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DO⁄A YARDIM EL‹N‹ BEKL‹YOR
S›cak hava dalgalar›, kurakl›k, f›rt›na, sel, heyelan ve dolu ...

TÜM ÇALIfiMALARIMIZ DAHA TEM‹Z B‹R DÜNYA ‹Ç‹N
‹nsanlar için kal›c› olan, toplumsal olarak da anlaml›d›r ...

DO⁄A DOSTU ÜRÜN : YEfi‹L PLAST‹K - EPS
Emisyonlar› azalt›r ve dünyay› “Kyoto Hedefleri”ne biraz daha yaklaflt›r›r ...

GELECE⁄‹N B‹NALARI : PAS‹F EVLER
Hofl bir s›cakl›k, mükemmel iç mekan ›s›s› ve harika bir yaflam hissi ...

Austrotherm Türkiye Bülteni



Sevgili okuyucular !

Danimarka’n›n baflkenti Kopenhag’da düzenlenen
Büyük ‹klim Konferans›’nda, 2012 y›l›ndan sonra
Kyoto Protokolü’nün sona ermesi sonucu dünya
ülkeleri iklim de¤iflikli¤ine karfl› nas›l bir yol çize-
ceklerine dair anlaflmaya varacaklar. Sonuç müm-
kün oldu¤unca birçok ülke için ba¤lay›c› ve zorun-
lu bir anlaflma olacak. Avusturya’da tabii ki buna
dâhil.

Bizim Austrotherm olarak gayemiz, durumu
hafifletmek ad›na katk›da bulunabilmek. Bu ama-
c›m›z ile sürekli ›s› yal›t›m› için optimize edilmifl
ürünler gelifltirmekteyiz. Çünkü zararl› sera gazla-
r›n› indirgemenin en iyi yollar›ndan biri de, eski ve
›s› yal›t›m› olamayan binalara uygulanacak olan
termal iyilefltirmedir. Bu say›m›zda size Austrot-
herm Yal›t›m Malzemeleri ile nas›l etkili bir biçim-
de CO2 kayb›n›n önlenebilece¤ini yeni örneklerle
sunaca¤›z. Kapak konumuzun da ifade etti¤i üzere:
Do¤an›n yard›ma ihtiyac› var. 

Bu ba¤lamda, AUSTROtimes’dan ilginç ve iklim
dostu okumalar!

Mutlu fiAH‹N
Austrotherm Türkiye Genel Müdürü

Do¤an›n
yard›ma
ihtiyac› var

ÖNSÖZ - ‹Ç‹NDEK‹LER

4

Do¤a Dostu
Ürün :
Yeflil Plastik
EPS

5

Gelece¤in
konutlar› :
Pasif Evler

6

Is› yal›t›m›n›n
gücü : 
EPS F Plus

7

‹nflaat
sektörünün
yeni lokomotifi

8
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, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kul-
lan›lamaz.

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

Mermerciler Sanayi Sitesi, Köseler Köyü 37. Cadde No: 23 
41400 Gebze - Kocaeli
Tel: 0262 728 1440  Faks: 0262 728 1444

2



Hedefimiz : Daha verimli enerji kullan›m› ve de çevreye, ikli-
me zarar verici CO2 gaz› emisyonlar›n›n azalt›lmas› ile birlik-
te kaynak tasarrufu.

Austrotherm üretime geçti¤i y›llarda, bu kavramlar ekoloji-
nin vizyonlar›n› teflkil etmekteydi. Günümüzde ise, tam da bu
konuda ekonomide küresel bir büyüme dinami¤i bafl göster-
mektedir.

Austrotherm her iki aya¤› ile sapasa¤lam ayakta durmakta ve
mevcut pazar›n kendisinden de h›zl› flekilde büyüyerek bu
sa¤laml›¤›n› günden güne korumaktad›r. Kalitede ise “gri
EPS” gibi ürünle ç›¤›r açan yeniliklere imza atm›fl ve böylece
sektörde yeni bak›fl aç›lar› yaratm›flt›r. fiirketimiz hem orta
Avrupa, hem de do¤u Avrupa’daki inflaat patlamas›nda yerini
almaktad›r.

fiu günlerde enerjinin daha verimli kullan›m›na yönelik yat›-
r›mlar dünya çap›nda art›fl göstermekte. Bu durum ayn› za-
manda Austrotherm’in de devam eden büyümesi olacakt›r.
Ar-Ge için yapt›¤›m›z son yat›r›mlar buna örnek teflkil etmek-
te. Enerji kazan›m›n›n en nazik ve masrafs›z flekli, enerjiyi et-
kin biçimde kullanmakt›r.

