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Sevgili okuyucular,

Türkiye ekonomisi h›zl› büyüyen bir ülke olmakla
beraber, ihtiyac› olan enerji kaynaklar›n›n üçte iki-
si oran›nda d›fla ba¤›ml› bir durumdad›r.
Sürdürülebilir enerji için; Türkiye bir taraftan
enerji kaynaklar›na yat›r›m yaparken, enerjide
kaynak çeflitlili¤ine giderken, di¤er taraftan da
enerjiyi daha verimli kullanmak ad›na 2007 y›l›nda
“Enerji Verimlili¤i Kanunu”nu yürürlü¤e koymufl-
tur.
Austrotherm ailesi olarak ilk amac›m›z; binalarda
enerji verimlili¤inde öncelikli durumda olan “Is›
Yal›t›m› ve Uygun Kal›nl›k” konusunu sektörü-
müzle daha fazla paylaflabilmek ve uygulamaya
geçirebilmek. 

Bu say›m›zda mesleki paylafl›mlar›m›z›n yan›s›ra,
sizlere ba¤l› oldu¤umuz SIH Holding’i ve ilaveten
holding genel merkezinin bulundu¤u Avusturya’y›
da tan›tmak isteriz. Tabii kültür, tarih ve ekonomi-
sinden de k›saca bahsederek ...

AUSTROtimes’tan daha kal›n ›s› yal›t›m› ile, daha
fazla enerji tasarrufu dile¤iyle iyi okumalar...

Mutlu fiAH‹N
Austrotherm Türkiye Genel Müdürü

ÖNSÖZ - ‹Ç‹NDEK‹LER
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Austrotherm Yal›t›m Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. fiti.’nin süreli yay›n›d›r. 
4 ayda bir yay›mlan›r. Bayi ve müflterilerimiz için ücretsiz haz›rlanmaktad›r.
Yay›mlanan yaz›, görsel ve grafiklerin bütün haklar› sakl›d›r.
Tamamen, k›smen veya de¤ifltirilerek dahi olsa, izin al›nmadan ve kaynak
gösterilmeden kullan›lamaz.

Haber - ‹letiflim : Çi¤dem Dönmez / cigdem.donmez@austrotherm.com.tr
Tasar›m / Bask› : ‹yibir Reklam Ajans› / info@iyibir.com.tr / 0212 355 8969
Yaz›flma Adresi : Austrotherm Yal›t›m Malzemeleri Tic. Ltd. fiti.

Orhan Veli Kan›k Caddesi, Yakut Sokak No: 3, Kat: 5 
34805 Kavac›k - ‹stanbul
Tel: 0216 404 1090  Faks: 0216 404 1099
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SEKTÖR ‹Ç‹N
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fiirketimizle ilgili tüm bilgiler, güncelleme ve haberler art›k daha kullan›l›r bir arayüz ile
yay›nda. Sektörümüzle ilgili tüm yeniliklere kolayca ulaflabilecek, vakit kaybetmeyeceksiniz.

Web sayfam›z yenilendi ...

Günlük birçok ziyaretçi taraf›ndan aktif olarak kullan›lan
Austrotherm Türkiye’nin web sayfas› yenilendi. Belli aral›k-
larla güncellenen web sitemizden; 15 farkl› dildeki uluslara-
ras› yap›m›z› ve grup flirketlerimizi inceleyebilir, TSE belge-
lerimizi, ürün kataloglar›m›z› ve tüm flirket bültenlerimizi de
indirebilirsiniz. ‹maj filmimizle de destekledi¤imiz web site-
mizin ana temas› ise: Austrotherm Therma Kalkan›
Ayr›ca istek veya sorular›n›z için, internet sitemizden form
doldurarak ya da iletiflim alan›ndan yetkili kiflilerin irtibat bil-
gilerine direkt ulaflarak destek alman›z da mümkün.
Sektörle ilgili daha detayl› bilgi için www.austrotherm.com.tr
adresini t›klaman›z yeterli.
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Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de “tasarruflu enerji”
gereksinimi günden güne artmakta. Fazlaca sebepten en
önemlisi ise artan nüfus ve nüfusla birlikte h›zlanan yap›lafl-
ma. Di¤er önemli sorun ise, enerji üretiminde d›flar›ya ba-
¤›ml› oluflumuz. % 73’ü ithal edilen enerji miktaran› azalta-
bilmek için uygulanabilecek yöntemlerden birisi de, tasarruf
edebilmenin ve verimli kullanabilmenin yöntemlerini iyi bil-
mek. Gerekli önlemler al›nmad›¤›nda ve mevcut durumlar

de¤ifltirilemedi¤inde ise aile / ofis bütçesine yans›malar›
günden güne artmakta.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤› taraf›ndan yap›lan arafl-
t›rmada, ülkemizde bina sektöründe % 30 düzeyde enerji ta-
sarruf potansiyeli oldu¤u tespit edilmifltir. Bunu, sanayi sek-
törü % 20 ve ulafl›m sektörü % 15 olarak izlemektedir.
Konutlardaki yak›t tüketimini azaltacak ve enerjinin daha ve-
rimli, daha etkin kullan›m›n› sa¤layacak olan optimum de-

