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1. Girifl ve Araflt›rman›n 
Kapsam›

1.1. Girifl
Bu araflt›rman›n amac›, ‹ZODER

(Is›, Su, Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar›
Derne¤i) için Türkiye’de yal›t›m
malzemeleri üreten, ithal eden, sa-
t›fl›n› ve uygulamas›n› yapan firma-
lar›n bir envanterinin ç›kar›larak;
sektörün üretim, kapasite, ihracat
potansiyeli ve di¤er gösterge de-
¤erlerinin analiz edilerek; bir Yal›-
t›m Sektör Araflt›rmas› yap›lmas›d›r.

1.2. Araflt›rman›n Yöntemi
Bu sektör araflt›rmas›n›n gerçek-

lefltirilmesinde dernek görüflleri,
kataloglar, rehberler, web siteleri
vb. gibi çok çeflitli kaynaklardan
faydalan›lm›fl, anket formlar› ve
sektör üretici, sat›c› uygulay›c›lar›
ile birebir görüflmelerde bilgiler
toplanm›fl ve ‹ZODER ile mutab›k
kal›nan formata uygun olarak etüt
haz›rlanm›flt›r.

Haz›rlanan ön rapor 21.03.2009
tarihinde yap›lan Arama Toplant›-
s›’nda ‹ZODER üyelerinin görüflü-

ne sunulmufl, gelen görüfl ve öneri-
ler do¤rultusunda revize edilerek
Nisan 2009’da son fleklini alm›flt›r.

1.3. Araflt›rman›n Kapsam›
Bu Sektör Araflt›rmas›, Bölüm

2.3’deki yal›t›m malzemelerinin
üretim ve ithalat›n› yapan firmalar
ile bunlar›n sat›fl ve uygulamas›na
giren firmalar›n envanterini, üreti-
min niteliklerini ve sorunlar›n›, te-
sislerin teknoloji ve girdilerini,
ürünlerin ithalat ve ihracatlar›n›, sa-
t›fl ve pazarlama analizini, teflvik ve

Yal›t›m Sektörü
Envanter Araflt›rmas›(*)

Bölüm - 1

(*) Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›, Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i ‹ZODER taraf›ndan Etiplan Ltd. fiti.’ye 
yapt›r›lm›flt›r. Araflt›rman›n tüm hakk› ‹ZODER’e aittir.

Haz›rlayanlar:
Makine Y. Mühendisi Yavuz Bayülken
Makine Y. Mühendisi H. Cahit Kütükoglu
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2000-2008 y›llar› aras›nda TS 825’e göre ›s› yal›t›m› yap›lmas› halinde
elde edilecek enerji tasarrufu

destekler ile rekabet gücünün ince-
lenmesini kapsamaktad›r. Araflt›rma
kapsam›na al›nan yal›t›m malzeme-
lerinin saptanmas›nda, “yal›t›m mal-
zemesi sadece yal›t›m ifllevi gören
malzemedir” görüflü esas al›nm›flt›r.
Keza, araflt›rma kapsam›ndaki ›s›
yal›t›m› sadece inflaat sektörüne (bi-
nalar ve tesisatlar) yönelik olup, sa-
nayi iflletmelerinin makine, ekip-
man ve tesislerinde kullan›lan özel
›s› yal›t›m malzemelerini kapsama-
maktad›r.

2. Sektörün Tan›m›, 
Yasal Düzenlemeler

2.1. Sektörün Tan›m›
‹nflaat sektöründe kullan›lan

malzemeler aras›nda önemli bir ye-
ri ve ifllevi olan yal›t›m malzemele-
ri, ›s›, su, ses ve yang›na karfl› kul-
lan›lan ve çok çeflitli hammaddeler-
den üretilen genifl bir alan› kapsa-

maktad›r. ‹malat sanayi içinde içer-
dikleri malzemeye göre farkl› alt
sektörlerde yer almaktad›rlar.

Türkiye’de kullan›lan enerjinin
%31’i ›s›tma ve so¤utma amac›yla
harcanmaktad›r. Bay›nd›rl›k ve ‹s-
kan Bakanl›¤› taraf›ndan 14.06.1999
tarih ve 23725 say›l› Resmi Gaze-
te’de yay›nlanan “Mecburi Standart
Tebli¤i” ile “TS 825 Binalarda Is›
Yal›t›m Kurallar›” standard›n›n,
14.06.2000 tarihinden sonra yap›la-
cak tüm yeni binalarda mecburi
standart olarak uygulanmas› zorun-
lulu¤u getirilmifltir. ‹ZODER taraf›n-
dan yap›lan bir çal›flmaya göre,
2004 (son alt› ay) - 2008 y›llar›nda
yeni yap›lan tüm binalar›n mevzu-
atlara uygun olarak infla edilip TS
825’e göre yal›t›m yap›lmas› halin-
de elde edilecek enerji tasarrufu-
nun parasal de¤eri yukar›daki
tabloda görülmektedir.

Yukar›da sözü edilen zorunluluk

14.06.2000 tarihinden önce yap›l-
m›fl olan bina stokunu kapsama-
maktad›r.

2.2. Sektörde Yasal 
Düzenlemeler

Sektör ürünlerinin üretim, uygu-
lama ve daha da önemlisi kullanma
zorunluluklar›na iliflkin yasal dü-
zenlemeler afla¤›daki bafll›klar alt›n-
da incelenebilir:

A) Yasalar:
Yal›t›m›n gereklili¤i, faydalar›, ülke
ekonomisine katk›lar› ve küresel
›s›nman›n önlenmesi konusundaki
rolü ile insan sa¤l›¤› üzerindeki et-
kileri önceki bölümlerde vurgulan-
m›flt›r. Di¤er taraftan, her geçen
gün daha çok önem kazanan ve ye-
ni yasa ve yönetmeliklere konu
olan “enerji verimlili¤i” olgusunda
“yal›t›m” olmazsa olmaz bir ö¤e ko-
numundad›r. Ancak, Türkiye’de gü-
nümüze kadar “yal›t›m” do¤rudan
bir yasaya konu olmam›flt›r. Yal›t›m
konusu ile ilgili oldu¤u saptanan iki
yasa afla¤›da belirtilmifltir.

• 5627 Say›l› Enerji Verimlili¤i 
Kanunu: 18.04.2007 tarihinde 
kabul edilmifl ve 02.05.2007 
tarih 26510 Say›l› Resmi Gaze-
te’de yay›mlanarak, ayn› tarihte 
yürürlü¤e girmifltir. Bu yasada
“›s› yal›t›m›” enerji verimlili¤inin
bir ö¤esi olarak yer almaktad›r.

• 4708 Say›l› Yap› Denetimi 
Hakk›nda Kanun: 29.06.2001 
tarihinde kabul edilmifl ve
13.07.2001 tarih 24461 Say›l› 
Resmi Gazete’de yay›nlanarak
yay›n tarihinden 30 gün sonra,
yani 13.08.2001 tarihinde 
yürürlü¤e girmifltir. Yap› 
denetimine iliflkin usul ve 
esaslar› düzenlemektedir. 
Bu yasaya göre yap›larda 
yal›t›m uygulamalar›n›n denetimi
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Y›ll›k Yeni Bina Say›s› Yak›t Maliyeti
Bina Say›s› Kümülatif Kümülatif

(adet) (adet) TL

2000 son 6 ay 49.024 49.024 166.684.663

2001 toplam 75.553 124.577 426.170.378

2002 toplam 45.738 170.315 611.003.779

2003 toplam 50.269 220.584 835.452.730

2004 toplam 72.005 292.589 1.173.827.378

2005 toplam 114.254 406.843 1.785.554.171

2006 toplam 114.204 521.047 2.651.808.157

2007 toplam 106.659 627.706 3.640.610.428

2008 toplam 95.193 722.899 4.733.630.435

Bina say›lar›nda TÜ‹K y›ll›k ruhsat say›s› verileri esas al›nm›flt›r.

Kaynak: ‹ZODER
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de yap› denetim firmalar›n›n 
sorumlulu¤una verilmifltir.
Bu durumda, Türkiye’de yal›t›m

konusundaki mevzuat›n, yasalar-
dan ziyade yönetmelikler, tebli¤ler
ve standartlardan olufltu¤u söylene-
bilir.

B) Yönetmelik, Tebli¤ ve 
Kurallar:

Is›, su, ses ve yang›n yal›t›m›na
iliflkin yönetmelik, tebli¤ ve kurallar
afla¤›da ayr› basl›klar alt›nda veril-
mifltir.

a) Is› Yal›t›m› Konusundaki
Yönetmelik, Tebli¤ ve Kurallar:
• Binalarda Is› Yal›t›m 

Yönetmeli¤i: Bay›nd›rl›k ve 
‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan 
haz›rlanan bu yönetmelik
09.10.2008 tarih 27019 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl
ve 01.11.2008 tarihinde 
yürürlü¤e girmifltir. 
Bu yönetmelik ile 08.05.2000 
tarihli Resmi Gazete’de 
yay›mlanm›fl olan bir önceki 
yönetmelik yürürlükten 
kald›r›lm›flt›r.

• Bina Enerji Performans› 
Yönetmeli¤i: Bay›nd›rl›k ve 
‹skan Bakanl›¤› taraf›ndan 
haz›rlanan bu yönetmelik
05.12.2008 tarih 27075 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl
olup yay›n tarihinden bir y›l
sonra, yani 05.12.2009 tarihinde
yürürlü¤e girecektir. Binalarda
Enerji Performans› Yönetmeli¤i
ile yukar›daki maddede 
belirtilen Binalarda Is› Yal›t›m
Yönetmeli¤i yürürlükten 
kald›r›lm›flt›r.

• TS 825 (22.05.2008): Binalarda
Is› Yal›t›m Kurallar› Standard›.

• TS EN ISO 6946 (03.04.2007):
Yap› Bileflenleri ve Yap› 
Elemanlar› - Is›l Direnç ve Is›l

Geçirgenlik Hesaplama Metodu.
• TS EN ISO 6946/A1

(25.04.2006): Yap› Bileflenleri ve
Yap› Elemanlar› - Is›l Direnç ve
Is›l ‹letkenlik Hesaplama 
Metodu.

• TS EN 13172 (23.11.2006): 
Is› Yal›t›m Malzemeleri
Uygunluk De¤erlendirmesi.

• TS EN ISO 10211-1
(07.11.2000): Bina ‹nflaatlar›nda
Is›l Köprüler - Is› Ak›fllar› ve
Yüzey S›cakl›klar› - Bölüm 1:
Genel Hesaplama Metotlar›.

• TS EN ISO 10211-2
(29.11.2001): Bina ‹nflaatlar›nda
Is›l Köprüler - Is› Ak›fllar› ve
Yüzey S›cakl›klar› - Bölüm 2:
Do¤rusal Is› Köprüleri.

• TS EN 13788 (27.04.2204): Bina
Bileflenlerinin ve Bina 
Elemanlar›n›n Nemli Ortamda
Is›l Performans› - Kritik Yüzey
Nemini ve Bina Bileflenlerinin
‹çindeki Yoguflmay› Önlemek
‹çin ‹ç Yüzey S›cakl›¤› - 
Hesaplama Metotlar›.

• TS EN 14683 (21.03.2000): 
Bina ‹nflaat› - Is›l Köprüler - 
Lineer Is›l Geçirgenlik - 
Basitlefltirilmifl Metot ve Hatas›z
De¤erler.

b) Su Yal›t›m› Konusundaki Yö-
netmelik, Tebli¤ ve Kurallar: Ül-
kemizde binalarda ›s›, ses ve yan-
g›n yal›t›m› yap›lmas›n› zorunlu k›-
lan çeflitli yönetmeliklerin yay›m-
lanm›fl olmas›na karfl›n, su yal›t›m›
konusunda hiçbir yasa veya yönet-
melik yoktur. ‹mar Kanunu dahi su
yal›t›m›na dair herhangi bir ifade
içermemektedir. Su yal›t›m› konu-
sunda, sadece uygulanmas› zorunlu
olmayan baz› standartlar mevcut
olup bunlar afla¤›da belirtilmifltir.
• TS 3128 (13.04.1990): Binalarda

Zemin Rutubetine Karfl› 
Yap›lacak Yal›t›m ‹çin Yap›m

Kurallar›.
• TS 3440 (18.05.1982): Zararl›

Kimyasal Etkileri Olan Su, 
Zemin ve Gazlar›n Etkisinde
Kalacak Betonlar ‹çin Yap›m
Kurallar›.