EPS baflka hiçbir fley için kefil olmaz.

Rekabet gücü ve
markalar›m›z›n h›zla
büyümesi üzerine

Tüm çal›flmalar›m›z
daha temiz bir
çevre ve insan için

Sadece toplumsal olarak anlaml› olan uzun vadeli eko-
nomik baflar›ya sahip olur. Ekonominin tarihi bunu aç›k-
ça kan›tlamaktad›r.

Austrotherm olarak bu görüflü bir kez daha vurgula-
maktay›z. Sadece toplum içerisinde, insanlar içerisinde
kal›c› olan, toplumsal olarak anlaml›d›r.

Buradan yola ç›karak flu misyonumuzu (hedefimizi)
oluflturmaktay›z: Kaliteli bir enerji ve iklim koruyucusu
olarak EPS: Daima daha bölünmüfl ve ayn› zamanda da-
ha verimli, yani: cazip maliyetlerle iflleve haz›r olmak.
Bu bizim kararl›l›k duygumuzdur.

Bu felsefenin kökünde özveri ve coflku yatmakta olup;
uzmanl›¤›m›z› ve baflar›m›z› oluflturan ana etken budur.

Austrotherm’in baflar›s› herkesin baflar›s› oldu¤u tak-
dirde, biz de do¤ru yolday›z demektir. 

SEKTÖR ve ÇEVRE B‹L‹NC‹
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Do¤an›n yard›ma ihtiyac› var
S›cak hava dalgalar›, kurakl›k, f›rt›na, sel, heyelan
ve dolu: Türkiye’nin de savaflmak zorunda kald›¤›
dramatik iklim de¤iflikliklerinin etkileri. Buna
karfl› önemli bir çözüm ise, termal iyilefltirme -
karbondioksit emisyonunu etkin ve etkili biçimde
hapsetmek. 

Uzun süreli kurakl›¤› fliddetli ya¤›fllar takip edi-
yor. Dünyan›n birçok bölgesinde, akut su s›k›nt›la-
r›n›n ard›ndan sel taflk›nlar› meydana geliyor.
Sert ve fliddetli f›rt›nalar daha s›k görülür hale ge-
lip, ciddi hasarlara neden oluyor. Bunun yan› s›ra
beklenmedik dolu f›rt›nalar› da yer yer bölgeleri
harap ediyor. 

Büyüyen tehlike
Bunlar›n hiçbiri gelecek senaryosu olmay›p, ta-
mamen küresel bir gerçek. ‹klimsel de¤ifliklikle-
rinin tam ortas›nda, bir iklim krizinin bafl›nda yer
almaktay›z.

‹klim araflt›rmac›s› Mojib Latif, bir röportaj›nda:
“Havam›z iklim de¤ifliklikleri nedeniyle her iki
yönde yo¤un bir gidiflat arz etmektedir. Daha faz-
la fliddetli ya¤›fllar ve daha fazla kurakl›k. Bir ma-
dalyonun iki yüzü, ad› da küresel ›s›nma. Bu du-
rum, gelecekte daha s›k fliddetli ya¤mur, dolu,
hortum ayn› zamanda art›fl gösteren yaz kurakl›¤›
anlam›na gelmektedir” diyor.

“2050 y›l›na
kadar potansiyel

afet ve sel
kurbanlar›n›n

say›s› dünya
çap›nda en az iki

milyara
ulaflacakt›r”

Birleflmifl Milletler
Üniversitesi uzmanlar›

KAPAK KONUSU
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‹klim de¤iflikli¤i bize giderek daha fazla sert hava koflullar›
sunacak ve bununla da kalmayacak gibi. Ani hava de¤ifliklik-
lerini do¤al afetler izlemekte. Dünya çap›nda meydana gelen
alt› do¤al afetten befline bu yo¤un hava flartlar› de¤ifliklikleri
neden olmaktad›r.

Buradan meydana gelen ve giderek büyümekte olan tehlike
ise, iklimsel de¤iflikli¤in en tehlikeli sonuçlar›ndan biri. 

