

Ter rra co fab ri ka da dü zen le di ği bir et ki lik le kut la dı. Ge nel Mü -
dür En gin Tan rı ver di, sek tör de ilk ler ara sın da yer alan, çev re
ve in san odak lı pren si bin den hiç vaz geç me yen Ter ra co’nun
çey rek asır lık ba şa rı sı nın;  fir ma sı na ina nan, “Bir lik ten Güç
Do ğar” fel se fe siy le hiç yıl ma dan ça lı şan ekip ar ka daş la rı sa -
ye sin de ol du ğu nu ve bu yol da da ha bir çok ba şa rı ya bir lik te
im za ata cak la rı nı be lirt ti. Ga la ye me ği ön ce si Ter rra co Tür ki ye
sa tış ve pa zar la ma eki biy le 2013 yı lı ilk al tı ay lık de ğer len dir me
top lan tı sı ya pıl dı. Tan rı ver di, ya pı lan stra te jik plan lar doğ rul tu -
sun da be lir le miş ol duk la rı he def le re güç lü ve emin adım lar la iler le dik le ri ni ve Ter ra co is mi nin da ha da  sık du yu la ca ğı nı be lirt ti. Fa sıl mü -
zi ği eş li ğin de dü zen le nen ga la ye me ğin de 25, 20, 15, 10 ve 5 yıl dır Ter ra co ai le si nin ça tı sı al tın da hiz met gös te ren  per so ne le kı dem ödül -
le ri tö ren le ve ril di. 11 ül ke de 17 te si sin de, İs kan di nav tek no lo ji si ile üre tim ya pan Ter ra co, “Dün ya ya ka lı cı iz ler bı ra kı yo ruz” slo ga nıy la
ka lı cı, ka li te li, in san ve çev re sağ lı ğı na du yar lı ürün le ri ni kul la nı cı la rıy la pay laş ma ya ve fa ali yet le ri ne hız kes me den de vam ede ce ği me -
sa jı nı ver di. 

1
Terraco Türkiye 25.Yılını Kutladı
haber

uhadaroğlu tarafından, bu yıl 10.’su düzenlenen Çuhadaroğlu Alüminyum 2013 Öğrenci Proje Yarışma süreci başladı. Yarışma,
mimari uygulamalarda alüminyum sektörünün gelişimini desteklemek, mimarlık fakültelerinde öğrenim gören lisans
öğrencilerinin yaratıcı fikirlerle kendilerini geliştirmelerine fırsat tanımak ve öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonraki
profesyonel iş yaşamlarında daha araştırmacı, donanımlı olmalarını sağlamak amacı ile düzenleniyor. 

Ev sahipliğini Akdeniz Üniversitesinin yaptığı öğrenci proje yarışmasının Bu yılki konusu Expo 2016 Antalya Kulesi’nin sürdürülebilir
mimari tasarım ölçütlerine bağlı kalınarak Türkiye ve Antalya’nın değerlerini aktaracak sembolik tasarımı olarak belirlendi. 

Detaylı bilgi için: www.cuhadaroglu.com

Ç
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›fl cep he ›s› ya l› t›m sis tem le ri

ala n› n›n uz man mar ka s› Bau -

mit, ye ni ko nut pro je le rin den

mev cut bi na la r›n re no vas yon la r› na ka -

dar fark l› pro je le re sun du €u yük sek

ka li te de ürün ve hiz met an la y› fl› ile her

yön den mak si mum ko ru ma sa€ l› yor. 

Bau mit, hem re no vas yon da hem de

ye ni pro je ler de kul la n› la bi len d›fl cep he

›s› ya l› t›m sis tem le ri ile da ha da ya n›k l›

cep he ler olufl tu rul ma s› na; ener ji ih ti -

ya c› n›n azal t›l ma s› na ve ye flil bi na lar

ya ra t›l ma s› na kat k› da bu lu nu yor. Bau -

mit’in  Open®, Star ve Pro Is› Ya l› t›m

Sis tem le ri, yaz ve k›fl ay la r›n da sa€ la -

nan dü flük ener ji ih ti ya c› ve %50 da ha

dü flük kar bon di ok sit emis yo nu ile do -

€a ya say g› l› bir yak la fl›m iz li yor. Ay r› ca

Bau mit’in, Av ru pa Tek nik Onay Ko mi -

te si ta ra f›n dan ve ri len ETAG 004 nor -

mu nun tüm kri ter le ri ni ye ri ne ge ti ren

test edil mifl ve bel ge len di ril mifl ›s› ya l› t›m sis tem le ri, sis tem per -

for mans la r› n›n en üst se vi ye de ol du €u nu ga ran ti al t› na al› yor. 

Bau mit, özel lik le gay ri men kul pro je le ri için Bau mit Pro Is› Ya l› -

t›m Sis te mi’ni en eko no mik op ti mum ko ru ma ve ma li yet bi lin ci

ile öne ri yor. Bau mit Pro Is› Ya l› t›m Sis te -

mi, pro fes yo nel sis tem le rin uy gu lan d› €›

apart man ve ya bü yük öl çek li pro je ler

için en uy gun çö züm ola rak su nu lu yor.

Pro Is› Ya l› t›m Sis te mi kul la n›l d› €›n da,

EPS d› fl›n da Mi ne ralT herm ad› ve ri len

tafl yü nü ›s› ya l› t›m lev ha la r› n› da kul lan -

mak müm kün olu yor. Ya p›fl t›r ma ve s› va

har c› Pro Con tact’›n içer di €i po li me rik

kat k› lar, lev ha la r›n du va ra sa bit le me sin -

de yük sek per for mans gös te ri yor. Pro -

Con tact ya p›fl t›r ma har c› ile bi na lar da

4 ka ta ka dar dü bel kul lan mak s› z›n

uy gu la ma ya p› la bi li yor. Bau mit

Pro Is› Ya l› t›m Sis te mi, Gra no por -

Top Ha z›r De ko ra tif kap la ma ürü nü

ile d›fl cep he ler de da ha uzun sü re li ko -

ru ma ve çok fark l› renk kul la n› m› sa€ la n› yor.

Böy le ce, he men he men hiç bir fle kil de renk to nu s› n›r lan d›r ma -

s› ol mak s› z›n, p› r›l p› r›l cep he ler el de et mek müm kün olu yor.

Ay r› ca Bau mit, Gra no por Top ile kla sik kap la ma ürün le ri ne k› -

yas la (çi men to baz l›) Pro ›s› ya l› t›m sis te mi ne 12 y›l sü re li ›s› ya -

l› t›m per for man s› ga ran ti si ve ri yor.

Bau mit Is› Ya l› t›m Sis tem le ri, 888 renk al ter na ti fi su nan Av ru -

pa’n›n d›fl cep he ler için en zen gin renk sis te mi olan Bau mit Li -

fe ile uyum lu ola rak kul la n› la bi li yor. 

Pro je le rin onay lan ma s› n›n ar d›n dan

h›z l› bir fle kil de ürün te mi ni ve sev ki ya -

t› n› sa€ la yan Bau mit, sü per vi zör lük

hiz me ti ile de uy gu la ma la r›n do€ ru

ger çek lefl ti ril me si ni de net li yor. Ürün -

le ri nin uy gu lan d› €› flan ti ye le ri do la -

fla rak uy gu la ma la r› in ce le yen Bau -

mit sü per vi zör le ri, bu de ne tim ler de

ek sik ya da ha ta l› bir uy gu la ma var -

sa, o nok ta da mü da ha le ede rek iflin

do€ ru fle kil de yü rü me si ni sa€ l› yor lar.

Bu sa ye de d›fl cep he ›s› ya l› t›m sis te mi -

nin per for man s› da ga ran ti al t› na al› n› yor.

D

Baumit ile Farklı Projeler,
Doğru Isı Yalıtım Sistemleri
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Gökhan Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkanı

Alfor Plastik

Alfor Plastik’ten Bir İlk:
Delme Gerektirmeyen
Tabanca Çakma Dübeller 

l for Plas tik ta ra fın dan ge liş ti ri len bu del me ge rek tir me -
yen ta ban ca çak ma dü bel le ri, ısı ya lı tım me ka nik bağ lan -
tı ele man la rın da ye ni bir dö nem baş la tı yor. Ye ni sis tem,

mev cut dü bel le me yön te mi nin bi re bir ye ri ni al ma mak la bir lik te,
yük sek ya pı lar da za man ve iş çi lik ten ta sar ruf ge re ken uy gu la ma -
lar da, özel lik le brüt be ton, ka ba sı va lı du var ve ah şap yü zey ler de
yu kar da bah si ge çen önem li avan taj la rı sağ la mak için sek tö rün
hiz me ti ne su nul muş tur. Ya lı tım uy gu la ma la rı na önem li bir kat kı
ve al ter na tif olan ye ni ürün; tah rik li bir çe lik çi vi çak ma ta ban ca -
sıy la du var/ta van yü ze yi ne, ısı ya lı tım kat man la rı nın bağ lan ma sı -
nı sağ la yan ta ban ca ile ça kı lan ya lı tım dü bel le ri dir. Dü bel ler, bir
par ça nın mev cut bir sa tıh ve ya yü ze ye sa bit len di ril me sin de kul la -
nı lan ele man lar dır. Ha li ha zır da kul la nı lan dü bel ler bi lin di ği üze re
ko num la na ca ğı böl ge de ön ce lik le dü bel pi mi ne uy gun de lik açıl -
mak ta dır. Da ha son ra bu de li ğe dü bel ta kıl dık tan son ra dü bel üze -
rin de ki de lik ten dü bel çi vi si ta kı la rak is te ni len sa bit le me iş le mi

ger çek leş ti ril mek te dir.
Mev cut uy gu la ma la rın; ön ce den bir del me iş le mi zo run lu lu ğun -
dan do la yı ila ve iş çi lik, za man kay bı, özel del me ekip man la rı, del -
me uç la rı ve bu tür del me iş lem le ri nin bi na ya pı sal da ya nı mı üze -
rin de olum suz et ki le ri ol mak ta dır. İş gü ven li ği ba kı mın dan, yük -
sek ya pı la rın dı şın da is ke le üze rin de del me iş le mi sı ra sın da, ça lı -
şa nın den ge si ni yi ti re rek ve har ca nan ener ji ve dik kat ten do la yı iş
ka za sı na se bep ol ma sı, mev cut uy gu la ma nın en önem li olum suz
yön le ri ni teş kil et mek te dir. Ay rı ca uy gu la ma sü re si nin uza ma sı na
bağ lı ola rak gü rül tü emis yon sü re si nin uza ma sı, is ke le, per so nel
ma li yet le ri nin art ma sı ve pro je tes lim sü re sin de ge rek siz uza ma -
sı söz ko nu su ol mak ta dır

Avan taj la rı 
Man to la ma iş le mi nin mon ta jın da kul la nı lan dü bel ler le il gi li yu ka -
rı da sa yı lan prob lem ler ve mev cut çö züm le rin ye ter siz li ği ne de -
niy le, Al for Plas tik ola rak bu del me ge rek tir me yen ta ban ca çak -
ma dü be li ge liş tir dik. Ürü nü mü zün en be lir gin özel li ği ha len kul la -
nıl lan kla sik dü bel ler den fark lı ola rak sa bit le ne ce ği böl ge den de -
lik de lin me si ne ge rek ka lın ma dan gaz tah rik li bir el ale ti va sı ta sıy -
la çe lik çi vi dar be et ki siy le dü be lin yü ze ye sa bit len di ril me si dir.