• TS 3647 (13.11.1981): Binalarda
Yeralt› Suyuna Kars› Yap›lacak
Yal›t›mlarda Tasar›m ve Yap›m
Kurallar›.

c) Ses Yal›t›m› Konusundaki
Yönetmelik, Tebli¤ ve Kurallar:
• Çevresel Gürültünün 

De¤erlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeli¤i: Çevre ve Orman
Bakanl›¤› taraf›ndan AB’nin
25.06.2002 tarih 2002/49/EC 
Say›l› Direktifi paralelinde 
haz›rlanan bu yönetmelik
07.03.2008 tarih 26809 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak
ayn› tarihte yürürlü¤e girmifltir.
Bu yönetmelik ile 01.072005 
tarih 25862 Say›l› Resmi 
Gazete’de yay›mlanm›fl olan bir
önceki yönetmelik yürürlükten
kald›r›lm›flt›r.

• Yap› ‹slerinde Sa¤l›k ve 
Güvenlik Yönetmeli¤i: Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 
taraf›ndan AB’nin 24.06.1992 
tarih 92/57/EEC Say›l› Direktifi
esas al›narak haz›rlanan bu 
yönetmelik 23.12.2003 tarih
25325 Say›l› Resmi Gazete’de 
yay›mlanarak ayn› tarihte 
yürürlü¤e girmifltir.

• Gürültü Yönetmeli¤i: Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 
taraf›ndan AB’nin 06.02.2003 
tarih 2003/10/EC Say›l› Direktifi
esas al›narak haz›rlanan bu 
yönetmelik 23.12.2003 tarih
25325 Say›l› Resmi Gazete’de 
yay›mlanm›fl ve yay›m 
tarihinden 3 y›l sonra yürürlü¤e
girmifltir.

• Titreflim Yönetmeli¤i: Çal›flma
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ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 
taraf›ndan AB’nin 25.06.2002 
tarih 2002/44/EC Say›l› Direktifi
esas al›narak haz›rlanan bu yö-
netmelik, 23.12.2003 tarih 25325
Say›l› Resmi Gazetede 
yay›mlanm›fl ve yay›m 
tarihinden 3 y›l sonra yürürlü¤e
girmifltir.

• Çal›flanlar›n ‹fl Sa¤l›¤› ve 
Güvenli¤i E¤itimlerinin Usul ve
Esaslar› Hakk›nda Yönetmelik:
Çal›flma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanl›¤› taraf›ndan 4857 Say›l›
‹fl Kanunu’nun 77. Maddesi
uyar›nca haz›rlanan bu 
yönetmelik 07.04.2004 tarih
25426 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak ayn› tarihte 
yürürlü¤e girmifltir.

• ‹fl Ekipmanlar›n›n Kullan›m›nda
Sa¤l›k ve Güvenlik fiartlar› 
Yönetmeli¤i: Çal›flma ve Sosyal
Güvenlik Bakanl›¤› taraf›ndan
4857 Say›l› ‹fl Kanunu’nun 78.
Maddesi uyar›nca ve AB’nin
30.12.1989 tarih 89/655/EC,
05.12.1995 tarih 95/63/EC ve
27.06.2001 tarih 2001/45/EC 
say›l› direktifleri esas al›narak
haz›rlanan bu yönetmelik
11.02.2004 tarih 25370 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak
ayn› tarihte yürürlü¤e girmifltir.

• Kiflisel Koruyucu Donan›mlar›n
‹flyerlerinde Kullan›lmas› 
Hakk›nda Yönetmelik: Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤› 
taraf›ndan 4857 Say›l› ‹fl
Kanunu’nun 78. Maddesi 
uyar›nca ve AB’nin 30.11.1989
tarih 89/656/EC say›l› direktifi
esas al›narak haz›rlanan bu 
yönetmelik 11.02.2004 tarih
25370 Say›l› Resmi Gazete’de
yay›mlanarak ayn› tarihte 
yürürlü¤e girmifltir.

• TS 2381-1 EN ISO 717-1
(19.06.2007): Akustik - 

Yap›larda ve Yap› 
Elemanlar›nda Ses Yal›t›m›n›n
De¤erlendirilmesi - Bölüm.1:
Hava ile Yay›lan Sesin Yal›t›m›.

• TS 2381-2 EN ISO 717-2
(29.04.2005): Akustik - 
Yap›larda ve Yap› 
Elemanlar›nda Ses Yal›t›m›n›n
De¤erlendirilmesi - Bölüm.2:
Darbe Ses Yal›t›m›.

d) Yang›n Yal›t›m› 
Konusundaki Yönetmelik, 
Tebli¤ ve Kurallar:
• Binalar›n Yang›ndan Korunmas›

Hakk›nda Yönetmelik: Bakanlar
Kurulu taraf›ndan 27.11.2007 
tarihinde 2007/12937 karar 
say›s› ile yürürlü¤e konulmas›
kararlaflt›r›lan bu yönetmelik
19.12.2007 tarih 26735 say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak
ayn› tarihte yürürlü¤e girmifltir.
Bu yönetmelik uyar›nca
27.06.2002 tarih 24822 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanm›fl
olan Binalar›n Yang›ndan 
Korunmas› Hakk›nda 
Yönetmelik ve Belediyeler 
taraf›ndan ç›kar›lm›fl olan bütün
yang›ndan korunma 
yönetmelikleri ve talimatlar› 
yürürlükten kald›r›lm›fl 
bulunmaktad›r.

• 29.07.2004 tarih 25537 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren “Yap› 
Malzemeleri Yönetmeli¤i”
(89/106 EEC) kapsam›nda “Yap›
Malzemelerinin Yang›na Tepki
S›n›flar›na ve Yap› 
Elemanlar›n›n Yang›na 
Dayan›kl›l›¤›na Dair Tebli¤”
(TAU/2004-001).

• 19.11.2004 tarih 25655 Say›l›
Resmi Gazete’de yay›mlanarak
yürürlü¤e giren ‘Yap› 
Malzemeleri Yönetmeli¤i’ne
(89/106/EEC) iliflkin Aç›klay›c›

Dokümanlar Hakk›nda Tebli¤
(Tebli¤ No.TAU/2004-008) 
Aç›klay›c› Doküman: Temel 
Gerek 2 - Yang›n Durumunda
Emniyet.

C) Standartlar:
Is›, su, ses ve yang›n yal›t›m› için
kullan›lan ürünlerin, standard› mev-
cut olanlar›n ilgili TS No’lar› Bölüm:
2.3’de her bir ürüne ait tan›mlama-
lar›n son paragraf›nda belirtilmifltir.
Ayr›ca, EK-G’de hem ›s›, su, ses ve
yang›n ürünlerine ve bunlar›n uy-
gulanmas›na ait standartlar ayr› ayr›
listelenmifl hem de TSE taraf›ndan
neflredilmifl 75 kalem standard›
kapsayan genifl bir liste verilmifltir.
Bu nedenle mevcut standartlar ko-
nusunda burada daha fazla ayr›nt›-
ya girmeye gerek görülmemektedir.

D) Avrupa Birli¤i ile 
Uyumluluk:
Ülkemiz henüz Avrupa Birli¤i’ne
tam üye olmamakla birlikte, pek
çok konuda, özellikle teknik konu-
larda, mevcut yasa ve yönetmelik-
lerin AB’ye uyumlu hale getirilmesi
çal›flmalar› sürdürülmektedir. Bu
ba¤lamda ›s›, su, ses ve yang›n ya-
l›t›m› konusunda da standart ve yö-
netmeliklerin AB ile uyumlaflt›r›l-
mas› için ilgili kurumlarca çal›flma-
lar yap›lmaktad›r. Is› yal›t›m› konu-
sunda ürün standartlar›n›n hemen
tümünün AB standartlar› ile uyum-
lu oldu¤u söylenebilir. Ayr›ca AB
standartlar›nda yap›lan de¤ifliklikle-
rin (amendments) h›zl› bir flekilde
uyumlaflt›r›lmas› çal›flmalar› da TSE
taraf›ndan yürütülmektedir.
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Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›’n›n
devam› gelecek say›lar›m›zda
yay›nlanacakt›r...

Y
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Yal›t›m Sektörü
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3. Mevcut Durum Envanteri

3.1. Sektördeki Firmalar
Sektörde ›s›, su, ses ve yang›n

yal›t›m malzemeleri konusunda fa-
aliyet gösteren firmalar afla¤›daki
dört grupta ele al›nm›flt›r.

- Üretici firmalar
- ‹thalatç› firmalar
- Hammadde tedarikçisi firmalar
- Sat›c›-uygulay›c› firmalar

Yukar›daki grupland›rma esas

al›narak yap›lan envanter çal›flmas›
sonuçlar› afla¤›da her bir grup için
ayr›nt›l› olarak verilmifltir.

Üretici Firmalar:
Yap›lan envanter çal›flmas›nda,

Türkiye’de ›s›, su, ses ve yang›n ya-
l›t›m› için çeflitli yal›t›m malzemele-
ri ve yal›t›m uygulamalar›nda kulla-
n›lan yard›mc› malzemeleri üreten
toplam 225 adet üretici firma sap-
tanm›flt›r. Envantere dahil edilen
üretici firmalar›n bir k›sm› sadece
yal›t›m malzemeleri üretimi konu-

sunda faaliyet göstermekte, buna
karfl›n çok say›da firman›n ürün ga-
m› içinde çeflitli yap› kimyasallar›
veya baflka yap› elemanlar› da yer
almaktad›r. Bu tür genifl ürün gam›-
na sahip firmalar, bu araflt›rma için-
de yap›lan de¤erlendirmelerde sa-
dece yal›t›m malzemesi üreticisi
kimlikleri ile ele al›nm›flt›r.

Pazara “Mantolama Sistemi” arz
eden firmalar›n pek ço¤u asl›nda,
sistemin yal›t›m ifllevi gören ana
elemanlar›n› (XPS, EPS ve taflyünü)
üretmeyip, sadece astar boya, d›fl

Yal›t›m Sektörü
Envanter Araflt›rmas›(*)

Bölüm - 2

(*) Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›, Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i ‹ZODER taraf›ndan Etiplan Ltd. fiti.’ne 
yapt›r›lm›flt›r. Araflt›rman›n tüm hakk› ‹ZODER’e aittir.

Haz›rlayanlar:
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cephe kaplamas› veya yal›t›m levha
yap›flt›r›c›s› veya s›vas› üretmekte
ve di¤er elemanlar› üretici firmalar-
dan tedarik ederek komple bir sis-
tem olarak satmaktad›rlar. Bu tür
firmalar, sistem üreticisi kimlikleri
ile üretici firmalar envanterine dahil
edilmifltir.

Trakya Cam Sanayi A.fi.’nin,
franchising anlaflmalar› ile lisans ve
kontrol alt›nda yal›t›m cam› (Is›cam
Klasik, Is›cam Sinerji, Is›cam Kon-
for) üreten 116 adet” Is›cam Yetkili
Üretici” firmas›, özelli¤inden dolay›
bu envantere dahil edilmemifltir.

Tablo 3/1’in de¤erlendirilmesi ile
afla¤›daki sonuçlar elde edilmektedir:

- Üretici firmalar›n hukuki statüle-
rinin incelenmesinde;

• 130 firman›n Anonim fiirket
• 89 firman›n Limitet fiirket
• 1 firman›n Kolektif fiirket
• 5 firman›n fiah›s Firmas›
statüsünde oldu¤u görülmektedir.

- Üretici firmalardan 194’ü tek üre-
tim tesisi, 19’u iki üretim tesisi,
6’s› üç üretim tesisi, 3’ü dört üre-
tim tesisi ve 3’ü befl üretim tesisi
ile faaliyette bulunmaktad›r. Bu
firmalardan biri halen üç üretim
tesisi ile çal›flmakta fakat iki yeni
tesisi infla halindedir.