Birleflmifl Milletler Üniversitesi (UNU) uzmanlar›na göre, bir
milyar insan bu yüzy›llar›n sel ve taflk›nlar›ndan meydana ge-
len tehlikelere karfl› tehdit alt›nda. Gerekli tedbir ve önlem-
lerin al›nmamas› halinde ise bu rakam›n gelecek nesillerde
iki misline ç›kma ihtimali de yüksek. 

Küresel zorlu hava flartlar›
Dünya çap›ndaki genel verilere göre sigorta flirketlerinin fe-
laket hasarlar›nda bariz bir art›fl bulunmakta: Geçen 45 y›l
içerisinde hasar ve zararlar›n say›s› üç misli, ziyanlar›n ise
alt› misli art›fl göstermifl. Bu durum araflt›rma sonuçlar› ile
de örtüflmekte. ‹ncelemeler ve fiziksel model hesaplamalar›,
fliddetli hava flartlar›n›n neden olaca¤› olaylar›n belirgin bi-
çimde artma olas›l›¤›n› da belgeliyor.

Örne¤in 2003 y›l›nda yaflanan afl›r› s›cak yaz mevsimi, sadece
her 450 y›lda bir meydana gelen bir olayd› ve 2004 y›l›nda
meydana gelen tayfun ve hortumlar ise rekor say›da idi.

Ayr›ca su döngüsü de küresel ›s›nmadan tahmin edildi¤inden
daha çok etkilenmektedir. Anglo-Amerikan flirketinin yirmi
y›ll›k zaman serili uydu görüntüleri ile haz›rlanan araflt›rma-
s›na göre, 2008 y›l›n›n yaz aylar›nda fliddetli ya¤›fllar›n daha
s›k meydana geldi¤i belirlenmifltir.

2008 y›l›nda gerçeklefltirilen di¤er bir çal›flmada ise Hollan-
dal› araflt›rmac›lar, mevcut varsay›mlara istinaden daha s›k
sa¤anak ya¤›fllar›n meydana gelece¤i gerçe¤ini ortaya koy-
mufllard›r. Buna göre 1 derece iklimsel ›s› art›fl› karfl›s›nda
yo¤un sa¤anak ya¤murlar›n yüzde 7 artaca¤› tahmin edil-
mektedir.

Hava daha fazlas›n› teflkil etmektedir. Nefes al-
maya ihtiyaç duydu¤umuz Oksijen ve bizi yafla-
tandan daha fazlas›n›. Hava uçucudur. Ve tüm im-
kân ve de olanaklar›n› kullanabilir k›lmak için
tekni¤e ihtiyaç duyar.
Bu tekniklerden biri ise EPS’ dir.
Ak›ll›ca tasarlanm›fl, saf plastik hücreler ile gö-
zenek fleklinde çevrilmesi ile hava ›s› ve enerji
kayb›na karfl› son derece etkili bir bariyer ve de
güçlü bir darbe emici haline gelmektedir. Bun-
larla birlikte plastik hücrelerin özel nitelikleri ve
de neme karfl› dayan›kl›l›¤› EPS’ yi çok yönlü kul-
lan›labilir, mükemmel ifllenebilir izolasyon ve
ambalaj maddesi haline getirmifltir. EPS enerji
kullan›m›n› en aza indirir, emisyonlar› azalt›r ve
dünyay› “Kyoto Hedefleri”ne biraz daha yaklaflt›-
r›r. 
‹flte bu nedenle EPS günümüzde küresel ölçekte
piyasalar› harekete geçirmektedir.
Teknolojik olarak de¤erinin karfl›l›¤›n› vermekte,
kullan›mda uzun ömürlü ve dayan›kl›, ekolojik
aç›dan bir kazanç: EPS havay› kullan›yor ve hava-
y› koruyor.