Ürü nü mü zün di ğer ama cı, fark lı kat -
man la rın ya pı yü ze yi ne me ka nik ola -
rak bağ lan ma sı es na sın da, alt ya pı
yü ze yin de de lik açıl ma sı na ge rek kal -
mak sı zın, dar be et ki siy le me tal çi vi -
nin yü ze ye sap lan ma sı dır. Ge le nek sel
yön tem le dört iş lem ile bi ti ri len dü bel
yer leş tir me iş le mi, bu sa ye de tek iş le -
me düş mek te dir. Ay rı ca ço ğu dü bel -
le me sis te min de bu lun ma yan çak ma
son ra sı çi vi ya ta ğı nın ko run ma sı
özel li ği bu ürü nü müz de mev cut tur.
Çi vi ya tak ka pa ğı dü bel le ri miz ile bir -
lik te gel mek te dir. Uy gu la ma son ra sı
bu ka pak ka pa tı la rak çi vi nin ko roz yo -
na uğ ra ma sı ve bi na yü ze yi ne ısı ve
sı vı ge çi şi nin önü ne ge çil mek te dir

Kla sik dü bel le me sis tem le ri nin ak si ne da ha az yer kap la dı ğın dan
çak ma dü bel kul la nı mı nak li ye ma li ye ti, çe lik çi vi le me sis te mi kul -
la nıl dı ğın dan yük sek tu tun ma mu ka ve me ti, uy gu la ma sü re si nin
kı sal ma sın dan do la yı da ma li yet ta sar ru fu ve gü rül tü de ğer le ri nin
azal ma sı şek lin de kul la nı cı ya ge ri dön mek te dir.

Al for Plas tik 
AL FOR Plas tik 2007 yı lın da ku rul muş, fark lı iş kol la rı nın ih ti yaç la -
rı na uy gun ge liş tir di ği yar dım cı ve ta mam la yı cı ürün le rin ima la tı -
nı ya pan bir fir ma dır. Bu ürün le rin kul la nıl dı ğı iş kol la rın da imal
edi len son ürün le re ar tı de ğer ve fark lı lık kat ma yı, sü rek li ka li te
pren si biy le kul la nı cı mem nu ni ye ti ni ön ce lik le önem se yen, hiz met
ver di ği fir ma lar için çö züm or ta ğı ol ma yı he def le yen Al for Plas -
tik, özel lik le ısı ya lı tım sek tö rün de ih ti yaç du yu lan ak se su ar la rın
ge liş ti ril me sin de ısı ya lı tım ko nu sun da özel lik le pa ket ürün le ri sa -
tan fir ma lar için ak se su ar te da ri ği ya pan önem li bir oyun cu ol -
muş tur. Al for’u ay rı ca lık lı kı lan özel lik le eks trüz yon ile pro fil gru -
bu (fu ga, dam la lık, de niz lik, kö şe pro fi li vb.) ve en jek si yon ile me -
ka nik bağ lan tı (ısı ya lı tım dü bel le ri) ele man la rı nı üre te bil me ye te -
ne ği ne sa hip ol ma sı dır.

A





Proje Adı : Serdivan FATİH Koleji / Sakarya

Ana Yüklenici : İnelsan Müh. İnş. Elektrik Taah. Tic. Ltd. Şti. 

Alt Yüklenici (Yalıtım) : MYD Mim. Yalıtım İnş. Yapı Kimyasalları Tic. 

ve San. Ltd. Şti.

Taban Alanı : 8.380 m2

Bodrum Yüksekliği : 8,80 m.

Binanın Yüksekliği : 12,50 m. 

Uygulama : Temel Zemin–B.A.Perde–Döşeme-Teras

Su Yalıtımı.

Metraj : 14.350 m2

Kullanılan Malzeme : POLYFIN AG  O.C.-Plan 1015 ECB Geomembran

(1.5 mm, donatısız, sinyal tabakalı)    

y gu la ma
İş ve ren ce düz gün mas tar la na rak dö kü len gro be ton ve

B.A.per de le re, 300 gr/m2 geo teks til ke çe se ril di. Üze ri ne;

1.50 mm. ka lın lık ta, sin yal ta ba ka lı,  2,10x20m ru lo ebat lı, O.C.-Plan

1015 Eti len Co po li mer Bi tüm (ECB) su ya lı tım geo mem bra nı ser best

ola rak se ril di. Di ğer ru lo nun ilk açı lan ru lo ya yak la şık 10 cm bin di ril -

me si için, bi ni ye rin den Le is ter Twinny S oto ma tik ısı kay nak ma ki ne -

si ile çift sı ra kay nak ya pıl dık tan son ra, geo mem bran bir le şim kay nak -

la rı 2 bar 2 da ki ka ba sınç lı ha va ile test edil di. Sin yal ta ba ka sı üze rin -

de gör sel test ler ya pıl dı. Te mel ze mi nin de test ler ya pıl dık tan son ra

ECB geo mem bran üze ri ne 5 cm ka lın lık ta ya lı tım ko ru ma şa pı, per de

su ya lı tı mı ima lat la rı ta mam lan dık tan son ra, O.C.-Plan 1015 ECB su ya -

lı tım geo mem bra nı üze ri ne ko ru ma ve ısı ya lı tı mı amaç lı;  5 cm ka lın -

lık ta, düz yü zey li ve ke nar lı, 150 kpa bas ma da ya nım lı, 60x120 cm

ebat lı İzo cam Fo am bo ard 1500 30 DL XPS ısı ya lı tım lev ha la rı ECB

(Eti len Co po li mer Bi tüm) geo mem bra na 6cm. bo yun da, bu til ya pış -

kan lı, plas tik, tes pit as kı pim le ri ile dö şen di.

Üze ri ne ko ru ma amaç lı ka bar cık lı Del ta NB HDPE lev ha la rı yu ka rı dan

aşa ğı ya doğ ru açı la rak, bi ni le rin de min. 3 adet ka bar cık bin di re rek, ısı

ya lı tım lev ha la rı mon ta jın da kul la nı lan plas tik as kı pim le ri ne ge çi ri le -

rek ve dol gu sı ra sın da su ve ısı ya lı tım kat man la rı na yük bin me me si

için etap lar ha lin de ya pı la cak ECB geo mem bran la rın üst ko tun dan

B.A. per de ye özel çi vi ler ile ası la rak dö şen di. Su bas man ko tu na ka dar

B.A. ima lat lar ta mam lan dık tan son ra geo mam bran uç la rı alü min yum

bas kı pro fi li ve PU mas tik ile ya pı ya sız dır maz şe kil de me ka nik ola rak

ki lit len di.

U

Mert Aydemir
MYD Mim. Yalıtım İnş. Yapı

Kimyasalları Tic.
ve San. Ltd. Şti. Serdivan Fatih Koleji
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AP Böl ge Kal kın ma İda re si ile İYEM “İzo cam Ya lı tım Eği tim Mer -
ke zi” ara sın da ya pı lan pro to kol doğ rul tu sun da GAP Böl ge si'nde ki
uy gu la yı cı ku rum la rın ku rum sal ka pa si te si nin ge liş ti ril me si ama -

cıy la 9 fark lı il den pro fes yo nel le rin ka tıl dı ğı ya lı tım eği tim le ri nin üçün cü sü
24-27 Ha zi ran 2013 ta rih le rin de Har ran Üni ver si te si Os man bey Kam pü sü
Şan lı ur fa’da ger çek leş ti ril di.

Ye ni le ne bi lir ener ji kay nak la rın dan üre tim ve kul la nı mın yay gın laş tı rıl ma sı,
“Eko no mik Kal kın ma nın Ger çek leş ti ril me si” baş lık lı ge liş me ek se ni al tın da
yer alan ey lem ler den bi ri ola rak GAP Ey lem Pla nı’nda yer alı yor. Bu “ey lem”
kap sa mın da, ilk ola rak GAP BKİ (Böl ge Kal kın ma İda re si) ta ra fın dan Bir leş -
miş Mil let ler Kal kın ma Prog ra mı (UNDP) ile iş bir li ği içe ri sin de “Gü ney do ğu Ana do lu Böl ge si’nde Ye ni le ne bi lir Ener ji Kay nak la rı nın Kul -
la nı mı nın ve Ener ji Ve rim li li ği nin Art tı rıl ma sı” ko nu lu bir pro je ge liş ti ril di. İlk ola rak İs tan bul’a ger çek leş ti ri len zi ya ret le 9 il den gö rev li
pro fes yo nel le re ya lı tı mın an la tıl dı ğı pro je nin ikin ci aya ğı Şan lı ur fa’da ger çek leş ti ril miş ti. Gü ney do ğu Ana do lu Böl ge si’nde Ye ni le ne bi lir
Ener ji Kay nak la rı nın Kul la nı mı ve Ener ji Ve rim li li ği nin Art tı rıl ma sı eği tim le ri nin ikin ci aşa ma sı nın ko nu su nu “Ses Ya lı tı mı” oluş tur muş -
tu. 21–23 Mart ta rih le rin de ger çek leş ti ri len eği tim de te mel ses bil gi le ri, doğ ru ses ya lı tı mı na sıl ya pıl ma lı, ses ya lı tı mın da kul la nı lan ürün -
ler, ses ya lı tı mı nın ka zanç la rı gi bi ko nu lar İYEM’in Öğ re tim Gö rev li le ri ve İzo cam’ın de ne yim li tek nik kad ro su ta ra fın dan GAP böl ge il -
le rin de ka mu da ça lı şan pro fes yo nel le re ak ta rıl mış tı. 

Gü ney do ğu Ana do lu Böl ge si’nde Ye ni le ne bi lir Ener ji Kay nak la rı nın Kul la nı mı ve Ener ji Ve rim li li ği nin Art tı rıl ma sı ko nu sun da ki Şan lı ur -
fa’da ger çek leş ti ri len eği tim le rin üçün cü aşa ma sı nın ko nu su nu ise "Ya pı lar da Ener ji Ve rim li li ği (EV-A) ve Bi na lar da Isı Ya lı tım Ku ral la -
rı (TS-825)" oluş tur du. Eği tim de ener ji ve rim li li ği, ener ji ve rim li li ği yö net me lik le ri, ener ji nin et kin kul la nı la bil me si için ön lem ler, ener ji
yö ne tim sis te mi, ener ji ve rim li li ği per for mans gös ter ge le ri, ener ji ta sar ru fu etü dü, (ener ji au di ti), ener ji eko no mi si, Bi na lar da Ener ji
Per for mans Yö net me li ği, TS 825 Bi na lar da Isı Ya lı tım Ku ral la rı, Ya lı tım ve Uy gu la ma la rı ile Pa sif Ev ler ko nu la rı İYEM’in Öğ re tim Gö -
rev li le ri ve İzo cam’ın de ne yim li tek nik kad ro su ta ra fın dan GAP Böl ge İl le rin de gö rev li ka mu da ça lı şan pro fes yo nel le re ak ta rıl dı. 
2009 yı lı nın son çey re ğin de baş la yan pro je kap sa mın da ön ce lik le “Ye ni le ne bi lir Ener ji ve Ener ji Ve rim li li ği” ko nu sun da stra te jik yol
ha ri ta sı ha zır lan dı ve bir ey lem pla nı oluş tu rul du. Ey lem pla nın da GAP il le rin de ki ku rum la rın ka pa si te le ri nin ge liş ti ril me si, bi linç ar -
tır ma fa ali yet le ri ve pi lot pro je ler va sı ta sıy la ha ya ta ge çi ril me si ön gö rü lü yor. Ka tı lım cı bir sü reç çer çe ve sin de be lir le nen pi lot pro -
je ler den bi ri de “Ka mu Bi na la rı nın Ener ji Ve rim li li ği Açı sın dan İyi leş ti ril me si” ola rak be lir len di. Bu doğ rul tu da plan la nan fa ali yet ler
kap sa mın da ka mu da gö rev ya pan mi mar ve mü hen dis le rin ener ji ve rim li li ği ve ya lı tım ala nın da bil gi ve tec rü be le ri nin ar tı rıl ma sı
için; ısı ya lı tı mı, ses ya lı tı mı, yan gın gü ven li ği ve yö net me lik le ri içe ren bir di zi eği tim ler plan lan dı. Eği tim le re di ğer GAP böl ge il le -
rin de de de vam edi le cek.  

G
İzocam, 9 İlden Profesyonellere Yalıtımı Anlattı 
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lus la ra ra sı mar ka de ğer len dir me şir ke ti Brand Fi nan ce 7. kez "Tür ki ye'nin En De ğer li
Mar ka lar" lis te si ni ya yım la dı. 2012 ve ri le ri ile ha zır la nan lis te ye gö re 100 mar ka nın top -
la mı 31 mil yar 240 mil yon do lar de ğe rin de ol du. İzo cam da “Tür ki ye’nin En De ğer li” ilk

100 Mar ka sı ara sın da yer al dı. Araş tır ma ya gö re İzo cam’ın 2012 yı lın da 16 mil yon do lar de ğe rin de olan mar ka de ğe ri 2013 yı lın da
19 mil yon do la ra yük sel di. 100 mar ka nın yer al dı ğı lis te ye İzo cam 91. sı ra da gir di.