- Türkiye’deki 81 ilden sadece 22
ilde yal›t›m malzemesi üreten fir-
ma bulunmaktad›r. Baz› firmala-
r›n merkezi ile üretim tesisinin
ayr› illerde olmas›, baz› firmala-
r›n ise çeflitli illerde birden fazla
üretim tesisinin bulunmas› nede-
niyle üretim tesisleri 37 ile yay›l-
m›flt›r. Geri kalan 44 ilde hiçbir
yal›t›m malzemesi üretim faaliye-
ti bulunmamaktad›r.

- Üretici firmalar›n flirket merkez-
lerinin ve sahip olduklar› üretim
tesislerinin co¤rafi bölgelere gö-

Üretici Üretim
fiehir Firma Tesisi A.fi. Ltd. fiti. Koll. fiti. fiah›s Firmas›

Say›s› Say›s›

Adana 3 5 2 1 - -

Aksaray - 1 - - - -

Ankara 28 32 13 14 - 1

Antalya 1 1 - 1 - -

Bal›kesir - 1 - - - -

Bart›n 1 1 - 1 - -

Bilecik - 2 - - - -

Bolu - 2 - - - -

Burdur - 1 - - - -

Bursa 7 13 3 4 - -

Çank›r› 1 1 - 1 - -

Çorum 1 1 - 1 - -

Diyarbak›r 1 1 - 1 - -

Düzce - 1 - - - -

Edirne - 1 - - - -

Elaz›g - 1 - - - -

Erzincan 2 2 2 - - -

Eskisehir 7 12 6 1 - -

Gaziantep 3 4 2 1 - -

Hatay - 1 - - - -

Isparta - 1 - - - -

Mersin 3 10 1 2 - -

‹stanbul - Avr. 66 55 39 25 - 2

‹stanbul - Asya 50 34 29 19 1 1

‹zmir 19 19 8 10 - 1

Kayseri 4 5 2 2 - -

K›rklareli - 1 - - - -

Kocaeli 17 34 14 3 - -

Konya 4 7 2 2 - -

Manisa 1 2 1 - - -

Sakarya - 6 - - - -

Samsun - 1 - - - -

Sanl› Urfa - 1 - - - -

Tekirda¤ 2 11 2 - - -

Tokat 2 2 2 - - -

Trabzon 2 3 2 - - -

Yozgat - 1 - - - -

Toplam 225 277 130 89 1 5

Firmalar›n Hukuki Statüsü

Tablo 3 / 1: Üretici Firmalar›n ve Üretim Tesislerinin ‹llere Göre
Da¤›l›m›
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re da¤›l›m› yukar›daki tabloda
belirtildi¤i flekilde olmaktad›r.

- Buradan görülece¤i üzere Mar-
mara Bölgesi’nde, gerek üretici
firma say›s› ve gerekse üretim
tesisi aç›s›ndan, afl›r› bir yo¤un-
laflma göze çarpmaktad›r. Mar-
mara Bölgesi kadar olmasa da
‹ç Anadolu Bölgesi’nde (a¤›rl›k
Ankara’da olmak üzere) önemli
miktarda firma ve tesis bulun-
maktad›r. Üçüncü s›rada Ege
Bölgesi yer almaktad›r. Merkezi
Marmara Bölgesi’nde olan baz›
flirketlerin üretim tesislerinin di-
¤er bölgelerde olmas› nedeniy-
le, tesislerin co¤rafik da¤›l›m›n-
da Marmara Bölgesi’nin pay› bi-
raz düflmektedir.
Burada, ›s› yal›t›m malzemeleri

üretimi söz konusu oldu¤unda, bu
sektörde üretici say›s›n›n çoklu¤u
aç›s›ndan yal›t›ml› cam ürün grubu
özel bir konuma sahip olmaktad›r.
Trakya Cam Sanayi A.fi.’nin lisans›
ve periyodik kontrolü alt›nda
“franchising” anlaflmas› ile yal›t›m
cam› (›s›cam) üreten 116 adet “Is›-
cam Yetkili Üretici” mevcuttur. Bu-
nun d›fl›nda herhangi bir anlaflmaya
ba¤l› olmadan piyasadan temin et-
ti¤i, yerli veya ithal düz camlar› kul-
lanarak yal›t›m cam› üreten 1400’ün
üzerinde firman›n mevcut oldu¤u
tahmin edilmektedir.

‹thalatç› Firmalar:
Envanter çal›flmalar›nda, sektör-

de 62 ithalatç› firma saptanm›flt›r.
Baz› üretici firmalar, kendi ürün ga-
m› içinde yer almayan baz› yal›t›m
malzemelerini ithal ederek genifl bir
ürün gam› oluflturmay› hedefle-
mekte ve ayn› zamanda ciddi mik-
tarlarda ithalat yapmaktad›rlar.

Hammadde Tedarikçisi 
Firmalar:

Yal›t›m malzemelerinin üretimin-
de çok çeflitli hammaddeler kulla-
n›lmaktad›r. Bu hammaddelerin bir
k›sm› (çimento, kuvars kumu, bi-
tüm, alç›, k›r›lm›fl perlit, PVC, poli-
etilen vs. gibi) sanayinin çeflitli
alanlar›nda yayg›n olarak kullan›lan
malzemelerdir. Bu tür genel amaçl›
hammaddelerin tedarikçileri envan-
ter çal›flmas›n›n kapsam› d›fl›nda tu-
tulmufltur. Ancak, özellikle yal›t›m
sektörüne yönelik spesifik ham-
madde tedarik eden, ço¤u iZODER
üyesi olan ve kendilerini yal›t›m
sektörü içinde gören firmalar› kap-
sayan bir envanter çal›flmas› yap›l-
m›flt›r.

Sat›c›, Sat›c›-Uygulay›c› 
Firmalar:

Araflt›rman›n ileriki bölümlerin-
de daha ayr›nt›l› olarak incelenece-
¤i üzere, sektördeki üretici firmalar

taraf›ndan do¤rudan son kullan›c›-
ya sat›lan ürünler toplam sat›fl›n kü-
çük bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. ‹ç
pazardaki sat›fllar›n büyük bir k›sm›
“sat›c›” veya “sat›c›-uygulay›c›” fir-
malar kanal›yla gerçekleflmektedir. 

Sat›c› veya sat›c›-uygulay›c› fir-
malara yönelik envanter çal›flmas›n-
da, tüm Türkiye’de bu konuda fa-
aliyet gösteren firma say›s›n›n top-
lam 9.000 ila 11.000 civar›nda oldu-
¤u kan›s›na var›lm›flt›r. Ancak bu
firmalar›n çok büyük bir ço¤unlu-
¤u, yal›t›m malzemesi sat›c›s› veya
uygulay›c›s› olmaktan ziyade, asl›n-
da farkl› alanlarda faaliyet gösteren
ve bir ara ifl olarak yal›t›m malze-
mesi de satan veya talep halinde
yal›t›m uygulamas› ifli de yapan fla-
h›s firmas› niteli¤inde mikro ölçekli
firmalard›r. Özellikle küçük yerle-
flim birimlerinde tablonun tama-
men bu flekilde oldu¤u görülmek-
tedir. Sektörün önde gelen sat›c› ve
sat›c›-uygulay›c› flirketleri basta ol-
mak üzere, flehir merkezlerinde ve-
ya belirgin baz› beldelerde yerleflik,
esas ifli yal›t›m olan, envanterde yer
alan üretici firmalar›n bayili¤ini ya-
pan, k›smen de olsa kurumsallafl-
m›fl, bir web sitesine sahip ve her-
hangi bir flekilde sektör katalogla-
r›nda veya benzeri yay›nlarda ad›-
n› duyurabilmifl firmalar ile di¤er
listelerde yer alan firmalar ele al›n-
m›flt›r.

Sat›c› firmalar, genel olarak çok
say›da üretici firman›n bayili¤ini ve
sat›c›l›¤›n› yapmaktad›rlar. Üretici
firmalar da birden fazla say›da bayi
veya sat›c› firmaya mal vermekte-
dirler.
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Adet % Adet %

Marmara Bölgesi 142 63,11 158 57,04

Ege Bölgesi 20 8,89 21 7,58

Akdeniz Bölgesi 7 3,11 19 6,86

‹ç Anadolu Bölgesi 44 19,55 59 21,30

Karadeniz Bölgesi 6 2,67 11 3,97

Dogu Anadolu Bölgesi 2 0,89 3 1,08

Güney Dogu Anadolu Bölgesi 4 1,78 6 2,17

Toplam 225 100 277 100

Tablo 3 / 2: Üretici Firmalar›n ve Üretim Tesislerinin Bölgesel Da¤›l›m›

Bölgeler Firmalar Üretim Tesisleri

Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›’n›n
devam› gelecek say›lar›m›zda
yay›nlanacakt›r...

Y
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Sektörün Misyonu ve 
Vizyonu

Enerji ve do¤al kaynaklar ele
al›nd›¤›nda, kullan›lan y›ll›k
birincil enerji üretim de¤eri,

ülkemiz temelinde ve dünya gene-
linde GSYH’lar›n yaklafl›k yüzde
7’sini oluflturmaktad›r. Dünyadaki
kurulu enerji sistemlerinin yat›r›m
de¤eri 12 trilyon USD civar›nda
olup, enerjiye yap›lan y›ll›k yat›-
r›mlar ve uluslararas› enerji ticare-
ti ise 1 trilyon USD’yi aflmaktad›r.
Bu enerji santrallerinin ortalama
yenilenme süresi 30 y›ld›r. Dünya-

daki pek çok enerji santrali befl
y›lda bir sürekli yenilenme duru-
munda kalmaktad›r. Di¤er taraftan
da tüm sektörlere girdi sa¤layan
enerji sektörü, ekonomideki büyü-
me h›zlar› artt›kça daha yüksek
maliyetlerle çal›flmaktad›r. Enerji
uzmanlar›na göre dünya ülkeleri
bundan 35 y›l öncesine k›yasla
yüzde 30 daha fazla enerji tüket-
mektedir. Yap›lan tahminlere göre
2030’lu y›llarda enerji ihtiyac› bu-
günkünden yüzde 60 daha fazla
olacakt›r. Bu durum, yal›t›m›n
önemini gün geçtikçe art›rmakta-
d›r. Zira enerjinin tasarrufu, verim-

li kullan›m› ile bafla bafl bir e¤ilim
sürdürmektedir.

Yal›t›mla ilgili çal›flmalar, 20.
yüzy›l›n bafl›ndan itibaren, yal›t›m
bilincine var›ld›kça geliflen bir e¤i-
lim göstermektedir. Ancak, bu e¤i-
limde kritik dönem ve uygulama-
n›n h›zlanmas›, 1970’li y›llarda pet-
rol krizi ile dönüm noktas›na ulafl-
m›flt›r. Bu tarihi dönemde enerji ta-
sarrufu önlemleri çerçevesinde, ›s›
yal›t›m›n›n önemi ortaya ç›km›fl ve
sosyo-ekonomik boyutta önemli
bir yol al›nm›flt›r. ‹klim de¤iflikli¤i
ve küresel ›s›nma konusunda bilim

Yal›t›m Sektörü
Envanter Araflt›rmas›(*)

Bölüm - 3

(*) Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›, Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i ‹ZODER taraf›ndan Etiplan Ltd. fiti.’ne 
yapt›r›lm›flt›r. Araflt›rman›n tüm hakk› ‹ZODER’e aittir.

Haz›rlayanlar:
Makine Y. Mühendisi Yavuz Bayülken
Makine Y. Mühendisi H. Cahit Kütükoglu
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adamlar›n›n ciddi uyar›lar› ve so-
mutlaflan tehlike, konuyu sürekli
gündemde tutmakta ve yal›t›m
sektörü yeniden yap›lanmaktad›r.