S ü r e k l i l i k
Ana flekil itibariyle EPS beyaz olup, özel bir ürün
olarak s›kça gri veya renkli olarak da karfl›m›za
ç›kmaktad›r. Ancak: her daim yeflil dostudur.
EPS’ nin “yeflil plastik” s›fat›na laik görülmesin-
deki as›l husus ise, ola¤anüstü enerji dengesi
oluflturmas›d›r. Neredeyse baflka hiçbir malzeme
üretiminde, daha sonra o denli fazla enerji kazan-
mak için üretiminde bu kadar az enerjiye ihtiyaç
duymaktad›r: bina s›cakl›¤›n› ayarlamada enerji
ihtiyac›n› çok etkili biçimde düflüren yüksek kali-
teli bir izolasyon malzemesi. Malzemeleri ve bu-
na ba¤l› olarak kaynaklar› koruyan çok yönlü bir
ambalaj korumas›. Ayr›ca (yeniden) de¤erlendir-
me (geri dönüflüm) de mükemmel nitelikli bir
ürün.
Enerji kazan›m›n›n en nazik ve masrafs›z flekli,
enerjiyi etkin biçimde kullanmakt›r. EPS baflka
hiçbir fley için kefil olmaz.

Do¤a dostu ürün:
Yeflil Plastik-EPS
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Pasif evler, giderek daha fazla anlam
kazanan gelece¤in binalar›d›r. Aktif ›s›t-
ma sistemi gerektirmeyen, bu nedenle
çok düflük enerji maliyeti olan, özellikle
hem yaz›n hem de k›fl›n sonsuz rahatl›k
ve konfor sa¤layan yeni evler. Bu evler
aktif ›s›tma sistemi gerektirmemekte-
dir! Hofl bir s›cakl›k, mükemmel iç me-
kan ›s›s› ve harika bir yaflam hissi.

En önemli pasif ev kriterleri 
1. Mükemmel duvar, tavan ve zemin izo-

lasyonu
2. Is› köprüleri yoktur
3. Hava geçirmez
4. Konforlu havaland›rma sa¤lar.
Ayr›ca: Y›ll›k maksimum ≤ 15 kWh /
(mÇa) = E2 ›s›tma ihtiyac›. Bu da y›ll›k
yaklafl›k 1,5 l ya¤ / mÇ yaflam alan› de-
mektir. 

15 kWh/mÇ pasif ev standard›; mevcut
hava verme sistemine gerekli olan ›s›t-
ma s›cakl›¤›n› nakletti¤inden, ayr›ca bir
›s›tma sisteminin gereklili¤ini ortadan
kald›ran ekonomik bir düflünce esas›na
dayal›d›r.
Pasif evin arta kalan minimum havalan-
d›rmalar› ise, ›s› kay›plar›ndan do¤an
enerji katk›lar› ile dengelenmektedir. 

Pasif enerji temini
Cam ve di¤er fleffaf alanlardan giren gü-
nefl ›fl›n›, ayd›nlatma ve elektrikli cihaz-
lar›n yayd›klar› ›s› ve bina içerisindeki
insanlar›n vücut ›s›lar›ndan, pasif flekil-
de enerji temini sa¤lan›r.

Konforlu havaland›rma
Burada hedef, zararl› madde giriflleri ile
sa¤l›¤a zararl› etkenlerin mümkün ol-
du¤unca minimuma düflürülmesi. Her
insan için normal hareket halinde, saat-
bafl› 30 m3 temiz hava ihtiyac› bulun-
maktad›r. Konforlu havaland›rmalar ise,
bu gereklili¤i tamamen karfl›lamakta.
Pasif evler, bu sebeple daha yüksek
konfor ve tamamen s›hhî ortam havas›

sa¤lar. Bir ›s› de¤ifltirici ile de ekstra
olarak enerji tasarrufu sa¤lanabilir.

Daha az toz oluflumu
Alerjisi olanlar için ideal bir sistemdir,
çünkü polen etkileflimi yoktur. Dahas›
kokular ve sigara duman› çekilip d›flar›
at›ld›¤›ndan, ev içerisinde de yay›lma-
maktad›r. 

Cereyan oluflturmaz
Tüm kriterler yerine getirildi¤inde (du-
var, çat›-tavan, zemin izolasyonu. ›s›
köprüsü olmamas›, hava kaça¤› olma-
mas› ve mükemmel konfor havaland›r-
mas›) ayr› bir ›s›tma sistemine bile ge-
rek görülmemektedir. 

