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B‹NALARDA “ENERJ‹ K‹ML‹K BELGES‹” ZORUNLULU⁄U
Art›k binalar A’dan G’ye belgeli ...

BUNALTICI SICAKLAR KAPIMIZDA !
Küresel tehdit kap›m›zda ...

AUSTROTHERM ‹LE ÇATINIZA HÜKMED‹N
Is› yal›t›m› için en do¤ru ürün ...



Sevgili okuyucular !

Bu say›m›za, iyi bir haberle bafllamak isteriz.
1 Ocak itibariyle, binalarda enerjinin verimli olarak
kullan›lmas›na dair at›lan en önemli ad›mlardan
biri olan “Enerji Kimlik Belgesi” kanunen yürürlü-
¤e girmifltir.
Bu say›m›zda, yasal zorunluluk olan Enerji Kimlik
Belgesi’nin genel hatlar›na sizler için de¤indik.
Tüm dünyada oldu¤u gibi, ülkemizde de giderek
artan enerji kullan›m› ihtiyac›n›, konfor flartlar›n›
de¤ifltirmeden en aza indirgemenin önemli yolla-
r›ndan biri “Is› Yal›t›m›”d›r.
Is› yal›t›m›nda ise, binan›n tek cephesi ya da sade-
ce d›fl cephesinin yal›t›lmas› kendi bafl›na pek an-
lam ifade etmez.
Binan›n temelden çat›ya kadar yal›t›m› sa¤lanmal›
ve iklim flartlar›na göre, uygun kal›nl›kta ›s› yal›t›-
m› malzemesi kullan›lmal›d›r.

Bu ba¤lamda, AUSTROtimes’tan CE ve TSE belgeli
ürünlerimizle çat› ve cephenize hükmetmeniz dile-
¤iyle…

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. 
6 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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Art›k binalar
“A’dan G’ye”
belgeli ...

Ofislerde
basit çözümlerle
enerji tasarrufu

Ersöz Yap›
Yönetim Kurulu
Baflkan› ile
sektör ve
gelecek üzerine

Bunalt›c›
s›caklar
kap›m›zda !

Austrotherm
EPS® F-PLUS ile,
çat›n›za
hükmedin



2012 için önemli yat›r›mlar

SEKTÖR ‹Ç‹N

Üretim kalitesinin süreklili¤i ve süregelen müflteri beklenti-
lerini karfl›lamak ad›na, ›s› yal›t›m› uzman› Austrotherm’in
yat›r›mlar› 2011’de de tüm h›z›yla devam ediyor. 
Avusturya Hissedar Genel Müdürü Peter Schmid’in büyük ya-
t›r›m kararlar›yla birlikte, 2011 y›l›nda Austrotherm’in Pinka-
feld ve Purbach flehirlerindeki mevcut üretim tesisleri büyü-
tülmüfl durumda. Bu yat›r›mlarla beraber son iki y›l içerisin-
de Austrotherm, Avusturya’da konumland›r›lm›fl Pinkafeld
ve Purbach üretim tesislerine toplam yaklafl›k 8 milyon Eu-
ro’luk yat›r›m yapm›fl oluyor.
Austrotherm kurulufl y›l›ndan bu yana tutarl›, kaliteli ve yeni-
likçi bir politika izleyerek AR-GE’ye büyük yat›r›mlar gerçek-
lefltirmifl; Orta ve Bat› Avrupa’n›n önde gelen Polystrol-Yal›-
t›m maddeleri sat›c›s› olmay› baflarm›fl ve iflyerleri konusun-
da önemli katk›larda bulunarak, buna ilaveten yeni istihdam-
lar da yaratm›flt›r.