19. yüzy›l›n bafl›nda ilk defa ref-
lektif yal›t›m malzemelerinin (par-
lak metalik yüzeylerin kullan›ld›¤›)
patenti al›nm›flt›r. 1910’dan itiba-
ren levha biçimindeki yal›t›m
ürünleri imal edilmeye bafllam›fl,
ard›ndan rijit yal›t›m levhalar› piya-
saya verilmifltir. Elyaf yal›t›m lev-
halar› ise 1920’li y›llarda yayg›nlafl-
m›flt›r. Cam lifi üretimi 1930’lu y›l-
lar›n ortalar›nda bafllam›flt›r. Bu y›l-
lar ilk klima cihazlar›n›n imalat›na
bafllan›lan döneme denk gelmek-
tedir. ‹kinci Dünya Savafl›’nda Av-
rupa’da savaflan ABD ordular›n›n
nehirlerden geçebilmesi için yüzer
köprü malzemesi olarak kullan›l-
mak amac›yla yüksek dirençli eks-
trude polistiren (XPS) gelifltirilmifl-
tir. Daha sonralar›, ›s› yal›t›m özel-
li¤inin anlafl›lmas› üzerine XPS ›s›
yal›t›m malzemesi olarak kullan›l-
maya bafllanm›flt›r. Genlefltirilmifl
polistiren köpü¤ü (EPS) ilk kez
1948’de Almanya’da üretilmifltir.

Ülkelerin enerji politikalar›n›
yönlendirmeleri için stratejik çal›fl-
malar 1973 y›l›nda OPEC’in petrol
arz›n› k›smas› ve fiyatlar› beklen-
medik düzeyde art›rmas› ile gün-
deme gelmifltir. Bir taraftan petrol
krizinin yol açt›¤› ekonomik ç›k-
maz enerji konusundaki alternatif
enerji kaynaklar› aray›fllar›n› tetik-
lerken, di¤er taraftan enerji verim-
lili¤i ve enerji tasarrufu konular›n-
da acil önlemler alma yoluna gidil-
mifltir. Bu ba¤lamda hemen her ül-
kede enerji politikalar› yeniden
düzenlenmifltir. Böylece yal›t›m
sektöründe “yeni ürünlerin” eko-
nomik olarak üretilmesi, çevre kir-
lili¤inin önlenmesine yönelik ola-

rak “geri dönüflümlü” malzemeler-
le birlikte ele al›nm›flt›r. Is› yal›t›m›
malzemelerinin insan yaflam›na gi-
rifli bir zorunluluk olarak ortaya
ç›km›flt›r.

Su yal›t›m› ile ilgili ilk uygula-
malar, inflaat sektörünün bir parça-
s› olarak ele al›narak gündeme
gelmifltir. ‹nflaatlarla ilgili standart-
lar ve bu standartlar› uygulama zo-
runlulu¤u, su yal›t›m›nda bir hayli
yol al›nmas›n› sa¤lam›flt›r. Burada
da çevre faktörü ve maliyet ön pla-
na ç›kmakta, malzemelerin geliflti-
rilmesinde ekonomik ölçekte ve
rekabet gücü yüksek tesislerin ku-
rulmas› önemli rol oynamaktad›r.

Ça¤dafl yaflam›n bir ölçüsü ola-
rak belirlenen gürültü konusunda
da ciddi çal›flmalar yürütülmekte,
Ar-Ge çal›flmalar›na h›z verilmek-
tedir. Özellikle geliflmifl ülkelerde
bu konuda standartlar ç›kar›lmakta
ve gelifltirilmektedir. Böylece ses
yal›t›m› ciddi bir biçimde, üretime
konu olan malzemeleri ortaya ç›-
karmaktad›r. Yang›n güvenli¤i de
giderek geliflmifl ülkelerden baflla-
yarak üretim programlar›na giren
malzemelerin çeflitlenmesini sa¤la-
maktad›r. Zira teknolojinin gelifl-
mesine paralel olarak elektrikli
aletlerin say›s› artmakta, yang›n
riski büyümekte ve böylece yap›-
larda yeni standartlar uygulanmak-
tad›r. ‹nflaatlarda hafif malzemele-
rin kullan›m› da ayr›ca risk art›r›c›
bir faktör olmaktad›r. Dolay›s›yla
yang›na karfl› dayan›kl› malzeme-
lerin üretilmesi, sektörde önemle
ele al›nmaktad›r.

Yal›t›m malzemeleri üretiminde
son y›llarda önemli yenilikler ger-
çekleflmektedir. Kaliteyi yükselt-
menin yan› s›ra maliyetleri düflür-
mek, tüketiciye kullan›m yerine

ba¤l› olarak yeni seçenekler sun-
mak, sektörün Ar-Ge çal›flmalar›na
önem vermesini ve bu alana fon
aktar›lmas›n› zorunlu k›lmaktad›r.
Yal›t›m sektörü, yap› sektörü tek-
nolojilerine, ülkenin kültürel yap›-
s›na, mimari ve fonksiyonel tasa-
r›mlara ba¤l› olarak üretti¤i malze-
meleri de gelifltirmekte ve çeflitlen-
dirmektedir.

Türkiye’de kullan›lan birincil
enerji kaynaklar›n›n büyük bir bö-
lümü ithalatla sa¤lanmaktad›r.
Enerjinin üçte biri ›s›tma ve so¤ut-
ma alan›nda kullan›lmakta, böyle-
ce yal›t›m›n önemi daha da artmak-
tad›r. Türkiye boyutunda mevcut
bina stokunda TS 825 Standard›’na
göre ›s› yal›t›m› yap›lmas› y›lda 1
milyar USD’nin üzerinde tasarruf
sa¤layacakt›r. Ayr›ca küresel ›s›nma
riskinin azalmas›n› sa¤layacak bir
uygulama da söz konusudur.

Benzer hesaplar su yal›t›m›, ses
ve yang›n için yap›lan destekleyici
önlemlerle, yap›lan uygulamalar›
da içerebilir. Böylece tasarruf daha
büyük boyutlarda olacakt›r. Yal›-
t›m sektörü, bütün bu yaklafl›mla-
r›n hayata geçirilmesinde önemli
bir misyon yüklenmifltir.

2009 y›l›na gelindi¤inde, yal›t›m
malzemeleri üretim, sat›fl ve uygu-
lama sektörünün 225 üretici, 62 it-
halatç›, 1100’ü aflk›n sat›c›-uygula-
mac› firmayla (belirli bir cironun
üzerinde kurumsallaflm›fl firmalar)
3,0 milyar USD’nin üzerinde iç pa-
zar hacmine ulaflt›¤› görülmekte-
dir. ‹thalat ve ihracat oldukça dü-
flük boyutta olup, hammadde, yar-
d›mc› madde ve katk› maddeleri-
nin önemli bir bölümü (yaklafl›k
yüzde 60’›) yurt d›fl›ndan ithal edil-
mektedir. Bu karakteri ile sektör
vazgeçilmez bir boyuta ulaflm›fl

rapor
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Bu yap›lanma kaliteyi, maliyetleri
ve rekabeti olumsuz yönde etkile-
mektedir.

Üretime iliflkin sorunlar, temel çiz-
gileri ile afla¤›da belirtilmifltir:
• Tüketicinin bilinçsizli¤i talep

oluflmas›n› olumsuz olarak 
etkilemekte, gerek mevcut yap›
stoku için gerekse yeni 
inflaatlar›n yal›t›m› için olmas›
gereken talebin alt›nda 
kal›nmaktad›r. Potansiyel talep
büyük olmakla birlikte fiili 
talebe dönüflememektedir. 
Burada tüketicinin ucuz konuta
yönelip, uzun dönemde 
yal›t›m›n getirilerini 
önemsememesi rol 
oynamaktad›r. Uygun flartl› 
kredi olanaklar› ile tüketiciye
yönelik kampanyalar bunun 
sinerjiye dönüflmesini 
sa¤layacakt›r. Böylece 
tüketicilerin ve inflaat 
firmalar›n›n yal›t›m› öncelikle
gündemlerine almalar›na zemin
haz›rlanm›fl olacakt›r. Yasal 
zorunluluklar da burada 
olumlu rol oynayacakt›r. Özetle
tüketici bilinçsizli¤i ve finansal
olanaks›zl›k önemli bir sorun
olarak belirlenmifltir.

• Baz› ürün gruplar›nda küçük
ölçekli iflletmelerin sektörde
a¤›rl›kl› olmas› pazara düflük
kalitede ve standart d›fl› mal 
arz›na neden olmaktad›r. 
Bu durum haks›z rekabeti 
körüklemekte, hem ihracat 
potansiyelinin kullan›lmas›n›
önleyen hem de iç pazarda 
talebi s›n›rlayan bir imaj 
zedelenmesi yaratmaktad›r.

• KOB‹ niteli¤indeki firmalar›n
sektörde önemli say›da olmas›
kurulu kapasiteleri büyütmekte,
ancak kapasite kullan›m 
oranlar›n› düflürmektedir. 

olup, önemli bir enerji ve döviz ta-
sarrufu potansiyeli olan, sürekli
büyüyüp geliflen ve de¤iflen bir ya-
p›lanma içindedir.

Sektörün misyonu afla¤›daki
özellikleri içermektedir.
• Uluslararas› standartlara uygun

malzemeleri üretip uygulamaya
yönelmifl bir yap›lanma

• Daha yüksek katma de¤erli
ürün ihracat›n› gerçeklefltirmek
zorunda olan pazar stratejisi

• Çevreye duyarl›, küresel 
›s›nmaya karfl› enerji 
verimlili¤ini esas alan üretim
yelpazesi oluflturma

• Ülkede yal›t›m bilincinin 
yayg›nlaflt›r›lmas› amac›yla 
çeflitli e¤itim faaliyetleri, 
seminer ve kampanyalar 
düzenleme

• Rekabeti küresel rekabet olarak
benimsemifl bir kalite-maliyet
optimizasyonu ve buna uygun
finansal yap›y› oluflturma iste¤i

• Optimal ölçe¤in yüzde 25 
firmayla gerçekleflti¤i bir ölçek
sorunu ile karfl› karfl›ya 
kalmaktan kaynaklanan haks›z
rekabeti ortadan kald›rma

• Düflük ihracat, yetersiz Ar-Ge
altyap›s› ve yabanc› sermayeye
olan ihtiyac› minimize edecek
ve daha yüksek katma de¤erli
ürün imal edecek bir yap›lan-
ma sa¤lama.

Yal›t›m sektörünün vizyonu ise,
2013 AB standart ve müktesebat›
ile bütünleflme esas al›narak afla¤›-
daki gibi;

• Daha büyük ölçekte, 
markalaflm›fl, iç pazar›n 
tamam›na yönelik bir üretim

• Kurallar ve teknik kriterlere 
uygun, tüketiciye avantaj 
sa¤layan sat›c›-uygulay›c› 

firmalar entegrasyonu
• Kampanya, tan›t›m ve yap› 

stokunun yüzde 80’ini yal›t›mla
bütünlefltiren bir anlay›fl

• ‹novasyon ve Ar-Ge’si ile 
nitelikli eleman istihdam›na 
yönelmifl, bankalar›n deste¤iyle
pazar› 10 milyar USD’ye 
erifltirecek bir sektör 
yap›lanmas›

• Denetim ve standartlara uyum
sa¤layacak bir üretici-sat›c› 
organizasyonu

• Standart d›fl› üretimin ve kay›t
d›fl› iflletmelerin ortadan 
kalkt›¤› bir yap›lanma 

olmaktad›r.

Üretim ve ‹hracat Sorunlar›
Yal›t›m sektörü son on y›l için-

de önemli geliflmeler göstermifltir.
Yal›t›m bilincinin geliflmesine pa-
ralel olarak, küresel ›s›nmaya yö-
nelik uyar›lar, çevreye olan duyar-
l›¤›n/duyarl› davran›fl›n artmas›,
özellikle sektörün büyümesinde
olumlu faktörler aras›ndad›r. Ener-
ji tasarrufu, su yal›t›m›n›n zorunlu
k›l›nmas›, ses ve yang›n yal›t›m›
konusunda yeni malzemelerin bu-
lunmas› üretimin art›fl›n› körükle-
mifltir. Bu dönemde oldukça tat-
minkar yat›r›mlar yap›lm›flt›r. An-
cak bu yat›r›mlar›n pazar öngörü-
leri pazar analizlerine dayanma-
makta, mevcut üretim kapasiteleri
dikkate al›nmamaktad›r. Böylece
üretim kapasitelerinin büyümesi
ile talebin geliflmesi farkl› trendler
oluflturmaktad›r. Y›llara göre kapa-
site kullan›m oranlar› düflüfl göster-
mektedir.