Duvar-çat›-tavan ve zemin izolasyonu
Örnek olarak bodrum kat›nda sürekli bir
yaflam söz konusu olmayan bodrum kat-
l› bir ev ele al›rsak; 
20 cm’lik Austrotherm EPS  FPLUS ›s›
yal›t›m plakalar› ile bodrum tavan izo -
lasyonu 
20 cm’lik Austrotherm EPS F PLUS, gri
›s› yal›t›m plakas› ile duvar izolasyonu. 
kullan›ld›¤›nda, sonuçlar mükemmel-
dir.
Austrotherm EPS F PLUS ile geleneksel
strafora oranla %23 daha iyi bir yal›t›m
elde edilmektedir.
‹deal çat› izolasyonu toplam 30 cm ka-
l›nl›¤›ndad›r; ya içten Austrotherm EPS
KLEMMFIX ile veya d›fltan Austrotherm
EPS Aufsparrendämmung (tasarruf izo-
lasyonu) ile.

Pencere ba¤lant›lar›
Kap› ve pencerelerde mükemmel ba¤-
lant›lar için, Austrotherm mimari yap›
elemanlar› kullan›lmal›d›r.
Bu sayede % 15 civar›nda uygun bir ›s›
köprüsü izolasyonu ve ›fl›k girifli yüksek-
li¤i sa¤lanmaktad›r.
Ayr›ca çeflitli tasar›m imkanlar› sayesin-
de çok daha güzel bir pencere mimarisi
de elde edilebilir.

Gelece¤in konutlar›: PasifEv

GELECE⁄E YATIRIM
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Yeni Austrotherm EPS F-PLUS d›fl cephe ›s› yal›t›m plakalar›
ve Therma yard›m›yla dayan›lmaz s›ca¤a ve so¤u¤a karfl› en
güçlü kalkan. Çevre koruyucu ve ›s›tma maliyet tasarrufçusu
s›n›flar› ile ödüllendirilmifltir.

Austrotherm, so¤u¤u ve s›ca¤› yenmekte
Yeni EPS F-PLUS d›fl cephe ›s› yal›t›m plakalar› ile gelenek-
sel polistiren plakalara istinaden rakipsiz 0,031 W/(m/K)
lambda de¤eri ile %23 daha fazla yal›t›m gücü sa¤lamakta.
Daha iyi ›s› yal›t›m gücü, boyutsal stabilizeleri ve güvenlikle-
ri ile tam ölçülendirilmifl Austrotherm ürünleri özellikle ter-
mal yenileme ve de düflük enerji ya da pasif evler için çok uy-
gundur.

Mükemmel bir ›s› yal›t›m›n avantajlar› çok aç›k: hem yaz›n
hem de k›fl›n mükemmel bir yal›t›m ve dört duvar aras›nda en
uygun iklimi sa¤lar. Afl›r› so¤uk veya s›cak hava eve gireme-
di¤inde ›s›nma ve enerji maliyeti tasarrufu sa¤lanm›fl ve ay-
r›ca çevre de korunmufl olmaktad›r. 

Yeni pembe Protect kaplama ile
yüksek güvenirlikte ve kolay kaplama
Yeni pembe renkli protect kaplama güvenli ve kolay uygula-
ma sa¤lamaktad›r. Özel gelifltirilmifl bir yans›tma kaplamas›
plakalar› uygulama esnas›nda do¤rudan günefl ›s›nlar›na
karfl› korumakta ve flekil bozulmalar›n› önlemektedir.

Termal yenileme : hakk›n› veren bir yat›r›m
Sürekli artan enerji fiyatlar›, hammadde k›tl›¤› ve iklim de¤i-
fliklikleri her zaman sürdürülebilir inflaat ve yenileme iflleri
için yeni fikirler gerektirmektedir.
Büyük enerji tasarrufu ve iyilefltirilen ortam ve yaflam hava-
s›na getirilen büyük bir art›, eski binalarda termal yenileme-
yi vazgeçilmez k›lmaktad›r.

Termal bir yenileme - ›s› yal›t›m› sonras›nda %85’ e varan
›s›nma ve enerji maliyeti tasarrufuna sadece cüzdan›n›z se-
vinmekle kalmayacak, ayn› zamanda düflürülen emisyon ve
CO2 de¤erleri sayesinde çevre de bundan nasibini alacakt›r.
Termal yenileme- ›s› yal›t›m› alan›nda Austrotherm gri EPS –
PLUS ürün yelpazesine önemli bir rol vermektedir.

