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StandartKünye

Değerli Standart Dostları;

2015 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde, beklentilerin 
altında seyreden bir piyasa ile karşı karşıya kalındığını hep bir-
likte görüyoruz. Yılın başından itibaren küçülme gösteren inşa-
at sektörü, yılın ikinci çeyreğinde, yeni inşaat başlangıçları ve 
mevsimsellik etkisi ile büyüme gerçekleştirse de maalesef bu 
gelişme, sektörün yönünü pozitife çevirmeye yetmedi. 

7 Haziran seçimlerinin ardından başlayan ve erken seçim 
kararı ile uzayan siyasi belirsizlik ortamı başta olmak üzere, 
Ortadoğu’da yaşanan gelişmeler, artan terör olayları, döviz 

kurlarında meydana gelen yüksek volatilite, emtia fiyatlarındaki 
düşüş gibi bir çok gelişme ekonomideki kırılganlığı artırdı. Eko-
nomide ki bu gidişat, başta inşaat sektörü olmak üzere birçok 
sektörü olumsuz etkiledi. Uzun yıllardır, kendi iç dinamiklerine 
güvenen ve birçok defa bu dinamiklerden beslenerek güçle-
nen sektörümüzün, bu dönemdeki bir diğer dezavantajı ise 
piyasadaki ‘’bekle gör’’ yaklaşımının beklenenden daha uzun 
sürmesi oldu. Ekonomiye olan güvenin zayıflaması, tüketim ve 
yatırım harcamalarının ertelenmesine neden olurken, ‘‘güven’’ 
unsurunun ekonomiye ne derece katma değer sağladığını bir 
kez daha gösterdi. 

Standart izolasyon olarak biz ise bu dönemde; piyasadaki 
dalgalanmalara ve belirsizliklere aldırmadan, temel prensiple-
rimizden ‘‘kalite’’ ve ‘‘güven’’anlayışına daha fazla konsantre 
olduk. Bu konsantrasyon ile daha da artan hızımız, prensip-
lerimize her dönemde sahip çıkmanın önemini idrak etmemi-
ze vesile olurken, motivasyonumuzu da artırdı. Umuyorum ki; 
siyasi belirsizliğin kısa zamanda aşılması ile birlikte Türkiye’de 
ekonominin önünü açacak güven ortamı oluşacaktır. Doğru 
stratejilerin kurgulanması ve doğru hareket planlarının oluş-
turulması da sektörü yeniden büyüme trendine götürecektir.  
Zira sektörün ekonomideki gelişmelere çarpan etkisiyle tepki 
veren yapısal özelliğinin olduğu unutulmamalıdır. Nasıl ki, in-
şaat sektörünü etkileyen ekonomik unsurlarda düşüş meydana 
geldiğinde sektör bundan daha hızlı bir küçülmeye gidiyorsa, 
iyileşme meydana geldiğinde de sektör bundan daha hızlı bir 
büyüme gerçekleştirecektir. 

Bizler, önümüzdeki dönemde de geleceğimiz için, sahip oldu-
ğumuz prensiplerimiz, inandığımız ilkelerimize sahip çıkarak 
çalışmalarımızı sürdürürken, hep birlikte geleceğe de umutla 
bakmaya devam edeceğiz.

Mutlu, başarılı ve güzel günler dilerim, 

Saygı ve Sevgilerimle,

Levent Çeki
Standart İzolasyon - Genel Müdür Yardımcısı
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Standart İzoalsyon A.Ş. Suder, Bitüder, İmsad derneklerine üyedir.

STANDART İzolasyon ve Yapı Materyalleri A.Ş 2001 yılında, sahip 
olduğu kalite anlayışı ile polimer bitüm esaslı su yalıtım örtü-
leri, bitüm esaslı çatı örtüleri üretmek üzere, İstanbul Silivri'de 

kurulmuştur.

Kurulduğu yıl itibariyle farklı iklim şartlarına uyum sağlayacak, Pen-
guen, Panda, Fok marka polimer bitümlü su yalıtım örtülerinin üreti-
me başlamıştır. Bu gün sektörde bulunan her türlü bitümlü örtünün 
(mineral kaplı, alüminyum folyo kaplı, bitki köklerine dayanıklı vb) 
üretimini yapmaktadır.

2007 yılında Sim Shingle markası ile APP Katkılı shingle üretimine 
başlamıştır. Akabinde devam eden arge çalışmaları neticesinde 2009 
yılında 5 grup inovatif bitümlü örtüyü sektöre sunmuştur. Bu ürünler 
sektörde bulunmayan ilk kez Standart İzolasyon tarafından patenti 
alınan ürünler olmuştur.

Aynı dönemde Simself Markası ile kendinden yapışkanlı bitüm bant-
lar ve kendinden yapışkanlı bitümlü membranların üretimine başla-
mıştır. Bu ürünlerin yanı sıra, bitüm emülsiyonları, likit membranlar, 
bitüm esaslı çatı örtüleri, yalıtım koruyucu levhalar (Drenaj Plakası) 
ve Su yalıtımı tamamlayıcı ürünleri gibi ürünler ile ürün gamını daha 
da zenginleştirmiştir.

2011 yılında 3.000.000 m2 üretim kapasitesine sahip modern bir te-

sis olan Simplan sentetik örtü fabrikasını kurmuştur. 
Böylece Simplan markası ile PVC, TPO, HDPE, LDPE, ECB gibi sentetik 
örtülerin üretimine başlamıştır.

Ürün ve üretim kalitesi konusundaki hassasiyetini, TSE, CE, DIN ,Bro-
of vb. kalite belgeleri ile destekmektedir. Ayrıca hizmet ve kurum ka-
litesine de önem gösteren Standart İzolasyon A.Ş , ISO 9001-2008 
kalite yönetim sistemi ile çalışmaktadır.

Standart İzolasyon A.Ş Ürettiği ve pazarladığı ürünleri sektör-
de profesyonel olarak faaliyet gösteren firma ve bayilerle satışını 
gerçekleştirmeyi prensip edinmiştir. Ege ve Akdeniz Bölge, Doğu 
Anadolu(Adana), İç Anadolu(Ankara) Bölge müdürlükleri ve bayileri 
vasıtası ile yurt içerisinde tüketicisine hizmet vermektedir.

Dünyadaki gelişmeleri takip ederek, dünya ile entegre olarak, bugün 
dört kıtada bir çok firmaya ihracat yapmakta ve yurt dışında yeni ba-
yilikler oluşturmaktadır. önümüzdeki yıllarda ihracatta ciddi hedefler 
ortaya koyarak bu alanda var olan başarısını artırarak sürdürmekte-
dir.

Ayrıca sektörün gelişimi ve bilinçlendirmesine yönelik olarak, eğitim 
faaliyetlerini başta Standart Usta Kulübü bünyesinde yürütmektedir. 
Bunun yanında sektörel dernek faaliyetlerine de destek vermektedir.
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HABER

3. Köprü Viyadükleri 
teker teker bitiyor...

10 Milyon Konut 
Dayanıksız
Türkiye İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, 
Türkiye’deki 20 milyon konutun en az 
yüzde 45'inin dayanıksız olduğunu açıkladı.

6. Konut 
Konferansı, 
24 Kasım 
2015'te 
Y apı-Endüstri 
Merkezi tarafından 
düzenlenen 
Konut Konferansı, 
Türkiye’de yapı, 
gayrimenkul, 
inşaat, tasarım 
ve mimarlık 
alanlarının önde 
gelen temsilcilerini 
buluşturmaya 
devam ediyor.

Marmara Otoyolu Projesi'nde viyadüklerin 12'si daha 
tamamlandı. Böylece 13.5 kilometre uzunluğundaki 
viyadük inşaatının 5 kilometresi ulaşıma hazır hale 
getirilmiş oldu. 

I CA'nın hayata geçirdiği 3. Köprü ve Kuzey 
Marmara Otoyolu Projesi kapsamında 
inşa edilen 116 kilometrelik otoyolda vi-

yadükler önemli bir yer tutuyor. 

Otoyolun 13.5 kilometrelik kısmı viyadük 
üzerinden geçilecek. Çalışmalar kapsamında 
viyadüklerin 12'si daha tamamlandı, böylece 
toplamda 29 adet viyadük ulaşıma hazır hale 
getirildi. Daha önce viyadük 7, 11, 12, 18, 19, 

20, 35(çift kollu) ve tek kollu 32,33,34 numa-
ralı viyadüklerle birlikte projedeki 64 viya-
dükten 17.cisi de tamamlanmıştı. Eş zamanlı 
çalışmalarla birlikte, viyadük 8,13, 15, 21, 36 
ve 37'deki çalışmalarda bitirildi.

Bu sonuçla, 13.5 kilometrelik viyadük inşaa-
sında 5 kilometrelik bölümde çalışmalar ta-
mamlanmış oldu. Proje kapsamında toplam-
da 64 viyadük inşa edilecek.

Proje yetkililerinin  belirttiği üzere, viyadük-
lerin tamamlanmasıyla proje çerçevesindeki 
ulaşımın hızlanması bekleniyor.

2 Türkiye’nin 16 yıl geçirmiş olmasına rağ-
men hâlâ depreme dayanıklı olduğunu 
söyleyemediklerini vurgulayan Türkiye 

İMSAD Başkanı Fethi Hinginar, Türkiye’deki 20 
milyonluk konut stokunun en az yüzde 45’inin 
deprem dayanımı ve güvenlik açısından yetersiz 
olduğunu söyledi.