Araş tır ma so nuç la rı ulus la ra ra sı kre di de re ce len dir me ku ru luş la rı pa ra le lin de, ül ke ris ki nin bir ön ce ki yı la gö re da ha dü şük he sap -
lan ma sı nın, mar ka de ğe ri üze rin de ne ga tif et ki si olan is kon to ora nı nın Türk mar ka la rı le hi ne et ki le di ği ni or ta ya ko yu yor. Son 7 yıl
içe ri sin de ilk yüz mar ka nın top lam de ğe ri 25-35 mil yar do lar ban dı içe ri sin de sey re di yor. Bu yıl lis te ye 11 ye ni mar ka da hil olur ken,
ge çen yıl yer alan 89 mar ka nın 71'i de ğer ka zan dı ve 18 mar ka ise de ğer kay bı na uğ ra dı.

U

İzocam “Türkiye’nin En Değerli Markaları”
Listesi’nde Yer Aldı



a pı kim ya sal la rı sek tö rü nün li der mar ka sı Ka le kim,

sek tö re ka zan dır dı ğı ye ni lik çi ürün ler le, tü ke ti ci le re

ve sek tör pro fes yo nel le ri ne her alan da çö züm ler sun -

ma ya de vam edi yor. Yer li ham mad de kay nak la rı nı yer li tek no -

lo ji ve tek nik bil gi ile bu luş tu ra rak, su ya lı tı mı ve ener ji ta sar -

ruf mal ze me si Elas ti co ol’u üre ten Ka le kim, sek tör de ilk le ri ger -

çek leş tir di ği ye ni ürü nü ile elek trik fa tu ra be de li ni de azal tı yor.

Zor lu ik lim ko şul la rın da uzun yıl lar bo yun ca ilk günkü per for -

man sın dan hiç bir şey kay bet me yen Elas ti co ol, 10 yıl Ka le kim

ga ran ti siy le su nu lu yor. Çok ge niş bir uy gu la ma ala nı bu lu nan

Elas ti co ol; be ton, sı va, çi men to lev ha, gal va niz, çin ko, alü min -

yum, PVC, pol yes ter, ah şap kap lı düz

ve ya eğim li ça tı lar, bi na -

la rın dış cep he le ri, taş,

tuğ la, ki re mit, de ko ra tif

kap la ma lar, es ki bi tüm,

bi tüm lü mem bran ya da

as falt kap lı yü zey ler ile

sprey po li üre tan kö pük

üze rin de su ya lı tım mal -

ze me si ola rak kul la nı lı yor.

Ak ri lik dis per si yon esas lı,

kul la nı ma ha zır, yük sek

elas ti ki ye te sa hip, rad yal

ısı ener ji si ni  yan sı ta rak ta -

sar ruf sağ la yan, su ge çir -

mez sı vı plas tik kap la ma  mal ze -

me si  Elas ti co ol, ya pı la ra su ya lı tı mı, ener ji ta sar ru fu, eko no -

mik ve sür dü rü le bi lir lik özel lik le ri ni ka zan dı rı yor. Su ya lı tı mıy -

la be to nu ko ru ya rak ko roz yo nu ön le di ği için dep re me kar şı

kal kan gö re vi gö ren Elas ti co ol, bi na la rın da ha uzun ömür lü ol -

ma sı nı sağ lı yor. Ko lay ve

dü şük ma li yet li uy gu la -

ma im ka nıy la bir lik te de -

ko ra tif  gö rü nüm ka zan -

dır dı ğı ya şam alan la rın da

kon for ve hij yen su nu -

yor. 

Yüz de 22 Da ha Az Elek -

trik Tü ke ti mi 

Elas ti co ol, yük sek yan s›t -

ma ve ›fl› ma gü cüy le dü -

flük yü zey s› cak l› €› sa€ la -

ya rak da ha az ›s› nan ya p› la r›n so €ut ma sis te min de kul la n› lan

elek trik ma li ye ti ni dü flü rü yor. Böy le ce yüz de 22 da ha az elek -

trik tü ke ti miy le ta sar ruf sa€ l› yor. Ye ni le me ma li ye tin den de

yüz de 33 ora n›n da ta sar ruf sa€ la yan Elas ti co ol, dü flük ku ru -

lum ve ifl çi lik ma li yet le ri nin ya n› s› ra, uzun ömür lü da ya n›k l›

uy gu la ma ve tüm ya flam dön gü sü bo yun ca çev re ye du yar l›

özel lik le riy le öne ç› k› yor. 

Ka le kim’den Ze min de ‹d di a l› Çö züm: Tec ni ca
Ya p› kim ya sal la r› sek tö rün de en iyi ürün, en iyi çö züm ve en iyi

uy gu la ma y› su nan Ka le kim, ay n› id di as› n› ze min de Tec ni ca ile

sür dü rü yor. Ürün ka li te si ve uzun y›l lar ko ru du €u per for man s›

ile s› n›r s›z se çe nek ler su nan Tec ni ca, bü tün sel ze min sis te mi

çö züm le ri nin ye ni ad› ola rak pa zar da ye ri ni al› yor. Ya p› sek tö -

rün de 40. y› l› n› kut la yan Ka le kim’in kök lü Ar-Ge tec rü be si ile

üre ti len Tec ni ca, ze min sis tem le ri ne ge tir di €i ye ni lik ler le; ya -

ra t› c›, eko no mik, es te tik, gü ven li ve uzun ömür lü uy gu la ma lar

su nu yor. Ka le kim’in Ar-Ge bil gi bi ri ki miy le ge lifl ti re rek, Al man

ve ‹tal yan tek no lo ji le riy le des tek le di €i Tec ni ca Ze min Sis tem -

le ri; çev re ye du yar l› l› €›n dan

as la ödün ver me yen ürün

ai le siy le, üre tim ve ya flam

alan la r›n da sür dü rü le bi lir li -

€e kat k› da bu lu nu yor. Çok

ge nifl bir kul la n›m ala n› olan

Tec ni ca; Yük sek kim ya sal

ve me ka nik da ya n›m ge rek -

ti ren üre tim alan la r›, lo jis tik

de po la ma alan la r›, g› da ve

ilaç üre tim alan la r›, kat l›

oto park lar, ge nel üre tim

alan la r›, ti ca ri ya p› lar, ofis -

ler ve d›fl me kan ak ti vi te

alan la r›n da es te tik, uzun

ömür lü ve h›z l› çö züm ler

üre ti yor. Sek tö re ka zan d›r -

d› €› ye ni lik ler le ilk le re im za

atan Ka le kim, Tec ni ca Ze -

min Sis tem le ri ile bir lik te

sun du €u pro fes yo nel tek nik

des tek ve ser vis hiz met le -

riy le de her afla ma da mü -

kem mel li €i he def li yor.

Y

Elasticool ile Binalar Koruma
Altında
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008 yı lın da 20.000 ton yıl lık üre tim ka pa si te ile üre ti me baş la yan İzo ber’in, 2012
yı lın da ka pa si te si ni 60.000 to na çı kar ta rak Tür ki ye’nin en bü yük iki taş yü nü üre -
ti ci sin den bi ri ko nu mu na yük sel diğini belirten İzober Genel Müdürü Harun

Hasyüncü: “Kay se ri Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si’nde ki 30.000 m2’si ka pa lı ol mak üze re top -
lam 80.000 m2 alan üze rin de fa ali yet le ri ni yü rü ten İzo ber, Azer bay can, Irak, Gür cis tan,
Tu nus, Türk me nis tan ve İs ra il baş ta ol mak üze re top lam da 15 ül ke ye ih ra cat ger çek leş tir -
mek te dir. Ürün le ri mi zin ha fif ve nav lun be del le ri nin çok yük sek ol ma sı na rağ men %12’lik
kıs mı ih raç edil mek te dir. Ye ni üre ti mi ne baş la dı ğı mız va kum lu-am ba laj lı ürün ler sa ye sin de
nav lun ma li yet le ri ni da ha da aşa ğı ya çe ke rek ih ra cat ora nı nı ve ih raç edi len ül ke sa yı sı nı
ar tı ra ca ğız” dedi. 

Hasyüncü: “İzo ber 2012 yı lın da  %42 bü yü müş tür, 2013 yı lın da ise bir ön ce ki yı la oran la %
45-50 ora nın da  bü yü me yi he def le mek te dir. Re ka be tin hız la art tı ğı ya lı tım sek tö rün de sa -
bit ma li yet le rin azal tıl ma sı ve kar lı lı ğın ko ru na bil me si adı na sü rek li üre ti mi mi zi ve ci ro mu -
zu ar tır ma yö nün de ça lı şı yo ruz. Sek tör de 2007 yı lın dan bu ya na fa ali yet gös te ren İzo ber, bu gün gel di ği ko num iti ba ri ile mi ne ral taş yü -
nü man to lama sek tö rün de üret ti ği 6 fark lı mar ka ile li der ko nu ma gel miş tir. Ay nı za man da sand viç pa nel sek tö rü nün mi ne ral taş yü nü
ih ti ya cı nın bü yük bir kıs mı nın te da ri ği ni sağ la yan fir ma mı zın önü müz de ki yıl he de fi, sek tö rün de üre tim, sa tış,  ürün ga mı, pa zar pa yı, ka -
li te ve müş te ri mem nu ni ye ti açı sın dan li der ko nu ma yük sel mek tir.  

İzo ber, sek tö rün de ilk ve tek ola rak OH SAS 18001 İş çi Sağ lı ğı ve Gü ven li ği, 14001 Çev re Yö net me li ği, 9001 Ka li te Yö ne tim Sis te mi, 50001
Ener ji Ve rim li li ği Bel ge si, TSE EN 13162 stan dar dı ve CE EN 13162 stan dart la rı nın hep si ne bir den sa hip tek fir ma dır. İzo ber,  bu bel ge le rin
ya nın da Ma rin sek tö rün de Ri na LLOYD’s bel ge stan dart la rın da üre tim yap mak ta olup yi ne ken di bün ye sin de TÜR KAK’tan 12 de ney stan -
dar dın da ak re di te ol muş la bo ra tu va ra sa hip Tür ki ye’nin ilk ve tek fir ma sı dır. Taş yü nü üre ti mi nin ya nı sı ra ih ti ya cı olan ba zalt ta şı nın ma -
den iş let me ci li ği ni ken di si ya pan, üre tim es na sın da ih ti yaç du yu lan ba ka lit bağ la yı cı yı, yi ne ih ti yaç duy du ğu ok si je ni ken di si üre ten, bun -
la rın ya nı sı ra fab ri ka da ki bü tün ka tı ve sı vı atık la rı bir leş ti re rek bi ri ket üre tip bu nu tek rar ham mad de ola rak kul la nan, Tür ki ye’de de ğil
dün ya da çev rey le ba rı şık, sa yı lı en teg re mi ne ral taş yü nü üre tim te sis le rin den bi ri ko nu mun da dır. İzo ber, ken di ta sar la dı ğı ve ge liş tir di ği
ma ki ne sa ye sin de yo ğun luk la rı fark lı üç ay rı kat ma nı bir lev ha üze rin de bir ara ya ge ti rip, bu nun Fay da lı Mo del ve Pa ten ti ne sa hip olan
dün ya da ki tek üre ti ci fir ma dır.Kı sa sü re de bir çok ba şa rı ya im za atan fir ma mız, önü müz de ki dö nem de TÜ Bİ TAK ve KOS GEB’den al dı ğı
iki ay rı des tek pro je le ri sa ye sin de araç sek tö rün de kul la nı lan mik ro ni ze taş yü nü  ve top rak sız ta rım sek tö rün de kul la nı lan or ga nik mi ne -
ral fi ber üre ti mi ni ger çek leş ti re rek sek tö rün de yi ne ilk le ri yap ma ya de vam ede cek tir.  Tür ki ye, kul lan dı ğı ener ji nin %73’ünü it hal et mek -
te dir. Top lam ener ji nin %35’i ise ya şam ala nı ısıt ma ve so ğut ma sın da kul la nıl mak ta dır. Ül ke miz de ki ko nut la rın %85’in de ma ale sef ya lı -
tım bu lun ma mak ta dır. Bi na la rı mız da ya lı tım ya pı la rak kul la nı lan ener ji nin %50’si ni ta sar ruf ede bi li riz. İzo ber’in üret ti ği ürün ler da ha sık
kul la nıl dık ça, doğ ru ya lı tım, ai le le rin büt çe si ne ve ül ke eko no mi si ne da ha bü yük kat kı lar sağ la ya rak dış ti ca ret açı ğın da yak la şık 7-8  mil -
yar do lar gi bi cid di bir ta sar ruf ora nı ya ka la ya cak tır” şeklinde konuştu. 