Sektörde üretici, sat›c›-uygulay›-
c› firma olarak oldukça çok say›da
flirket faaliyette bulunmaktad›r.
Üretici firmalar›n yüzde 20-25’i op-
timal ölçekte iflletmeler olup, geri-
si KOB‹ niteli¤indeki iflletmelerdir.
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Daha önceki bölümde de 
görüldü¤ü gibi, her ürün 
grubunda kurulu kapasitenin
yüzde 55-65’i üretime 
dönüflmektedir. Bu da 
maliyet/kalite optimizasyonuna
engel olmaktad›r.

• Özellikle plastik esasl› yal›t›m
ürünleri ile sürme esasl› 
ürünlerin hammadde ve 
yard›mc› katk› maddeleri 
büyük ölçüde ithalatla 
sa¤lanmaktad›r. Yani sektör
hammadde temini aç›s›ndan 
d›fla ba¤›ml›d›r. Ayr›ca, 
ülkemizdeki isletmeler sanayi
elektri¤ini ve do¤algaz› çok
yüksek fiyatlarla temin 
etmektedir. Yani girdilerin 
yaklafl›k yüzde 65-70’i yurt d›fl›
kaynaklardan sa¤lanmaktad›r.
Bu durum maliyetleri 
art›rmakta ve küresel rekabet
flans›n› azaltmaktad›r.

• Sektördeki yat›r›mlar bilinçsiz
ve plans›z olarak 
yap›lmaktad›r. Pazar etütlerine
ve piyasa dengelerine dayan-
mayan, mevcut kapasiteleri
dikkate almayan projeler,
yat›r›mlarda finansman kayb›na
neden olmakta ve iflletmeleri
bafltan kaybetmeye mahkum
etmektedir. Kullan›lmayan 
kapasiteler birim maliyetlerini
art›rmaktad›r. Devlet 
denetimlerinin yetersizli¤i,
yanl›fl yat›r›m stratejileri, yurt
içi kredilerin maliyetlerinin
yüksekli¤inden dolay› yurt d›fl›
kredilere yönelim sektörde
darbo¤az yaratmaktad›r.

• Ara elemanlar›n yetersiz olmas›
ve nitelikli iflgücünün
düflüklü¤ü, iflgücünün
kullan›lmas›nda s›k›nt›lar ortaya
ç›karmakta, iflgücü verimlili¤ini
azaltmaktad›r.

• Sektördeki yat›r›mlar, bölge ve

yat›r›m büyüklü¤ü göz önüne
al›nmadan desteklenmekte,
teflvik ve desteklerin yetersizli¤i
finansman darbo¤az›na neden
olmaktad›r. Tesislerin tamam›na
yak›n bir k›sm› Marmara, Ege
ve ‹ç Anadolu’da toplanm›flt›r.
Do¤u, Güney Do¤u ve
Karadeniz bölgelerinde çok
düflük bir kurulu kapasite 
mevcuttur.

• Sektörde genel olarak katma
de¤eri düflük ürünler
üretilmektedir. Ar-Ge
çal›flmalar› yetersizdir.
Envantere konu olan birçok 
firman›n Ar-Ge bölümü yoktur.
Olanlarda da elemanlar baflka
bölümlerde çal›flt›r›lmaktad›r.
Firmalar›n cirosundan Ar-Ge’ye
ayr›lan miktar oldukça
düflüktür (ortalama yüzde 0,4
civar›nda).

• Denetimsiz ithalat›n sebep
oldu¤u, düflük kaliteli, ›s›
iletkenlik katsay›s› yüksek ve
düflük kal›nl›kl› ürünler haks›z
rekabet yaratmaktad›r.

‹hracata iliflkin sorunlar ise
afla¤›daki flekilde özetlenebilir:
• Üretici ve ihracatç› firmalar›n

pek ço¤u firma odakl› bir 
ihracat politikas›ndan 
yoksundur. Ülkelere, ürünlere
ve rakiplere yönelik ayr›nt›l›
pazarlama taktikleri
ç›kar›lamad›¤›ndan, y›ldan y›la
ülke gruplar› a¤›rl›¤› 
de¤iflmektedir. Çözüm
ortakl›klar› ve stratejik 
pazarlama iflbirlikleri ortaya
konulamamaktad›r.

• Üretilen yal›t›m malzemeleri
genellikle büyük hacimli
(havaleli) ürünler oldu¤undan
ihracatta navlun bedellerini
art›rmaktad›r. Dolay›s›yla CIF
maliyetler yükselmektedir. S›rf

bu nedenle pek çok yal›t›m
ürünün tek bafl›na ihracat› söz
konusu olamamakta, ancak
a¤›r yüklerin üzerinde kalan
bofl hacimleri de¤erlendirerek
ihracat yap›labilmektedir.

• Sektörün ürün ihracat› düflük
seviyededir. De¤er olarak tüm
üretimin ancak yüzde 10-12’si
kadard›r. Benzer flekilde ithalat
da düflüktür. Sektör büyük
çapta iç pazar› hedeflemifl
durumdad›r. Ancak,
önümüzdeki y›llarda iç pazar
(inflaat sektörü) daralaca¤›ndan
ihracat önem kazanacakt›r.

• ‹hracat›n analizi yap›ld›¤›nda
yüksek katma de¤erli ürünlerin
say›s› mevcut ürün say›s›n›n
yüzde 10’unu aflmamaktad›r.
Ar-Ge yapan firma say›s›n›n
azl›¤›, bu yap›sal özelli¤in
ancak uzun vadede
de¤iflebilece¤ini 
göstermektedir. Dolay›s›yla
öncelikle yeni ürünler ve 
inovatif ürünler için çal›flmalar
h›zland›r›lmal›d›r.

• Sektördeki firmalar›n önemli bir
bölümü ihracatta devlet destek
ve teflviklerinden 
yararlanamamaktad›r. 
Bu durumu de¤ifltirmek, yeni
teflvik sistemine bölge ve
yat›r›m büyüklü¤ü esas
al›narak önlemler getirmekle
mümkündür.

• Ürünlerin tan›t›lmas›, reklam ve
kampanyalar ile ilgili tüketici
ve gruplar›n›n etkilenmesi,
fuarlara kat›l›m, imaj ve marka
çal›flmalar›n›n teflviki sektörde
yetersiz olup, araflt›rman›n ilgili
bölümünde bu konular ayr›nt›l›
olarak verilmifltir.
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Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›’n›n
devam› gelecek say›lar›m›zda
yay›nlanacakt›r...

Y
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Sektörde Uygulamac› 
Firmalar ve Tüketici ‹liflkileri

Yal›t›m sektöründe büyük fir-
malar›n da¤›t›m organizas-
yonunda ço¤unlukla “yetki-

li bayilik” sistemi geçerlidir. Bura-
da yetkili bayi, üretici firman›n
mallar›n› pazarlar ve ço¤unlukla
satt›¤› mallar›n uygulamas›n› da
yapar. Yani “uygulay›c› firma” nite-
li¤i de tafl›maktad›r. Böylece “sat›-
c›-uygulay›c›” firma olarak tan›mla-
nan bu firmalar, üretici firman›n
ürünlerinin sorumluluklar›n› da bir
anlamda üstlenmifl olmaktad›rlar.
Yal›t›m sektöründe üretim yapan

birçok küçük firma malzemelerini
“sat›c›” veya “sat›c›-uygulay›c›” fir-
malar kanal›yla pazarlar. Bunlar›n
da¤›t›m sistemindeki “sat›c›-uygu-
lay›c›lar”, o firman›n ürünlerinin
yan› s›ra ayn› zamanda bir üretici
firman›n veya firmalar›n ürünlerini
de tüketiciye ulaflt›r›r. Di¤er bir ifa-
deyle tüketiciye çeflitli markalar›
sunar ve bizzat uygulamas›n› ya-
parlar. Ancak bu uygulama isteni-
len nitelikte olmayabilir. Fiyatlarda
farkl›l›klar oldu¤u gibi konstrüktif
kriterlere de uygun uygulama yap-
mayabilirler. Ço¤u yaln›zca dene-
yimsiz kadrolarla çal›fl›r ve marka
imaj›n›n zedelenmesini önemse-

mezler. Burada sistemden kopma-
lar bafllar ve üretici, uygulaman›n
güvenli ve kaliteli olup olmad›¤›n›
bilemez. Uzun vadede uygulama-
n›n sorumlulu¤u bölünür ve tüketi-
cinin aleyhine bir sorun ortaya ç›-
kar. Büyük firmalar ise bayilerini
denetleyebilir ve ortaya ç›kan za-
rardan sorumlu tutar. Tüketici ile
muhatap oldu¤unda hesap verebi-
lecek konumdad›rlar.

Üretici firmalar›n bir bölümü ya-
l›t›m malzemelerinin pazarlamas›n›
ve uygulamas›n› “yetkili bayileri”
ile yapt›rmaktad›r. Çok az›nl›kta
kalan bir bölümü (yaklafl›k % 10)
büyük al›flverifl merkezleri, ticaret

Yal›t›m Sektörü
Envanter Araflt›rmas›(*)

Bölüm - 4

(*) Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›, Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i ‹ZODER taraf›ndan Etiplan Ltd. fiti.’ne yapt›r›lm›flt›r. 

Haz›rlayanlar:
Makine Y. Mühendisi Yavuz Bayülken
Makine Y. Mühendisi H. Cahit Kütükoglu
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ve ifl merkezleri, kamu binalar›,
hastaneler, oteller ve büyük fabrika
binalar›nda do¤rudan yal›t›m mal-
zemesi sat›fl› yapmaktad›r. Hatta
zaman zaman uygulamada tafleron
olarak etkinlik göstermektedir. Sa-
t›c›-uygulay›c› firmalar›n kurumsal
olarak geliflmifl olanlar› çeflitli uy-
gulama alanlar›nda isim yapm›fllar-
d›r. Örne¤in, sa¤l›k merkezlerinin
ve hastanelerin, fabrika binalar›n›n,
al›flverifl merkezlerinin, turizm te-
sislerinin yat›r›mlar›nda önemli kri-
terler uygulanmakta ve her bir ya-
p› için kriterler çerçevesinde, kulla-
n›lacak malzemenin seçilip uygu-
lanmas›nda uzman bir firmaya ihti-
yaç duyulmaktad›r.

Yal›t›mda tüketici bilincinin ge-
liflmesi büyük önem tafl›maktad›r.
‹ZODER’in Kas›m 2004’de yapt›rd›-
¤› “Alg›lama Araflt›rmas›”nda önem-
li baz› gerçeklerin ortaya ç›kt›¤› gö-
rülmektedir. ‹stanbul, ‹zmir, Anka-
ra, Bursa, Konya ve Kayseri gibi il-
lerde tüketicinin genellikle daha
anlaml› yan›tlar verdi¤i ve yal›t›m›n
önemini daha iyi ortaya koydu¤u
belirlenmifltir. Sosyo-ekonomik sta-
tüsü yüksek tüketicinin bilinç dü-
zeyi de artmakta ve yal›t›m›n, fay-
dadan öte zorunlu oldu¤u dile ge-
tirilmektedir. Milli gelirden daha az
pay alan bölgelerde ve sosyo-eko-
nomik statüsü düflük çevrelerde
yal›t›m›n tan›m› bile yap›lamamak-
tad›r. Ses ve yang›n yal›t›m› ise he-
men hiç bilinmemektedir. 