"Deprem insanlığın kaybına neden olur"
“Depremler her şeyden önce en değerli varlığı-
mız olan insanlarımızın kaybına neden olmakta-
dır” diyen Hinginar, şöyle konuştu:
“Ayrıca, ekonomiye de büyük yük getirmektedir. 
Unutmayalım ki, ülkemiz topraklarının yüzde 
66’sı birinci ve ikinci derecede deprem bölgele-
rinden oluşmaktadır. Nüfusun yüzde 70’i, büyük 
sanayi yatırımlarının yüzde 75’i deprem riski al-
tındadır. Bu nedenlerle deprem riskini azaltmak 
maliyet değildir, ülkenin afetlerden kaynaklanan 
önemli mali kayıplarından tasarruf ve paha biçi-
lemez olan geleceğimize yatırım yapmaktır.”
Hinginar, güvenli yapılaşma için yasal düzen-
lemelerin öncelikli şart olduğunu dile getirdi. 
1999 yılından bu yana deprem riskinin azaltıl-
ması çalışmaları kapsamında çeşitli mevzuat 
çalışmaları yapıldığını söyleyen Başkan Hinginar, 
bunların en önemlilerini;  Zorunlu Deprem Si-
gortası düzenlenmesi, Yapı Denetimi Kanunu, 
Afet Sigortaları Kanunu, Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunlar 
şeklinde sıraladı. Başkan Hinginar, bu kapsamda 
Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı 2023’ün 
(UDSEP 2023) en önemli çalışmalardan biri ol-

duğuna işaret etti.
"Bina yönetmeliğine ihtiyaç var"
Güvenli yapılar konusunda alınması beklenen 
acil önlemlerin tamamlanıp işlerlik kazanmadı-
ğını belirten Hinginar, şöyle devam etti:

“Türkiye İMSAD olarak, deprem riskinin azaltıl-
masında en önemli eksikliklerden birinin hâlâ 
‘deprem dayanımı yetersiz binaların yapılması’ 
olduğunu gördük. Bunun önde gelen nedeni 
tasarım, malzeme seçimi, üretim, uygulama ve 
denetime ilişkin kurallar dizisinin yetersizliğidir. 
Başka bir deyişle mevzuat eksikliği ve karmaşa-
sıdır. 
Depreme ve tüm doğal afetlere dayanıklı, sür-
dürülebilir, güvenli yapıların inşası için öncelikle 
inşaat sektöründeki yönetmelik ve teknik stan-
dartlar arasındaki ilişkiyi güçlendirecek, yönet-
melik eksiklerine ve karmaşasına son verecek, 
ülkemize özgü bir Bina Yönetmeliği’ne acilen 
ihtiyaç bulunmaktadır.
Bina yapımıyla ilgili tüm yönetmelikleri konso-
lide edecek böyle bir yönetmeliğin hazırlanma-
sına sivil insiyatifin de katkıda bulunması için 
harekete geçtik. Meslek odalarımız,  üniversite-
lerimiz ve ilgili sivil toplum örgütlerimizin birara-
ya geldiği Ulusal Bina Yönetmeliği Platformu’nu 
(UBYP) oluşturduk. Çevre ve Şehircilik Bakanı 
Sayın İdris Güllüce’nin de yapılmasını öngördü-
ğü gibi, bu platformun ilk çalıştayı önümüzdeki 
ekim ayında Ankara’da Çevre ve Şehircilik Ba-
kanlığı ve ilgili kamu kurumlarının da katılımıyla 
düzenlenecek.” 

2 4 Kasım 2015’te Yapı Endüstri 
Merkezi’nde altıncı kez düzenlene-
cek olan Konut Konferansı’nda dün-

yaca ünlü konuşmacılar, uzmanlar ve çağ-
daş tasarımcılar, inşaat sektörünün yapıtaşı 
olan “konut” meselesini farklı coğrafyalar 
ve perspektifler çerçevesinde değerlendi-
recek. Konutun dünü, bugünü ve yarınının 
tüm boyutlarıyla küresel ve yerel ölçekte 
ele alındığı konferans, her yıl olduğu gibi bu 
yıl da pek çok sorunun ve tüm paydaşlara 
yol gösterecek yeniliklerin tartışılacağı eleş-
tirel bir ortam hazırlıyor.

HABER

"Çalışmalar kapsamında 
viyadüklerin 12'si daha 
tamamlandı” 
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Bakanlıkça; Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 
Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ 25 

Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gaze-
te ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Söz ko-
nusu tebliğ ekindeki listede belirtilen meslek-
lerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu 
hale getirilmiştir. Bu kapsamda bulunan Isı Ya-
lıtımcısı 12UY0057 (Seviye 3), 12UY0058-3 Su 
Yalıtımcısı (Seviye 3), 12UY0059 Ses Yalıtımcısı 
(Seviye 3) ve 12UY0060 Yangın Yalıtımcısı (Se-
viye 3) mesleklerinde, tebliğ tarihinden itiba-
ren 12 aylık sürenin sonunda MYK Mesleki Ye-
terlilik Belgesi almayan kişilerin çalışmalarına 
izin verilmeyecektir. Bu tebliğe aykırı davranan 
işverenler veya işveren vekillerine ise, Çalışma 
ve İş Kurumu il müdürü tarafından her bir ça-
lışan için 500 TL  idari para cezası verilecektir. 
Yalıtım ustaları 25.5.2016’ dan sonra Mesleki 
Yeterlilik Belgesi olmadan inşaat sahalarında, 
şantiyelerde çalışamayacaktır.

peki biz ustalar MeSleKİ YeTerlİlİK belGeSİ-
nİ nasıl alabiliriz ?
Bireyler Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 
ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belge-

lendirme kuruluşlarında teorik ve uygulama-
lı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde 
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak 
kazanırlar.Yalıtım ustaları için yetkilendirilmiş 
kuruluşlar ; Tebar , Belgetürk ve İntes kuruluş-
larıdır.

bu kuruluşlardan Tebar ‘daki  işleyişi örnek 
verecek olursak;
Tebar Personel Belgelendirme Merkezi Usta-
ları 4 yalıtım alanında belgelendiriyor. MYK 
belgesi sunan TEBAR Personel Belgelendirme 
Merkezi, yalıtım ustalarını ısı, su, ses ve yangın 
yalıtımı uygulamalarından sınava tabi tutarak 

yeterlilik belgesi almaya hak kazananlara serti-
fika veriyor. Sertifika alan ustalar sektörde bir 
adım daha öne geçiyor. 

Belgelendirme amacı ile başvuru yapacak 
adayların www.tebar.com.tr sitesinde veya 
İZODER ’den temin edebilecekleri Personel 
Belgelendirme Başvuru Formu’nu doldura-
rak, ekinde başvuru ücretinin yatırıldığına dair 
banka dekontu , nüfus cüzdanı fotokopisi ile 
birlikte elden, kargo veya faks yoluyla TEBAR 
A.Ş.’ye iletmeleri gerekiyor.  öncelikle teorik 
sınava tabi tutulan adaylardan en az 60 puan 
alanlar başarılı sayılıyor. Sonrasında uygulama 

Mesleki Yeterlilik Belgesi alan 
Yalıtım Ustaları SEKtöRDE BİR ADıM 
DAHA öNE GEÇİYOR. 
Kaliteli ve güvenli, uygulama hizmetleri için belgeli ustaların 
varlığı doğru yalıtım uygulamalarının yaygınlaşması, vatandaşların 
yalıtım uygulamalarından bekledikleri verimi tam olarak almaları 
için hayati önem taşımaktadır. 

HABERHABER

9Kasım, 2015 / Standart Yaşam8 Standart Yaşam / Kasım, 2015

sınavına alınan ve en az 80 puan alan adaylar 
belge almaya hak kazanıyor. Sertifika alma-
ya hak kazanan adayların belgeleri, Mesleki 
Yeterlilik Kurumu’nda onaylandıktan sonra 
TEBAR A.Ş. tarafından adaya iletiliyor. Belge 
alan adayların listesi ise www.tebar.com.tr 
sitesinde de yayınlanıyor.

İşsizlik Sigortası Fonundan Karşılanacak Sınav 
Ücretleri Bakanlar Kurulu Tarafından Belirlendi. 

Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup 
Bakanlıkça yayımlanan tebliğde yer alan 
mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi 
zorunlu olacaktır. Belge zorunluluğu getirilen 
mesleklere ilişkin belge masrafı ile Bakanlar 
Kurulu tarafından belirlenecek miktarı geç-
memek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası 
Fonundan karşılanacaktır. Sınavların tarifede 
yer alan limitin üstünde olması halinde bu 
farkın adaylar tarafından karşılanması gerek-
mektedir.

Bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde yer alan mes-
leklerde, MYK tarafından yetkilendirilmiş bel-
gelendirme kuruluşları tarafından yapılan sı-
navlar sonucunda belge almaya hak kazanan 
işsizler ile hali hazırda istihdam edilenler bu 
kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanı-
cı olabilirler. Ancak sınavlardan başarısız olan 
adayların sınav ve belgelendirme ücretleri 
fondan karşılanmayacaktır.

MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almayan 
kişilerin çalışmalarına izin verilmeyecektir. 



F irmanızı ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Orta Batı Afrika ülkesi olan Nijerya  170 
milyonu aşkın nüfusu ile nüfusu ile Afri-

ka kıtasında en kalabalık ülke konumundadır. 
Eski bir İngiliz sömürgesi olan Nijerya  1 Ekim 
1960 tarihinde İngiltere’den bağımsızlığını 
kazanmıştır. 

Nijerya, nüfusu ve doğal kaynakları ile eko-
nomik açıdan büyük bir potansiyel taşımak-
tadır, dünyanın 10. Afrika kıtasının ise 3. 
büyük petrol üreticisidir. Nijerya ekonomisi 
büyük ölçüde petrole bağımlılık göstermek-
tedir. Nijerya aynı zamanda önemli bir doğal 
gaz üreticisidir. Ülkede petrol ve doğalgaz dı-
şında granit, mermer, kireç taşı, kalay, kömür, 
demir, kurşun, çinko ve altın varlığı bakımın-
dan da oldukça zengin bir ülke konumunda 
olmakla beraber maden varlığının önemli bir 
kısmı henüz ekonomiye kazandırılamamış-
tır. Nijerya’da kalkınma için zengin kaynak-
lar bulunmasına rağmen bugüne kadar bu 
kaynaklardan yeterince istifade edilememiş 
ve bugün de kaynakların ekonomik kullanı-
mında büyük sorunlar söz konusudur. Uzun 
süren askeri rejimler döneminde ülke kay-
nakları kötü kullanılmış ve ekonomi enkaz 
haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak ülke-
nin kalkınması engellenmiş ve işsizlik yüksek 
oranlara ulaşmıştır. Yaygın yolsuzluk anlayışı 
nedeniyle milyarlarca ABD doları tutarın-
daki ödenekler, tahsis edildikleri projelere 
kimi zaman hiç başlamadan buharlaşmıştır. 
Nijerya'da, başlanıp çeşitli nedenlerle bitiri-
lemeyen yüzlerce proje mevcuttur. 

2014 yılında milli gelir hesabının yenilen-
mesiyle ortaya çıkan yeni rakamla (2013 yılı 
için 509,9 milyar ABD Doları) Güney Afrika’yı 
geçerek Afrika kıtasının en büyük ekonomisi 
haline gelmiştir. Bununla birlikte, yolsuzluk, 
teknik yetersizlikler, şiddet eylemleri, bürok-
rasi ve mevzuattaki eksiklikler ve verimsizlik-
ler ülkenin ekonomik gelişimi önündeki en-
geller olarak hala durmaktadır.  Her ne kadar 
ekonomisi böyle bir büyüklüğe ulaşmış olsa 
da yukarıda da belirtilen ülkenin politik ve 
ekonomik sorunları, özellikle yüksek oranda 
yolsuzluk ve gelir dağılımındaki adaletsizlik 
halkın yüksek orandaki yoksulluğunun önü-
ne geçilmesine engel olmuştur. 2004 yılında 
%  54 olan yoksulluk endeksi 2011 yılında 
%72’ye sıçramış durumdadır. 