2
Beşler-İzober, Ar-Ge Çalışmalarıyla Dikkat Çekiyor

r ta Do ğu Tek nik Üni ver si te si Sü rek li Eği tim Mer ke zi (OD TÜ-SEM) ve Dal san Al çı San. A.Ş. iş -
bir li ği ile Ku ru Du var Sis tem le ri Aka de mi si (KDSA) ya pı mal ze me le ri için Tür ki ye’de bir ilk
olan e-öğ re nim ta ban lı ser ti fi ka prog ra mı 2013 yı lın da fa ali ye ti ne baş la dı. Ku ru Du var Sis -

tem le ri Aka de mi si prog ra mı nı ba şa rı ile ta mam la yan kur si yer ler, ka ri yer le rin de önem li bir yer ala cak ser ti fi ka ile, bu alan lar da hiz -
met gös te ren fir ma lar da ko nu su na ha kim, uz man ki şi ler ola rak ken di le ri ne iş fır sat la rı sağ la ya bi le cek ler. Ku ru Du var Sis tem le ri Ta -
sa rım ve De ne tim Ser ti fi ka Prog ra mı ile ge liş me le ri ya kın dan ta kip eden ve de ği şik lik le ri uy gu la ma ya dök me de ni te lik li, ay nı za -
man da de ne tim ek sik li ği ni gi de re cek ele man la rın ye tiş me si he def le ni yor. Hem iç me kan hem de dış cep he de ku ru du var mal ze me -
le ri nin uy gu la ma ve de ne ti min de dik kat edil me si ge re ken esas la rın ak ta rıl ma sı ile bu ko nu lar da de ne tim yet ki si ne sa hip ki şi le rin
ye tiş ti ril me si ya pı sek tö rü ne önem li bir kat ma de ğer sağ la ya cak. İn şa at mü hen dis li ği, mi mar lık ve iç mi mar lık bö lü mün de oku yan
öğ ren ci ler ve bu bö lüm me zun la rı, bir ta raf tan ku ru du var la il gi li her şe yi öğ re ne rek ge le ce ğe ya tı rım ya pa cak, bir ta raf tan ba şa rı
ödü lü ka zan ma şan sı da ya ka la ya cak. Ye ni dö nem ka yıt la rı için son baş vu ru ta ri hi 4 Ka sım 2013 olup ders le rin baş la ma ta ri hi 11 Ka -
sım 2013. OD TÜ-SEM ve Dal san Al çı’nın sun du ğu bu önem li eği tim prog ra mı KDSA ile il gi li prog ram içe ri ği, prog ram akı şı, baş vu ru
ko şul la rı ko nu la rın da da ha de tay lı bil gi al mak için www.kdsa.com.tr ad re si ni zi ya ret ede bi lir si niz.

O

ODTÜ-SEM’den Yapı Sektöründe Bir İlk:
Kuru Duvar Sistemleri Akademisi



Faruk Bilal
İnş. Müh.

Himerpa A.Ş.

Elektrik Tesisatlarında
Pasif Yangın Güvenliği

lek trik ener ji si za ma na bağ lı ola rak ısı oluş tur mak ta dır.
Her han gi bir ne den le (aşı rı yük, kı sa dev re) ısı gi de rek ar -
tar sa ilet ken le rin bir bir le ri ne değ me si ni ön le mek ama cıy -

la kul la nı lan izolasyonlar ısın mak ta ve ya nı cı gaz lar çı kar ma ya
baş la ya rak özel li ği ni kay be dip kı sa dev re ya pa rak,  ark ile kı vıl cım
oluş mak ta dır. Ya nı cı gaz la rın tu tuş ma sı ile elek trik yan gı nı mey da -
na gel mek te dir. Yan gı na mü da ha le eden ki şi nin en bü yük si la hı su -
dur ve su da elek tri ği ile tir. Elek trik yan gın la rı na ku ru kim ye vi toz -
lu sön dü rü cü ler le mü da ha le ya pıl ma lı dır. Sön dür me CO2 , ha lo kar -
bon ve ku ru kim ye vi toz ile ya pıl ma lı dır. Kim ye vi to zun ok si je nin
kes me boğ ma, so ğut ma, zin cir le me yan ma ola yı nı ön le me ve ya -
nı cı mad de yi bir ör tü gi bi ka pat ma özel li ği var dır. Kab lo lar ko nu -
sun da unu tul ma ma sı ge re ken bir hu sus da yal nız ca yan gın çık ma -
sı na ze min ha zır la ma dık la rı,
ay nı za man da yan gın
yayılmasında da önem li rol
oy na dık la rı dır.

Kab lo Ko ru nu mu 
Bir yan gın anın da bü tün per -
so nel tah li ye edi lin ce ye ka dar
be lir li elek trik sis tem le ri ve
ser vis le ri ça lı şır va zi yet te kal -
ma lı dır. Bu sis tem ler yan gın -
dan be lir li bir sü re için ko run -
ma lı dır. Bun lar: Elek trik le ça lı -
şan yan gın alarm la rı, acil ka -
çış yo lu ay dın lat ma sı, elek -
trik le ça lı şan sön dür me sis -
tem le ri, du man tah li ye ka nal
sis tem le ri, yük sek bi na lar da yan gın ser vis asan sö rü ener ji bes le -
me si, sprink ler sis te mi ne su ve ren ana bo ru lar.

Uy gun Elek trik Ka na lı: Bi na yan gın kom part ma nın dan di ğe ri ne
yan gın ya yı lı mı nı ön le me li, ka çış yol la rı nı ko ru ma ya yar dım et me -
li, ana ser vis şaf tıy la di ğer ser vis le rin ça lış ma sı nı sür dür me si ni
sağ la ma lı, ya nan kab lo lar dan çı kan tok sik du man ve bu har içe ren
kıs mi böl ge ler de za ra rı azalt ma lı dır. 

Di zayn da Göz Önü ne Alın ma sı Ge re ken Nok ta lar: Ge rek li
yan gın gü ven li ği ih ti ya cı , kab lo ka na lı nın dış yan gı na, iç yan gı na
ve ya iki si ne bir den  ma ruz ka la ca ğı yer ler. Kabloyu Taşıyan
Kanallar: Bu kanalların Yangın Yönetmeliğine göre dizayn edilmesi
önemlidir. Taşıyıcı Yapı: ka na lın bağ lan dı ğı ya pı ve bağ lan tı ele ma -
nı, du var ve dö şe me ge çiş le ri, ka na lın akus tik ve ısıl gi bi di ğer ih ti -
yaç la rı, göz önüne alınmalıdır.

Yan gın lar,  dış yan gın ve iç yan gın ola rak iki ye ay rı lır. Ka nal se lü -
lo zik bir dış yan gı na ma ruz sa kab lo ce ke tin de ki sı cak lık ar tı şı
120°C’ı aş ma ma lı ve kab lo lar fonk si yo nu nu sür dür me li dir. İç yan -
gın da ise se lü lo zik yan gın ka na lın için de ge li şir se sta bi li te, bü tün -
lük, ya lı tım sağ la ma sı dır. Fi ber op tik kab lo lar da ha dü şük bo zul ma
sı cak lık la rı na sa hip ol du ğun dan stan dart kab lo la ra gö re ya pı lan
ön lem ler den da ha güç lü ön lem ler alın ma sı nı ge rek tir mek te dir. Ka -
nal lar da ki nor mal kab lo la rın ısı yı ilet ken li ği de bir baş ka de za van -
taj lı yön dür.

Kab lo la rın du var ve dö şe me ge çiş le rin de te kil kab lo mu, kab lo yı ğı -
nı mı, kab lo ta va sı mı, kab lo la rın geç ti ği plas tik bo ru ve ka nal lar mı
gi bi so ru la rın ya nın da kab lo la rın bo yut la rı da önem li dir. Bu ge çiş ler -

de yan gın har cı, yan gın yas tık la rı,
in tu me sen ma cun lar, (sıcaklıkla
genleşip boşluğu dolduran) taş -
yün lü ab la tif kap la ma lar, (yüksek
sıcaklık karşısında yavaş yavaş
bozularak yangına dayanıklılık
gösteren) es nek yan gın tuğ la sı kul -
la nıl mak ta dır. Elek trik ka nal la rın da
ise taş yü nü ve kal si yum si li kat ve -
ya al çı lev ha lar dan oluş tu ru la bi lir.
Bu ka nal lar da ki ha va lan dır ma ve
ba kım ka pak la rı için de özel çö -
züm ler uy gu lan ma lı dır. Di renç sü -
re si bi lin me li, ay rı ca yan gın lev ha -
la rı nı de len elek trik pi riz le ri için
üre til miş özel in tu me sen ele man -
lar kul la nıl ma lı dır.

Yö net me li ği miz den İl gi li Mad de ler
Yan gın böl me le rin den ge çiş ler mad de 69’un bi rin ci ben din de: “Bü -
tün bi na ve ya pı lar da elek trik te si sa tı nın bir yan gın böl me sin den
di ğer bir yan gın böl me si ne ya tay ve dü şey ge çiş le rin de yan gın ve -
ya du ma nın ve ya hut her iki si nin bir den ge çi şi ni en gel le mek üze re,
bü tün açık lık la rın yan gın dur du ru cu harç, yas tık, pa nel ve ben ze ri
mal ze me ler le ka pa tıl ma sı ge re kir. 

Tüm yan gın kon trol pa nel le ri ve tek rar la yı cı pa nel le re ener ji sağ -
la yan bes le me kab lo la rı, yan gı na kar şı en az 60 da ki ka da ya na bi -
le cek özel lik te ola cak lar dır. Ka de me li tah li ye uy gu la nan bi na lar da
ol du ğu gi bi özel du rum lar da, yan gı na da ha uzun sü re da ya na bi le -
cek kab lo lar ge rek li gö rü le bi lir. (m.83d) 

E
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Mer di ven yu va sı, asan sör ku yu su, yü rü yen mer di ven boş lu ğu, ya
da su, elek trik, ha va lan dır ma, ik lim len dir me, ha ber leş me gi bi te si sa -
tın için de yer al dı ğı te si sat ba ca la rı ve şaft lar at ri um sa yıl maz. (m.4)  

Yan gın kom par tı man du var ve dö şe me le ri nin yan gı na en az di renç
sü re le ri ne Ek-3/B'de yer ve ril miş tir. İki ve ya da ha çok bi na ta ra fın -
dan or tak kul la nı lan du var lar, ka zan da ire si, oto park, ana elek trik
da ğı tım oda la rı, ya pı için de ki tra fo mer kez le ri, or ta ge ri lim mer kez -
le ri, je ne ra tör gru bu oda la rı ve ben ze ri yan gın teh li ke si olan ka pa lı
alan la rın du var la rı ve dö şe me le ri kom par tı man du va rı özel li ğin de
olur. (m.24-1,2) 

Yan gın du var la rın da de lik ve boş luk bu lu na maz. Du var lar da ka pı ve
sa bit ışık pen ce re si gi bi boş luk lar dan ka çın mak müm kün de ğil ise,
bun la rın en az yan gın du va rı nın di ren ci nin ya rı sü re si ka dar yan gı -
na kar şı da ya nık lı ol ma sı ge re kir. Ka pı la rın ken di li ğin den ka pan ma -
sı ve du man sız dır maz özel lik te ol ma sı mec bu ri dir. Bu tür ya rı mu -
ka ve met li boş luk la rın çev re si her tür lü ya nı cı mad de den arın dı rı lır.
Su, elek trik, ısıt ma, ha va lan dır ma te si sa tı nın ve ben ze ri te si sa tın
yan gın du va rın dan geç me si hâ lin de, te si sat çev re si, açık lık kal ma -
ya cak şe kil de en az yan gın du va rı yan gın da ya nım sü re si ka dar,
yan gın ve du man ge çi şi ne kar şı ya lı tı lır. (m.25-2 ) 