Daha kal›n yal›t›mla daha az
enerji, daha fazla verimlilik

Enerji üretimi ve üretilen enerjinin daha da tasarruflu kullan›m›, art›k dünyan›n vazgeçilmezi
konumunda. Türkiye’deki enerjinin do¤ru kullan›m› ise, Avrupa’n›n oldukça gerisinde ...



KAPAK KONUSU
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¤erleri elde etmek için, ›s› yal›t›m›n› da uygun
kal›nl›kta uygulamak gerekir.
Art›k uygulamalarda ›s› yal›t›m›ndaki malzeme
kal›nl›¤›, TS 825 / Binalarda Is› Yal›t›m› Yönetme-
li¤i’ne göre belirlenmekte ve Binalarda Enerji
Performans› Yönetmeli¤i’nin en önemli unsuru
olan “Enerji Kimlik Belgesi” yaz›l›m› “BEP-TR”
ile zorunlu hale getirilmifltir.
Mantolamay› oluflturan tüm sistem bileflenleri
(EPS hariç) ayn› iken, ›s› yal›t›m›n›n esas unsuru
olan EPS’nin kal›nl›¤›n› art›rmak, uygulama son-
ras›nda % 80’lere varan ›s› enerji tasarrufu sa¤-
lamaktad›r.
Dolay›s›yla daha kal›n ›s› yal›t›m› ile daha düflük
maliyetli konforlu yaflam alanlar› oluflturulup,
hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine
katk› sa¤lanm›fl olur.

% 90

% 80

% 70

% 60

% 50

% 30

% 0

Çat› 50 cm, duvar 35 cm, zemin 35 cm

Çat› 30 cm, duvar 20 cm, zemin 20 cm

Çat› 20 cm, duvar 10 cm, zemin 10 cm

Çat› 10 cm, duvar 6 cm, zemin 6 cm

Çat› 8 cm, duvar 4 cm, zemin 4 cm

Çat› 6 cm, duvar 2 cm, zemin 2 cm

Yal›t›m yok

Enerji verimlili¤i alan›ndaki en önemli
yasal düzenleme olan “Enerji
Verimlili¤i Kanunu” 2 May›s 2007
tarihinde 26510 say›l› Resmi Gazete’de
yay›nlanarak yürürlü¤e girmifltir.

Biliyor musunuz ?

Sektörel Enerji Tüketimi

1970 - 2007 y›llar› aras›nda nihai enerji tüketiminin yaklafl›k 1/3’ü
konutlarda gerçekleflmifltir.

( *MTEP: Milyon ton eflde¤er petrol )



Sonuç olarak yap› elemanlar›ndan dolay› gerçekleflen enerji kay›plar›n›
azaltmak, ›s›l konforu sa¤lamak, yo¤uflma ve mikroorganizma oluflumu-
nu engellemek için, TS 825’de belirtilen koflullarda optimum kal›nl›klar
hesaplan›p do¤ru ›s› yal›t›m› uygulanmal›d›r.
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2. derece / gün bölgesindeki konutlarda, duvar ve çat›da
uygulanmas› gereken ortalama yal›t›m kal›nl›klar› :

Türkiye’de 2. derece / gün bölgesinde 0,035 lambda
s›n›f›nda yaklafl›k bu kal›nl›klarla enerji

s›n›flar›na ulafl›labilir :

NOT: Hesaplamalar Ap / At oran›; %14, % 26 ve % 32
olan 3 örnek konut binas› üzerinde uygulanm›fl, cam türü olarak 6-6-6

mm kombinasyonlu plastik do¤ramal› çift cam üniteleri seçilmifltir.

KAPAK KONUSU

TS 825 uyar›nca; Türkiye genelinde iller,
›s›tma / derece / gün say›lar›na göre
dört farkl› iklim bölgesine ayr›lm›fl ve
her bir iklim bölgesi için bina minimum
yal›t›m kal›nl›klar› belirlenmifltir.

Biliyor musunuz ?

Avrupa’da duvara uygulanan
EPS ›s› yal›t›m malzemesinin
ortalama kal›nl›¤› 14-16 cm’yi
bulurken, ülkemizde bu rakam
maalesef 4 cm civar›ndad›r.
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Is› yal›t›m› hakk›nda do¤ru
bildi¤imiz yanl›fllar : TOP5

DO⁄RU ( 3 ) E¤er ›s› yal›t›m›, bi-
nan›n tek cephesine yap›l›rsa, ›s›
köprüleri oluflmas›na sebep olur.
Bu nedenle, binada tüm cephele-
re, tabana ve çat›ya yal›t›m uygu-
lanmal›; do¤ramalarda ›s› yal›t›-
m› sa¤layan çift cam üniteleri ve
do¤ramalar kullan›lmal›d›r. 