Yine ‹ZODER “Alg›lama Araflt›r-
mas›” verilerine göre; tüketicilerin
ikamet ettikleri binalara yal›t›m uy-
gulamas› yapt›rmas› ele al›nd›¤›n-
da, yaln›zca yüzde 9’luk bir kesim
yal›t›m uygulamas›na girmifltir. Uy-
gulama yapt›ranlar yüksek sosyo-
ekonomik statüde ve ço¤unlukla
Marmara Bölgesi’nde yaflamakta-
d›r. Yal›t›m sektörünün Marmara
Bölgesi’nde yo¤unlaflm›fl olmas›

bunun bir kan›t›d›r. Evine yal›t›m
uygulamas› yapt›rm›fl yüzde 9’luk
kesimin en fazla tercih etti¤i yal›t›m
uygulamas› yüzde 82,1 ile “›s› yal›-
t›m›” olmufl, bunu yüzde 34,1 ile
“ses yal›t›m›” ve yüzde 21,1 ile “su
yal›t›m›” izlemifl olup, en az tercih
edilen alan da yüzde 3,3 ile “yan-
g›n yal›t›m› olmufltur.

Alg›lama Araflt›rmas› verilerine
göre ›s› yal›t›m› uygulamas›nda tü-
keticileri do¤rudan etkileyen etken
“yak›ttan tasarruf etmek” olmakta-
d›r. Bunun d›fl›nda “dengeli ›s› ya-
l›t›m› sa¤lama” ve “rutubetin engel-
lenmesi” gibi faktörler ileri sürül-
müfltür. Ancak do¤rudan maddi
kay›p söz konusu oldu¤unda tüke-
tici harekete geçmektedir.

Tüketicinin büyük bir ço¤unlu-
¤u yal›t›m yapt›r›rken, gerek uygu-
lama s›ras›nda gerekse yal›t›m yap-
t›rd›ktan sonra büyük bir sorun ya-
flamad›¤›n› belirtmifltir. Özellikle
belirli üretici firmalar›n yetkili bayi-
leri taraf›ndan yap›lm›fl olan uygu-
lamalarda belirgin olarak baflar›l›
sonuçlar elde edilmektedir. Evine
yal›t›m uygulamas› yapt›ranlar›n
yüzde 75’i firmaya “arkadafl/tan›-
d›k” tavsiyesi ile ulaflt›klar›n› belirt-
mifllerdir. Yaklafl›k yüzde 7’si
“medya”dan yararlanm›flt›r.

Konutuna yal›t›m uygulamas›
yapt›rmayanlar›n yüzde 41’inin hiç
yal›t›m yapt›rmay› düflünmedikleri,
yüzde 24’ünün yal›t›m› düflünmele-
rine ra¤men maddi durumlar›n›n
elvermedi¤i saptanm›flt›r. Geri ka-
lanlar bir süre sonra yapt›rabilecek-
lerini veya böyle bir sorunlar› ol-
mad›¤›n› belirtmifllerdir.

Bu anket sonuçlar› tüketici bilin-
cinin yan› s›ra maddi koflullar›n da
(finansman sorunu) önemini ortaya
koymaktad›r. Uygun flartlarla tüke-
ticiye sa¤lanacak kredilerin yal›t›m
uygulamalar›n›n artmas›nda önem-
li bir etken olaca¤› aflikard›r. Tüke-

tici bilinci için h›zl› bir kampanya
ve propaganda yap›lmal›, ancak bu
kampanya maddi yönden “finans-
man kolayl›klar›” ile desteklenmeli-
dir. ‹ZODER’in bu yöndeki çabala-
r›na akademik çevreler ve meslek
örgütleri de kat›lmal›d›r. Ayr›ca ka-
mu kurulufllar›n›n deste¤i de
önemlidir. Di¤er bir önemli konu
ise yönetmeli¤in inflaatlarda tam
olarak uygulanmas› için, yap›lmas›
gereken denetimlerin yetersizli¤i
ve yal›t›m konusunda uzman say›-
s›n›n az olmas›d›r.

Tafl›d›¤› enerji tasarrufu potansi-
yeline karfl›n, ›s› yal›t›m› olmas› ge-
reken düzeyin çok gerisindedir.
‹ZODER’in verilerinden hareketle;
2000 y›l›ndan bafllamak üzere,
2008 y›l› itibariyle Türkiye’de yeni
ruhsat alan ve yal›t›ml› bina say›s›-
n›n kümülatif olarak 723.000 civa-
r›nda oldu¤u belirlenmifltir. Burada
TS 825’e göre enerji tasarrufu sa¤-
land›¤› varsay›ld›¤›nda bu maddi
tasarruf miktar› ayn› y›llarda kümü-
latif 4,7 milyar USD’ye ulaflmakta-
d›r. Bu da ›s› yal›t›m›n›n ülke eko-
nomisi için yaflamsal önemde oldu-
¤unu vurgulayan çarp›c› bir göster-
gedir. Su, ses ve gürültüden ortaya
ç›kacak zararlar›n hesab›n› bu ka-
dar somut olarak ortaya koymak
mümkün olamamaktad›r. Zira bu-
rada korozyon, sa¤l›k, mal ve can
kayb›na iliflkin verileri toplamak
zordur. Ancak, söz konusu yal›t›m
uygulamalar›n›n optimal düzeyde
yap›lmas› durumunda en az ›s› ya-
l›t›m›ndakine eflde¤er miktarda bir
maddi tasarrufun gerçekleflebilece-
¤i rahatl›kla söylenebilir.

Sektörün SWOT Analizi
Sektörün ürün gruplar› baz›nda

SWOT analizini yapmak oldukça
zor görünmektedir. Zira her ürün
grubunda rekabet edebilecek çap-
ta, kurumsallaflmas›n› tamamlam›fl

rapor
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orana ulaflmas› nedeniyle
(ürünlerin havaleli olmas› nede-
niyle) ihracat ve ithalat k›s›tl›d›r.
Yani ürünlerin nakli belirli me-
safelere kadar ekonomik olmak-
tad›r. Dolay›s›yla iç pazara yöne-
len sektör burada pazar›n h›zla
geliflmesi için da¤›t›m kanallar›n›
örgütlemifl durumdad›r. Tüketi-
cinin giderek bilinçlenmesi ve
yal›t›m›n ilgili kamu kurum ve
kurulufllar› ile desteklenmesi
güçlü bir sektör yap›s›n› ortaya
ç›karmaktad›r.

• Mevcut yap› sto¤unun düflük
kalitede olmas› ve düflük gelir
gruplar›n›n al›m gücünün s›n›rl›-
l›¤›, talebi düflürmekle birlikte
sektör, kampanyalar, tan›t›c›
reklam ve propagandalarla po-
tansiyel talebi harekete geçir-
mektedir. Enerjinin giderek da-
ha pahal› hale gelmesi, deprem
riski, gürültüye karfl› duyarl›l›k,
yang›na önlem alma zorunlulu-
¤u talebi art›ran bafll›ca faktör-
lerdir. Finansman olanaklar›n›n
art›r›lmas› (tüketici yal›t›m kredi-
si) talep üstündeki bask›y› kal-
d›rmakta ve sektör üretimini kö-
rüklemektedir. Son befl y›lda
sektörün ortalama büyüme h›z›
yüzde 20’ler civar›nda olmufltur.
‹nflaat sektörünün bu dönemde
geliflmifl olmas› da talep için
avantajl› bir ortam yaratm›flt›r.
Böylece sektör yeni talep ve ye-
nileme talebi ile geliflmeyi sür-
dürecektir. 
Sektörde yer alan firmalar›n za-

y›f yanlar› ve rekabeti zorlaflt›ran
tehditler afla¤›da belirtilmifltir.
• Yal›t›m sektöründe kurumsallafl-

m›fl büyük flirketler ve KOB‹’ler
iç içe bir yaflam sürdürmektedir-
ler. Büyük ölçekli flirketlerin
oran› toplam içinde yüzde 10-15
aras›ndad›r. Ancak farkl› kalite
ve maliyetteki ürünler, yetkili

ve finansman yönünden güçlü fir-
malar bulundu¤u gibi küçük ölçek-
li, geleneksel aile iflletmesi yap›s›n›
aflamam›fl, yerel üretim yapan, ma-
li olanaklar› yetersiz iflletmeler de
vard›r. ‹kinci gruptaki firmalar KO-
B‹ niteli¤inde, sorunlar› di¤er sek-
tör KOB‹’lerine benzeflen, kriz ve
ekonomik dalgalanmalardan h›zla
etkilenen üreticilerdir. Sektörde ya-
banc› sermaye ortakl›¤› olan, kali-
teli ürünleri ile hem iç pazarda
hem de ihracatta pazar pay› bulu-
nan, cirosu yüksek firmalar SWOT
analizinde farkl› bir yap›lanmay›
ortaya koymaktad›r. KOB‹ kapsa-
m›nda yer alanlar ise ayr› bir kate-
gorik incelemeye tabi tutulmaktad›r. 

Tüm ürün gruplar› ele al›narak
yal›t›m sektörünün güçlü yanlar› ve
rekabet edebilme flans›n› art›ran f›r-
satlar afla¤›da belirtilmifltir.
• Yal›t›m sektörünün Türkiye’de

yaklafl›k 50 y›ll›k bir geçmifli var-
d›r. Önceleri oldukça ilkel bi-
çimde bitüm bazl› yal›t›m malze-
meleri üretilirken, ilk kez 1967
y›l›nda Gebze’de ‹zocam lisans
alt›nda camyünü üretimine bafl-
lam›flt›r. Daha sonralar› Türki-
ye’de sanayileflmenin geliflimi
do¤rultusunda plastik esasl›
malzemeler, köpükler, lifli mal-
zemeler ve sürme esasl› malze-
meler üretilmeye bafllanm›flt›r.
Ayr›ca yabanc› sermayeli flirket-
ler, lisansl› yerli üreticiler ve
KOB‹ niteli¤indeki küçük islet-
meler ile yal›t›m sektörü bugün
belirli bir düzeye gelmifl bulun-
maktad›r. Bafllang›çta daha bü-
yük oranda d›fla ba¤›ml› olan
sektör, büyük tesisler kurulduk-
ça daha yüksek katma de¤er
üretmeye bafllam›flt›r. Ancak
hammadde girdileri ele al›nd›-
¤›nda özellikle plastik esasl›
ürünler üreten tesislerde hala
yüzde 70’lere varan ithal ham-

madde kullan›m› söz konusu-
dur. Pazarda yabanc› markalar›n
yan› s›ra yerli markalar da bu-
lunmaktad›r. ‹ç pazar›n büyük
bir k›sm›n›n talebi yerli üretimle
karfl›lanmaktad›r. Ancak 200’ü
aflan üretici firma ile pazarda re-
kabet sürmekte, kurulu kapasite-
nin yüzde 60’› kullan›lmaktad›r.

• Küresel ›s›nma, çevreye duyarl›
olmak, enerji verimlili¤i ve tasar-
rufu gibi faktörlerle son 20 y›ld›r
bütün dünyada yal›t›m sektörü
önemli bir at›l›m içine girmifltir.
Geliflmifl ülkelerde yasal zorun-
luluklarla inflaat sektörü daha
genifl çapta yal›t›m malzemesi
kullanmaya bafllam›fl; ›s›, su, ses
ve yang›na karfl› yal›t›m için ç›-
kar›lan yönetmelikler yeni ürün-
lerin imalat›n› körüklemifltir. Bu
flekilde yüzlerce marka ve de¤i-
flik hammaddeleri ile onlarca
ürün uygulamaya girmekte, de-
¤iflik cephe ve çat› sistemleri ile
geliflen inflaat teknolojilerine en-
tegre olmaktad›r.

• Büyük flirketler ve kurumsallafl-
m›fl firmalar kalite/maliyet opti-
mizasyonuna girerek küresel re-
kabet içinde yer almay› sürdür-
mektedir. Bunlar ihracat da ya-
pan, markalar›n› tescillemifl mo-
dern iflletmelerdir. Özkaynak ve
finansman olanaklar› yeterlidir.
‹thal ürünlerin rekabetine karfl›
optimal ölçekte üretim yapmak-
tad›rlar. Pazar stratejileri, da¤›t›m
kanallar› koordinasyonu ve Ar-
Ge bölümleri ile pazar›n önemli
bir k›sm›na egemendirler. Kriz-
den etkilenmelerine karfl›n, ge-
rekli önlemleri alabilmektedir-
ler. Dolay›s›yla talebin art›fl› ve
dünyadaki geçerli trendler pazar
hacminin geliflmesiyle sektörü
güçlü k›lmaktad›r.