Broflür: Prospekt Austrotherm EPS F-PLUS
Ürün: Austrotherm EPS F-PLUS, % 23 daha etkili yal›t›m

Yal›t›m›n gücü: EPS F-PLUS

GELECE⁄E YATIRIM
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Konutlarda ›s› yal›t›m›na karar vermek için pek çok sebep
var. Tüketiciye sa¤lad›¤› avantaj, ›s›nma maliyetlerindeki ta-
sarruf ve keyifli yaflam ortam›. Çevre için ise, zararl› CO2
emisyonlar›n›n azalmas› faydal› bir durum. Ancak kötü ›s› ya-
l›t›m›na sahip binalar için termal iyilefltirme de büyük bir
avantaj oluflturmakta. Bu durum inflaat sektörü için güçlü bir
toplu durum motoru vazifesi görmekte. Genel olarak herke-
sin faydalanaca¤› “kazan-kazan” durumuna sahip. 

Bu sebeple günün sözü ise; tüketiciyi bilinçlendirme. Termal
yenileme - ›s› yal›t›m›n›n aktif uygulanmas› ile, inflaat sektö-
ründeki olas› yavafllama hareketlendirilerek, siparifl duru-
munda belirli bir istikrar sa¤lanabilir ve iflçiler de garanti al-

t›na al›nabilir. Bu durumdan inflaat sektörü ile ilgili endüstri-
ler kadar, yap› malzemeleri pazar› da büyük ölçüde yarar
sa¤layacakt›r. Tüm bu sektörler yurt içinde yüksek katma
de¤erli alanlard›r. Bir yandan ekonomi tazelenirken, di¤er
yanda ise istihdam sa¤lan›r. Bunlar bir de çevreyi koruyup,
tüketiciye fayda getiriyor ise, geriye sadece tavsiye etmek ka-
l›r. Bu nedenle lütfen herkese iletin!

CO2 tasarruf edelim, çevreyi koruyal›m
‹nsan kaynakl› seragaz› etkisinin ana nedeni, takiben
anlat›ld›¤› üzere karbondioksitin serbest b›rak›lmas›d›r: Ta-
fl›l yak›tlarda karbon bulunmaktad›r. Bunlar›n yak›lmas› s›-
ras›nda karbon, karbondioksit olarak serbest b›rak›l›r ve at-
mosferde birikir. Bu durum atmosferin bileflimini de¤ifltirir
ve ›s›nmaya neden olur. Korkunç gerçek ise: her Avrupal› y›l-
l›k 11 ton seragaz› yay›l›m›ndan sorumlu. Karbondioksit her
yakma iflleminin sonunda nihai ürün olarak meydana gel-
mektedir. Di¤er yanma ürünlerinin aksine ne filtre ne de ka-
talizörle bertaraf edilememektedir. Bu nedenle karbondiok-
sit emisyonlar›n›n düflürülmesi en önemli noktad›r: Özellikle
de konut ›s›tmas›nda serbest kalan CO2-emisyonlar›. 

Is› yal›t›m› en fazla tasarrufu sa¤lamaktad›r
Do¤ru yal›t›m yapan ise, seragaz› ç›k›fllar›n›n azalt›lmas›na
katk›da bulunmakta. Is› yal›t›ml› bir ev, dört kiflilik bir ailenin
CO2 emisyonunu y›lda iki tona kadar azalt›r. Evine termal ye-
nileme uygulayan kifli, iklim de¤iflikli¤indeki savafla karfl›
önemli bir katk›da bulunmaktad›r. Örne¤in Avusturya’da ihti-