Binam›z›n sadece
kuzey cephesine / tek
cephesine yal›t›m
yapt›rmam›z yeterlidir. 

DO⁄RU ( 1 ) Yal›t›m uygulanacak
bina mutlaka uzmanlarca ince-
lenmeli. Gerekli malzeme hesap-
lamalar› incelikle yap›l›p, bilgi bi-
rikimine sahip do¤ru insanlar ta-
raf›ndan, do¤ru uygulanmal›d›r.

Binam›n yal›t›m›n› kendi
kendime yapabilirim ya da
tan›d›¤›m ustalara
yapt›rabilirim. 

DO⁄RU ( 4 ) Boya ve benzer mal-
zemelerle ›s› yal›t›m› yap›lamaz.
Is› yal›t›m›, ›s› iletkenlik katsay›s›
düflük ve belli bir kal›nl›¤a sahip
m a l z e m e l e r ile yap›l›r. Kal›nl›k
artt›kça da ›s› yal›t›m miktar› ar-
tar. S›va ve boya tabakalar› ›s› ya-
l›t›m› yapmaz.

D›fl cephede
yal›t›m s›vas›
kullan›lm›fl, bu sayede
yal›t›m sa¤lanm›flt›r.

DO⁄RU ( 2 ) Binadaki so¤utma gi-
derleri, ›s›tma giderlerinden da-
ha fazlad›r. Is› yal›t›m› yapt›rd›¤›-
n›zda ise, k›fl›n ›s›nmak, yaz›n so-
¤utmak için harcad›¤›n›z yak›ttan
tasarruf etmifl olursunuz. 

S›cak bir bölgede
yaflad›¤›m›z için ›s› yal›t›m›
yapt›rmam›za hiç gerek
kalm›yor. 

DO⁄RU ( 5 ) Gazbeton ›s› yal›t›m
malzemesi de¤ildir, bir  yap› mal-
zemesidir. Yap› hangi malzeme-
den yap›lm›fl olursa olsun, tüm
cepheleri, çat›s› ve taban› mutla-
ka ›s› yal›t›m malzemeleri ile ya-
l›t›lmal›d›r. Gazbeton uygulamas›
›s› yal›t›m› için de¤ildir.

Binam›zda gazbeton /
bimsbeton kullan›lm›fl,
ayr›ca  ›s› yal›t›m›
yapt›rmaya gerek yoktur. 



SANAT
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Daima sanat›n destekçisiyiz
10 Haziran’da Avusturya Baflkonsoloslu¤u taraf›ndan düzen-
lenen “Bastien ve Bastienne” isimli eserin gösterim sponso-
ru, bu sene Austrotherm Türkiye idi. 
Avusturya Baflkonsoloslu¤u’nun otantik bahçesinde kokteyl
ile bafllayan gece, Genel Müdür’ümüz Mutlu fiahin’in önderli-
¤inde davetli bayilerimiz ile oldukça keyifli bafllad›. Bahçede-

ki sohbetin ard›ndan ise seçkin davetliler ile beraber gösteri-
me geçildi. Bayilerimiz ile beraber izlemekten dolay› keyif al-
d›¤›m›z “Bastien ve Bastienne“ adl› eserin, müzi¤i Wolfgang
Amadeus Mozart taraf›ndan bestelenmifl olup, Almanca met-
ni ise Friedrich Wilhelm Weiskern taraf›ndan yaz›lm›fl tek
perdelik bir komedi operas›d›r.



D‹PNOT
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‹stanbul’da  trafik s›kl›¤›n› en aza indirgemek için Ulafl›m Ko-
ordinasyon Merkezi ( UKOME), izin verilen kamyonlar hari-
cinde çevre yollar› ve bo¤az köprülerine kamyon girifline ya-
sak getirmifltir.                                                                                                                                      
D-100 karayolu, otoyol ( TEM ) ve bunlar›n ba¤lant› yollar›na
sabah 06.00-10.00 ile akflam 16.00-22.00 saatleri aras›nda
kamyon, t›r, çekiciler ve akaryak›t tankerleri giremiyor. fiehir
içi nakliye yapan ve transit geçen tüm a¤›r vas›talar ancak
10.00-16.00 ile 22.00-06.00 saatleri aras›nda otoyol ve kat›-
l›m noktalar›n› kullanabiliyorlar.
Özellikle inflaat sektöründe zaman çok de¤erlidir. Malzeme
ancak vaktinde sevk edilirse ifller h›zla ilerleyebilir. Bu ba¤-
lamda Austrotherm lojistik ekibimiz, trafik yasa¤›n› do¤ru
yöneterek Austrotherm ürünlerini en k›sa sürede tedarik
edebilmek amac›yla, özel üretim ürünlerini mümkün oldu-
¤unca h›zl› bir biçimde haz›r etmek ve zaman›nda sevki ger-
çeklefltirmek ad›na her daim aktif durumundad›r.