Ka çış mer di ve ni yu va sı na ve yan gın gü ven lik ho lü ne elek trik ve me -
ka nik te si sat şaf tı ka pak la rı açı la maz. (m.41-9) 

Isıt ma, so ğut ma, ha ber leş me ve ile ti şim alı cı ve ve ri ci elek trik li ci -
haz la rı nın ça tı ara sı na yer leş ti ril me si ge rek ti ği tak dir de, elek trik li ci -

haz lar için, yan gı na da ya nık lı kab lo kul la nıl ma sı ve çe lik bo ru içe ri -
sin den ge çi ril me si gi bi, yan gı na kar şı ila ve ted bir ler alı na rak yet ki li
ki şi ler eliy le il gi li yö net me lik le re uy gun elek trik te si sa tı çe ki le bi lir.
(m.61-2) 

Asan sör ku yu su ve ma kina da ire si, yan gı na en az 60 da ki ka da ya -
nık lı ve ya nı cı ol ma yan mal ze me den ya pı lır. Ay nı ku yu için de 3'den
faz la asan sör ka bi ni dü zen le ne mez. 4 asan sör ka bi ni dü zen len di ği
tak dir de, iki şer li grup lar hâ lin de ara la rı yan gı na 60 da ki ka da ya nık lı
bir mal ze me ile ayı rı lır. (m.62-2,3) Bu asan sör le rin ka pı la rı, elek trik
te si sat ve kab lo la rı 2 sa at yan gı na kar şı da ya nık lı ola cak tır. (m.63-
5) Bi na lar da ku ru lan elek trik te si sa tı nın, ka çış yol la rı ay dın lat ma sı -
nın ve yan gın al gı la ma ve uya rı sis tem le ri nin, yan gın hâ lin de ve ya
her han gi bir acil hâl de, bi na da bu lu nan la ra za rar ver me ye cek, pa -
nik çık ma sı nı ön le ye cek, bi na nın em ni yet li bir şe kil de bo şal tıl ma sı nı
sağ la ya cak ve gü ven li bir or tam oluş tu ra cak şe kil de ta sar lan ma sı,
te sis edil me si ve ça lı şır du rum da tu tul ma sı ge re kir. (2) 

Her tür lü elek trik te si sa tı nın, ka çış yol la rı ay dın lat ma sı nın, acil du -
rum ay dın lat ma ve yön len dir me si nin ve yan gın al gı la ma ve uya rı
sis tem le ri nin, il gi li te si sat yö net me lik le ri ne ve stan dart la rı na uy -
gun ola rak ta sar lan ma sı ve te sis edil me si şart tır. (m.67-1,2)

So nuç
Ül ke miz de çı kan yan gın la rın % 20’si elek trik kay nak lı yan gın lar dır.
Bu tip yan gın lar için de pa sif yan gın gü ven li ği ön lem le rin den fay -
da la na lım ve yan gın ris ki mi zi en alt se vi ye de tu ta lım.
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RKÖY Ya l› t›m Kre di si kap sa m›n da Sa kar ya’da köy muh tar la r› n›n ve OR KÖY ‹l
Yö ne ti ci le ri nin ka t›l d› €› 30 ki fli ye ‹zo cam ta ra f›n dan Bi na lar da Ya l› t›m Uy gu la -
ma la r› e€i ti mi ve ril di. Or man Ge nel Mü dür lü €ü Or man ve Köy ‹lifl ki le ri Da ire si

Bafl kan l› €›’n›n Or man Köy le rin de Ener ji Ve rim li li €i nin ar t› r›l ma s› na yö ne lik ge lifl tir di €i
pi lot pro je kap sa m›n da Sa kar ya’da kul la n› ma su nu lan Ya l› t›m Kre di si ile or man köy le -
rin de bu lu nan ev ler ya l› t›m uy gu la ma la r› yap t› ra bi le cek ler. Bu kap sam da Sa kar ya ilin -
de ki or man köy le ri nin muh tar la r› n›n ve Or man Ge nel Mü dür lü €ü il yet ki li le ri nin ka t› l› -
m›y la ger çek le flen se mi ner de ya l› t›m mal ze me le ri, bi na lar da ya l› t›m uy gu la ma la r› ve
ener ji ta sar ru fu im kan la r› hak k›n da de tay l› bil gi len dir me ya p›l d›. 

O
İzocam, Orman Köylerinde Yal›t›m ve
Enerji Tasarrufu E€itimi Verdi

ürkiye’nin 1990’l› y›llar›n›, anlatan televizyon dizisi “Doksanlar”›n ›s› ve ses yal›t›m› ihtiyac›na
‹zocam destek oldu. Dizi çekimlerinin gerçeklefltirildi€i mekânlarda ihtiyaç duyulan ›s› ve ses
yal›t›m› için ‹zocam, 864 m2 Taflyünü Arabölme Levhas› (40 kg/m3 yo€unlu€unda 50 mm

kal›nl›€›nda sar› camtülü) sa€lad›. 1990’lar; ilk özel televizyonlar›n yay›na bafllad›€›, her yerde özel
radyolar›n dinlendi€i, neredeyse her mahallede pop y›ld›z› olmak isteyen gençlerin bulundu€u, cep
telefonuyla, bilgisayarla tan›fl›lan y›llar olarak an›l›yor. ATV’de yay›nlanan Doksanlar Dizisi de, moda,
giyim kuflam, müzik vb. neredeyse bütün sosyal, ekonomik ve kültürel hayat›n büyük bir dönüflüm
yaflad›€› dönemi iki aile ve onlar›n çocuklar› üzerinden anlat›yor.

T
‹zocam “Doksanlar” Dizisine Yal›t›m Ürünleriyle
Sponsor Oldu

haber



işe 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., po tan si -
yel pa zar lar da hız lı bü yü me stra te ji si kap sa mın da Hin dis tan pa za rı na da gir di. Düz cam ala -
nın da Av ru pa’nın 4’ün cü dün ya nın ise 6’ncı bü yük ku ru lu şu olan Trak ya Cam, Hin dis tan’ın
en bü yük cam üre ti ci le rin den Hin dust han Na tio nal Glass & In dus tri es Li mi ted (HNGIL) bün -

ye sin de yer alan düz cam üre ti ci si HNG Flo at Glass Li mi ted (HNGFL) şir ke ti ne %50 or tak ol du. 

Şi şe cam Yö ne tim Ku ru lu Baş kan Ve ki li ve Ge nel Mü dü rü Prof. Dr. Ah met Kır man, Hin dis tan’da ki im za
tö re nin de yap tı ğı açık la ma da, 2012 yı lı so nu iti ba riy le pi ya sa de ğe ri 1.1 mil yar do la rı, net sa tış ge li ri ise
700 mil yon do la rı bu lan Trak ya Cam’ın dün ya nın ön de ge len düz cam üre ti ci le ri ara sın da yer al dı ğı na
dik kat çe ke rek, şöy le ko nuş tu: “Güç lü mar ka la rı ve sun du ğu ye ni lik çi çö züm le riy le hız la bü yü yen glo -
bal bir düz cam şir ke ti ol ma viz yo nu doğ rul tu sun da Trak ya Cam, yük sek bü yü me po tan si ye li ne sa hip
ulus la ra ra sı pa zar la rı he def le mek te dir. Bu amaç la, Hin dis tan’da sek tö rün ön de ge len üre ti ci le rin den
HNGIL bün ye sin de yer alan düz cam üre ti ci si HNG Flo at Glass Li mi ted (HNGFL) şir ke ti ne eşit or tak ol duk. His se sa tın alım be de li ve
ser ma ye ar tı rı mı da hil top lam da 61 mil yon do lar lık bir ya tı rım la Av ru pa, Bal kan lar, Ku zey Af ri ka ve Rus ya’dan son ra Hin dis tan ile de
As ya pa za rı na adım at tık.” 

Trak ya Cam’ın hız la bü yü me ye de vam ede ce ği ni vur gu la yan Prof. Dr. Kır man, şun la rı kay det ti: “Trak ya Cam ola rak Al man ya’da en
üst seg ment ana sa na yi nin ter cih et ti ği en kap sü le cam te da rik çi si olan Ric hard Fritz GmbH Hol ding’in %100 his se si ni 31 Ma yıs 2013
ta ri hin de sa tın al mış tık. Al man ya, Slo vak ya ve Ma ca ris tan’da 4 fab ri ka sı bu lu nan ve dün ya nın ön de ge len oto mo tiv fir ma la rı na üre -
tim ya pan Ric hard Fritz’ten son ra şim di de Hin dis tan’da ye ni bir ya tı rı ma im za at tık.  Bu ye ni or tak lı ğı mız la Hin dis tan’da düz cam ve
oto cam üre ti mi ala nın da ye ni bü yü me pro je le ri ne yö ne lik de ğer len dir me ça lış ma la rı na baş la ya ca ğız.”

HNGIL Kı dem li Baş ka nı J. P. Ka se ra ise im za tö re nin de yap tı ğı açık la ma da, Trak ya Cam ile yap tık la rı or tak lı ğın HNGFL şir ke ti ne Hin dis -
tan’da düz cam ala nın da ki ye ni fır sat la rın ka pı la rı nı aça ca ğı nı be lir te rek, “Trak ya Cam gi bi güç lü bir ya ban cı or tak la yap tı ğı mız bu iş bir -
li ği, HNGFL’nin kat ma de ğer li ürün seg ment le rin de önü nü aça cak tek no lo ji le ri ge liş tir me si ne çok bü yük kat kı sağ la ya cak tır” de di.

5 Yıl dır Türk Ya pı sek tö rün de fa ali yet le ri ne ara lık sız de vam eden,  ça lış tı ğı ki şi
ve ku rum lar ca iş or tak lı ğı yıl lar ca sür dür me yi il ke edi nen Ter ra co, 7 Ha zi ran gü -
nü dü zen le di ği Bo ğaz Tek ne Tu ru ile top tan cı ve uy gu la yı cı ba yi le riy le bir ara -

ya gel di. Bir yan dan dün ya da eşi ben ze ri ol ma yan İs tan bul Bo ğa zı’nın  iki ya ka sın da ki
gü zel lik ler keş fe di lir ken, di ğer yan dan da Ter ra co ai le si ne ye ni ka tı lan ba yi ler bü tün
ekip  ile ta nış ma fır sa tı bul du lar.
Or ga ni zas yo na pa zar la ma ve İs tan bul sa tış eki biy le bir lik te ka tı lan Ter ra co Tür ki ye Ge -
nel Mü dü rü En gin Tan rı ver di bir lik, be ra ber lik ve etik ku ral lar pren si biy le, ba şa rı lı pro -
je le re im za at tık la rı nı ve bu ba şa rı nın gün geç tik çe da ha da bü yü ye ce ği ni be lirt ti. 

Ş

2

Trakya Cam Uluslararası Pazarlardaki
Yatırımlarına Devam Ediyor

Terraco, Bayileri ile Boğaz Turu Yaptı 

lt ya pı ve bi na içi te si sat bo ru la rı, PVC pro fil ve ya lı tım ol mak üze re 3 fark lı ürün ga -
mı nı üre te bi len dün ya da ki tek fir ma olan Pak pen A.Ş., For tu ne 500 Tür ki ye 2012
Araş tır ma sı’na gö re Tür ki ye’nin en bü yük 269. Sa na yi ku ru lu şu ol du. 2011 yı lın da

gö re 14 ba sa mak yük se len Pak pen, 11 yıl da 27 kat bü yü me gös te re rek top lam 413 mil yon TL
ci ro ya ulaş tı. Üre ti me 30.000 m2’lik alan da baş la yıp, bu gün 300.000 m2’lik en teg re te sis le -
riy le Kon ya Or ga ni ze Sa na yi Böl ge si’nin en bü yük ku ru lu şu olan Pak pen’in, For tu ne Tür ki ye
500 araş tır ma sın da ki bu yük se li şin den duy du ğu mem nu ni ye ti ni açık la yan Pak pen Yö ne tim Ku ru lu Baş ka nı Meh met Tu za,  “Her ge çen
yıl üre tim ka pa si te mi zi ar tı ra rak bü yü me he def le ri mi ze ulaş ma nın mut lu lu ğu nu ya şı yo ruz. Önü müz de ki yıl lar da da sağ lık lı bü yü me mi ze
de vam ede rek Tür ki ye’nin en bü yük sa na yi ku ru luş la rı lis te sin de ki tır ma nı şı mı za de vam ede ce ğiz” de di. 