Halkın bu denli yoksul olması ister istemez 
tüketim oranlarını düşürmekte,tüketim mal-
zemelerinde ise tercihin çok ucuz kalitesiz 

mallara yönelmesine neden olmaktadır. 
Standart İzolasyon olarak firmamız yaklaşık 
6 yıldır Nijerya’ya ihracat gerçekleştirmek-
tedir. Temmuz ayı sonunda firmamız Genel 
Müdür yardımcısı Levent Çeki ve Dış Ticaret 
Müdürü Engin Döğen Nijerya’ya bir seyahat 
gerçekleştirmiş, hem distribütörümüzü ve 
nihai müşterilerimizi hem de genel olarak 
pazarı gezme ve bilgi alma imkanı bulmuş-
tur. İzolasyon malzemelerinde de diğer mal-
zemelerde olduğu gibi ucuz malzemelerin 
pazara hâkimiyeti göze çarpmıştır. özellikle 
alt kalite Çin ve Mısır mallarının pazara ciddi 
bir hâkimiyeti söz konusudur. Bununla bir-
likte Standart İzolasyonun üretmiş olduğu 
ürünler yüksek kalitesi ile kaliteye ve uzun 
ömürlü kullanıma önem gösteren müşte-
riler tarafından kabul görmüş ve önemli 
prestij projelerde kullanılmış ve kullanılma-
ya devam etmektedir. Bu ziyaret esnasında 
da yine ürünlerimizin tercih edildiği Nijerya 

için önemli projelerden biri olan JABI LAKE 
MALL (Jabi Gölü Alışveriş Merkezi) şantiyesi-
ni gezdik, hem proje ile ilgili bilgi aldık hem 
de müşterimizin bazı sorularını yanıtladık ve 
uygulama konusunda tavsiyelerde bulunduk.
JABI LAKE MALL,2015 yılı sonunda tamam-
lanması planlanan ve tamamlandığı zaman 
başkent Abuja’nın en büyük ve Nijerya’nın en 
büyük alışveriş merkezi olması beklenmekte-
dir. Toplam proje değeri yaklaşık 120 milyon 
USD olan bu alışveriş merkezi Jabi gölü kena-
rında toplam 5 hektar (50.000 m²) bir alana 
kurulmakta olup yer almakta olup yaklaşık 
30.000 m²’lik bir alışveriş alanına sahip ola-
caktır. Ana yüklenicisi dünya devi bir Fransız 
inşaat firması olan bu projenin su yalıtım 
malzemesi olarak Standart Izolasyon ürünleri 
tercih edilmiş olup alışveriş merkezinin muh-
telif yerlerinde Penguen serisi, Panda Serisi 
membranlarımız ve arduazlı membranlarımız 
tercih edilmiş olup projede 20.000 m² üzerin-
de firmamız ürünü kullanılmıştır. Firmamızın 
üretmiş olduğu ürünler yurt içi ve yurt dışın-
da birçok prestij projelerde başarıyla uygu-
lanmış olup, böyle önemli bir projeyi de re-
feranslarımız arasına almaktan memnuniyet 
duymaktayız. Standart Izolasyon, kaliteden 
taviz vermeyen üretim politikası ile yurt için-
de ve 40’ı aşkın ihracat ülkesinde müşterileri-
ne en kaliteli ürün ve en iyi hizmeti vermeye 
devam edecektir.

KAPAK KONUSUKAPAK KONUSU

niJerYa'nIn en BÜYÜĞÜ
JaBI lake Mall
StANDARt MEMBRANı tERCİH Ettİ
Genel Müdür yardımcısı Levent Çeki ve Dış Ticaret 
Müdürü Engin Döğen Nijerya’ya bir seyahat 
gerçekleştirmiş, hem distribütörümüzü ve nihai 
müşterilerimizi hem de genel olarak pazarı gezme ve bilgi 
alma imkanı bulmuştur.
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"Penguen serisi, Panda Serisi arduazlı 
membranlarımız tercih edilmiş olup projede 
20.000 m² üzerinde firmamız ürünü kullanılmıştır. ”



Pamukçu İzolasyon
Aramızdan Su Sızmıyor

Firmanızı ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Eşref Pamukçu 1976 Nevşehir do-
ğumluyum. Makina mühendisiyim. 

Evliyim 3 çocuk babasıyım. Pamukçu Mühen-
dislik, 1997 yılında ağabeyim Kemal Pamukçu 
tarafındanproje çizmek için kurulmuş olup 
1999 yılında benim de ortak olmam ile birlikte 
ısı ve yalıtım malzemeleri satışıyla çalışmaları-
nı devam ettirmiştir.

2015 yılının ilk çeyreği sizin için nasıl geçti?
2015 yılı ülkemizin kritik dönemlerden geçtiği 
bir seçim yılı olmasına rağmen Standart İzolas-
yon satışlarımız %50 büyümüştür.

Standart İzolasyon bayiliğini seçmenizdeki 
nedenler nelerdir?
Yalıtım sektörün de önde gelen firmalarla 
beraber çalışıyoruz. Bu noktada Standart izo-
lasyonun tam olarak isteklerimiz karşıladığını 
vurgulamak isterim. Standart İzolasyon gibi 
kurucuları güvenilir, başarılı, dürüst ürettiği 
malzemenin arkasında duran, kurumsal bir 
firma ile çalışmak bizim gibi büyük hedefleri 
olan bir firma için önemlidir.

ne tür uygulamalar yapıyorsunuz.?
Firmamız resmi devlet müteahhitliği, meka-
nik tesisat uygulaması, yalıtım malzemeleri ve 
memran satışı yapmaktadır.

Yeni Geliştirilen Sim Shingle pluS ürünümüz 
hakkında neler düşünüyorsunuz.?
Sim Shingle Plus ürününüz gayet başarılı, ihtiya-
cı karşılayan, talep gören bir üründür.
 
Müşteri memnuniyeti hakkında neler söyle-
mek itersiniz?
Müşteri memnuniyeti bizim için çok önem-

lidir. Pamukçu Mühendislik sattığı ürünün 
arkasında durabilmeyi ister. Müşterisinin kali-
teli ve doğru ürünü doğru yerde kullanmasına 
rehberlik ederek memnuniyetini kazanmayı 
hedefler.

Ağırlıklı olarak hangi bölgelerde satış ve uy-
gulama gerçekleştiriyorsunuz? 
bölgesel anlamda girmeyi düşündüğünüz 
yerler var mı.?
Ağırlıklı olarak Nevşehir, Aksaray ve Niğde böl-
gelerinde satış ve pazarlama yapmaktayız

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellik-
ler nelerdir.?
Bizi diğer firmlardan ayıran en önemli özelli-
ğimiz baba mesleği olan esnaflık tecrübesi ve 
itibarını, mühendislik bilgimizle pekiştirmemiz 
olmuştur. 

Sektördeki rekabet ortamı hakkındaki dü-
şünceleriniz nelerdir.?

Günümüzde Türkiye'de üretmek kolay satmak 
zor hale gelmiştir. Artık ürünün kalitesi ve üs-
tün özelliklerini sunarak acımasız rekabet or-
tamında bir adım öne geçebiliyor.

RöPORTAJ RöPORTAJ

"Pamukçu Mühendislik, 
Müşterisinin kaliteli ve 
doğru ürünü doğru 
yerde kullanmasına 
rehberlik ederek 
memnuniyetini 
kazanmayı hedefler.”
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BİTÜDer’den biraz bahseder misiniz?
BİTÜDER 2006 yılında kurulmuş bir 
dernek. Şuandaki üye sayımız 8 bitüm-

lü membran üreticisinden oluşmakta ve pazar 
payı temsili anlamında, yeterli çoğunluğu sağ-
lamış durumda. Fakat bu yeterli değil. özel-
likle yeni dönem dediğimiz, benim başkanlık 
dönemimle birlikte, BİTÜDER üye sayısını; 
sektördeki temsili arttırmak ve birlikte hareket 
edebilmek amacıyla, arttırmaya yönelik faali-
yetlere başladık. Dernek dışında olan, bitümlü 
membran üreticilerini de davet etmek üzere 
çalışmalar yapıyoruz. Bunu sadece üreticilerle 
sınırlı tutmuyoruz, yurtiçi ve yurtdışı tedarik-
çileri de, tüzüğümüz kapsamında, aramıza da-
vet etmeye çalışıyoruz.

Dosya konumuzun yalıtım olması ve özellik-
le su yalıtımının öneminden yola çıkarak, su 
yalıtımıyla alakalı, sektörle ilgili yorumlarınız 
nelerdir?
Bunun cevabını bir araştırmaya göre vermek 
daha doğru olur. Türkiye’de yapılan yapıların, 
büyük bir çoğunluğu betonarme yapıdır. Çelik 
yapılar ye da diğerleri çok az yapılmakta. Be-
tonarme yapıların sıkıntılarından en önemli-
si, su yalıtımı yapılmadığı takdirde korozyon 
tehlikesi. Bugün su yalıtımı yapılmamış bir 
yapı korozyon olduğu zaman 10 yı-lın sonuna 
gelindiğinde, betonun içindeki demirlerin ko-
rozyona uğraması sebebiyle mukavemetinin 
%66’sını kaybediyor. Ayrıca Büyükşehir Bele-
di- yesi; 1999 depreminden sonra yaptığı bir 
araştırmada, binaların %64’ünün
nemin yol açtığı korozyon sonrasında yıkıldı-
ğını tespit etmiş duruma. Eğer bu binaların 
su yalıtımı yapılsa idi, bu binalar yıkılmamış 
olacaklardı. Su yalıtımı, bina sağlığı ve ömrü 
açısından acil ve önemlidir.

bİTÜDer olarak, yalıtım noktasında bitümlü 
membranların sektördeki kabul edilirliği nok- 
tasında ne söyleyebilirsiniz?
Su yalıtımında bitümlü mebran ürünleri sek-
tör içinde kendini kabul ettirmiş ürünlerden-
dir. Hem kullanım ömrü hem dayanıklılığı hem 
de uygulama detaylarındaki kolaylık açısından 
kendini ispat etmiş bir üründür. Bugün AB 
ülkelerinde su yalıtımı noktasında bitümlü 
membranlar diğer su yalıtım malzemelerine 
göre ço- ğunluğu oluşturmaktadır. Su yalıtımı 
sadece bitümlü ürünlerden yapılan bir çalış-
ma değil elbette ancak, ürünün özelliklerin-
den ötürü su yalıtım için en fazla tercih edi-
len üründür. Buna en güzel örnek; bohçalama 
yöntemidir. Binayı dıştan içe su ve nemden 
korur. Bu yöntemi diğer ürünlerle sağlıklı bir 
şekilde uygulamanız mümkün değildir. Dolayı-
sıyla su yalıtımında bitümlü membran uygula-
ması, doğru yapıldığında, en doğru tercih.