Dikkat ! Trafi¤e ç›kma yasa¤› Küçük bir uyar› !

‹stanbul’daki takipçilerimiz için önemli uyar› ! Sevkiyatlar art›k belli saatler aras›nda 

Kap› kartonetlerimizin taraf›n›za ücretsiz gönderimi için; 0216 404 10 90 no.lu telefondan bize
ulaflabilir ya da www.austrotherm.com.tr adresindeki “iletiflim” bölümünü doldurabilirsiniz.

Küçük bir bilgi !Kartonetlerimizden tedarik için
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Murat Bey, seçkin ana bayilerimizden biri de sizsiniz. Zirve
‹zolasyon’un kuruluflu hikayesinden ve faaliyet konular›ndan
k›saca bahseder misiniz?
Zirve ‹zolasyon faaliyetlerine 2003 y›l›nda bafllad›. Yal›t›m
malzemeleri a¤›rl›kl› ürünlerimizle, nihai tüketicilere pera-
kende ürün sat›fl› yapmaktay›z. ‹zolasyon sektöründe ise
2006 y›l›ndan bu yana, ürün gam›m›z› ve bayilik a¤›m›z› genifl-
leterek piyasa pay›m›z› daha da art›rd›k.   
Zamanla gelen talepler do¤rultusunda, izolasyon ürünlerine
ilaveten tamamlay›c› inflaat malzemelerini de piyasaya sun-
maya bafllad›k. fiu an ise seçkin kadromuzla, büyük depola-
ma alanlar› ve genifl da¤›t›m a¤›m›zla sektördeyiz.

Is› yal›t›m sektöründe Zirve ‹zolasyon’un nas›l bir konumu
var?
Yal›t›m sektöründe, güvenilir ticaret anlay›fl› çok önemli.
Sektörde sat›fl - pazarlama konusunda toptan ve proje sat›fl›
ile öne ç›km›fl ana tedarikçi konumunday›z. Tüm seçkin pro-
jelerde çözüm orta¤› var›z ve konumumuzun süreklili¤ini pe-
kifltirerek h›zla büyüyen bir firma durumunday›z. 

Peki Austrotherm ile ne zaman çal›flmaya bafllad›n›z?
Austrotherm ile yollar›m›z›n kesiflmesi, her iki taraf içinde
biraz ilginç oldu. San›r›m 2006 y›l› idi. Austrotherm firmas›n-
dan bir arkadafl›n bize b›rakm›fl oldu¤u el numuneleri çok il-
gimi çekti. Çünkü el numunesinin kal›nl›¤›, bizim burada sat-
m›fl oldu¤umuz ürünlerin kal›nl›klar›ndan 2-3 kat daha fazla
idi. Böylelikle gördü¤üm bu farkl› ürün numunesi, ilk sipari-
flimizi vermemize neden oldu.
Sevkiyat›n gerçekleflti¤i gün i s e , Austrotherm çal›flanlar›
ürünlerini flantiyede uygulanm›fl olarak görmeye geldiler. Bu
flantiye ziyareti, Austrotherm ürününü pazara ilk satan fir-
malardan biri olarak güzel bir an› olmufl olarak kalm›flt›r.

Austrotherm’i tercih etmenizde farkl› etkenler var m›yd› ?
Öncelikle ›s› yal›t›m alan›nda uzman, köklü bir firma. Güçlü
bir sermayesi var ve tabi ki son teknoloji ile donat›lm›fl üre-
tim tesisleri. Tüm bunlara kalite anlay›fl› da eklenince, san›-
r›m tamam› ne demek istedi¤imi anlatmaya yeterli. 

Yal›t›m›n, enerji tasarrufuna katk›lar› konusunda neler söy-
leceksiniz?
Enerji maliyetlerinin her geçen gün artt›¤› ülkemizde tüketi-
ciler art›k daha ekonomik ve güvenli binalar tercih ediyor.
Farkl› bir tercih ise, hakl› olarak mevcut evlerinde daha uy-
guna ›s›nmak ve serinlemek istemeleri. Art›k cep yakmaya
bafllayan do¤algaz faturalar› ve elektrik zamlar›yla bafl et-
menin tek yolunun ›s› yal›t›m›. “Daha fazla enerji tasarrufun-
dan sa¤lamak istiyorum” derseniz de, daha kal›n ve yüksek
yo¤unlukta ›s› yal›t›m malzemeleri tercih edip, optimum lam-
da de¤erini düflürmek yeterli.