A

Pakpen, Fortune Türkiye 500
Listesi’nde 269. Sıraya Yükseldi
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Su Yalıtımındaki Güvence:
Köster Deuxan 2K

ün ya’da ve Tür ki ye’de pek çok pres tij li pro je ye de -

ğer ka zan dı ran KÖS TER Deu xan 2K, ya pı la rın te -

mel le ri nin, per de du var la rı nın ve te ras la rı nın su

ya lı tım uy gu la ma la rın da kul la nıl mak ta dır. Sü rü le rek ve ya

özel ekip ma nı ile püs kür tü le rek uy gu la nan KÖS TER Deu -

xan 2K elas tik ve mü te ma di bir ya lı tım kat ma nı oluş tu ra rak

gü ven li su ya lı tı mı ya pı la bil me si ne im kan sağ lı yor, en zor

de tay lar da ve bağ lan tı nok ta la rın da da hi ko lay ve sü rat li

uy gu la ma ya pıl ma sı nı müm kün kı lı yor. Bu gü ne ka dar Tür ki -

ye’de 2.000.000 m2’yi aş kın uy gu la ma re fe ran sı na sa hip

olan KÖS TER Deu xan 2K, İZO DER ta ra fın dan dü zen le nen

or ga ni zas yon da ‘‘En İyi Su Ya lı tım lı Ya pı’’ ödü lü ile de ba -

şa rı sını, ka nıt lı yor.

DIN 18 195 stan dart la rı na uy gun lu ğu ile ka li te si tes cil le nen

ve top rak tan ge le bi le cek Ra don ga zı na kar şı ge çi rim siz li ği

ile in san sağ lı ğı nı ön plan da tu tan KÖS TER Deu xan 2K, ge -

liş miş özel lik le ri ile em sal le rin den ay rı lı yor. Al man ya’dan it -

hal edi len KÖS TER Deu xan 2K ürü nü, ek siz-yek pa re bir kat -

man oluş tur ma sı, ka lı cı elas ti ki ye ti, ge niş sı cak lık ara lık la rın -

da özel li ği ni ko ru ya bil me si ve et kin su ya lı tı mı özel lik le riy le

Tür ki ye’de ve dün ya da yıl lar dır gü ven le ter cih edi li yor.

D
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inamik Isı Yalıtım A.Ş. 22. Yılında, İzmir Kalkınma Ajansı’nın
Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri proje çağrısına
sunduğu Çatı Uygulamalı Güneş Santrali Projesi

desteklenmeye değer bulundu. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmayı ve
enerji üretim maliyetlerinin azalmasına katkıda bulunmayı hedefleyen
proje,  fosil kaynaklar yerine yenilenebilir kaynaklardan enerji
üreterek, elektrik üretmek üzere ithal edilen doğal gaz kullanımı
önemli miktarda düşürmeyi amaçlıyor. Bu hedeflere katkıda
bulunması için Dinamik Isı Yalıtım’ın Tire’de yer alan fabrikasının
çatısında fotovoltaik sistemler ile elektrik üretimi sağlanacak. Proje
kapsamında kullanılacak çatı uygulamalı güneş santralinin
(fotovoltaik sistemler-PV) gücü 499 kWh ve yıllık enerji üretim gücü 701.000 kWh olacak. Dinamik Isı Yalıtım’ın 2012 yılında 2.000.000 kWh
elektrik enerjisi tüketirken, PV ile elektrik üretimine geçildiğinde, doğalgaz kullanımının yaklaşık 70.000 m3 azalması bekleniyor.

Bu proje kapsamında kurulacak fotovoltaik sistemler, Dinamik Isı Yalıtım’ın PE ünitesinde kullanılacak ve bu üniteye enerji aktarılacak.
Santralin kurulması ile elektrik tutarından 250.000 TL/yıl tasarruf sağlanması ve firmanın üretim maliyetlerinin azaltılması sonucunda
rekabet avantajı elde etmesi hedefleniyor. Makro boyutta düşünüldüğünde ise, enerjide dışa bağımlığı bir nebze de olsa azaltarak İzmir ve
ülke ekonomisine katkı sağlanacak. Ayrıca, İzmir’in önemli enerji potansiyelinden yararlanarak hazırlanan proje, firmanın rekabet yeteneğini
arttırarak iş hacmini genişlemesine, istihdam, tedarikçi ve ihracat hacminin artmasına imkan tanıyacak. 

D
Dinamik Yalıtım, İZKA ile Yeni Bir Projeye İmza Attı
haber



Murat Belen 
CEO, İnş. Y.Müh

Kar Group

Doğru Su Yalıtımı
Hayat Sigortasıdır 

enel bir za afı mız var, so run la rı ve ne ya pıl ma sı ge rek -

ti ği ni ço ğun luk la doğ ru tes pit eden, ama iş ak si yon

pla nı na ve uy gu la ma ya ge lin ce ne ya zık ki ço ğu kez sı -

nıf ta ka lan bir top lu mun üye le ri yiz. Öy le ko nu lar var ki da ha

son ra te la fi si – za ma nın da yap mak tan da ha ma li yet li de ol sa –

müm kün ola bil mek te dir. Ba zı du rum lar da ise ila ve ma li ye ti gö -

ze al ma nı za rağ men, doğ ru za man ve aşa ma da sağ la na bi le cek

ka li te, per for mans ve gü ven li ği ya ka la ya maz sı nız.

Bu pay la şı mı mız da, özel lik le su ya lı tı mı nın ya pı nın da ya nık lı lı ğı

(dü ra bi li te si) üze rin de ki tar tı şıl maz et ki si nin te mel un sur la rı

ve ge liş tir me öne ri le ri üze rin de du ra ca ğız. Ama cı mız, okur la -

rın önem li bir bö lü mü nün iyi bil di ği ger çek le ri tek rar la mak de -

ğil; in şa at ve ya lı tım sek tör le rin de han gi ba sit, uy gu la na bi lir

ted bir ler, ak si yon lar ve iş bir lik le ri ile ya pı da ya nık lı lı ğı nın art tı -

rıl ma sı nın ve ko run ma sı nın sağ la na bi le ce ği ko nu sun da gö rüş

ve öne ri ler sun mak tır.

Ya zı mı zın ba şın da ki ‘top lum sal öze leş ti ri’nin ne de ni ise, ül ke -

mi zin ar tık bi li nen bir ger çe ği olan dep rem ol gu su nun ka rak te -

rin den kay nak lan mak ta dır. Za ma nı nı ve şid de ti ni ön ce den bi le -

me di ği miz bu do ğa ola yı na za yıf ya ka lan ma gi bi bir se çe ne ği -

miz, ne can ne de mal gü ven li ği açı sın dan, yok tur. Tek se çe ne -

ği miz, ola sı dep rem ya da dep rem le re kar şı, hem da ya nı mı

hem de da ya nık lı lı ğı yük sek ya pı lar la ha zır ol mak tır. O hal de

da ya nık lı lı ğın sağ lan ma sı ve ko run ma sı için “ol maz sa ol -

maz”la rın bi ri olan su ya lı tı mı nın, za ma nın da, doğ ru ve et kin

ola rak ya pıl ma sı ge re ği çok açık tır.

Ka bul ler
Bu kı sa pay la şım da, yu ka rı da açık la nan te mel ama cı mı za odak -

la na bil me miz için, ya pı da ya nı mı nın bi rin cil ol maz sa ol maz la rı -

nın ge re ği gi bi ya pıl mış ol du ğu nu ka bul et me miz ge re ki yor.

Bun lar, ya pı nın ye ri nin geo tek nik etüt le ri nin ya pıl dı ğı, doğ ru

pro je len di ril di ği, kul la nı lan mal ze me le rin ve ya pım yön tem le ri -

nin il gi li stan dart la ra ve mes lek eti ği ne uy gun ol du ğu, ya pım

sı ra sın da ge rek li de ne tim ve kon trol le rin ya pıl dı ğı var sa yım la -

rı dır.

Be lirt mek is te riz ki, en et kin ve ka li te li ya lı tım da hi, sa yı lan bu

te mel tek nik özel lik le ri ta şı ma yan bir ya pı nın da ya nık lı lı ğı na,

dep rem kar şı sın da ki di ren ci ne olum lu bir kat kı da bu lu na maz.

Sa de ce ya pı nın mev cut du ru mu nu ko ru ma sı na yar dım cı ola bi -

lir.

Ya lı tı mın Da ya nık lı lık Üze rin de ki Et ki le ri,
Ya şan mış Ör nek ler
1999 Mar ma ra dep re mi nin ar dın dan, üni ver si te le rin des te ği ile

İs tan bul Bü yük şe hir Be le di ye si Ha sar Tes pit Ko mis yo nu ta ra -

fın dan ya pı lan in ce le me ler de (~56,000 ko nut ve iş ye ri), ya pı -

lar da olu şan ha sar la rın ne den le ri ara sın da “Ko roz yon”  % 64

ile di ğer ne den le re gö re (ze min so run la rı, pro je ha ta la rı, mal -

ze me ek sik li ği vb.) açık ara ile bi rin ci sı ra da yer al mış tır. Ko roz -

yo nu te tik le yen ve iler le me si ne ne den olan et me nin ise ya pı -

nın ta şı yı cı sis te mi ne ula şan/sı zan su (di rekt su ve/ve ya nem)

ol du ğu bi li nen bir ger çek tir. O hal de söz ko nu su ya pı lar da ya

su ya lı tı mı yok tur ya da doğ ru ve et kin uy gu lan ma mış tır.

Ko roz yo nun Et ki le ri Hak kın da Kı sa Pay la şım
Ko roz yo nun ne ol du ğu bir çok uz ma nın tek nik ma ka le le rin den

ve ki tap la rın dan öğ re ni le bi lir. Biz kı sa ca, bu ol gu nun ya pı nın

ta şı ma gü cü nü ve bu nun so nu cu ola rak da ya nık lı lı ğı nı ve dep -

re me di re nim özel lik le ri ni ni çin olum suz et ki le di ği ni pay laş mak

is ti yo ruz:

• Be to nar me ya pı lar da ba sınç ge ril me le ri ni be to nun, çek me

ge ril me le ri ni do na tı nın ta şı dı ğı nı/ak tar dı ğı nı bi li yo ruz.

• Pas la nan de mir; 

a. Ke sit kay bı na uğ rar ve yük ta şı ma ka pa si te si dü şer. 

b. Ha cim sel ge niş le me ko roz yo na uğ ra yan de mir et ra fın da ki

be to nu çat la tır, bu ise bir yan dan be to nun ba sınç yük le ri ne kar -

şı ta şı ma gü cü nü azal tır ken di ğer yan dan be to nar me yi gü ve ni -

lir bir ya pı mal ze me si ya pan, de mir ve be to nun bir lik te ça lı şa bil -

me özel li ği ni sağ la yan ade rans ol gu su nu olum suz et ki ler. 

G
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• Özel lik le dep rem sı ra sın da olu şan ya nal yük le rin ak ta rıl ma -

sın da do na tı nın ve ade ran sın bü yük öne mi  dü şü nül dü ğün de, ko -

roz yo na uğ ra yan ya pı nın kar şı kar şı ya ka la ca ğı risk çok açık tır.  

Doğ ru ve Et kin Su Ya lı tı mı nın Üç Ana Un su ru
1. Doğ ru tes pit, pro je len dir me ve de tay ça lış ma sı ya pı la bil me si

an cak ya pı nın pro je si nin ha zır lan ma sı aşa ma sın da pro je ci ile

ya lı tım mal ze me ve sis tem le ri ni te da rik ede cek fir ma tek nik

gru bu nun or tak ça lış ma sı ile müm kün dür. Bu nun sağ la na bil -

me si için, il gi li grup la ra aşa ğı da ki öne ri le ri sun mak is ti yo ruz.