Gerek üreticiyi gerekse de tüketiciyi su ya-
lıtımı ve bunun sağlanması için yapılması 
gereken çalışmalar noktasında, bilinçlen- 
dirmekamacıyla, bİTÜDerolarak yaptığınız 
çalışmalar ya da eğitimler var mı?
BİTÜDER geçmişten günümüze kadar bitümlü 
ürünler konusunda, ürünlerin Avrupa stan-
dartlarında olması için çok çaba sarf etti. Bu 
çabaların sonucunda da BİTÜDER’e üye olan 
kuruluşların, ürettiği ürünlerin kalitesini Av-
rupa standartlarına yükseltmiş durumdayız. 
Ürün teknolojisi ve kalitesi noktasında firma- 
larımız AB standartlarındadır. Geçmişte hem 
BİTÜDER hem de üyelerimiz olarak, kullanı-
cılara, kurum ve kuruluşlara, uygulama fir-
malarına ilgili eğitim kurumlarına verdiğimiz 
seminerlerle ürün kullanımı ve su yalıtımının 

önemi noktasında eğitimler verdik, vermeye 
de devam ediyoruz. Geçen yıl içerisinde de ‘Su 
Yalıtım Zirvesi’ kapsamında bir zirve düzenle-
dik. Aynı şekilde devlet kurumlarının kontrol 
mekanizmaları, yetkili kurumlara da seminer-
ler verdik, bilgilendirme toplantıları yaptık ve 
yapmaya da devam ediyoruz.

Yalıtım için kullanılacak ürünün sahip olma-
sı gereken standartlar ve sonrasında da su 
yalıtım yönetmeliğinden bahseder misiniz? 
2013’te su yalıtım yönetmeliğince kamu bina-
larına su yalıtımı yapma zorunluluğu getirildi. 
Bu, geçmişten gelen çalışmalarımızın ilk mey-
velerinden biridir; ancak yeterli değildir. Biz 
çalışmalarımıza bakanlıkla iş birliği içerisinde 
devam ettik ve bitümlü örtüyle su yalıtımının 
binalarda zorunlu hale gelmesi üzerine çalış-
tık, yönetmelik son aşamasına geldi. Ancak ül-
kenin seçimler nedeniyle içerisinde bulundu-
ğu durum ve buna bağlı olarak bü-rokrasinin 
yavaş işlemesinden dolayı bir bekleme süre-
cinde ancak son aşamadayız. Bu sürecin so-
nunda, en kısa süre içerisinde bakanlık tarafın-

‘Su Yalıtım Bilinci 
İçin En Önemli 
Parça, Son 
Kullanıcının Ürünü 
Sorgulaması’
Kentsel Dönüşümle birlikte 
hızla gelişen, geliştikçe 
rekabet pastası büyüyen, 
büyüdükçe de merdiven 
altı üretimin arttığı ancak 
kontrol altında olmayan 
bir sektör, yalıtım. Dört 
ana yalıtım grubu içinde 
en önemlilerinden biri 
su yalıtım. Su yalıtımı 
yapılmadığı takdirde 10 yıl 
içersinde binada kullanılan 
beton, mukavemetinin 
%66’sını kaybediyor. 
Depremle yerle bir olan 
binaların çoğu korozyon 
sebebiyle yıkılıyor. Dosya 
konumuz olan yalıtımı, 
özellikle su yalıtımı 
noktasında yapılması 
gerekenleri ve atılması 
gereken adımları Bitümlü Su 
Yalıtımı Üreticileri Derneği 
(BİTÜDER) Yönetim Kurulu 
Başkanı Kemal Çolakoğlu ile 
konuştuk.

"Betonarme yapıların 
sıkıntılarından en 
önemlisi, su yalıtımı 
yapılmadığı takdirde 
korozyon tehlikesi. ”

HABERHABER
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gulamıyor. Su yalıtımı aslında gizli kahraman 
gibi bir konumdadır. Göz önünde olan bir ürün 
değil. Bir teras izolasyonunda ürünün kullanıp 
kullanılmadığı gözle görülmez, yeterli kalitede 
ürün kullanıldı mı göremiyorsunuz. Ancak se-
ramikte görsel olarak algılayıp sorguluyorsu-
nuz. Başka bir örnek ise, günümüzde bodrum 
daireleri ve çatı katları orta kattaki dairelere 
göre daha uygun fiyata satılıyor. Çünkü “çatı 
dairesi akar, bodrum katında nem olur.” Bu 
şekilde anormali normalleştirme algısı var. 
Bu doğru değil. Bu noktada halkın bilinçlen-
dirilmesi gerekir. Sorgulamanın arttırılmasına 
ihtiyaç var. Bir de farklı bir açıdan bakalım, su 
yalıtımının yapıldığı ama şikayetlerin devam 
etmesinin de olduğu durumlar var. Burada da 
doğru malzeme ve doğru uygulama faktörleri 
devreye giriyor.

bİTÜDer olarak, uygulayıcı ustalara eğitim 
çatısı oluşturulması noktasında bir çalış-
manız var mı? 
Mevcutta bu çalışmaları yapıyoruz. İlave 
olarak da Çalışma Bakanlığı kapsamında 
usta yeterlilik eğitimi konusunda bir çalış-
mamız var. Bu yeterlilik belgesi konusunda 
yetki verilen kurumlarla ilişki halindeyiz, 

özel anlaşmalar yaptık. Bu eğitimler herkese 
açık; ancak biz üyelerimiz ve onların firma-
larına belli avantajlar sağladık ki; zaten su 
yalıtımı konusu 2017’de zorunlu hale gele-
cek, bu nedenle bu eğitim belgeleri önemli. 
Diğer taraftan üyelerimiz bu konuda, kendi 
firmalarına, yerel belediyelere, devlet ku-
rumlarına sürekli olarak kendi imkanlarıyla 
seminer vermeye devam ediyorlar. Biz de 
BİTÜDER olarak bu konuda, eğitim kurumla-
rı tarafında seminerler verdik ve her geçen 
gün arttırarak devam ediyoruz.

Altyapıda membran kullanımı konusunda 
ne söyleyebilirsiniz?
Doğru detayda doğru malzemeler kulla-
nılmayabiliyor. Bunun en etkin örneği oto-
parklardır. Otoparkta su yalıtımı membranı 
ürünlerinden mukavemeti en iyi olanların 
kullanılması gerekirken; bilinen piyasada en 
çok takip ve işlem gören ürünler kullanılıyor. 
Bu ciddi bir yanlıştır. Otoparklarda normal-
den daha fazla mukavemeti olan ürünler 
kullanılması gerekiyor ama bu kullanılmıyor. 
Dolayısıyla baktığımızda otopark tavanların-
dan su aktığını gö- rüyorsunuz. Aynı şekilde 
karayolları ve tüneller için ürün grupları da 
farklıdır. Doğru kullanılan yerlerde sonuçla-
rın olumlu olduğunu görebiliyoruz.

Sizce yalıtım sektörünün en büyük sorunu 
nedir?
En büyük sorun su yalıtımının zorunlu hale 
getirilmemesi. Bu durum dolayısıyla kontrol 
mekanizmalarında da boşluk oluşturuyor. 
‘Burada neden su izolasyonu kullanmadın?’ 
diye bir sorgulama yapamıyor denetleyici 
mekanizmalar. Doğal olarak ‘Doğru malze-
meyi kullandın mı?’ sorgulamasını da ya-
pamıyorlar. Bu olmayınca ürün kalitelerinin 
kontrolleri de yapılamıyor. Buna hassasiyet 
gösteren özel kurumlar var; fakat belirginlik 
yok. Ancak CE belgesinin olup olmadığı kont-

rolleri yapılıyor. Oysa asıl kontrolün üretilen 
ürünün üzerinde yazan kalite normlarını 
karşılayıp karşılamadığı noktasında yapılma-
sı gerekir. En önemlisi bu. Sadece belgeye 
bakıyorlar. Bu da doğru olmayan sonuçlar 
doğurabiliyor. Dolayısıyla buna hassasiyet 
gösteren ve göstermeyen firmalar arasında 
haksız rekabet oluyor. Çünkü yazılan norm-
lara uygun olmayınca maliyet düşüyor ve 
ekstra bir kazanç sağlanıyor. Bunun ortadan 
kalkması için kontrollerin sağlıklı ve dikkatli 
yapılması gerekiyor. Ayrıca bu kontrollerin 
yapılmaması tüketicinin kalitesiz ürünü kul-
lanmasına, olumsuz sonuç elde etmesine ve 
tüm sorumluluğu bu ürün grubuna atma-
sına neden oluyor. Su yalıtımı yapılmasının 
gerekliliğidoğru algılanmıyor. Su yalıtımı 
yapıl- madığı zaman yapının ömrü %66 aza- 
lıyor, bu ciddi bir sorun. 

bu noktada Türk kullanıcılarda bilinç eksik-
liği var, ciddiye alınmıyor oysa bu binanın 
betonu kadar önemli bir sorun. bu bilinci 
müteahhitlere mi yoksa gayrimenkul sa-
hiplerine mi oluşturmak gerekir?
Hepsi bir bütünün parçası. Herhangi bir 
parçanın olmaması bütünün de olmaması 
anlamına geliyor. Bu bilincin tüm parça-
larda oluşması lazım. Görsel malzemeler 
tüketiciler tarafından sorgulanıyor bunun 
sonucunda da üretimde bulunan ve kulla-
nan firmalar bunlara özen göstermek duru-
munda kalıyorlar. Bu sorgulama neticesinde 
firmalar her sorgulanan ürünün özelliklerini 
yazmak ve bildirmek durumunda kalıyorlar. 
Bunların hepsi tüketici sorgulamasına bağlı 
durumlar. Su yalıtımı da tüketici tarafından 
sorgulanmış olsaydı, o da üreticiler tarafın-
dan dikkate alınan, özen gösterilen ve en 
önemlisi kriterleri kendileri tarafından tü-
keticiyle paylaşılan konulardan olurdu. Bu 
durumda parçalardan en önemlisi ‘Son kul-
lanıcının ürün sorgulaması.’ oluyor.