Peki inflaat sektörünün bugün geldi¤i düzeyi nas›l de¤erlen-
diriyorsunuz ? ‹nflaat sektörünün içinde ›s› yal›t›m›n› nereye
koyuyorsunuz?
2001 y›l›ndaki ekonomik kriz sonras› inflaat sektörü h›zl› dü-
flüfle geçmiflti. 2001’den sonraki süreçte bir yükselme baflla-
d›. Bu süre 2003 - 2006 y›llar› aras›nda devam etmekle bera-
ber 2007-2010 aras› ise dura¤anlaflt›. Fakat bu dura¤anl›k
2010 y›l› ilk dönemlerinden itibaren yeni bir ivme yakalayarak
h›zland›. Tabi ki, inflaat sektöründe ›s› yal›t›m›n yeri ve önemi
tart›fl›lamaz. Is› yal›t›m›, inflaat sektörünün lokomotifi halini

Bu say›daki konu¤umuz seçkin bayilerimizden Zirve ‹zolasyon’un Yönetim Kurulu Baflkan›
Murat Y›lmaz. Ayr›ca kendileri, Türkiye’de Austrotherm ürünlerini pazara ilk sunanlardan ...

Sat›fl›m›z gerçekleflti ve
flantiyede ziyarete geldiler
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alm›fl durumda. Enerjiyi verimli kullanmak ad›na, art›k yal›-
t›ms›z binalar›n inflas›na bile izin verilmiyor ve güzeldir ki in-
san›m›z da art›k bu konuda daha bilinçli.

Son dönem gerçeklefltirdi¤iniz projelerden bahseder misi-
niz?
Zirve ‹zolasyon’un son dönemlerde uygulama alan›nda bir ta-
k›m çal›flmalar› var ve yo¤un flekilde devam etmekte. Son
kullan›c› d›fl›nda rezidans ve otel projelerinde renavasyon ça-
l›flmalar› yapmaktay›z.

Is› yal›t›m› malzemelerinin uygulama standartlar›n› nas›l de-
¤erlendiriyorsunuz?
Günümüze kadar tercih edilen ›s› yal›t›m malzemeleri her za-
man oldu¤u gibi “maliyeti az olsun, ucuz olsun” anlay›fl› için-
deydi. Tercih böyle fakat yanl›fl bir bak›fl aç›s›yd›. Ama za-
manla bu anlay›fl,  tüketicilerin yaflad›¤› s›k›nt› ve sorunlar-
dan dolay› yerini kaliteli, standartlara uygun ürün tercihine
b›rakt›. Bu süreç içerisinde kaliteli, standartlar›na uygun
ürünlerin tercih edilme bilinci de gün geçtikçe artmaya de-
vam etmekte.

Sohbetiniz için teflekkürler Murat Bey. Son olarak
sektöre iliflkin ve 2012’nin ilk yar› y›l› için neler söylemek is-
tersiniz? 
‹nflaat sektörü, 2011 y›l›n ilk yar›s›nda  istihdam ve büyüme
aç›s›ndan geçen y›l›n ayn› dönemine oranla daha iyi durumda.
Fakat 2011’in ikinci dönemi için bunu söylemek pek mümkün
de¤il. Böylelikle önümüzdeki sürecin de daha temkinli ve sa-

Mutlu fiahin Murat Y›lmaz
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1999 y›l›nda aç›l›fl› yap›lan ve 17 A¤ustos
Gölcük depremine flahitlik etmifl olan Ko-
caeli B. B. Olimpik Buz Sporlar› Salonu,
4000 m2 kapal› alan içerisinde, 1.800 m2 buz
alan›na ve 3.200 say›l›k oturma kapasitesi-
ne sahiptir.      
30 x 60 metre olimpik ölçülerinde buz pisti-
ne sahip olan salon, Ankara’dan sonraki
ikinci büyük pist olarak kay›tlara geçmekte.
S a l o n, aç›l›fl› yap›ld›¤› günden i t i b a r e n
önemli birçok organizasyona imza att›.
Bunlardan baz›lar› : 2002 ve 2005 y›l› Buz
Hokeyi Dünya fiampiyonas› Grup Müsaba-
kalar›, Buz Hokey Süper Lig Müsabakalar›,
Buz Pateni Türkiye fiampiyonas› gibi...
Fakat, buz pistinin tarihindeki tek ac› hat›-
ras› ise; ülkemizin yaflad›¤› en büyük do¤al
afetlerden biri olan Gölcük depreminde
üstlendi¤i morg görevi.
Kocaeli B. B. Olimpik Buz Sporlar› Salo-
nu’nun inflaat aflamas›nda ise, d›fl yüzeyine
›s› yal›t›m gücü yüksek, formu bozulmayan
ve kolay uygulanabilen bir ürünümüz olan
Austrotherm EPS® F levhas› (5 cm kal›nl›-
¤›nda ve 20 dansite yo¤unlu¤unda) uygu-
lanm›flt›r. 