• Sektörde navlun giderlerinin
ürün fiyat›na k›yasla önemli bir
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bayi (üretici bayi) ve sat›c›-uy-
gulay›c›lar ile son tüketiciye
ulaflmaktad›r. Üretim ve uygula-
madaki kalite, maliyet ve stan-
dart farkl›l›klar› haks›z rekabete
ve imaj zedelenmesine yol aç-
maktad›r. Bu durum sektörün
zay›f yanlar›ndan biridir.

• Yal›t›m sektörü hammaddeleri
göz önüne al›nd›¤›nda, baz›
ürün gruplar›nda d›fla ba¤›ml›l›k
söz konusudur. Ürün gruplar›
itibariyle iflletmeler ele al›nd›¤›n-
da, lifli ürünlerin ana hammad-
deleri ülkemizden sa¤lanmakta-
d›r. Bu aç›dan kaynaklar› yurt
içine dayanan iflletmeler hem
maliyetler hem de küresel reka-
bette esas üretim kalitesi yönün-
den güçlüdür. Ayn› flekilde, gen-
lefltirilmifl perlit ve alç› panel
için de benzer yarg›ya var›labilir.
Köpüklerde polietilen, polisti-
ren, poliüretan ve kauçuk ham-
madde olarak ithalatla tedarik
edilmektedir. Sentetik ve geo-
membranlarda da yine girdi it-
halat› söz konusudur. Akrilik,
poliüretan ve di¤er plastik esas-
l› sürme ürünler için de benzer
bir durumun var oldu¤u söyle-
nebilir. Bitüm ço¤unlukla yerli
üreticinden tedarik edilmekte,
ancak bitümün hammaddesi
olan petrol ithal edilmektedir.
Cephe ve çat› sistemlerinde yine
ithal hammadde girdisi ço¤un-
luktad›r. Kompozit ve yard›mc›
ürünlerde yerli ve ithal ham-
maddeler yaklafl›k yar› yar›yad›r.
Sektör ürünlerinin bir k›sm›nda
ithalata dayal›, katma de¤eri da-
ha düflük bir üretim yap›s› mev-
cuttur. 

• Sektörde ürün ihracat› ve ithalat›
oldukça düflük de¤erlerdedir.
Ürünlerin özelli¤i nedeniyle bü-
yük çapta d›fl ticaret söz konusu
de¤ildir ve bu konuda gelecekte

de bir de¤iflim beklenmemekte-
dir. Dolay›s›yla, döviz dengesi
hammaddede sektör aleyhine ifl-
lemektedir ve bu da önemli
miktarlara varmaktad›r. Bu bir
tehdit olarak alg›lanmal› ve dik-
kate al›nmal›d›r.

• Sektördeki firmalar›n ço¤unlu¤u
küçük ölçekte ve konvansiyonel
teknoloji ile çal›flmaktad›r. Bü-
yük tesisler ise modern teknolo-
ji ile üretim yapmakla birlikte
düflük kapasitede faaliyet gös-
termektedirler. Ürün gruplar› iti-
bariyle kapasite kullan›m oran-
lar› daha önceki bölümde veril-
mifl olup ortalama yüzde 60 ci-
var›ndad›r. Bu durum maliyetler
yönünden dezavantajl› olmakta
ve sektörün gücünü zay›flat-
maktad›r.

• Firmalar›n ço¤unun modern ifl-
letmecilik, yönetim, pazarlama,
tedarik ve kaynak kullanma per-
formans› düflük düzeydedir. Ye-
rel üretim ve pazarlama yap-
makta, özkaynak yetersizli¤i ne-
deniyle zaman zaman darbo¤a-
za girmektedirler. ‹flletme ser-
mayesi s›k›nt›lar› kroniktir ve
banka deste¤inden yoksundur-
lar. Sektörde yeni yat›r›m yapan,
modernizasyon ve darbo¤az gi-
derme yat›r›m› yapan firma say›-
s› oldukça s›n›rl›d›r.

• Yal›t›m sektöründe kalifiye ele-
man say›s› büyük firmalarda ye-
terli, küçüklerde ise düflüktür.
Mühendislik hizmeti tatminkar
de¤ildir. Uygulay›c›larda kalifiye
eleman oran› daha da düflüktür.

Ar-Ge desteklerinden en az ya-
ralanan firmalar bu sektör için-
dedir. Markalar, yabanc› serma-
yeli veya yabanc› sermaye or-
takl› firmalar›n markalar›d›r. Tes-
cil edilmifl yerli marka oran› ol-
dukça düflüktür. Sektörde geli-
flen teknoloji ile nanoteknolojik
ürünler de üretilmekte, ancak
bu genellikle birkaç firman›n te-
kelinde kalmaktad›r. Ar-Ge’ye
ayr›lan pay›n büyümesi, vizyo-
nun belirlenmesi ile mümkün-
dür.

• Sektördeki ürünlerin iç pazarda
mevcut yap› sto¤unun da kulla-
n›lmas›, finansman olanaklar›n›n
artmas› ve yasal zorunlulu¤un
dayatmas› ile mümkün olacakt›r.
Mevcut yasal düzenlemeler ise
yetersizdir. Özellikle ›s› ve su
yal›t›mlar›, enerjide d›fla ba¤›ml›
olan ülkemizin, bu durumun ge-
rektirdi¤i stratejileri acilen sapta-
mas›n› zorunlu k›lmaktad›r. Ay-
r›ca ac›l› bir deprem geçiren ve
olas› depremlere haz›rl›kl› olma-
s› gereken ülkemizin, buna ilifl-
kin standartlar› yeniden ele al›p
gelifltirmesi de gündeme getiril-
melidir. Geliflmifllik, “yal›t›m ile
yap›lacak tasarruflardaki büyü-
me”nin oran› ile de ölçülebilir.
Türkiye bu konuda iyi bir not al-
mam›flt›r ve gelecekte bu zaaf
mutlaka giderilmelidir.

• Üniversitelerde enerji verimlili-
¤iyle ilgili yeterli e¤itim verilme-
si, devletin bu konuda destek ve
teflviklerini art›rmas›, belediyele-
rin denetim eksikli¤ini kapatma-
s›, yal›t›ma önem verilmesini
sa¤layacak ve sektörün güçsüz
yanlar›n›n ortadan kalkmas›na
yard›mc› olacakt›r.
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Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›’n›n
devam› gelecek say›lar›m›zda
yay›nlanacakt›r...

Y
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Yal›t›m Sektörünün 
D›fl Ticaret Durumu
Sektör Ürünlerinde ‹thalat

Is›, su, ses ve yang›n yal›t›m mal-
zemelerine iliflkin ithalatlar dört
ana grupta ele al›nmaktad›r:

a) Yerli üretimde kullan›lan ana
hammaddeler (polistren)

b) Yerli üretimde kullan›lan katk›
maddeleri, kompozit ve 
yard›mc› maddeler

c) Yerli üretimi yap›lmayan ve 
genellikle Ar-Ge konusu olan
yeni yal›t›m ürünleri

d) Türkiye’de yerli üretimi yap›lan
ve ayn› zamanda ithalatç› 
firmalar taraf›ndan da ithal 
edilen ürünler.
Yerli üretimde kullan›lan ana

hammaddelerin ithalat› burada be-
lirtilmemifltir. Çünkü bu hammad-
delerin ço¤u sadece yal›t›m malze-
meleri üretimi için de¤il, ayn› za-
manda baflka amaçlarla da ithal
edilmektedir. 

Yerli üretimde kullan›lan baz›
önemli katk› maddeleri, kompozit
ve yard›mc› maddeler de ithalat lis-
tesinde yer almaktad›r. Bu madde-
lerin ithal edildi¤i bilinmektedir. 

Yerli üretimi yap›lmayan, ancak
dünyada standart yal›t›m maddele-
ri aras›nda da yer almayan ürünler
Avrupa firmalar› taraf›ndan Türki-
ye pazar›nda da sat›lmaktad›r. An-
cak bu ürünlerin pazardaki pay›
oldukça düflüktür. Kaliteleri yük-
sek, fiyatlar› da pahal› olan bu ya-
l›t›m ürünleri, özelli¤i olan yap›lar-
da, lüks ifl ve al›flverifl merkezleri
inflaatlar›nda kullan›lmaktad›r.
Gümrük Tarife listelerinde tan›m-
lanm›fl GT‹P olmayan bu tip yal›-
t›m malzemeleri farkl› GT‹P ile ül-
keye ithal edilmektedir. Bu ürünle-
rin miktarlar› az ve kullan›m alan-
lar› s›n›rl› olup, ek tablolarda k›s-
men yer almaktad›r. Dolay›s›yla
ço¤unlukla, taraf›m›zdan belirle-
nen kategorik ürün s›n›fland›rmas›-
n›n d›fl›nda kalmaktad›r.

Türkiye’de distribütörü olan ve-

ya baz› yerli üretici firmalar taraf›n-
dan ithalata konu olan malzemeler
de tablolarda yer almaktad›r. Bu
yal›t›m malzemelerinin hemen
hepsi Türkiye’de de yerli ithalatç›
firmalar taraf›ndan pazara sürül-
mektedir.

Son üç y›l›n hammadde ve katk›
malzemeleri ithalat de¤erleri buna
göre afla¤›daki tabloda verildi¤i gi-
bidir. Buna göre yal›t›m ürünlerin-
de kullan›lan ithal hammadde ve
katk› malzemeleri, y›llara göre
404,6 ve 525,2 milyon dolarl›k bir
hacme ulaflm›flt›r. Ekonomik krize
ra¤men 2008 y›l›n›n ilk dokuz ayl›k
döneminde ithalat küçük bir daral-
ma göstermifltir. 

Yal›t›m sektöründe plastik esasl›
hammaddeler (polietilen, polistiren
ve poliüretan) büyük çapta ithal et-
me yoluyla sa¤lanmaktad›r. Ayr›ca
baz› tutkal ve kompozit malzeme-
ler de yurt d›fl›ndan ithal edilmek-
tedir.

Yal›t›m sektörü ürünlerinin bir
bölümü de (standart ürünler ara-

Yal›t›m Sektörü
Envanter Araflt›rmas›(*)

Bölüm - 5

(*) Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›, Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i ‹ZODER taraf›ndan Etiplan Ltd. fiti.’ne yapt›r›lm›flt›r. 

Haz›rlayanlar:
Makine Y. Mühendisi Yavuz Bayülken
Makine Y. Mühendisi H. Cahit Kütükoglu
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s›nda yer almayan inovatif malze-
meler ve yurt içinde üretilen mal-
zemelerin küçük bir k›sm›) ithal
edilmektedir. 

2006 y›l›nda 150,6 milyon dolar
olan ithalat 2007’de 171,9 milyon
dolara ulaflmakta, 2008 y›l›n› dokuz
ayl›k döneminde de 157,8 dolar ol-
maktad›r. Yerli üretimin hacmi dik-
kate al›nd›¤›nda ithalat ürünleri
toplam sektör pazar›ndan ancak
yüzde 8 civar›nda pay almaktad›r.
Türkiye’nin 2008 y›l› toplam ithala-
t› içindeki pay› ise yaklafl›k yüzde
0,2’dir. Dolay›s›yla sektörde ürün
ithalat› pazar› belirleyici faktörleri
içermemektedir.

‹thalat›n kompozisyonu incelen-
di¤inde:

- Plastik esasl› (polietilen, 
polistiren ve poliüretan) ürünler
toplam sektör ithalat› içinde
yüzde 43 oran›nda paya 
sahiptir

- Mineral yünler, sektör 
ithalat›ndan yüzde 21 pay 
almaktad›r

- Bitümlü örtüler ve astarlar, 
toplamda yüzde 13 oran›ndad›r

- Yal›t›ml› camlar ise sektör 
ithalat›nda yüzde 1’lik bir 
a¤›rl›¤a sahiptir

- Di¤er yal›t›m ürünlerinin pay›
yüzde 22’dir.