Austrotherm EPS® F-PLUS’›n baflar› yolu
Pinkafeld üretim merkezindeki 3.2 milyon Euro’luk yat›r›mla
eflzamanl› bafllat›lan ve “S›cakl›k - Is› Yal›t›m›n Gücü” sloga-
n›yla yürütülen EPS® F-PLUS d›fl cephe yal›t›m levhalar›n›n
kampanyas›, tahmin edilenin de üzerinde baflar› sa¤lay›nca,
üretim tesisinin geniflletilmesi kaç›n›lmaz olmufltur.
Peter Schmid yat›r›m karar›yla ilgili olarak “Sektörde kalite-
li ve ileri düzeyde üretilmifl yal›t›m malzemelerine karfl› afl›-
r› talepler olunca, Pinkafeld’deki tesislerimizde gri Austrot-
herm EPS® F-PLUS üretimini art›rma karar› ald›k. Bununla
sadece yenilikçi bir at›l›m sa¤lamakla kalmay›p, ayn› zaman-
da da Burgenland’da ilaveten yeni iflyerleri de yaratm›fl bu-
lunmaktay›z” dedi.

2011 y›l›nda yine galibiz
Ayr›ca Austrotherm, Avusturya’da sezon bafl›na yaklafl›k 250

iflçi istihdam etmektedir. Peter Schmid konuyla ilgili aç›kla-
mas›n› “Purbach ve Pinkafeld merkezlerimizdeki yeniliklerin
farkl› pazarlara aç›lmak, genifllemek için de önemli katk›lar›
v a r. Çünkü Avusturya’daki Austrotherm merkezleri, t ü m
Austrotherm yurtd›fl› flirketleri için know-how tedarikçileri
konumundad›r” fleklinde devam ettiriyor.
Tüm bu yat›r›mlar›m›z sayesinde Austrotherm, ›s› yal›t›m›n
öncüsü olan Avusturya Araflt›rma Teflvik Kuruluflu’nun flubat
ay›nda düzenledi¤i “Yenilenme ile Yeni ‹flyerleri Giriflimcili¤i”
çerçevesindeki, Austrotherm EPS® F-PLUS d›fl cephe yal›t›m
levhalar› ürünü ile “Ulusal Burgenland Lideri” seçilmifltir.

Peter Schmid Mutlu fiahin

3



Binan›z›n enerji belgesi var m›?

Enerji Kimlik Belgesi asgari olarak; binan›n enerji ihtiyac› ve
enerji tüketim s›n›fland›rmas›, yal›t›m özellikleri ve ›s›tma
ve/veya so¤utma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içerir.
Toplam kullan›m alan› 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut bi-
nalar ve iflletmeye al›nan yeni binalar için düzenlenir.
Bu belge, art›k yeni binalar için Yap› Kullanma ‹zin Belge-
si’nin ayr›lmaz bir parças› olmufltur.

Bir binan›n enerji s›n›f›n› belirlemede izlenen yol … 
1. Binan›n m2 bafl›na düflen y›ll›k enerji tüketimi hesaplan›r,

2. Bu de¤ere göre CO2 sal›m› hesaplan›r,
3. Binan›n hesaplanan enerji tüketim miktar› ve CO2 sal›m›,

referans binan›n de¤erleriyle karfl›laflt›r›l›r.

KAPAK KONUSU
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Enerji Kimlik Belgesi (EKB), 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalar için yürürlü¤e
girmifl ve tüm mevcut binalara ise 2017 y›l›na kadar Enerji Kimlik Belgesi almas› zorunlulu¤u
getirilmifltir. Al›nm›fl Enerji Kimlik Belgesi’nin ise geçerlilik süresi ise 10 y›ld›r.

Sat›nalma ya da kiralama 
ifllemlerinde mutlaka Enerji
Kimlik Belgesini sorun !



K›yaslama sonucuna göre, binan›n A-G aras›nda
bir enerji s›n›f›na yerlefltirilmesi
A s›n›f› tasarruflu, sera gaz› emisyonu düflük konutlar›, G s›-
n›f› ise enerji israf eden ve sera gaz› emisyonu yüksek konut-
lar› ifade etmektedir. Referans bina D s›n›f›n›n üst s›n›r›na
yerleflmektedir.