Sektörün en yeni lokomotifi
Konjonktürü pompalaman›n en etkin arac› olan termal iyilefltirme, inflaat sektörü ve yap›
malzemeleri piyasas› için oldukça önemli ve büyük bir f›rsatt›r. 
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yaç duyulan toplam enerjinin yaklafl›k yüzde 40’› binalardaki
›s›tma ve s›cak su tüketimine düflmektedir. Ayn› oranda za-
rarl› madde at›l›m› da o denli büyüktür ki (özelikle karbondi-
oksit). Bunun yaklafl›k yüzde 90’›, 1985 y›l› öncesinde infla
edilmifl olan binalarda tüketilmektedir.
Yeni binalardaki optimum izolasyon sayesinde, tonlarca kar-
bondioksit ç›k›fl›na engel olmakla birlikte, muhtemel ek ma-
liyetler de birkaç y›l içerisinde kendini amorti etmektedir.
Ancak daha detayl› incelendi¤inde as›l tasarruf potansiyeli
yeni binalarda yatmamaktad›r: En çok ›s›tma enerjisi tasar-
rufu, eski binalar›n ›s› yal›t›m› ile sa¤lanabilir.
Orta Avrupa’daki eski binalar›n ortalama ›s›tma enerji ihtiya-
c›, metrekare bafl›na y›ll›k 200 kilovat/saat üzeridir. Burada
muazzam bir enerji mevcuttur. Bu binalar›n izolasyonlar›n›n
yap›lmas› ile ›s›tma enerjisi tüketimi çok basit bir biçimde
yüzde 50 ile 80 civar›nda düflürülebilir ve hatta biraz daha
fazla çaba ile, bu tasarruf yüzde 90’lara kadar ç›kar›labilir.

BM bu zararl› gaz ç›k›fllar›n› 2050 y›l›na kadar yar› yar›ya dü-
flürmek gayretinde. Önümüzdeki aral›k ay›nda Kyoto Proto-
kolü’nün devam› niteli¤inde olacak olan Kopenhag Anlaflma-
s› ile bu gayretin yolu daha da aç›lacakt›r. Hedef, 2020 y›l›na
kadar dünya çap›nda karbondioksit emisyonlar›nda, 1990 y›-
l›na nazaran yüzde 25-40 civar›nda bir düflüfl sa¤lamak. 

Yabanc› enerji ba¤›ms›zl›¤›
Termal yenileme için birçok iyi neden bulunmakta.
Bunlardan biri ise siyasi düzeyde: Rusya ile Ukrayna aras›n-
daki do¤algaz ihtilaf›, Türkiye’nin de yabanc› enerji kaynakla-
r›na ba¤›ml› oldu¤unu ortaya koymufltur. Termal yenileme ve
›s› yal›t›m›yla enerji tüketiminin indirgenmesi sa¤lanacak ve
bu ba¤›ml›l›k da azalt›lm›fl olacakt›r. 

Is› koruyucusu olarak yal›t›m
Termal yenileme-›s› yal›t›m› bir tak›m iklimsel etkilere kar-
fl›da korumaktad›r: küresel ›s›nmaya ba¤l› afl›r› yaz s›caklar›-
n›n evin içine girmesini engellemektedir.
Evlerde tasarruf oranlar› ise; oda ›s›s› 69,8%, s›cak su 18,4%,
elektrikli aletler 9,9%, ayd›nlatma 1,9%’dur.

Ürün önerisi : Üst kat tavan izolasyonu
Austrotherm EPS PLUS

Tavan aras› (çat› kat›) için uygun yal›t›m
Tavan aras›n›n yaflam alan› olarak kullan›lmamas› halinde en
üst kat tavan›n›n mükemmel biçimde yal›t›m› gerekmektedir.
Austrotherm bunun için de do¤ru çözümü sunmaktad›r: Aus-
trotherm EPS PLUS.
Özellikle dar ve s›n›rl› mekanlar için, iyilefltirilmifl izolasyon
etkisi fiyat›n›n karfl›l›¤›n› vermektedir, 0,032 W/(mK) yal›t›m
de¤eri ile standartlar› aflmaktad›r. 

Die Austrotherm EPS PLUS bas›nç yükü olan tüm alanlar için
uygundur – döfleme alt›, düz çat›, e¤ik çat›, yerden ›s›tma alt›
veya so¤utma odalar› için.
Yeni bina ve termal yenileme ifllemlerinde de eflit flekilde
kullan›fll›d›r. Is› yal›t›ms›z, eski binalarda da sonradan ›s› izo-
lasyonu ifllemi için de bu özel ürün kullan›lmaktad›r. Yal›t›m›
olmayan eski evlerde en üst kat tavan nedeniyle yüzde 25’ e
varan ›s› kay›plar› meydana gelebilmektedir. As›l burada ya-
l›t›m çok karl›d›r.
Bunun için Austrotherm EPS PLUS ideal olup, ayn› zamanda
çok da kolay uygulanabilmektedir!