Sektör Ürünlerinde ‹hracat 
Durumu

Öncelikle belirtilmesi gereken
husus, yal›t›m sektöründe ihracat›n
oldukça düflük miktarlarda gerçek-
leflmifl olmas›d›r. Bu durum sektör-
deki ürünlerin niteli¤inden kaynak-
lanmakta, ayr›ca maliyetler de

önemli olmaktad›r. Ürünlerin hava-
leli olmas› nedeniyle nakliye be-
dellerinin ürün fiyat› ile k›yasland›-
¤›nda oldukça yüksek kalmas› ih-
racat›n geliflmesindeki en büyük
engellerden biridir. 2006 y›l›nda
88,1 milyon dolar olan ihracat 2007
y›l›nda 144,1 milyon dolara ç›k-
makta, 2008 y›l› (9 ayl›k) de¤eri ise
134,7 milyon dolar› bulmaktad›r.
Bitmifl üründe sektörün ihracat ve
ithalat de¤erleri birbirine oldukça
yak›nd›r. Yurt içi üretimle k›yaslan-
d›¤›nda ihracat yüzde 5-8, ithalat
ise yüse 7-9 aras›nda olmaktad›r.
2007 y›l› ihracatlar› ile ilgili olarak
asa¤›daki konular dikkat çekmek-
tedir.

- Plastik esasl› (polietilen, 
polistiren, poliüretan levha,
bant, flerit, montaj eleman›) 
yal›t›m ürünleri toplam sektör
ihracat› içinde yüzde 36 paya
sahip olmaktad›r

- Mineral yünler sektör 
ihracat›ndan yüzde 32 pay 
almaktad›r

- Bitümlü örtüler sektör 
ihracat›nda yüzde 6 oran›nda
yer almaktad›r

- Yal›t›ml› camlar›n tamam› 
yüzde 25 ihracat pay›na sahiptir

- Di¤er yal›t›m ürünlerinin pay›
ise yüzde 1’dir.

‹hracat yaklafl›k 20-25 firma tara-
f›ndan yap›lmakta olup, bunun
yüzde 65’ini 7 firma gerçeklefltir-
mektedir.

Rusya, Türki Cumhuriyetleri,
Ukrayna, baz› Orta Dogu ülkeleri
ile AB ülkeleri yal›t›m ürünleri ihra-
cat›n›n a¤›rl›kl› olarak yap›ld›¤› ül-
kelerdir.

Sektör Ürünlerinde ‹kame 
Durumu ve Gelecek Perspektifi

Dünyada teknolojik geliflmeler
bütün sektörleri eflde¤er düzeyde
etkilememektedir. Baz› sektörler
(elektronik, biliflim, telekomüni-
kasyon, uzay bilimleri, silah sanayi
vs.) bu h›za ayak uydurarak daha
yüksek katma de¤erli ürünler ya-
ratmakta ve GSMH’lerin artmas›n›
ve büyümeyi tetiklemektedirler.
Fakat baz› sektörler (tar›m, imalat
sanayinin pek çok alt sektörü,
enerji, ulafl›m ve inflaat vs.) daha
yavafl ve zamana ba¤l› olarak tek-
nolojik at›l›m yapmaktad›r. Ancak
her durumda küreselleflmenin bo-
yutu genifllemekte, ülkeler ekono-
mik, toplumsal, kültürel ve siyasi
olarak etkileflim içinde olmaktad›r.

Yal›t›m sektörü teknolojik gelifl-
melerden orta derecede etkilenen
bir yap›ya sahiptir. Konvansiyonel
yal›t›m ürünleri 1950’lerden sonra
h›zl› bir talep art›fl› ile büyük sana-
yi iflletmelerinin kurulmas›n› sa¤la-
m›fl, binalar›n, tesisatlar›n ve di¤er
kullan›m alanlar›n›n yap›s›na gire-
rek önemli yararlar ortaya koymufl-
tur. Ancak bugünden yar›na ürün-
lerin niteli¤inde önemli s›çramalar
yaratacak teknolojik at›l›mlar olma-
m›flt›r. Bunun bir nedeni de talebin
h›zl› art›fl› ve potansiyel talebin bü-
yümesi ile her türlü ürünün kulla-
n›labilir duruma gelmesidir. Özel-
likle ›s› ve su yal›t›m›nda ürünlerin
özellikleri iyileflmekle birlikte bü-
yük de¤iflimler ortaya ç›karacak
at›l›mlar da olmam›flt›r.

Son on y›l içinde özellikle yeni
teknolojilerin geliflmesi, nanotek-
nolojinin sanayi ürünlerine aktar›l-
mas›, jenerik teknolojilerin büyük
h›z kazanmas› inflaat sektörünü ve

rapor

Sektörler 2006 2007 2008 (9 Ay)

USD TL USD TL USD TL

Yal›t›mda Kullan›m 404,6 598,7 525,2 688,7 423,8 519,3

Di¤er Sektörlerde Kullan›m 751,5 1.083,9 975,4 1.275,2 788,7 964,5

Y›llara Göre Hammadde ‹thalat De¤erleri
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rapor

bulunmufltur. Bu gösterge sektörün
oldukça az miktarda yal›t›m ürünü
ithalat› yapt›¤›n› ortaya koymaktad›r.

Uzmanlaflma Katsay›s› 
2007 y›l› için asa¤›daki formül

Sektör Yurt ‹çi Üretimi / Sektör Yurt
‹çi Tüketimi x 100 formülünde de-
¤erler Bölüm 3’ten al›n›p yerlerine
aktar›ld›¤›nda;

Uzmanlasma Katsay›s› = 99 bu-
lunmaktad›r. Buna göre yüksek de-
recede bir uzmanlaflma söz konu-
sudur.

D›fl Rekabete Aç›kl›k
Burada da yine 2007 y›l› de¤er-

leri kullan›larak (Sektör ‹hracat› /
Sektör Üretimi) / (Sektör ‹thalat› /
Sektör Yurt ‹çi Tüketimi) x 100 for-
mülüne göre hesapland›¤›nda;

D›s Rekabete Aç›kl›k = 84,4 bu-
lunmufltur. ‹thalat düflük miktarda
oldu¤undan, sektör rahatl›kla reka-
bet edebilecek durumdad›r.

‹hracat Dünya Pazar Pay›
2207 y›l› de¤erleri esas al›narak

ve Sektör ‹hracat› / Dünya Yal›t›m
Sektör ‹hracat› = 144 mio USD /
56.400 mio USD formülü uygulan-
d›¤›nda, Türkiye yal›t›m sektörü ih-
racat›n›n toplam dünya ihracat›
içindeki pay› yüzde 0,25 olarak he-
saplanmaktad›r.

‹hracat / ‹thalat Oran›
2007 y›l› esas al›narak,
Yal›t›m Sektör ‹hracat› / Yal›t›m

Sektör ‹thalat› formülü ile yal›t›m
sektör ihracat›n›n, ithalat›n yüzde
83,7’sini karfl›lamakta oldu¤u gö-
rülmektedir.

Ar-Ge Harcama Oran›
Sektörün cirosu içinde Ar-Ge

harcamalar› oldukça düflük oranda
olup, envanterde verilen bilgiler
dikkate al›nd›¤›nda, 2007 y›l› için
yüzde 0,6 oran› bulunmaktad›r.
Önümüzdeki befl y›ll›k dönemde
bu oran›n yüzde 1,5’e ç›kmas› ön-
görülmektedir.

ona büyük çapta destek veren yal›-
t›m sektörünü de etkilemifltir. Do-
lay›s›yla d›fl etkenlere karfl› daya-
n›kl›l›¤› art›ran, uzun ömürlü, uy-
gulanmas› daha kolay, nitelikleri
geliflmifl yeni ürünler de üretilmeye
bafllanm›flt›r. Teknik özelliklerin
geliflmesi ile çevre dostu niteli¤i
olan ürünler kullan›ma girmifltir.
Kyoto Protokolü’nün yaflama geç-
mesi, küresel ›s›nma, iklim de¤i-
flimleri ve çevre kirlenmelerini
gündeme getirmifl, yaflanabilir bir
dünya ve sürdürülebilir kalk›nma,
insanl›¤›n ortak bilincine kaz›nm›fl-
t›r. Enerji verimlili¤i ve enerji tasar-
rufu kavramlar›n› yaflama geçiren
standart ve yönetmeliklerin ç›kma-
s›, yasal zorunluluk ile denetimle-
rin art›r›lmas›, yal›t›m sektörünün
gündemini zenginlefltirmifl, yeni
ürünlerin imalat› için Ar-Ge çal›fl-
malar› da h›zlanm›flt›r.

Sektörün Rekabet Gücü
Yal›t›m malzemeleri üreten fir-

malar ile sat›c› ve sat›c›-uygulay›c›
firmalar› kapsayan yal›t›m sektörü-
nün rekabet gücünü belirleyen
göstergelerden bir k›sm›, daha ön-
ceki bölümlerde verilmiflti. Katma
de¤er, teknolojik düzey, pazar hac-
mi ve kapasite kullanma oranlar›na
iliflkin göstergeler geçmifl bölüm-
lerde belirtilmifl ve tart›fl›lm›flt›. Bu
bölümde ise daha önce incelenme-
yen göstergeler ele al›n›p topluca
ortaya konulmufltur.

Rekabet Gücünü Belirleyen 
Faktörler

Rekabet edebilme yetene¤i, pek
çok aflamadan geçtikten ve s›nan-
d›ktan sonra kurumsallaflmaya var-
makta ve kurumsallaflan flirket bu
kez markalar›n› korumaya ve yö-
netim-pazarlama stratejilerini yeni-
lenmeye yönelmektedir. Rekabet
yetene¤i kazan›l›rken;
- Ar-Ge ve inovasyon çal›smalar›

ile ürün yenileme ve/veya yeni
ürün imalat›n› gerçeklefltirmek
mümkün olmaktad›r

- Yeni ürün patentinin al›nmas›,
markalaflma ve pazarlama 
stratejileri gelifltirilmektedir

- Ürün kalite ve maliyetlerinin 
rekabet edebilir düzeyde olmas›
ve markan›n korunmas› 
gerekmektedir.
Böylece küresel rekabete gire-

rek dünya pazarlar›nda “marka”
ürün satma gücü kazan›lmaktad›r.

Rekabet yetene¤i makro-ekono-
mik düzeyde oldu¤unda yap›sal
bazda (sektörel) rekabet gücü,
mikro düzeyde ise ürün baz›nda
veya süreç baz›nda rekabet gücü
kazan›lmaktad›r. Daha önceki bö-
lümlerde de belirtildi¤i gibi, sektö-
rün ihracat› önemli miktarlarda de-
¤ildir. Yal›t›m sektörü ve imalat sa-
nayi ihracatlar› ele al›nd›¤›nda
(2007 y›l›);
- Yal›t›m Sektörü ‹hracat›: 

144,0 milyon USD
- ‹malat Sanayi ‹hracat›: 

96.670,0 milyon USD
- Toplam ‹hracat: 

102.308,0 milyon USD
oldu¤u görülmektedir. 
Buna göre göstergeler,

- Yal›t›m Sektörünün Sanayi 
‹hracat› ‹çindeki Pay›: Yüzde 0,15

- Yal›t›m Sektörünün Toplam 
‹hracat ‹çindeki Pay›: 
Yüzde 0,14 olarak 
belirlenmektedir. Bu durum 
yal›t›m sektörünün, Türkiye’nin
imalat sanayi ve toplam ihracat›
içinde çok düflük oranda yer 
ald›¤›n› göstermektedir.

‹thalat S›zma Oran›
Bu göstergede 2007 y›l› esas

al›nm›fl ve afla¤›daki formül kulla-
n›lm›st›r:
Sektörün ‹thalat› / ‹ç Pazar Hacmi
(Yurtiçi Üretim + Bayi Kar› ve 
Uygulama Bedeli + ‹thalat – 
‹hracat) x 100

2007 y›l›nda yal›t›m ürünleri it-
halat› 172 milyon USD olup, di¤er
de¤erler ilgili bölümlerden al›nd›-
¤›nda; 

‹thalat S›zma Oran› = 5,6 olarak

Yal›t›m Sektörü Envanter Araflt›rmas›’n›n devam›
gelecek say›lar›m›zda yay›nlanacakt›r...

Y
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