Enerji Kimlik Belgesi’nin ( EKB ) Düzenlenmesi
Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan yetkilendirilmifl
enerji verimlili¤i dan›flmanl›k firmalar›, bünyesinde bulun-
durdu¤u Enerji Kimlik Belgesi uzmanlar›yla, yeni binalar›n
enerji performans›na dair gerekli hesaplamalar› yaparak
Enerji Kimlik Belgesi'ni üretir ve ilgili idarelere onaylat›r.

Enerji performans›na dair gerekli hesaplamalar; binan›n ya-
l›t›m durumu, kullan›lan malzemeler, çat› - cephe alanlar› gi-
bi temel bilgilere; yap›m y›l›, yönü, konumu vb. gibi genel bil-
gilere; ›s›tma ve/veya so¤utma sistemlerinin verimlilikleri,
s›cak su sistemi gibi teknik bilgilere dayanmaktad›r.
Yetkilendirilmifl enerji verimlili¤i dan›flman firmas› taraf›n-
dan düzenlenen EKB, binan›n girifline görünür bir yerde as›l›
bulundurulur. Bir nüshas› bina sahibi ya da yöneticisi taraf›n-
dan muhafaza edilir. 
Art›k konut sat›nalma veya kiralama ile ilgili tüm ifllemlerde
EKB düzenlenmifl olmas› flart› aranmaktad›r.
Dolay›s›yla yeni binalar› al›m-sat›m› ya da kiralama ifllemle-
rinde mutlaka Enerji Kimlik Belgesini sorun !!!

KAPAK KONUSU

A s›n›f›, tasarruflu, sera gaz› emisyonu düflük konutlar›,
G s›n›f› ise enerji israf eden ve sera gaz› emisyonu yüksek

konutlar› ifade etmektedir.

Binalarda do¤ru yal›t›m ise temiz bir gelecek demektir ...
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B‹LG‹
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CE iflareti, ambalaj›na ya da üzerine ilifltirildi¤i ürünün, kul-
lan›ld›¤› çevre aç›s›ndan güvenli oldu¤unu gösteren “Avrupa
Birli¤i Yeni Yaklafl›m Direktiflerine Uygunluk” iflaretidir.
Bir ürün, birden fazla Yeni Yaklafl›m Direktifi’ne de girebil-
mektedir. Ürünün öncelikle üreticisi taraf›ndan veya bir bel-
gelendirme kuruluflu (Notified Body) taraf›ndan test edilme-
si zorunludur. Sonuç olarak ilgili tüm koflullar› karfl›l›yorsa
CE iflareti alabilmektedir.
CE ibaresinin aç›l›m› “Conformite Europeene”dir. 
Avrupa Birli¤i üyesi ülkelerdeki serbest dolafl›m› güçlendi-
ren önemli unsurlardan bir tanesi de, pazarlar›nda yeralan
mallardaki farkl› üretim koflullar›d›r.
Dolay›s›yla, Yeni Yaklafl›m Direktifleri (New Approaches Di-
rectives) ad› verilen uygulamayla güvenlik, sa¤l›k, çevre ve
tüketicinin korunmas› aç›s›ndan bir ürünün sahip olmas› ge-
reken bütün ana koflullar› belirlemektedir.
Sadece belirli koflullara uyan ürünler, AB pazar›nda serbest
dolaflabilecektir.
AB ülkeleri d›fl›nda üretilmifl bir ürün de, AB pazar›na girme-
den önce CE iflaretini almak zorundad›r. CE iflareti, tüketici
için bir kalite garantisi anlam›n› tafl›maz. Ürünün asgari dü-
zeyde emniyetli oldu¤unu gösteren bir iflarettir.
CE iflareti için “ürünlerin uluslararas› piyasalarda serbestçe
dolaflmas›n› sa¤layan bir pasaport” da diyebiliriz.
Bizim ülkemiz de Avrupa Birli¤i uyum sürecinde oldu¤undan,
sadece ihracatta de¤il, iç piyasada da CE iflareti büyük önem
tafl›maktad›r.
CE uygunluk iflareti, afla¤›daki flekle sahip olan "CE" bafl
harflerinden oluflur:

CE iflareti ve TSE Belgesi aras›ndaki fark !
CE iflareti üzerine ilifltirildi¤i her ürünün, ‘kullan›ld›¤› çevre
aç›s›ndan güvenli oldu¤unu gösterir’ demifltik. Yani Avrupa
Birli¤i Yeni Yaklafl›m Direktifleri’nde belirtilen ilgili uygunluk
de¤erlendirme prosedürlerini takip ederek, direktiflerin te-
mel gereklerini karfl›layarak ürün güvenli¤ini de sa¤lam›fl
olursunuz.
Ancak bu iflaret, temel gereklilikler, ürünün performans
özellikleri ve kalitesine yönelik flartlar› direkt olarak belirt-
memektedir.
Dolay›s›yla CE iflareti ürünlerin güvenli¤ine yönelik olmay›p,
esas olarak Avrupa Birli¤i içerisinde serbest dolafl›m› amaç-
lamaktad›r.
TSE Ürün Belgelendirmesi ise, temel bilgilere at›fta buluna-
rak, öngörülen güvenlik flartlar›n›n tamamlanmas› ve perfor-
mans - kalite kriterlerini, üretim yerinin yeterlili¤ini de gözö-
nünde bulundurararak gerçeklefltirilmektedir.
Bu nedenle TSE Belgeli bir ürün, güvenli olman›n yan›s›ra
performans ve kalite aç›s›ndan da tüketiciye güvence ver-
mektedir.
TSE Ürün Belgelendirmesi’nin, CE iflaretine bir alternatif
olarak de¤erlendirilmemesi gerekir. 
Türkiye yal›t›m sektöründe her iki belge de, haks›z rekabetin,
merdiven alt› üretimin önünü kesmek ve güvenilir, kaliteli
ürüne sahip olma amac› için flartt›r.
Austrotherm ürünleri, CE Belgesi ile AB ‹nflaat Direktifi flart-
lar›na uygunlu¤unun yan›s›ra, çevre, insan sa¤l›¤›, ›s› yal›t›m›
ve yang›n dayan›m› performanslar› aç›fl›ndan da gereken
özelliklere sahiptir ve TSE belgelidir.

Ambalajlardaki CE nedir ?

Orhan Veli Kan›k Cd. Yakut Sok.
Ery›lmaz Plaza No: 3 Kat 5
34805 Kavac›k/ ‹stanbul
Fax : +90 216 404 10 99  E-mail: turkiye@austortherm.com.tr

Tel : +90 216 404 10 90
www.austrotherm.com.tr



• Yaklafl›k 8.700 saat aç›k tutulan bir bilgisayar, asl›nda sa-
dece 2.000 saat aktif olarak kullan›lmaktad›r. Ofisteki pasif
zamanlar için bilgisayar›n›zda özel bir seçim yap›lmad›kça
uyku moduna geçmeyecek, yüksek miktarda enerji sarfiya-
t› sözkonusu olacak ve bu iflletmenin elektrik giderlerine
de yans›yacakt›r. Bu tür cihazlar›n al›m› s›ras›nda, mutlaka
enerji tasarruflu cihazlar› tercih etmelisiniz.

• Bir t›k ile bilgisayar›n›z› elektrik tasarruf flampiyonu haline
getirebilirsiniz: Bilgisayar›n›zdaki do¤ru enerji ayarlar›n›
yapt›¤›n›z taktirde, cihaz›n belli bir süre boflta kald›ktan
sonra otomatikman daha az enerji tüketilen konuma geç-
mesi sa¤layabilirsiniz. Windows XP iflletim sisteminde bu
ayarlamay› Bafllat / Denetim Masas› / Performans / Güç Se-
çenekleri üzerinden gerçeklefltirebilirsiniz.

• Enerji tasarruflu ampuller veya sabit aç›labilir kompakt flo-
resan ›fl›klar›, elektrik tüketiminizi yüzde 35 oran›nda dü-
flürebilir. Enerji tasarruflu ampullerin ›fl›k verimlili¤i ise
normal ampullere oranla befl kat daha fazlad›r.