Ürün önerisi : Austrotherm EPS PLUS
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Çat› mahyalar›ndan
yaklafl›k % 25 - % 30

D›fl duvarlardan
yaklafl›k % 25 - % 30

Is›tma sisteminden
yaklafl›k % 10 - % 25

Zeminden:
Bodrum duvarlar› veya su
basma seviyesinden
yaklafl›k % 10 - % 15

Pencerelerden
yaklafl›k % 12 - 25



2010 YILINDA AUSTROTHERM TÜRK‹YE

5-9 May›s tarihleri aras›nda
Tüyap Fuar Merkezi’nin ev-
sahipli¤i yapt›¤› ve sektörün
en büyük fuar› olarak kabul
edilen Uluslararas› YAPI ‹s-
tanbul Fuar›’nda Austrot-
herm ailesi olarak yerimizi
ald›k.
9-12 Aral›k tarihlerinde ise,
‹ZODER’in destekleriyle ha-
z›rlanan RENEX 2010’da da
sektörün öncü kuruluflu
olarak yine vard›k.

Uluslararas› YAPI ‹stanbul ve RENEX Fuar›’na kat›ld›k

10 Aral›k Cuma günü düzen-
lenen “Austrotherm Türkiye
2010 Gala Yeme¤i”, sektö-
rün önde gelen kat›l›mc›lar›
ile bayiilerimiz ve mesai ar-
kadafllar›m›z›n buluflmas›n›
sa¤lad›.
Ayn› zamanda “Y›l›n En Ba-
flar›l› Bayiileri”nin de ödül-
lendirildi¤i gecede, Austrot-
herm ailesi olarak beraber-
dik. Yeniy›l›n tüm heyecan-
lar›n› hep beraber kutlad›k.

Gala geceleri düzenledik. Baflar›l› bayilerimizi ödüllendirdik

2010 y›l› içinde bayiilerimiz-
le beraber yurtd›fl› seyahat-
leri düzenledik. 24-27 fiubat
tarihlerindeki Avusturya se-
yahatimizde, e¤itim-bilgi-
lendirme toplant›lar›, sek-
törel fabrika gezilerinin ya-
n›s›ra flehir turlar› gibi din-
lendirici aktiviteler de bu-
lunmaktayd›.
Ekip halinde Viyana, Wop-
fing, Purbach gibi bölgeler
ziyaret edildi.

Sektörümüzü ilgilendiren yurtd›fl› orginazyonlar›nda yer ald›k
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Sektörün tüm sorunlar›n›n
masaya yat›r›ld›¤›, bayii ve
personel e¤itimine yönelik
toplant›lar / seminerler dü-
zenledik.
Yurtiçi ve yurtd›fl›nda dü-
zenlenen bu bilgilendirme
toplant›lar›nda; sektörel ve
kiflisel bazdaki birikimleri-
mizi paylaflt›k, tart›flt›k, ra-
porland›rd›k. Ve 2011 y›l›n-
daki çal›flmalar›m›za da ›fl›k
tutacak sonuçlar elde ettik.

E¤itim ve geliflim toplant›lar› organize ettik

Gerçeklefltirdi¤imiz organi-
zasyonlar›n bir di¤eri de
spor aktiviteleri. Mesai sa-
atlerinin d›fl›nda da beraber
olmaya fazlas›yla gayret et-
ti¤imiz bayiilerimizle bera-
ber, tüm senenin stresini
spor yaparak att›k.
K›fl sporlar› merkezi olan
Avusturya’ya düzenlenen
özel gezimizde, kat›l›mc›la-
r›m›za alternatif bir dinlen-
me keyfi yaflatm›fl olduk.

Bayiilerimizle, mesai saatleri d›fl›nda da s›k s›k bir araya geldik

Sektördeki sa¤lam duruflu-
muz, marka olan ürünleri-
miz, ar-ge çal›flmalar›m›z,
yat›r›mlar›m›z ve sektörün
önünü açmak için gerekli
bütün çal›flmalar›m›z 2011
y›l›nda da devam edecek.
Austrotherm Türkiye Genel
Müdürü Mutlu fiahin liderli-
¤indeki profesyonel ekibi-
miz ile, 2011 y›l›nda da sek-
törün öncü kuruluflu olmaya
devam edece¤iz ...

2011 y›l›nda da  tükenmeyen hedeflerimiz var ...
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