eklemek istedikleriniz?
Sorgulamaları, tüketicilerin ve mü- teahhit-
lerin yapması gerekir. Bunu kendi sağlıkları 
ve yaşamları için yapmaları gerekir. Su ya-
lıtımı yapılmamış, duvarları rutubetli bir 
evde romatizma olmaktansa bunun sorgu-
lamalarının baştan yapılması gerekir. Sera-
miğin görseline ne kadar dikkat ediliyorsa, 
su yalıtımına sağlığımız için daha fazla önem 
vermemiz gerekir. Ayrıca can sağlığımız için 
de mukavemeti her gün azaltan yalıtımsızlığı 
bitirmek gerekir. Bu noktada ben de derneği-
miz adına gereken hassasiyetin gösterilmesi-
ni talep ediyorum emeği geçen tüm yetkili-
lerden.

dan yönetmeliğin yayınlanmasını bekliyoruz.

bitümlü membran üreticilerini bİTÜDer ça-
tısı altında toplamak adına çalışmalar yap-
tığınızı belirttiniz, kısaca bu çalışmalarınız- 
dan bahseder misiniz?
Firmaları yanımıza davet ederek, onlara fa-
aliyetlerimizi anlatarak, birlikte olmamızın 
gerekçelerini ortaya koyarak, karşılıklı gö-
rüş alışverişinde bulunduğumuz toplantılar 
gerçekleştiriyoruz. Tabii davet ettiğimiz fir-
maların bazı kriterleri tamamlamış, belli po-
tansiyellerde olmasına dikkat ediyoruz. Çün-
kü ‘BİTÜDER üyesi olan firmaların ürünleri 
güvenle kullanılabilir.’ cümlesini sağlayacak 
firmaların olması gerekir, bazı normları taşı-
ması gerekir. Bu şekilde tanıtım ve geliştirme 
faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Bu çalış-
malar derneğimizin önceki faaliyetlerinde 
de vardı; fakat benim başkanlık dönemimde 
daha öncelikli hale getirmeye özen gösteri-
yoruz. Ayrıca sadece üretici değil yurtiçi ve 
yurtdışı tedarikçileri de derneğimizin çatısı 
altında toplayarak, sektörümüzün tüm so-
runlarına çözümler getirmek ve kalite norm-
larını geliştirmek çabasındayız.

olmazsa olmaz standartlar, bel- geler neler-
dir?
Kanunlarla belirlenmiş olan ürünlerin CE bel-
gesi olma şartı var. TSE belgesi olması tavsi-
yesi ediliyor. Ancak CE belgesi olduktan sonra 
TSE belgesi aranmıyor. Zaten TSE kuruluşu da
son zamanlarda CE belgesi verebilen kuru-
luşlardan olduğu için ürüne CE belgesi veri-
lince otomatik olarak TSE belgesi de verilmiş 
oluyor. Aranan en etkin belgeler bunlar. AB 
normlarıyla da bu belgeleri yeterli görüyoruz.

bitümlü membranların pazar alanı konu-
sunda ne söyleyebilirsiniz?
Türkiye’de son 10 yılda bitümlü memb- ran 
üreticilerinde ciddi bir artış var. Daha önce-
den sadece Marmara Bölgesi’nde toplanmış 
bir üretici kesimi varken; şimdilerde Türkiye 
çapında sektör oldukça yaygınlaştı. Kullanı-
mı da aynı şekilde 10 yıl içinde ciddi oranda 
arttı. Ancak AB ülkeleriyle kıyaslandığında bu 
yeterli değil. Çünkü AB’de birey başına düşen 
kullanım miktarıyla Türkiye arasında yaklaşık 
4 kat fark var. örneğin bugün herhangi bir 
kullanıcı bir yapı alırken seramiğin markasını, 
mutfak banyonun armatürlerini, banyonun 
ses yalıtımını sorgularken su yalıtımını sor-

HABERHABER

"‘BİTÜDER üyesi olan 
firmaların ürünleri 
güvenle kullanılabilir.’ 
cümlesini sağlayacak 
firmaların olması 
gerekir, bazı normları 
taşıması gerekir. ”
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STANDART İZOLASYONSTANDART İZOLASYON

Standart İzolasyon Yurtdışı Satış Sorumlusu 
Aziz Şengüler, İran Pazarını Değerlendirdi.

iran Yolcusu kalmasın

Sizi biraz tanıyabilir miyiz?  
1972 Yılında Malatya’da doğdum. İl-
kokul, ortaokul ve liseyi İstanbul’da 

okudum. 1999’ da İstanbul Üniversitesi 
İngilizce İktisat Bölümü’nden mezun ol-
dum. özel Sektörde 1995 yılından beri 
çalışıyorum. Standart İzolasyon’ da ise 5 
senedir Dış Ticaret Bölümü’nde İhracat 
Bölge Sorumlusu olarak görev alıyorum. 
Evli ve 2 çocuk babasıyım.

şirket içindeki görevinizden bahseder 
misiniz?
Dış Ticaret Departmanımızda, İhracat 
Bölge sorumlusuyum. Ortadoğu ve Afri-
ka Ülkeleri sorumluluk alanım.

en son ziyaret ettiğiniz İran’ı sizin göz-
lemlerinizden dinleyebilir miyiz?
İran, Ortadoğu’da eskiden beri etkin 
olan bir Devlet geleneğinin son halkası-
dır. Tarihte Pers İmparatorluğu;  Sasani 
ve Safevi Devletleri ile nam salmış olan 
tarihin bugün ki bakiyesidir. İran, yer 
altı ve yer üstü zenginliğe sahip, coğrafi 
olarak ülkemizden 2-3 kat büyüklükte ve 
nüfusu 80 milyon civarında olan büyük 
bir ülkedir.

İran’da şimdiye kadar yaptığımız tica-
retten bahsedebilir misiniz?
İran ile çalışmamız 10 yıl öncesine daya-
nır. İlk dönemlerde su yalıtım malzeme-
leri satışıyla başlayan ticaretimiz, daha 

sonra diğer inşaat malzemeleri ile çeşit-
lenmiştir.

Sizce balcıoğlu olarak İran’ da nasıl fa-
aliyetler ve ticaret anlaşmaları sağlaya-
biliriz?
İran’daki Bayi sayımızı arttırma yönüne 
giderek, son kullanıcı müşteri portföyü-
müzü genişletebilir ve yeni ticari anlaş-
malar sağlayabiliriz. Ayrıca ürünlerimizin 
son kullanıcıları arasına, çeşitli Devlet 
Kurumlarını ekleme düşüncelerimiz de 
var.
   
İran’ın inşaat sektöründeki eksiklikleri 
ve sizin çözüm önerileriniz nelerdir?
İran’da ambargonun etkisiyle, kullanılan 

malzemeler düşük ve orta kalite katego-
risindedir. İnşaat ekipmanları ve aletleri 
de oldukça eski.  Şehirlerde çelik kons-
trüksiyon yaygın. Prestijli projeler yapa-
rak (Milad Towers gib) kendilerinden söz 
edilsin istiyorlar.
 
Amborgonun kalkmasıyla sağlanacak 
ticaretin hacminden bahsedebilir misi-
niz?
Ambargonun kalkmasıyla ticaret hacmi-
nin artacağı herkes tarafından malum. 
Ancak, oluşacak kur dalgalanmalarının, 
ticaretin hemen artmasına engel olaca-
ğına dair müşterilerimizin ciddi kaygı-
ları var. Kur piyasaları oturur ve banka 

ödemelerindeki kısıtlamalar giderilirse, 
hedefimiz ilk etapta işlem hacmimizi 
iki katına çıkarmaktır. Türkiye ile İran’ın 
daha önce 35 Milyar USD olarak hedef-
ledikleri ticaret hacminin yakalanacağı-
na inanıyorum.

İran’ daki müteahhitlerin balcıoğlu’ 
ndan (Standart izolasyon’ dan) beklen-
tileri konusunda bilgi verebilir misiniz?
Ürün kalitemizden gayet memnunlar. 
Projelerde ve ürün bilgilendirmelerinde 
beraber hareket etmek istiyotlar. Biz de 
böyle durumlarda, kurum için karar alıp 
sonuçları müşterilerimize aktarıyoruz. 
Beraber hareket ediyoruz.

İnşaat sektörü konusunda kalite ve stan-
dartları göz önüne alırsak, İran – Türkiye 
karşılaştırmasını yapabilir misiniz?
İran Türkiye’nin gerisinde tabi ki.  Ancak, 
ambargonun kalkması ve yatırımların 
önünün açılması durumunda Türkiye se-
viyesine kısa sürede geleceklerini düşü-
nüyorum. Eğitimli eleman sayısı ve Yurt-
dışındaki Vatandaşların sürece katkısı ile 
kısa sürede iyi bir seviyeye gelirler diye 
düşünüyorum.

2016 yılı İnşaat sektörü açısından 
İran’da sizce nasıl geçecek?
Sektörün ticaret hacminin 50% civarında 
artacağını düşünüyorum.

"İran, Ortadoğu’da eskiden beri etkin olan bir 
Devlet geleneğinin son halkasıdır. ”
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konut sektörünün 
Hacmi 4.5 Milyar Dolara Ulaştı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Der-
neği (KONUTDER); Cityscape’in bilgi 
ortaklığı ile sektöre yeni bir ivme ka-

zandırmak için 12 - 14 Ekim tarihleri arasında 
Çırağan Palace Kempinski’de, "Türk Gayrimen-
kul Sektörünün Körfez Yatırımcıları ile Buluş-
ması’’ başladı. DEİK, İTO, MÜSİAD ve TİM’in 
destekleriyle ve Emlak Konut, Albaraka ve 
Odeabank'ın çözüm ortaklığı ile gerçekleşen 
bu buluşmaya; Katar, Kuveyt, Dubai, Suudi 
Arabistan gibi körfez ülkelerinden gelen 50’yi 
aşkın yabancı yatırımcı ve aracılık şirketi iştirak 
ediyor. Toplantının açılış konuşmasını gerçek-
leştiren KONUTDER Başkanı ömer Faruk Çelik, 
üç gün sürecek etkinlikte İstanbul’un 4’üncü 

Boğaz Köprüsü’nün İstanbul-Körfez arasında 
kurulacağını söyledi.