• Sürekli ofis d›fl›nda bulunan veya ofis alanlar›n› k›sa süre-
lerle kullananlar, bir ayd›nlatma tesisat› almay› düflünme-
lidirler. Bu tür bir tesisat›n tedarik masraflar›, 1 ila 5 y›l içe-
risinde kendini amorti etmektedir. 

• Standart bir kahve makinesi çal›fl›r halde 1.200 vat, normal
konumda 600 vat tüketmektedir. Tüm bu belirtti¤imiz ra-
kamlar, güncel elektrik birim fiyatlar› ile çarp›ld›¤›nda ise
görüyoruz ki enerji canavar› oldukça para emmektedir.

Ofislerde tasarruf zaman›

PÜF NOKTASI
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‹ki lambadan birini
söndürmek tasarruf,
ayn› ayd›nlatmay› sa¤layan,
daha az enerji tüketen
teknolojik lambalar›n
kullan›lmas› ise verimliliktir !

Küçük bir bilgi



2010 y›l›ndaki yüksek performans›n›z ile birincili¤i b›rak-
mam›fl bir ana bayimizsiniz. ‹lk olarak ERSÖZ YAPI’n›n ku-
ruluflundan biraz bahseder misiniz?
Ersöz Yap›, 2006 y›l›nda kuruldu. Kuruluflumuzda tamamen
sat›fl odakl› bir firma olarak yola ç›kt›k. Halen, a¤›rl›kl› olarak
izolasyon malzemeleri ve inflaat dekorasyon ürünlerinin top-
tan ve perakende sat›fl›n› yapmaktay›z.

Austrotherm ile yollar›n›z›n k e s i flmesini bizlerle paylafla-
bilir misiniz?
2008 y›l›nda baflka bir sat›c› firman›n tavsiyesi ile bayiniz ol-
duk. Türkiye’de Ausrotherm bayisi olan ikinci flirketiz.

Yal›t›m uygulamalar› için neden Austrotherm’i seçtiniz?
Austrotherm’i seçme nedenlerimizden en önemlisi, ulusla-
raras› bir marka olmas›. Gelece¤e dair ›fl›k görmemiz ve ka-
litesine olan inanc›m›z, bizi marka ile buluflturdu.

Son dönem gerçeklefltirdi¤iniz projelerden bahseder mi-
s i n i z ?
Biz, proje gelifltirme ve uygulama ifllerimizi di¤er flirketimiz
Nur Yap› ile birlikte yap›yoruz. Nur Yap› baflta ›s› yal›t›m› ol-
mak üzere, her türlü inflaat ince iflleri ile birlikte mimari uy-
gulamalar yapmakta.
fiu an yapmakta oldu¤umuz Zorlu Center Projesi, Ümraniye
ING Bank Operasyon Merkezi, Medipol Ba¤c›lar Hastanesi
projelerinin yan›s›ra, bir çok butik proje gerçeklefltiriyoruz.

‹nflaat sektörünün bugün geldi¤i düzeyi nas›l de¤erlendi-
riyorsunuz? Ve inflaat sektörünün içinde ›s› yal›t›m›n› ne-
reye koyuyorsunuz?
‹nflaat sektörü, flimdiki uygulamalar›yla alk›fllanacak seviye-
dedir. Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ediyor.
2011 y›l›nda inflaat sektöründe % 10 büyüme beklenmekte.
Bu sektörde gelecek 10 yolda, geçmiflteki 30 y›ldan daha faz-
la de¤ifliklik yaflanacak.
Ülke ekonomisinin, önümüzdeki 5 y›lda % 55 büyüyece¤i tah-
min ediliyor. Yal›t›m pazar›n›n ise, önümüzdeki 5 y›lda % 127
büyüyerek, 950 milyon TL’ye ulaflmas› beklenmekte.

Yal›t›m malzemelerinin uygulanma standartlar›n› ve uy-
gulama kalitesini nas›l buluyorsunuz?
Maalesef flu an standartlara uyulmuyor, denetim mekaniz-
mas› hemen hemen hiç yok.

Denetim mekanizmas› flart !