‹zmit / Kocaeli Olimpik Buz Sporlar› Salonu, Austrotherm ›s› yal›t›m malzemeleri ile iç mekan
›s› dengesini koruyor ve 99 y›l›ndan beri birçok önemli müsabakaya ev sahipli¤i yap›yor.

Olimpik Buz Sporlar› Salonu
‹nflaat Sahibi :
Kocaeli Büyükflehir Belediyesi
Müttahhit Firma : H & M Schmidt   
Bitifl Tarihi: 1999                                                       
Toplam ‹nflaat Alan› :
yaklafl›k 50.000 m2

Toplam Arsa Alan› :
yaklafl›k 10.000 m2

Kullan›lan Malzeme : Austrotherm
EPS Is› Yal›t›m Levhas› ( 5 cm )

PROJE  B‹LG‹LER‹

Austrotherm imzas› ile
Olimpik Buz Sporlar› Salonu
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Varyap ‹nflaat taraf›ndan yap›m›na 27 Temmuz 2007’de bafllanan ‹stanbul Ada-
let Saray›,  4 Mart tarihinde, fiiflli / Ça¤layan’da resmi aç›l›fl›n› yapt›.
326 duruflma salonu ve 320.000 m2 kapal› alana sahip olan, 19 kat ve birbiriyle
bitiflik 19 bloktan oluflan, Avrupa’n›n en büyük adalet saray›nda 185 bin m2 ›s›
yal›t›m› kullan›ld›. Uygulanan ›s› yal›t›m malzemelerin çok büyük bir k›sm›nda
çeflitli Austrotherm ürünleri kullan›lan ‹stanbul Adalet Saray›’nda (5 cm, 7 cm
ve 8 cm kal›nl›klar›nda) Austrotherm EPS® F levhas› tercih edilmifltir. D›fl cep-
hesi özel cam ve ›s› yal›t›m sistemi ile donat›lan kamu binas›, enerjide yaklafl›k
% 30 oran›nda tasarruf sa¤lamaktad›r.

Sarayda yok yok !
‹stanbul Adalet Saray›’nda ayr›ca 442 hakim odas›, 267 savc› odas›, 354 kiflilik
konferans salonu yer almakta. Bunlar›n d›fl›nda ofisler, hizmet odalar›, avukat
görüflme odalar›, yemekhaneler, kafeteryalar, kütüphane, postane, krefl, ban-
ka flubeleri ve sa¤l›k ünitesi gibi bölümler de yer almaktad›r. Saray, ‹stan-
bul’daki 11 ayr› adliye binas›n› kendi çat›s› alt›nda toplayacak flekilde planlan-
m›flt›r ve uygulanm›flt›r. Genel Müdürümüz Mutlu fiahin’in de hukukçu olmas›
nedeniyle ‹stanbul Adalet Saray›’n›n yal›t›m›n›nda pay sahibi olmak bizleri ay-
r›ca sevindirmifltir.

‹stanbul Adalet Saray› 
Planlamac› ve Proje Müellifi :
VARYAP, Varl›bafl Holding                                                      
Proje Yeri : Ça¤layan / ‹stanbul 
Proje Tarihi :
27.07.2007 - 11.12.2010
Toplam ‹nflaat Alan› : 343.000 m2

Toplam Arsa Alan› : 41.000 m2

Kullan›lan Malzeme :
Austrotherm EPS Is› Yal›t›m
Levhas› ( 5-8 cm )

PROJE  B‹LG‹LER‹

‹stanbul Adalet Saray›’n›n
koridorlar›nda, art›k mahkumlar›
görmek imkans›z…
Mahkumlar cezaevi araçlar›yla
7. bodrum kat›na kadar indirilip
buradan da “tutuklu koridoru”ndan
geçerek, “tutuklu bekleme
odalar›”na naklediliyor.
Tutuklu, duruflmas› yap›lacak olan
salona do¤rudan “tutuklu
asansörü” ile götürülüyor.

Farkl› bir uygulama

Avrupa Yakas›’n›n en büyük adliye kompleksi olan, “‹stanbul Adalet Saray›” art›k hizmette.
Saray›n haz›rl›k aflamas›nda ise toplam 185 bin metrekare ›s› yal›t›m› kullan›ld›.

‹stanbul Adalet Saray›’n›n
yal›t›m› da bizden ...