2012 yılında yürürlüğe giren mütekabiliyet ya-
sasının ardından, sektöre yabancı yatırımcıla-
rın 4,5 milyar dolarlık katkı sağladığına dikkat 
çeken Çelik, “Bu rakam Türkiye’nin yıllık konut 
satışının hala yüzde 2’si seviyelerinde. Oysa 
sektör olarak bu adetleri yıllık konut satışının 
500 ila 550 bin konutun yüzde 10’una bir diğer 
ifadeyle 50-55 bin adede, ciro rakamını ise 15-
20 milyar dolara çıkarmamız hiç de zor değil. 
Ancak bu seviyelere çıkardığımızda yabancıya 
konut satışından bahsedebiliriz ki daha alına-
cak çok yolumuz var” diye konuştu.

Sektörün büyümesini engelleyecek kısıtlama-
ların kaldırılması gerektiğini ifade eden Çelik, “ 
Sektör olarak döviz kazandırıcı hizmet yapıyor 
muyuz? Yabancılara konut satışı ihracat sayılı-
yor mu gibi sorularımızın dikkate alınmasıyla 
sektör daha canlı ve dinamik hale gelecektir. 
Sektör, son beş yılda ciddi yol kat etti. Başarılı 
konut projeleriyle sektör hem konut ihtiyacını 
karşılıyor, hem de daha rahat yaşanabilecek, 
sosyalleşebilecek alanlar sunuyor” dedi. 

"Kültürümüzü paylaşıyorlar"

Yabancıların sadece yatırım amacıyla konut 

edinmediklerini vurgulayan Çelik, “Konut sa-
tışı demek de ticaretin sadece bir kısmı. Oysa 
Türkiye’ye gelen yabancı konut alıcıları sade-
ce konut almıyor hastaneler, AVM’ler, turistik 
alanlar, restoran ve cafe’lerden faydalanarak 
keyifli tatiller yapıyorlar. Aynı zamanda kül-
türümüzü paylaşarak komşumuz oluyorlar” 
dedi.

Toplantıda, “Türk Konut Sektörü ve Yatırım-
cılar için Fırsatlar” başlığı altında sunum ger-
çekleştiren KONUTDER İcra Kurulu Üyesi Dr. 
M.Emre Çamlıbel, Türkiye’nin GSYİH’ndaki bü-
yüme, genç ve dinamik nüfusuyla, kentleşme 
oranıyla yatırımcıların dikkatini çektiğini söy-
ledi. Konut yatırımının ikinci en karlı yatırım 
olduğunu hatırlatan Çamlıbel, “ Türkiye’de en 
fazla Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, Ka-

tar yatırımları bulunuyor. İstanbul, yatırımcılar 
için cazibe merkezi. Ama şu bilgiyi de hatırlat-
mak gerekiyor. Türkiye’de nüfusu 1 milyarın 
üzerinde 20 kent var. O kentlerde yatırım ola-
nakları sunuyor” şeklinde konuştu.

HABERHABER

Mütekabiliyet Yasası’nın çıkarılmasının ardından, konut sektörünün 4,5 
milyar dolarlık hacme ulaştığını ifade eden KONUTDER Başkanı ömer 
Faruk Çelik, satılan her konutun yüzde 5 ila 10’unun yabancıların alması 
durumunda ise bu rakamın 15-20 milyar dolara ulaşacağını belirtti.

"Yıllık konut satışının 500 
ila 550 bin konutun 
yüzde 10’una bir diğer 
ifadeyle 50-55 bin 
adede, ciro rakamını 
ise 15-20 milyar dolara 
çıkarmamız hiç de 
zor değil. Ancak bu 
seviyelere çıkardığımızda 
yabancıya konut 
satışından bahsedebiliriz 
ki daha alınacak çok 
yolumuz var."
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Kentsel Dönüşüm
İzoder Başkanı Değerlendirdi

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıla-
rı Derneği) Yönetim Kurulu Başkan Yar-
dımcısı Ertuğrul Şen, 17 Ağustos Mar-

mara Depreminin yıldönümü dolayısıyla bir 
açıklama yayınladı. Yaklaşık 20 bin kişinin 
hayatını kaybettiği depremin üzerinden 16 
yıl geçmesine rağmen Türkiye’nin depre-
me hazır olmadığını vurgulayan Ertuğrul 
Şen, “Türkiye’nin her 10 metrekaresinin 9’u 
deprem riski altında. Her 20 kişiden 19’u 
deprem kuşağında yaşıyor. Son 58 yıl içe-
risinde meydana gelen depremler 58 bin 
202 vatandaşımızın hayatını kaybetmesine, 
122 bin 96 vatandaşımızın yaralanmasına 
ve yaklaşık 411 bin 465 binanın yıkılmasına 
veya ağır hasar görmesine neden oldu. Bu 
felakete karşı yapılacak tek şey depreme 
dayanıklı yapılar inşa etmek” diye konuştu.
DEPREMDE HASAR GöREN KONUTLARIN 
YÜZDE 64’ÜNDE KOROZYON TESPİT EDİLDİ
Depremin yıkıcı etkisinin katlanmasına ne-
den olan ve toplum tarafından çok bilinme-
yen en önemli risklerden biri olan koroz-
yon tehlikesine dikkat çeken Ertuğrul Şen, 
şunları söyledi: “Ne kadar sağlam binalar 
yaparsanız yapın su yalıtımı yapmazsanız 
büyük yıkımlar kaçınılmaz olabilir.  Bir şekil-
de binaya sızan su, beton içerisine girerek 
paslanmaya, yani korozyona neden oluyor. 
Korozyon sonucunda binanın taşıyıcı sistemi 
10 yıl içinde taşıma kapasitesinin yarısından 
fazlasını kaybedebiliyor. 17 Ağustos depre-
mi sonrasında yapılan incelemeler sonucu, 
yüzde 79’u hasarlı bulunan 55 bin 651 konut 
ve işyerinin yüzde 64’ünde korozyon tespit 

edildi. Bu büyük yıkımı engellemenin tek 
yolu ise su yalıtımı.”

KENTSEL DöNÜŞÜM İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ
Yeni binalarda sıfırdan yapılacak yalıtı-
mın çok daha etkili olduğunu vurgulayan 
İZODER Başkan Yardımcısı Şen, ‘Kentsel 
Dönüşüm’ün bu noktada büyük fırsat ya-
rattığını belirtti. Şen, “Bu fırsatın tüm pay-
daşlar tarafından doğru değerlendirilmesi 
ve yanlış uygulamalar ile kaynak israfına dö-
nüşmemesi amacıyla sürecin iyi yönetilmesi 

gerekiyor. Su yalıtımı sanıldığının aksine çok 
yüksek maliyet getirmiyor. Su yalıtımı top-
lam bina maliyeti içinde yüzde 2-3 gibi bir 
paya sahiptir” dedi.

“SU YALITIMI YöNETMELİĞİ YÜRÜRLÜĞE 
SOKULMALI”

“İZODER’in de katkıları ve destekleriyle Çev-
re ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırla-
nan Su Yalıtımı Yönetmeliği çalışmaları bir an 
önce tamamlanmalı ve yönetmelik yürürlü-

ğe sokulmalıdır”diyen Ertuğrul Şen, depreme 
hazırlık ve kaliteli binalar için Kentsel Dönü-
şüm ile birlikte yapılması gerekenleri şöyle 
sıraladı:  Tamamlanacak Su yalıtımı Yönetme-
liği zorunlu hale getirilmeli ve mutlaka yapı 
denetim kapsamına alınmalıdır. Sürecin içine 
girildiğine göre, daha çok geç kalmadan, bir 
an önce gerekli uygulama ve malzeme stan-
dartları geliştirilmeli. DASK olarak bilinen 
zorunlu deprem sigortasına ihtiyacın farkın-
dalığı oluşturulmalı. Yapı denetim firmaları 
mevzuatı çağdaş örneklerinde olduğu gibi bir 
tür özerk yapıya kavuşmalı; hizmet alan ve 
hizmet veren arasındaki ilişki çok net olarak 
objektif hale gelmeli. Üniversiteler ile birlikte 
yapılacak çalışmalarda, sektörün gelecekteki 
karar vericileri ve çalışanları olacak teknik 
personel adayı öğrencilerin güncel bilgilerle 
donatılması sağlanmalı ve teşvik edilmeli. 
özellikle kamuda, tüm projeler için, teknik 
altyapıyı oluşturmadan büyük kaynak savur-
ganlığına sebep olabilecek etkilerden kaçınıl-
malı. Toplu konut ve diğer yapı projelerinde 
deprem bölgesinde olduğumuz gerçeği göz 
ardı edilmeden doğru teknikler kulanılmalı. 
Sektöre hizmet veren iş gücü, düzenlenen 
eğitimlerle yetkin hale getirilmeli, su yalıtımı 
özellikle halk arasında ustaların karar verdiği 
bir süreç olmaktan kurtulmalı. özel sektör ve 
resmi kurumlar arasındaki işbirliği kuvvet-
lendirilmeli ve hızlandırılmalı. Devletimizin 
ilgili birimleri, su yalıtımı konusunda zaman 
içinde değişmeyecek bir kararlılık ve yasa sü-
recini oluşturmalı.

HABER HABER

"Tüm projeler için, 
teknik altyapıyı 
oluşturmadan 
büyük kaynak 
savurganlığına 
sebep olabilecek 
etkilerden 
kaçınılmalı.”

“Türkiye’nin her 10 metrekaresinin 9’u 
deprem riski altında. Her 20 kişiden 19’u 
deprem kuşağında yaşıyor.
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ürünle ilgili en ufak memnuniyetsizlik ciddiye alınarak iyileştirme fa-
aliyetleri gerçekleştirilir ve müşterilerimizle uzun süreli ilişkiler kur-
mayı hedefleriz.

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellikler nelerdir?
Tecrübe, bilgi ve birikimimizle müşteriye doğru ürünü uygun fiyatlarla 
sunabiliyoruz. Pazardaki çizgimiz yıllardır aynıdır. Bu nedenle müşte-
rilerimizin büyük bir kısmı ile uzun yıllardır güven ve sadakat içinde 
birlikte çalışırız.

Sektördeki rekabet ortamı hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Aslında rekabet beraberinde ürün çeşitliliğini de yanında getirir. Bu 
bağlamda rekabetin çok sık yaşandığı bu dönemlerde ürün çeşitliliği-
nin arttığını ve kalitenin düştüğünü söyleyebiliriz. Bu doğrultuda müş-
terinin doğru ve uygun ürünü bulmakta zorlandığını görüyoruz. İşte 
bu noktada firmaların bilgi, birikim ve gücü 
ile durumu lehine çevirme açısından önemli 
bir rol oynadığını görüyoruz.