RÖPORTAJ

Austrotherm ana bayiilerinden biri olan Ersöz Yap› Yönetim Kurulu Baflkan› Hakan Ersöz ile,
sektörümüz, 2011 y›l› hedefleri ve beklentileri üzerine küçük bir sohbet gerçeklefltirdik.
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Mutlu fiahinHakan Ersöz



‹lerdeki günlerde sorun yaflanmamas› için, acilen denetim
mekanizmas›n›n kurulmas› laz›m. Mesela yap› denetim fir-
malar› veya ‹ZODER bu konuda kesin yetkili k›l›nabilir.
Tabi tüketicilere de büyük sorumluluk düflüyor, kaliteli ürü-
nü araflt›rmalar› ve profesyonel uygulamac›lar› bulmalar›
gerekli. ETAG (Avrupa Teknik Onay Belgesi) testinden geçmifl
sistemleri kullanmalar› naçizane önerimdir.
Bizler firmalar›m›zda yapt›¤›m›z tüm uygulamalarda, genel-
likle kalite belgesi olan sistemleri tercih ediyoruz.
Üretici garantisinden ayr› olarak da, tüm uygulamalar›m›za
ilaveten 5 y›l daha garanti veriyoruz.

Son olarak 2011 y›l› için neler söylemek istersiniz? 
2011’in sektörümüz aç›s›ndan iyi bir y›l olaca¤›n› düflünüyo-
ruz. Öngörümüz bu yönde. Fakat iyimser olmakla birlikte, ih-
tiyatl› da davran›yoruz. 2011 projeksiyonumuzu yapt›k, çal›fl-
malar›m›z bu do¤rultuda devam etmekte. Önümüzdeki y›llar-
da da sektörümüzün ve ülke ekonomimizin, herhangi bir
olumsuzlu¤a u¤ramadan büyümesi en büyük temennimizdir.
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Afl›r› s›cak bir evden ne zaman bahsedilir? 
Önümüz yaz ve bunalt›c› s›caklar› flimdiden düflünmüyor de-
¤iliz! Normal bir ev ortam›n›n ›s›s›, gündüzleri 27 derece, ge-
celeri ise 25 dereceyi aflmamal›d›r.
Art›k global bir sorun olan küresel ›s›nma ve iklim de¤ifliklik-
leri, bizleri yaz›n bunalt›c› s›caklara maruz b›rakabilir.
Bu durumda mevcut binalar›m›zda almam›z gereken en uy-
gun ve mant›kl› önlemler afla¤›daki s›rayla uygulanabilir. 

En iyi flekilde planlanm›fl yeni bina inflaat›
En uygun pencere alan›, yaklafl›k % 20 civar›nda olmal›d›r.
Güney cephede daha fazla veya daha büyük pencere düflünül-
mesi halinde, çat› ç›kmas› veya bir balkon, sabit gölgeleme
arac› olarak düflünülmelidir.

En sa¤l›kl› bina flekli, düflük enerji veya pasif yap› fleklinde
tasarlanm›fl olan›d›r. Çat› ve duvarlara uygulanan iyi bir yal›-
t›m, iç mekanlarda ve odalardaki ›s› farkl›l›klar›yla da rahat-
s›z etmeyecek ve tüm binada sabit ›s›lar sa¤layacakt›r. 
Tafl veya çelik beton yap› tarz› da (tu¤la, beton) afl›r› ›s›nma
riskini azaltmaktad›r.

Yaz›n keyifli ve serin bir ev inflaat› için uygun ipuçlar›:
• Düflük pencere alan› oran›, yaklafl›k % 20,
• D›fl cepheye en az 20 cm kal›nl›¤›nda ›s› yal›t›m›,
• Çat›ya d›fltan ›s› yal›t›m› (en az 20 cm kal›nl›¤›nda)
• Tafl veya çelik beton bina uygulamas› (tu¤la, beton, beton

flap)
• Do¤al gölgelendirme uygulamas› (balkon, çat› ç›kmas›).