Avusturya Cumhuriyeti ya da k›saca Avusturya, Orta Avrupa
ülkelerden biri olup, denize k›y›s› olmayan ve dokuz eyaletten
oluflan bir federasyon. Avrupa'n›n Alpler bölgesinde kurul-
mufl olan Avusturya; bat›da Liechtenfltayn ve ‹sviçre, güney-
de Slovenya ve ‹talya, do¤uda Macaristan ve Slovakya, kuzey-
de ise Almanya ve Çek Cumhuriyeti ile komfludur.
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‹fllere biraz mola: Avusturya
Sanat›n baflkenti olarak da bilinen Avusturya’y› biraz daha yak›ndan incelemeye ne dersiniz ?



T a r i h i
Çok eski tarihlerden itibaren yerleflim bölgesi olan ülke, M.Ö.
100 y›llar›nda Romal›lar taraf›ndan iflgal edilmifltir. Almanya
ile beraber Avusturya'ya 803 y›l›nda Kral Büyük Carl taraf›n-
dan “Do¤u Markl›¤›” ünvan› verilmifl ve böylece Germen ‹m-
paratorlu¤u’nun bir parças› haline gelmifltir. Daha sonralar›
bafla geçen Habsburg Hanedan› ise ülkenin s›n›rlar›n› olduk-
ça geniflletmifltir.
15. yüzy›lda Avrupa ve Hristiyanlar’›n en güçlü devleti haline
gelen Avusturya, ayn› zamanda Osmanl›lar ve Müslümanlar’a
karfl› arkas› kesilmeyen sald›r›lar›n da liderli¤ini üstlenmifl-
tir.
16. yüzy›l›n bafllar›nda ise Osmanl› ‹mparatorlu¤u, yap›lan
sald›r›lara son vermek ve ‹slamiyet’i daha da yaymak için çe-
flitli seferlerle önce 1529'da Macaristan'›, daha sonra 1540 y›-
l›nda da Avusturya'y› yenmeyi baflarm›flt›r. Kral I. Ferdinand,
“Macaristan’n›n Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na b›rak›lmas›” ve
“senede 30.000 duka alt›n› vergi verilmesi” flartlar›n›n da ge-
çerli oldu¤u bir antlaflma imzalam›flt›r. Böylece bir süreli¤i-
ne Osmanl› ‹mparatorlu¤u’na yap›lan sald›r›lar da son bul-
mufltur.
Daha sonra meydana gelen isyan ve ayaklanmalarla Osman-
l› ‹mparatorlu¤u’ndan ayr›lan Macaristan, Avusturya ile bir-
leflerek Avusturya-Macaristan ‹mparatorlu¤u'nu kurmufltur.
Birinci Dünya Savafl›’nda parçalanan imparatorluk sonras›n-
da ise, Avusturya harp sonras› Almanya ile birleflmek istese
de, galip devletler buna müsaade etmemifllerdir.
Müstakil bir devlet olarak kurulan Avusturya Cumhuriyeti,
‹kinci Dünya Savafl›’nda Hitler taraf›ndan Almanya'ya kat›l-
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Salzburg, panorama.

Hofburg Saray›, Viyana.



m›fl olup, savafl sonunda Almanya'n›n ye-
nilmesi ile; ABD, Rusya, ‹ngiltere ve Fran-
sa taraf›ndan bir süre iflgal e d i l m i fl t i r .
1955 y›l›na gelindi¤inde ise galip devlet-
lerle yap›lan bir antlaflmaya göre, art›k
Avusturya “hiçbir devletle birlik kurama-
yacak” ve “herhangi siyasi bir bloka dahil
o l a m a y a c a k”t›. Bu flartlarla bugünkü
Avusturya Cumhuriyeti kurulmufl oldu.

T u r i z m
Avusturya da¤lar›, ormanlar› ve vadileri
ile yaz ve k›fl turizmi için  gayet elveriflli-
dir. Ülkenin kuzeyini bat›dan do¤uya saran
Tuna Nehri ve üç s›ra halinde Alpler kap-
lam›flt›r. Kayak turizminde özellikle tercih
edilen ülke, ayn› zamanda Avrupa’n›n en
ünlü üzüm ba¤lar›na sahiptir.
Dünyan›n ulafl›labilen en genifl buz ma¤a-
ralar›na sahip Eisrissenwelt Ma¤aralar›,
tarihi ve kültürel yerleflim alanlar› ile bir
da¤ kenti olan Innsbruck, Alpler’de bulu-
nan ve en keyifli kayak merkezlerinden bi-
ri olan Stubai Vadisi, Neusiedl ve Wolf-
gang gibi gölleri, Avusturya’n›n vazgeçil-
mez turistik bölgeleridir.
Tuna Nehri üzerinde uzanan Viyana ise,
ülkenin baflkenti olmas›n›n yan›s›ra yeflile
bürünmüfl tepeler aras›nda kurulu b i r
s a n a t k e n t id ir. W o l f g a ng Amadeus Mo-
zart’›n da do¤du¤u kent olan Salzburg, ki-
l i s e l e ri, kaleleri ve saraylar› ile t a m
manas›yla tarih kokar.
A v u s t u r y a l › l a r’›n ünlü et yeme¤i i s e
“schnitzel”dir. Farkl› olarak sadece dana
etinden haz›rlan›r ve halk taraf›ndan en
önemli ö¤ünlerinden “pazar ö¤le yemek-
leri”nde yenmesi tercih edilir.