Sizce sektörün şu anki durumu kalite stan-
dartları açısından yeterli mi? Sizin bu konu-
ya yönelik çözüm önerileriniz var mı?
İzolasyon sektörü çok hızlı büyüyen bir sek-
tör. Birçok firmanın piyasaya çeşitli ürünler, 
çeşitli alternatifler pazarladığını, uygulaması 
pratik ve kalıcı çözümler üretmeye çabaladı-
ğını yakından takip ediyoruz. Bu noktada iş 
birazda o ürünü pazarlayacak gerekli bilgi ve 

birikime sahip firmalara ve uygulamayı yapacak olan firmalara düşüyor. 
İhtiyaca karşılık gelen malzemeyi tespitte ve uygulamada doğru hamle-
ler yapıldığında da  pazarda sorunsuz ve hızlı ilerleyebiliyorsunuz.

Sektörün geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?
Son zamanlarda müşterilerin izolasyon ve yalıtım konularında bilinç-
lendiğini görüyoruz. Bu da beraberinde doğru ve kaliteli ürünü bul-
mamız konusunda avantaj sağlıyor. 

2015 ve 2016 yılı için neler hedefliyorsunuz?
Başlangıç olarak 2015 yılının iyi başladığını söyleyebiliriz.  Gerek se-
çim süreci, gerekse ekonomik ve siyasi belirsizlikle beraber ekonomi-
deki dalgalanmalarla pazarda bir duraklama sürecine geçildi. 2015 
yılı ortası ve sonrası düşünüldüğünde  piyasada olağanüstü taleplerin 
olduğu söylenemez. Tabi ki bu durum 2016 yılında bekleyen ve henüz 

başlamamış projelerle biraz daha yoğun ge-
çecek anlamına gelebilir. Bizler bu bağlamda 
kaliteli ve güvenilir markalarla birlikte her 
ihtiyaca cevap verebilecek şekilde gerekli 
bilgi ve birikimle yolumuza yavaş ama kararlı 
büyümeyle sorunsuz devam etmeyi hedefli-
yoruz. 

eklemek istedikleriniz?
Standart İzolasyon  sattığı ürünün arkasında 
olmasından dolayı kalitesine güveniyoruz ve  
müşterilerine olan samimi ve ilgili yaklaşım-
larından dolayı da teşekkür ederiz.

F irmanızı ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Süleyman Okatan, 1962 Burdur doğumluyum.1967 Yılın-
dan bu yana Antalya’da ikamet etmekteyim. Evliyim ve 3 kızım 

var. Ortanca kızım Burçin ile birlikte çalışmaktayız. Şirketimiz 1986 
yılında çelik çatı işi ile faaliyete başlamış olup, 1998 yılından itibaren 
inşaat, çatı ve izolasyon malzemeleri satışı ile sektörde hizmet ver-
mektedir. 

2015 yılı sizin için na-
sıl geçiyor?
2015 yılı yatırımların 
ve projelerin önceki 
yıllara göre beklen-
tilerin çok altında 
kaldığı bir yıl olarak 
devam ediyor. Bunda 
seçimlerin ve siyasi 
olaylarında etkisinin 
olduğunu söyleyebi-
liriz. Durağan bir yıl 
olarak değerlendir-
mek sanırım doğru 
olacak.

Standart İzolasyon 
bayiliğini seçmeniz-
deki nedenler nelerdir?
Ürün kalitesi ve kalitenin devamlılığı, ürün yelpazesinin geniş ve kap-
samlı olması, termin sürelerindeki özen ve ürünün pazarlama-satış 
aşamasında bizlere ve müşteriye ekstra avantajlar sağlaması. Ayrıca 
Standart İzolasyon’ un bölgedeki tanınırlığı ve markalaşmış olması en 
önemli artılarındandır.

ne tür uygulamalar yapıyorsunuz?
Bünyemizde uygulama elemanları bulundurmuyoruz. Milli Eğitim, 
Otel ve konut projelerinde uygulama yapan birçok firmaya malzeme 
tedariğinde bulunuyoruz.

Yeni geliştirilen Sim Shingle pluS ürünümüz hakkında neler düşü-

nüyorsunuz?
Sim Shıngle Plus ürününde olumlu geri dönüşler alıyoruz. Elastik ya-
pıya sahip olması müşterilerin çatıda her türlü hava koşullarında uy-
gulama yapmasına olanak sağlıyor ve bu da Sim Shingle Plus tercih 
etmelerinde önemli bir etken.  Diğer kırılabilir ürünlere göre ekstra 
bir bedel ödemeden bu ürünü kullanabiliyor olmaları ayrıca bir tercih 
sebebi oluyor.  

Müşteri memnuni-
yeti hakkında neler 
söylemek istersiniz?
Rekabetin hızlı yük-
seldiği bir dönemde 
müşteri memnuni-
yeti firmalar için en 
önemli unsurdur. 
Müşteri memnuniye-
tinin başarı yolunda 
büyük farklılık yarat-
tığı inancıyla hareket 
ediyoruz. Doğru ve 
kaliteli ürünü, uygun 
fiyatlarla vaktinde 
teslim edebiliyorsanız 
bu da müşteri mem-
nuniyetini beraberin-

de getiriyor.

Ağırlık olarak hangi bölgelerde satış ve uygulama gerçekleştiriyor-
sunuz?
bölgesel anlamda girmeyi düşündüğünüz yerler var mı?
Bölge olarak Antalya ili ve ilçelerine ağırlık veriyoruz. Burdur ve Ispar-
ta bölgeleri de ciddi satışlara ulaştığımız bölgeler arasındadır. Şu an 
için yeni bir bölgeye girmeyi düşünmüyoruz.

Firmanız hedefleri hakkında bilgi alabilir miyiz?
öncelikli hedef, pazardaki yerimizi daha da yukarılara taşıyıp uzun 
vadede farklı, yeni ve kaliteli ürünlerle sektörde müşterilerimize hiz-
met vermektir. Müşteri talep ve beklentileri doğrultusunda sunulan 

RöPORTAJRöPORTAJ

süleyman Okatan
Kapılarını Standart'a Açtı
Standart İzolasyon sektörde her zaman bir adım ileriyi 
düşünerek hareket ediyor.
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Yapılan düzenlemeler, kamu alımlarında 
yerli malı kullanımını artırdı. Fiyat 
avantajından yararlanmak isteyenlerin 
'yerli malı belgesi' alması gerekiyor

kamuda Yerli Malı 
Kullanımı 'Zorunlu' Olarak Arttı

HABER HABER

Kamu alımlarında, Türkiye’de üre-
tilmiş malların alınmasına yönelik 
yıllardır devam eden taleplerin 

ardından oluşturulan yeni sistemle mal 
alımlarında yerli üretim ürünlerin ağırlı-
ğı artmaya başladı. Dünya Gazetesi'nin 
Kamu İhale Kurumu istatistiklerinden 
yaptığı derlemeye göre, yeni sistem ön-
cesi yüzde 10’larda seyreden mal alım-
larında yerli üretim ürünlere lehine fiyat 
avantajı uygulaması 2015’in ilk altı ayında 
tutar bazında yüzde 30’a yükseldi. 2015 
Ocak-Haziran döneminde yapılan 10 mil-
yar 653 milyon TL tutarındaki ihalelerde, 
3 milyar 219 milyon TL tutarında yerli 
üretim mallara fiyat avantajı sağlandı.

Kamu mal alım ihalelerinde, ihaleyi açan 
idarelere yerli firmalara yüzde 15 fiyat 
avantajı (yerli ürün teklif eden firmanın 
bedeli, diğerlerinin yüzde 15 fazlası olsa 
dahi ihaleyi kazanabilmesi) verilmesi yö-
nündeki uygulama, yıllardır idarenin tak-
dirine bırakılmıştı. İdarelerin çekingen 
davranması üzerine sanayicilerin talepleri 
doğrultusunda daha önce, Başbakanlık 
Genelgesi ile bu avantajın uygulanması 
istendi. Ancak sorun yine aşılamayınca, 
yapılan kanun ve ikincil mevzuat değişik-
liğiyle, Sanayi Bakanlığı tarafından belir-
lenen ve Kamu İhale Kurumu tarafından 
yayınlanan listedeki orta ve yüksek tekno-
lojili ürünlerde fiyat avantajı uygulaması 
zorunlu hale getirildi. Uygulama ilk liste-
nin yayınlandığı Ocak 2015’te fiilen başla-
dı. Bu avantajdan yararlanmak isteyen fir-

malar, TOBB ve TESK tarafından verilen ve 
yerli üretim avantajına temel teşkil eden 
“Yerli Malı Belgesi” ile mümkün kılındı.

İlk işaretler olumlu 

Yerli malı belgesinin düzenlenmesine ve 
yerlilik oranının hesaplanmasına yönelik 
ikincil mevzuatın 2014’ün ikinci yarısın-
da yapıldı. Uygulama fiilen başlayamasa 
da 2014 yılında mal alım ihalelerinde fi-
yat avantajı kullanımı arttı. Tutar bazında 
2013’te ilk altı ayda yüzde 10,4, yıllık ola-
rak da yüzde 10,8 oranında olan yerli ma-
lına fiyat avantajı, 2014 ilk altı ayında yüz-
de 13,1, yıllık olarak da yüzde 14,9 oldu. 
Uygulamanını bütün araçlarıyla devrede 
olduğu 2015’in ilk altı ayında belirgin bir 
yükseliş gerçekleşti. Mehmet Kaya'nın 
haberine göre yapılan mal alım ihaleleri-
nin adet bazında yüzde 26,48’inde, tutar 
bazında ise yüzde 30,22’sinde fiyat avan-
tajı uygulandı. 

'Belge' avantaj sağlıyor 
Oluşturulan yeni sisteme göre, orta ve 
yüksek teknolojili ürünler listesindeki 
2139 ürünün üreticileri, yerlilik oranları-
na göre kamu mal alım ihalelerinde yüzde 
15 fiyat avantajına sahip olacak. Sanayi-
ciler, bu avantajdan yararlanabilmek için 
TOBB ve TESK tarafından verilen belgeleri 
almak zorunda. Bu belgeyle birlikte iha-
leye girenler, yüzde 15’e kadar daha faz-
la fiyat teklif etseler de ihaleyi kazanmış 
sayılacaklar.