Pro je grup la rı, iş le vi sa de ce ürün te da rik et mek olan fir ma lar -

la de ğil, tek nik bi rim le ri olan ku ru luş lar la ça lış ma ya yö nel me li -

dir ler. Zi ra bu tür ku ru luş lar pro je ça lış ma sı sı ra sın da, ya pı nın

özel lik le ri ne gö re doğ ru, et kin ve eko no mik çö züm le ri – sa de -

ce ürün de ğil, sis tem ola rak ve var sa al ter na tif le ri ile bir lik te –

pro je gru bu nun bil gi si ne su na cak ve onun, et kin ya lı tım uy gu -

la ma sı için pro je de yer al ma sı ge re ken de tay la rı oluş tur ma sı -

na yar d›m c› ola cak t›r.

Öne ri: Pro je grup la r› n›n dik kat li ve se çi ci

dav ran ma la r›, ya l› t›m sek tö rü uz man la r› -

n›n bil gi ve öne ri le ri ni pro je len dir me saf -

ha s›n da göz önü ne al ma la r› d›r. Tek nik alt -

ya p› s› olan ya l› t›m sek tö rü ku ru lufl la r› n›n

da ta lep bek le mek ye ri ne, su na bi le cek le ri

hiz met le ri sis te ma tik bir yak la fl›m ve ile ti -

flim fa ali ye ti ile pro je grup la r› n›n bil gi si ne

sun ma la r›, ge lifl me ve ye ni lik ler ko nu la -

r›n da bil gi gün cel le me ça l›fl ma la r› n› sür -

dür me le ri dir.

2. Do€ ru sis tem ve ürün se çi mi ko nu su,

önem li oran da bi rin ci hu su sun uzan t› s› d›r.

An cak ha t›r lat mak is te riz ki et kin ya l› t›m

bir ürün ile de €il, de tay l› ça l› fl›l m›fl ve do€ -

ru tes pit edil mifl bir sis tem ile sa€ la na bi lir.

Gü nü müz de, özel lik le ba z› ürün grup la r›n -

da bir bi ri ne ya k›n ka li te de ürün üre te bi len

çok sa y› da üre ti ci mev cut tur. Tek nik ser -

vi si ve sa t›fl son ra s› hiz me ti ile bah si ge -

çen sis tem çö zü mü nü su na bi le cek ku ru -

lufl sa y› s› ise çok da ha k› s›t l› d›r. 

Öne ri: Pro je ci, mü te ah hit ve ya son kul la -

n› c› n›n bu hu sus la ra önem ve re rek se çi mi ni yap ma s›, bir te da -

rik çi de €il bir çö züm or ta €› be lir le me si ge rek ti €i ni sü rek li ola -

rak göz önün de bu lun dur ma s› d›r. 

3. Do€ ru uy gu la ma et kin bir su ya l› t› m› ça l›fl ma s› n›n üçün cü

aya €› olan bu hu su sun sek tö rü mü zün za y›f hal ka s› ol du €u nu

dü flü nü yo ruz. El bet te ül ke miz de iyi ya l› t›m uy gu la y› c› la r› n›n

var l› €› n›n far k›n da y›z. Ama sa y› la r› çok s› n›r l›. En iyi sis tem ya

da ürü nün ehil ol ma yan el ler le ve yan l›fl uy gu lan ma s› n›n bir so -

nuç sa€ la ma ya ca €› gi bi ya p› sa hi bi ni bi linç d› fl› bir ya n›l g› ya da

sü rük le ye bi lir. “Ya l› t›m ya p›l d›, ya p›m ko ru ma al t›n da” dü flün -

ce si ile özel lik le top rak al t› k› s›m lar gi bi göz lem flan s› ol ma yan

kri tik böl ge ler de, bir kon trol yap ma ih ti ya c› duy ma ya cak ve

ko roz yo nun ge ri dön dü rü le mez ha sar la r› na ve risk le ri ne ma -

ruz ka la cak t›r. 

Öne ri: Bu ko nu da ki en önem li gö re vin ve so rum lu lu €un bi zim

de men su bu ol du €u muz ya l› t›m sek tö rü ku ru lufl la r› na düfl tü €ü

gö rü flün de yiz. Ge rek dep rem (da ya n›k l› l›k – ko roz yon) ya l› t›m

et ki le fli mi üze rin de ki önem li ko ru yu cu luk ve en gel le yi ci lik gö -

re vi mi zi la y› k›y la ye ri ne ge ti re rek top lu ma do€ ru hiz met ve re -

bil mek, ge rek se ku ru lufl la r› m› z›n ar zu edil me yen taz mi nat da -

va la r› ile kar fl› lafl ma la r› n› en gel le mek amaç la r› ile güç lü ve e€i -

tim li bir ta mir ve ya l› t›m uy gu la ma a€› kur ma l› y›z. Bu ko nu da

‹ZO DER’in sis tem li ve yo €un bir ça l›fl ma için de ol du €u nu bi li -

yor, tüm sek tör fir ma la r› n› bu sü re cin h›z lan d› r›l ma s› için da ha

faz la des tek ver me ye ça €› r› yo ruz.

Bu amaç la;

• Ya l› t›m ve ya p› kim ya sal la r› sek tö rün de ki

tek nik va s›f l› ku ru lufl la r›n e€i ti me ge re ken

kay na €› ay›r ma s› ge rek li dir, 

• E€i tim ve re cek per so ne li ne ‘e€i ti ci nin e€i -

ti mi’ fa ali yet le ri ni dü zen le me si ön flart t›r,

• Uy gu la y› c› fir ma ol ma y› ca zip ha le ge tir -

mek üze re, e€i ti mi ni ta mam la yan ve ser ti fi -

ka alan uy gu la y› c› la ra ta lep ya ra t›l ma s› n›n

des tek len me si ge rek mek te dir. Özel lik le, bu

he de fe üre ti ci fir ma la r›n iki te mel fa ali ye ti

ile ula fl› la bi lir: Bi rin ci si, ken di bün ye le rin de

‘ifl ta ki bi’ bi rim le ri kur ma la r› ve flan ti ye ta ra -

ma la r› ile ifl be lir le me ve yön len dir me, ikin ci -

si ise ürün sa t›fl a€ la r› n› (da €› t› c› ba yi, ba yi,

ta li ba yi) sis te ma tik ola rak bil gi len di re rek bu

nok ta lar dan uy gu la y› c› la ra ta lep ya ra t›l ma -

s› n› sa€ la mak. Bu yön te min di €er bir fay da s›

da özel lik le ba yi ve ta li ba yi le rin sat t› €› ürün -

le rin uy gu la ma s› n› ya pan, (he nüz) fir ma ya -

p› s›n da ol ma yan us ta ve kal fa la ra ulafl ma y›

sa€ la ya cak ol ma s› d›r. Ül ke miz de çok yay g›n

olan ve öl çü le me yen bu po tan si yel, sis te ma -

tik il gi ve e€i tim le bü yük ya rar sa€ la ya bi le -

cek bir ifl gü cü ne dö nü fle cek tir. 

Çok ya k›n bir ta rih te, ›s› ya l› t› m›n da ol du €u gi bi, su ya l› t› m› n›n

da tüm sis tem le ri ile stan dart lafl ma s› ve ya z› m›z da ya flam sal

öne mi ne de €in di €i miz su ya l› t› m› uy gu la ma s› n›n zo run lu ha le

dö nüfl me si sa€ lan ma l› d›r. TE BAR A.fi. bün ye sin de ku ru lan Per -

so nel Bel ge len dir me Mer ke zi’nin ge ti re ce €i ya rar la ra yü rek ten

inan mak la bir lik te, su ya l› t› m› sek tö rün de ki uy gu la ma ka li te ç› -

ta s› n›n h›z la yük sel me si için, yu ka r› da an› lan e€i tim ve pay la -

fl›m se fer ber li €i ne gir me miz hem ‹ZO DER’in ifli ni ko lay lafl t› ra -

cak hem de ül ke mi ze önem li bir hiz met ola cak t›r. 
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sa na yi ci üye le ri miz

ÖZ GÜR ATER MİT SAN. ve TİC. A.Ş.
www.ater mit.com 

DÜNYA POLİSTREN GRUP SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.dunyaeps.com

ANKAPOR YALITIM ve AMBALAJ 
SAN. TİC. A.Ş.

www.ankapor.com

ANKARA ALÇI MAD. KİMYA İNŞ.
NAK. SAN VE TİC. A. Ş.

www.ankaraalci.com

DALSAN ALÇI SAN. ve
TİC. A.Ş. ANKARA

www.dalsan.com.tr

KNA UF İNŞAAT ve YA PI
ELE MAN LA RI SAN. ve TİC. A.Ş.

www.kna uf.com.tr 

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
SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.denizyalitim.com.tr

ATIŞKAN YAPI VE END. ALÇI
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A. Ş.                               

www.atiskanalci.com

BESTEL TEKNOLOJİK ÜRÜNLER
SAN. VE TİC. A.Ş.                        

www.izocephe.com.tr          

ADANA

ANKARA

ANTALYA

AYDIN

BURSA

ÇORUM

ES Kİ ŞE HİR

KYK YAPI KİMYASALLARI
www.kyk.com.tr

TER RA CO YA PI. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
www.ter ra co.com.tr

AB-SCHOMBURG YAPI
KİMYASALLARI A. Ş.

www.ab-schomburg.com.tr

AUSTROTHERM YALITIM
MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.austrotherm.com.tr

AKÇALI WAGNER BOYA ve 
KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

www.akcaliwagner.com.tr

ARDEX YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.                        
www.ardex.com.tr

ARMA ULUSLARARASI TİC. PAZ. A.Ş.
www.cbsizoguard.com

BA SAŞ AMB. ve YALT. SAN. A.Ş.
www.ba sas.com.tr

BASF TÜRK KİMYA SAN.
ve TİC.LTD.ŞTİ. 

www.basf.com.tr

BASF PO Lİ ÜRE TAN SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.elas tog ran.de

BASF YA PI KİM YA SAL LA RI SAN. A. Ş.
www.basf-yks.com.tr

BAU MIT İNŞ. MALZ. SAN. ve 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.bau mit.com

BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. SAN.
İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ.

www.vuralgrup.com.tr

BE TEK BO YA ve KİM YA SAN. A.Ş.
www.fil li bo ya.com.tr

ÇU HA DA ROĞ LU ME TAL SAN. ve
PAZ. A.Ş.

www.cu ha da rog lu.com.tr

DECOSTONE YAPI KİMY. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.decostone.com.tr

DOW TÜR Kİ YE KİM YA SA NA Yİ ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.styro fo am tur key.com

ENTEGRE HARÇ SAN. ve TİC. A.Ş 
www.entegreharc.com.tr

EMÜL ZER AS FAL TE Vİ TEC.
MAD. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.emul zer.com.tr 

ERSAN AMB. ve YALITIM SAN. TİC. A.Ş.
www.ersanambalaj.com

ER YAP PLAS TİK SAN. ve TİC. A.Ş.
www.americansiding.com.tr 

FİXA YAPI KİMYASALLARI SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.fixa.com.tr

FİXKİM PAZ. A.Ş.
www.fixkim.net

HALİMOĞLU FASARİT
BOYA SAN. ve TİC. A.Ş.

www.fasarit.com.tr

İGLOTEK ISI YALITIM SİST.
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.igloo.com.tr

İZOTÜM YALITIM MAD. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.uksyapi.com

JAEGER İZOL. BANTLARI ve
YALITIM EL. LTD. ŞTİ.

www.jaeger.com.tr

İSTANBUL

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 

PAREXGROUP YAPI
KİMYASALLARI SAN. TİC. A.Ş.

www.geserparex.com      

PAYER AMBA. YALITIM
ve GIDA SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

www.payerambalaj.com

POLİSAN BOYA SAN. ve TİC. A.Ş.
www.polisan.com.tr

REMMERS YAPI MALZ. SAN. VE TİC.
LTD.ŞTİ.

www.remmers.com.tr

ROCKWOOL İNŞ. ve YALITIM SİST. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.rockwool.com.tr

SENA YAPI END. MAM. SAN.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.senayapi.com.tr

SILKCOAT DUVAR KAPLAMALARI
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.silkcoat.com

Sİ KA YA PI KİM YA SAL LA RI A.Ş.
www.si ka.com.tr

TEK BA U YA PI MALZ. MA DEN Cİ LİK
SAN. TİC. A.Ş.

www.tek ba u.com.tr

TEKNO YAPI KİMYASALLARI
SAN. VE TİC. A. Ş.