Bunalt›c› s›caklar kap›m›zda

‹KL‹M DE⁄‹fi‹KL‹⁄‹
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• Pencerelerin gölgelendirilmesi,
• D›fl cephe yal›t›m›,
• Çat› yal›t›m›.

Bunalt›c› s›ca¤a karfl›, binalarda al›nmas› gereken en mant›kl› önlemler nelerdir ?
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E¤er ça t ›ya s o n r a d a n yal›t›m y a p › l a c a k s a ,
mümkün oldu¤unca kirifller aras›na, hatta en
do¤rusu d›fl taraf ve üstten yal›t›m uygulama-
s› fleklindedir.
Y›¤ma etkili iç üst yüzey, mümkün oldu¤unca
muhafaza edilmeli veya art›r›lmal›d›r.
Bu önlemde hem yaz›n, hem de k›fl›n oldukça
etkilidir.

Çat› yal›t›m›

‹ç mekanlar›n afl›r› ›s›nmalar›n›n ana nedeni
fazla büyük ve gölgelendirilmemifl pencere-
lerdir. Sonradan pencere küçültme ifllemleri
fazlas›yla masrafl› oldu¤undan, uzmanlar ta-
raf›ndan d›fltan pencerelerin gölgelendiril-
mesi tavsiye edilmekte. D›fltan uygulanan
p a n j u r l a r içeri giren ›s›y›, içten uygulanan
panjur ve jaluzilere göre daha etkili bir flekil-
de ›s›y› düflürdü¤ü görülmüfltür.

Pencerelerin gölgelendirilmesi

Bu önlem, pencerelerin gölgelendirilmesine
göre daha fazla etkili bir yöntemdir. D›fl cep-
heye sa¤lad›¤›n›z yal›t›m hem yaz›n hem de
k›fl›n evin ›s› kayb›n› önleyerek, tüm ›s›nma ve
so¤utma giderlerini de belirgin bir biçimde
düflürmektedir. 40 derecelik afl›r› d›fl s›cak-
l›kta, ›s› yal›t›m›n›n olumlu etkisi k›fl›n 0 dere-
cede oldu¤u kadard›r (önemli faktör ise, iç ve
d›fl ortamlar aras›ndaki s›cakl›k farkl›d›r).
Örne¤in d›fl cephe yal›t›m› ifllemi, Austrot-
herm EPS® F-PLUS yal›t›m levhalar› ile mini-
mum 8 cm’lik bir kal›nl›k tavsiye edilmekte-
dir. Bu rakam Avusturya, Almanya ve ‹sviçre
gibi ülkelerde 12 cm’nin üzerinde uygulan-
maktad›r.

D›fl cephe yal›t›m›
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Binalardaki ›s› ak›fl› yukar›ya do¤ru hareket etti¤inden, çat›-
lara ›s› yal›t›m›n›n yapt›r›lmas› oldukça önemli.
‹laveten çat›lar›n zor k›fl flartlar›na karfl› da, dayan›kl›l›¤›n›
art›rmak gereklidir.
Özellikle kar ve rüzgar yüklerinden oluflabilecek neme karfl›
etkin bir flekilde korunmas› gerekli.
Her türlü ›s› köprüsü oluflumunu önlemesi, homojen bir ›s›
yal›t›m› sa¤lamas› ve su geçirmez özelli¤iyle Austrotherm
EPS® F-PLUS yal›t›m plakalar›, hem e¤imli hem de düz teras
çat›lar› için en ideal çözümdür.

1.Kiremit
2./3. Çat› Ç›talar›

4. Austrotherm EPS® F-PLUS
4./6./7. Çat› elemanlar›

Austrotherm EPS® F-PLUS
ile çat›n›za hükmedin

1

2
3

4

5

6

7
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Teras çat›lara yeni bir vizyon
Teraslar do¤ru ve gerekli düzenlemeler yap›ld›¤›nda, ekstra
birer yaflam mekan›na dönüfltürülebilir. Yeflil bitki örtüsüyle
kapl› bir teras, günümüzdeki stresli yaflam kofluflturmas›
içinde do¤a özlemini gidermeye f›rsat bulamayan insano¤lu
için do¤aya aç›lan bir pencere olacakt›r.
Terasta yetifltirilen bitkiler, ayn› zamanda oksijen ürettikleri
ve hava nemini ayarlad›klar› için, kent havas›na da olumlu
katk›da bulunurlar.