%10’larda seyreden mal alımlarında yerli üretim 
ürünlere lehine fiyat avantajı uygulaması 2015’in 
ilk altı ayında tutar bazında %30’a yükseldi. 
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gül Çatı izolasyon 
Samimi Bir Söyleşi

RöPORTAJ RöPORTAJ

Firmanızı ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Gül Çatı İzolasyon 1933 yılında rahmetli 
dedem kurmuş. Katranlı sürme izolas-

yonla başladık, Babamdn, abime ondan ben 
devraldım 2000 yılında. Çatı işlerinde faaliyet 
gösteriyoruz.

Standart İzolasyon bayiliğini seçmenizdeki 
nedenler nelerdir?
Standart membranı seçmemizdeki neden-
lerinin en önemlisi sıcak ilişkiler ve kaliteli 
malzeme hususuna dayanır. Bir iş için teklif 
verdiğimizde biliyoruzki arkamızda Standart 
İzolasyon gibi güçlü bir firma var.  2002 yılında 
bayiilik aldık ve 13 yıldır hız kesmeden devam 
ediyoruz.

ne tür uygulamalar yapıyorsunuz.?
Biz daha çok eskimş binalara hitap ediyoruz. 
Eski bina ve fabrikaların çatılarını yeniliyoruz. 
Eski binaların çatıları kremit ve bu çok ağırlık 
yapıyor. Biz müşterilerimize ekonomik ve ucuz 
olan Shingle ve arduvazlı membranı öneriyo-
ruz. İşlerimizde genellikle bu yönde oluşuyor.

Yeni Geliştirilen Sim Shingle pluS ürünümüz 
hakkında neler düşünüyorsunuz.?
Yeni geliştirilen ürün gerçekten çok güzel ve 
çatılara farklı bir hava katıyor. Çanakkale çana 
Finlandiyadan gelen Kütük ev yapıldı ve bir 
sürü firmalar numune gönderdi. Bizde Sim 
shingle Plus ürünü gönderdik ve evleri kap-
ladık. Gerçekten güzel oldu ve müşteri çok 
memnun kaldı.

  
Müşteri memnuniyeti hakkında neler söyle-
mek itersiniz?
Biz yaptığımız işe garanti veriyoruz. 34 senelik 
firmayız, Kullandığımız ürünler Standart İzo-
lasyonun ürünleri olmasından dolayı kalitemi-
zi zaten ortaya koyuyoruz buda müşterilerin 
yaptığımız işten memnun kalmasını sağlıyor.

Ağırlıklı olarak hangi bölgelerde satış ve uy-
gulama gerçekleştiriyorsunuz? 
bölgesel anlamda girmeyi düşündüğünüz 
yerler var mı.?

Biz Türkiye çapında iş yapıyoruz. Türkiye'nin 
her bölgesinde Gül Çatı inşaatın referanslarıy-
la karşılaşabilirsiniz. Hedefimiz ülke dışındada-
ki işlerde de yer almaktır.

Sizi rakiplerinizden ayıran en önemli özellik-
ler nelerdir.?
Biz iş güvenliğine ve kaliteyye önem veririz. 
35 kişilik bir istihdama sahibiz. Bizim rakibimiz 
kendimiziz. Müşteriler bize referanslarımız va-
asıtasıyla ve tavsiye üzerine geliyor.

Sektördeki rekabet ortamı hakkındaki dü-
şünceleriniz nelerdir.?
Sektördeki rekabet kaliteden ödün verme-
mekle oluşmaldır. Merdiven altı ürünlerin-
den dolayı kaliteyi 2.plana atarak maliyetleri 
önemsersek hem kalitesiz hemde doğru re-
kabetçi bir yaklaşım içerisinde olamayız. Ben 
rekabetin kaliteli iş ve kaliteli ürünle olması 
gerektiğini düşünüyorum.

Sektörün geleceğe hakkında neler düşünü-
yorsunuz.
Sektör kalite ve standartları açısında bir ivme 
kazandı, buda inşaata olan bakış açısını de-
ğiştirdi. Artık halkımız kalite, konfor ve güven 
istemesinin sonucu olarak firmlarında bunu 
karşılama çabalarına yönelti. Sektör güçlene-
rek büyümeye devam edicektir.

2015 yılı nasıl geçti ve 2016 yılından beklen-
tileriniz nelerdir?
2015 yılı bizim için güzel geçti, bekleyen işleri-
miz mevcut ve yetiştirmek için var gücümüzle 
çalışıyoruz. 2016 da bu hızla devam ediceğini 
düşünüyorum.

Son olarak neler söylemek istersiniz?
Standart izolasyona teşekkür ederim başarıla-
rının devamını dilerim ve okuyucularada bur-
dan seslenmek istiyorum, Kaliteden taviz yok.
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"Kaliteli bir gelecek 
kurmak isteyen bizler 
sizler ile kaliteli temelle”w

"Biz yaptığımız işe 
garanti veriyoruz. 
34 senelik firmayız, 
Kullandığımız 
ürünler Standart 
İzolasyonun 
ürünleridir"
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Avrupa’da çatı katlarına devlet teşviki veri-
liyor

Avrupa’da çatıların otopark, havuz, bahçe, 
sosyal tesis gibi pek çok farklı şekilde de-
ğerlendirildiğini, bu örneklere Türkiye'de 
rastlanmaya başlandığını ifade eden Yavuz, 
“Avrupa’da çatı katları ayrı bir kat, ayrı bir 
daire olarak satılıyor, bizde ise çatı katı ya-

sal olarak ancak en üst kat ile bağlantılı ola-
rak kullanılabiliyor. Yani ayrı bir yaşam alanı 
olarak görülmüyor. Almanya’da bir konuta, 
çatısından veya bodrumundan ayrı giriş yap-
tığınız zaman, ileride bu ayrı bir konut ola-
rak değerlendirilebilir düşüncesiyle devlet 
bu projelere faiz indirimi uyguluyor, destek 
oluyor, teşvik sağlıyor. Bu durum artan konut 
ihtiyacının karşılanmasında büyük fayda sağ-

lıyor. Türkiye’de ise birçok ilde, coğrafyanın 
özellikleri düşünülmeden çatı aralarının de-
recesi saptanmış durumda. Oysa ülkemizde 
nüfus genç ve konut ihtiyacı her geçen gün 
artıyor. Çatılar kullanıma açıldığında metre-
kare bazındaki konut ihtiyacı eksilecek” dedi.

Türkiye’nin çatı aralarını göz ardı edebilecek 
kadar zengin olmadığının altını çizen Yavuz 
şöyle devam etti:

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca yayınlanan 
Yeni Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde 
bir yenilik yapılarak 'Çatı eğimleri, kullanıla-
cak çatı malzemesi ile yörenin mimari özelliği 
ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin 
tasvibi ile tayin edilir' maddesi ilave edildi. 
Ancak çatının eğiminin tek başına artırılması, 
çatı aralarının bağımsız bölüm olarak kulla-
nılamamasına neden oluyor. Ve kullanılmak 
istendiği takdirde altındaki kat ile bağlantı-
lı olması şartı çatı aralarının verimli olarak 
kullanılmasını engelliyor. Bu maddenin Av-
rupa'daki örneklere bakılarak yeniden ele 
alınması gerekiyor.” 

Birleşmiş Milletler tarafından, barınma 
hakkı ile ilgili bilincin geliştirilmesi, 
herkes için yeterli konut ve sürdürü-

lebilir kentleşme faaliyetlerini desteklemek 
amacıyla ilan edilen Dünya Konut Günü, 
Türkiye'de her Ekim ayının ilk Pazartesi günü 
kutlanıyor.

Dünya Konut Günü nedeniyle açıklama yapan 
ÇATIDER Başkanı M.Nazım Yavuz, Türkiye'de 
inşaat sektörünün son yıllarda etkileyici bir 
büyüme performansı gösterdiğini, buna rağ-
men konut açığı sorununun varlığını sürdür-
düğünü hatırlattı. Yavuz, birçok ülkede etkin 

şekilde kullanılan çatı katının Türkiye'de atıl 
durumda tutulduğunu belirterek, gerekli dü-
zenlemenin yapılması ile çatı katlarının konut 
olarak kullanılabileceğini söyledi.

eğim nedeniyle çatılar kullanılamıyor

Türkiye'nin 10'uncu Kalkınma Planı'na göre 
şehirleşme, nüfus artışı, yenileme ve afetten 
kaynaklanan konut ihtiyacının 2014-2018 dö-
neminde 4,1 milyon olarak öngörüldüğünü 
belirten Yavuz, Kentsel Dönüşüm sürecinde 
çatı aralarının da kullanıma açılması gerekti-
ğini vurguladı. Yavuz şöyle konuştu:

 “Türkiye'de çatılar istisnalar dışında kullanıl-
mayan, ya da eşyaların depolandığı atıl alan-
lar olarak görülüyor. Bunun en büyük nedeni 
de mevzuat gereği çatılarda kullanıma uygun 
eğimin sağlanamamasıdır. Şu an Türkiye’deki 
çatılarda genelde yüzde 33 eğim var. İstanbul, 
Kocaeli, Konya, Afyon, Bursa gibi illerde eğim 
yüzde 45'e, Aksaray, Ankara, Denizli, Isparta 
gibi illerde ise yüzde 40'a çıkmış durumda. 
Bazı büyükşehir belediyeleri bu eğimin yüzde 
45 olması yolunda çalışmalar yaptı. Konunun 
acilen kamunun ve yerel yönetimlerin gün-
demine alınması ve çatı aralarının kullanıma 
açılması gerekiyor.”

ÇATIDERÇATIDER

Çare Çatı Arasında
ÇATIDER Başkanı, çatıların kullanıma açılmasıyla her binada 
konut sayısının artacağını ifade etti.
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BULMACA

Çengel BulmacaÖdüllü

Bulmacayı doğru bir şekilde çözüp bilgi@standartizolasyon.com adresine yadaİkitelli OSB Mah. Keresteciler Sitesi 4.Blok Sokak 
No: 43 Başakşehir / İstanbul Tel : 0.212 444 88 78 (pbx) gönderen 
5 kişi İthal şaloma kazanma şansı yakalayacaktır. 



Kendinden Yapışkanlı
Çiftaraflı Membran
Her iki yüzeyi de kendinden yapışkanlı, 
özel polimer bitümlü, polyester keçe taşıyıcılı 
su yalıtım örtüsüdür. Yapıların çatı ve temel 
su yalıtımlarında ilk kat su yalıtım örtüsü 
olarak kullanılmaktadır. 

Fevzipaşa Mah. 282 Ada 2 Parsel, Kınalı Kavşağı Cadde No: 123 Silivri / İstanbul / TÜRKİYE
Telefon: (0 212) 735 35 95 (pbx) - Faks: (0 212) 735 35 94 
E-Mail: bilgi@standartizolasyon.com