www.teknoyapi.com.tr

THER MAF LEX YA LI TIM SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.thermaflex.com.tr

TRAK YA CAM SA NA Yİİ A.Ş.
www.trakya cam.com.tr

URSA ISI YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş. 
www.ursainsulation.com

VOLO İNŞ. MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.voloyapi.com

WAC KER CHE MI E AG LI AI SON
OF FI CE TUR KEY

www.wacker.com

YAPKİM YAPI KİM. SAN. A.Ş. 
www.yapkimsan.com.tr

YEYKİM YAPI KİM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.yeykim.com

ZİRVE YAPI KİMYASALLARI ve KİM.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.stratakim.com

BTM Bİ TÜM LÜ TEC RİT MAD.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.btm.co

Dİ NA MİK ISI MAKİNA YALITIM
MALZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

www.di na mi k-iz mir.com

DYO BOYA FABRİKASI SAN. ve TİC. A.Ş.
www.dyo.com.tr

SA INT GO BA IN WE BER
YA PI KİM. SAN. ve TİC A.Ş.

www.we ber.com.tr

BAĞKALE İNŞ. MALZ. SAN. ve 
TİC. A.Ş.

www.bagkaleboya.com

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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sa tı cı, it ha lat çı, uy gu la yı cı üye le ri miz

ÇA TI SER ÇA TI AS MA TA VAN VE
İZOL. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ca ti ser.com.tr 

PO LAT YA PI MALZ. UYG. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.po lat ya pi.com

DAKÇİM İNŞ. MALZ. SAN. TİC. A.Ş.
www.dakcim.com.tr

AY KİM TAŞ ANA DO LU YA PI KİM. A.Ş.
www.ay kim tas.com.tr

CAN PA İZO LAS YON MALZ.
PAZ. LTD. ŞTİ.

www.can pa.com.tr

CEYLAN GRUP İNŞ. TAŞ. GIDA
PETR. ÜRN. TURZ. SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.

www.ceylangrup.com.tr

DEMİRKAN İNŞ. DOĞALGAZ SIHHİ
TESİSAT TİC. LTD. ŞTİ.

www.demirkanyapi.com

ERGE İZOL. EML. İNŞ. TURZ. GIDA
TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ. 

www.ergeizolasyon.com.tr

FUGA ÇELİK VE AHŞAP YAPI
SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.     

www.evhane.com.tr

HATÜPEN PLASTİK
PENCERE SİSTEMLERİ

www.hatupen.com.tr

HAY DAR BOZ YA LI TIM SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.hay dar boz.com.tr

İN TER MO İZOL.İNŞ.LTD.ŞTİ.
www.in ter mo.net

İZO GÜN İZOL. ve İNŞ. MALZ.
SAN. VE TİC. A.Ş.

www.izo gun.com 

KVC MÜHENDİSLİK İNŞ. TUR.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.kvcmuhendislik.com

OR PA İNŞ. YA LI TIM MALZ.
PAZ. TİC. LTD. ŞTİ.

www.or pa ya li tim.com.tr

RAPİD İNŞ. İTH. TİC. LTD. ŞTİ
www.arsecolmanto.com

ADANA

ANKARA

AFYON

PAYZA MAK. YAPI MALZ. TUR.
TEK. PAZ. SAN. VE TİC. A.Ş.

payzaas@gmail.com

SILA İNŞ. DEK. TUR. SAN. PAZ.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.silainsaat.com

ŞE NER İNŞ. MAD. TURZ. ve SAN. A.Ş.
www.se ner.com.tr

Tİ MAŞ EN DÜST. YA LI TIM İNŞ. 
TURZ. TEKS. NAK. GI DA SAN. ve 
TİC. A.Ş.

www.ti mas.net

TOK-CAN MİM. İNŞ. DEK.
YAPI MALZ. LTD. ŞTİ.

www.tok-can.com

TOPRAK İZOL. YAPI MARKET
LTD. ŞTİ.

www.toprakizolasyon.com

YÜZBAŞIOĞLU BOYA İNŞ. TUR.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.yuzbasiogluboya.com

HE RİŞ İZO LAS YON LTD. ŞTİ.
www.he ris.com.tr

ÖZEN YA PI LTD. ŞTİ.
www.ozen.com.tr

SAN TİM SAN. TES. TA AH. ve 
İMA LAT LTD. ŞTİ.

www.san tim.com.tr

EGE İNŞ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.egeinsaat.com.tr

POLİ-MİX BOYA İMALAT İNŞ. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.

hasansarac1958@mynet.com

IŞIKLAR YAPI SAĞLIĞI MERKEZİ
LTD. ŞTİ.

www.isiklaryapi.com.tr

ALFA YÜZEY KAPLAMA
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.alfakaplama.com

İZO AG RA İZOL. İNŞ. TİC.
SAN. LTD. ŞTİ.

www.izo ag ra.com

İZO-CAN ISI SES SU
HAVA - İZOL. İNŞ. LTD. ŞTİ.

www.izocan.com

ANTALYA

AYDIN

BARTIN

BURSA

BALIKESİR

İZO MET ISI SES SU İZO LAS YO NU
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ 

www.izo met.com.tr

LEGA YAPI 
www.legayapi.com

TEK-SE Rİ YA LI TIM İNŞ. SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ 

www.tek se ri ya li tim.com

SANPAŞ İNŞ. YAPI ve MALZ. 
TİC. ve SAN. A.Ş.

www.sanpas.com.tr

UMUT YA LI TIM ÇA TI KAP. İNŞ.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.umutyalitim.com

YE Nİ LE VENT İZOL. ve İNŞ. MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.ye ni le vent.com.tr

İL HAN İNŞ. MALZ. ve KÖM.
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.il ha nin sa at.com.tr

ASMİN İNŞ. MÜH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.asmininsaat.com

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

ATİK İZO LAS YON İNŞ. MALZ.
ati ki zol@ttmail.com

DENİZLİ

DİYARBAKIR

ELAZIĞ

ESKİŞEHİR

İSTANBUL

AV RAS YA İNŞ. İZOL. DEK. MALZ.
NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.av ras ya in sa at.com.tr

AVRUPA YAPI SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
www.av rupayapisistemleri.com

BAL CI OĞ LU MÜM. TATB. ARAŞ.
İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.bal ci og lu.com.tr

BİRDAL İNŞ. İZOL YALITIM UYG. ve
YAPI  MALZ. SAN. TİC. 

www.insaatbirdal.com

CEPHE UZMANI YALITIM ve YAPI SAN.
DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
www.cepheuzmani.com

C.C. ALTINBAŞ İNŞ. İZOL.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.ccaltinbas.net

DİREN ENERJİ YALITIM SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.direnenerji.com

EN GİN İZO LAS YON SAN. ve
TİC. LTD. ŞTİ.

www.en gi ni zo las yon.com.tr

ETK YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.etkyapi.com.tr

FERHAL MÜH. TAAHHÜT İNŞ.
MALZ. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.vaillantferhal.com

FORM AKUS TİK MON TAJ VE
TİC. LTD. ŞTİ

www.for ma kus tik.com.tr

GÖKKUŞAĞI YAPI SİST. İNŞ. TAAH.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.gys.com.tr
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GÜNEY YAPI İZOL. İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.guneyyapiizolasyon.com.tr

HAKAY YAPI İZOL. İNŞ. SAN. ve TİC.
LTD. ŞTİ.

www.hakayyapi.com

HE RAK LİTH ÜNAR YA PI MALZ.
TİC. LTD. ŞTİ.

www.unar.com.tr

Hİ MER PA HAV. İZOL. MALZ.
PAZ. ve TİC. A.Ş.

www.hi mer pa.com

HİS TAŞ İNŞ. TURZ. SAN.TİC. A.Ş.
www.his ta sin sa at.com

İN CE TEN TEK. MAK. ve İNŞ. MALZ.
TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.

www.in ce ten.com

İSTANBUL İNŞAAT ve
İZOL. TAAH. TİC. 

www.izolasyonistanbul.com

İS TAN BUL TEK NİK İNŞ.
MÜH. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.is tan bul tek nik.com

İZOBEDEL DEKOR İNŞ. ve
GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.izobedel.com

İZO MER MÜH. TA AH. ve
TİC. LTD. ŞTİ

www.izo mer mu hen dis lik.com.tr

İZO SER İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş.
www.izo ser.com

İZO YA PI İZOL. ve YA PI 
MALZ. LTD. ŞTİ.

www.izo ya pi.com

LE VENT İN ŞA AT ve İZOL. MALZ.
SAN. ve TİC. A.Ş.

www.le vent-ist.com

Lİ MİT İN ŞA AT ve MÜM. LTD. ŞTİ.
www.li mit.com.tr

LOGO YALITIM ve DANIŞMANLIK
LTD. ŞTİ.

www.logoyalitim.com

MAR DAV YA LI TIM ve İN ŞA AT
MALZ. SAN. ve TİC. A.Ş.

www.mar dav.com

MİM TEK MO DERN İNŞ. MALZ. TEK.
UYG. ve TİC. A.Ş.

www.mim tek.com.tr

MURAT İNŞ. VE YAPI MALZ.
www.muratinsaat.com.tr

İSTANBUL NANOTEK İNŞ. SAN. VE YAPI 
MALZ. TİC. A. Ş.                        

www.nanotekinsaat.com.tr              

ÖZ CAN İN ŞA AT İZOL. TA AH. ve TİC.
LTD. ŞTİ.

www.oz ca nin sa at.net

PERA GRUP İNŞ. YAPI MALZ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 

www.peragrupinsaat.com.tr

PETEK YALITIM İNŞ. LTD. ŞTİ.
www.petekyalitim.com

PRO TEM ME TAL ÇA TI VE CEP HE
SİST. İMAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.pro tem me tal.com

RETİM RESTORASYON VE MADENCİLİK
SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

www.retim.com.tr

SERPOL İNŞ. MÜH. İZOL. TAAH.
www.serpol.com.tr

TİMAŞ TEKNİK İZOL. VE İNŞ. MALZ.
SAN. TİC. A.Ş.

www.timasteknik.com

TURANLI ÇATI İZOL. İNŞ. TAAH. TUR.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.  

www.turanliizolasyon.com.tr

ULUBAŞ İNŞ. İZOL. MÜH. LTD. ŞTİ.
Tel: 0212 476 50 30                      

YA PI SER VİS SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.
www.ya pi ser vis.com

YAPI USTASI YAPI ÇÖZ. UYG. MERK.
MÜT. ve MİM. HİZM.
TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

www.yapiustasi.com.tr

ZİRVE İZOL. İNŞ. SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.zirveizolasyon.com.tr

HA KAN İZOL. BO YA ve YA PI MALZ.
www.ha ka ni zo las yon.com.tr

KA RA OĞ LU İN ŞA AT MALZ. TUR. 
TİC. LTD. ŞTİ.

www.ka ra og lultd.com.tr
LE VENT İZO LAS YON PAZ. A.Ş.

www.le ven ti zo las yon.com.tr

TAP YALITIM MÜH. YAPI TAAH. 
SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

www.tapyalitim.com

AL SEC CO İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.
www.al sec co.com.tr

İZMİR

KOCAELİ

BAROK YAPI MALZ. İNŞ. İML. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ. 

www.barok.com.tr

BÜSA İNŞ. NAK. MAD.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.busainsaat.com

ALİ ŞEVVAL BOYA İNŞ. TAAH.
SAN. TİC. LTD. 

www.alisevvalboya.com

ÜNAL TEKNİK UYGULAMA İNŞ.
SAN. TİC. A. Ş.

www.unalteknik.com.tr

NUROL YAPI MALZ. İNŞ. TURİZM.
SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ.                        

www.nurolyapi.com   

ÇA TI CI LAR ÇA TI İZOL.
ve YA PI MALZ. LTD. ŞTİ.

www.ca ti ci lar.com

LAM DA İZOL. TİC. ve SAN. LTD. ŞTİ.
www.lamb da.com.tr

ALP KAN YA PI. MALZ. İNŞ.
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

www.alp kan ya pi.com.tr

CAZGIR A.Ş.
www.cazgir.com.tr

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

MUĞLA

SAMSUN

SAKARYA

SİVAS

TRABZON

sa tı cı, it ha lat çı, uy gu la yı cı üye le ri miz
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