1. Toprak
2. Filtre / Koruyucu Tabaka
3. Drenaj Tabakas›
4. Austrotherm EPS® F-PLUS
5. Nem ‹zolasyon Örtüsü
6. Beton
7. Zemin

Austrotherm EPS® F-PLUS levhalar›, tam flekilde neme karfl›
yal›t›m sa¤lad›¤› gibi düz çat›larda, taban›n› da mekanik ze-
delenmelerini de önler.

Uygulama
görüntüleri 

1
2

3
4

5

6

7
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Yap› ve Yaflam fuar›ndayd›k
Bu sene ilk kez kat›ld›¤›m›z Yap› ve Yaflam Fuar›, sektörün önde gelen isimlerini a¤›rlad›.
Konusunda iddial› olan karbonlu EPS F Plus ürünümüz ise fazlas›yla ilgi oda¤› idi ...

Bursa Yap› ve Yaflam Fuar› bu y›l 23. kez dü-
zenlendi. 23-27 Mart tarihleri aras›nda Tüyap
Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleflen or-
ganizasyonda, Austrotherm ailesi olarak yine
markalar›m›z ile misafirlerimizi karfl›lad›k.
Sektörle ilgili konferanslar›n da düzenlendi¤i
organizasyon, Bursa ve çevresinin önde gelen
sektör liderlerini a¤›rlad›.
Stand ziyaretçilerimize, Austrotherm EPS® F
(beyaz), Austrotherm EPS® F-PLUS (karbonlu)
markal›, EPS ›s› yal›t›m levhalar›m›z ve d›fl
cephe profillerimiz hakk›m›zda bilgi verdik ve
kaliteyi vurgulad›k.
Fuar kat›l›mc›lar› ve stand›m›z›n ziyaretçileri
ile olan iletiflimlerimizde bir kez daha vard›¤›-
m›z olumlu sonuç; Enerji Performans› Yönet-
meli¤i ve Enerji Kimlik Belgesi’nin 01 Ocak
2011 tarihi itibariyle yürürlükte olmas›, sektö-
rün canlanma ve tüketicilerin daha da bilinç-
lenme yolunda oldu¤udur.
Bursa bayilerimiz ve tüketicilerimizle gerçek-
lefltirdi¤imiz bu buluflman›n etkin ve verimli
geçmesi bizleri son derece memnun etti.
Seneye tekrar buluflmak dile¤iyle…
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Austrotherm ailesi taraf›ndan her y›l organize edilen bayii gezimizin, bu y›lki dura¤›
Polonya idi. Tarihi dokusuyla ünlü kentte misafirlerimizle dinlendik, bilgilendik ...

Austrotherm Türkiye çal›flanlar› ve sektördeki güçlü bayileri-
mizin kat›l›m›yla gerçekleflen yurtd›fl› bilgilendirme toplant›-
m›z bu sene 18-21 Nisan tarihleri aras›nda gerçekleflti.
4 gün süren Krakow konaklamam›zda Polonya fabrikam›z›n
yan›s›ra, “Auschwitz ve Birkenau” gibi tarihte derin izler b›-
rakm›fl mekanlar da ziyaret edildi.
Yerin 135 m alt›nda, içerisi sadece tuz ve ahflaptan oluflan,
tuzdan yap›lm›fl heykel ve galerileriyle ünlü, dünyan›n tek tuz
madeni müzesi “Wieliczka” da görülen yerler aras›nda idi.
Krakow’un tarihi dokusu eflli¤inde gerçekleflen ve bilgi al›fl-
veriflinin yo¤un oldu¤u gezimizde, bu sene de bizleri yanl›z
b›rakmayan tüm dostlar›m›za tekrar teflekkür ederiz.

Bayilerimiz ile Polonya ( )Krakow