Yüzölçümü : 83.871 km2

Nüfus : 8.404.252
Baflkent : Viyana 
Yönetim Biçimi : Parlamenter
Demokrasi
Devlet Baflkan› : Heinz Fischer
Resmi Diller : Almanca,
Slovence, Macarca
Zaman Dilimi : CET (UTC+1)
Plaka : A
Telefon kodu : 43

Hakk›nda k›sa k›sa ...

SEYAHAT
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Merkezi Wopfing’de bulunan Austrotherm GmbH, aile
flirketi olan Schmid Industrie Holding’in (Sanayi Hol-
ding’i) kurulufllar›ndan sadece biri. ‹lk Avusturyal› polis-
trol üretimini gerçeklefltiren Oswald Nowotny taraf›n-
dan 1953 y›l›nda kurulan flirket, flu an Austrotherm Gru-
bu olarak an›lmakta ve Avusturya’n›n Purbach ve Pinka-
feld kentlerinde 2, toplamda ise 17 üretim tesisi ile 10
ülkede temsil edilmektedir. 
Austrotherm GmbH, bir çok alan için EPS ve XPS yal›t›m
malzemeleri, d›fl cephe profilleri, s›hhi iç inflaat ürünle-
r i n i n (yap› panelleri) Avusturyal› tek ü r e t i c i s i
oldu¤undan, kaliteli ve yenilikçi politikalar›na da sürekli
önem vermekte.
Süreklilik için Do¤u Avrupa’ya aç›lma karar› sonras›nda
ise, k›sa sürede Do¤u Avrupa pazar›nda faaliyet göste-
ren “ilk” flirketlerden biri olmufl ve piyasa hakimiyeti de
kazanm›flt›r.
2010 y›l›nda yapt›¤› yat›r›mlarla, 3.2 milyon Euro
maliyetli “Austrotherm EPS PLUS Yal›t›m Levhalar› Üre-
tim Te s i s i” v e 4.5 milyon Euro maliyetli “P u r b a c h
merkezli XPS Üretim Merkezi” geniflletilmesi yap›lm›fl-
t›r. Bu yat›r›mlar ve ar-ge’ye verilen önem neticesinde,
Burgenland eyaletinden “Yenilik Yoluyla Çal›flma” ödü-
lüne lay›k görülmüfltür.

Austrotherm GmbH; Orta ve Do¤u Avrupa’da
kaliteli üretimi ve gelece¤e yönelik yat›r›mlar›yla
an›lan, ›s› ve ses yal›t›m› uzman›d›r.

Avusturya GmbH üzerine

Peter SchmidMutlu fiahin

SEYAHAT
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Austrotherm: Yal›t›m›n Gücü
Bu sene 34. kez düzenlenen Uluslararas› ‹stanbul Yap› Fuar›’nda ziyaretçilerimizi a¤›rlad›k.
Markal› ürünlerimiz ve “Therma” konseptli stand›m›z yine fuar›n ilgi oda¤›yd›.

Bu sene 27 Nisan - 1 May›s tarihleri aras›nda
düzenlenen 34. ‹stanbul Yap› Fuar›’na üçüncü
kez kat›lm›fl olduk. Ziyaretçilerimizin al›fl›k ol-
du¤u salonda fakat s›ra d›fl› bir konsept ile...
“Yal›t›m›n gücü” ö¤esini ön plana ç›karan ve
“so¤uk ve s›ca¤a karfl› kalkan görevi” ile bü-
t ü n l e fl t i r d i ¤ i m i z, afifllerimizin ana temas›
THERMA mankenimiz, stand›m›z›n genel kon-
septini bu sene de sonuna kadar yans›tm›fl ol-
du. Yal›t›m alan›nda uzman ve iddial› bir üreti-
ci firma olarak yal›t›m›n gücünü ve katma de-
¤ e r i n i, karbonlu Austrotherm EPS® F - P L U S
ürünümüz ile sektörün ileri gelenleriyle pay-
laflma f›rsat›m›z do¤du.
Sevindirici olan; görüflmeler neticesinde olum-
lu sonuçlanan tüm geri bildirimlerden, art›k
yal›t›ma herkesin duyarl› oldu¤unu tespit etmifl
olmak.
Austrotherm Türkiye ailesi olarak, tedarikçi-
lerden tüketicilere kadar ›s› yal›t›m konusunda
bilinçlendirmede ufakta olsa bir katk›m›z ol-
duysa ne mutlu bize…
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