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ENERJİ VERİMLİLİĞİ İÇİN YALITIM ŞART 

Yapı sektöründe lider markaların üreticisi olan Eryap CEO’su ve XPS-Isı Yalıtımı Sanayicileri 

Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, “Yılda 45 milyar dolarlık enerji faturası ödeyen Türkiye'de 

tüketilen enerjinin yüzde 30'u binalarda harcanıyor.  Türkiye’deki binaların tümü doğru 

yalıtıma sahip olsa, Türkiye ekonomisine yılda 10 milyar dolar katkı sağlayacak.” dedi. 

ÜLKEMİZDEKİ BİNALARIN YÜZDE 90’INDA HALA ISI YALITIMI YOK 

Eryap CEO’su ve XPS-Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, Enerji Verimliği 

haftası için yaptığı açıklamada, “Türkiye enerjide ithalata bağımlı bir ülke ve maalesef cari 

açıkta en büyük kalemi de enerji oluşturuyor. İthal ettiğimiz enerjinin büyük kısmı konutlarda 

kullanılırken, bunun da yüzde 80’ini binalarımızı ısıtmak için harcıyoruz. Yılda 45 milyar dolarlık 

enerji faturası ödeyen Türkiye'de tüketilen enerjinin yüzde 30'u binalarda harcanıyor.  

Türkiye’deki binaların tümü doğru yalıtıma sahip olsa, Türkiye ekonomisine yılda 10 milyar 

dolar katkı sağlayacak. Halihazırda ülkemizdeki binaların sadece yüzde 10’unda ısı yalıtımı 

uygulaması yapılmış durumda ve yalıtımsızlık yüzünden her yıl 10 milyar dolara yakın enerjiyi 

boşa harcıyoruz. Bu tabloyu değiştirmek ise elimizde.” diye konuştu. 

SON 5 YILDA TÜRKİYE’DE ENERJİ TÜKETİMİ ARTTI 

Eruslu, ülkemizdeki enerji tüketiminin yalıtımsız binalar ve enerjinin verimli kullanılmaması 

nedeniyle son 5 yılda yüzde … arttığını vurgulayarak, “Türkiye Fransa, Almanya, İsveç gibi kış 

koşullarının çok daha sert olduğu bir Avrupa ülkelerine göre daha fazla enerji tüketiyor. Son 5 

yılda Avrupa Birliği ülkelerinin enerji tüketimi, sadece yüzde 10 arttı. Bizde ise bu artış oranı 

yüzde 30… Bunun başlıca sebebi, ülkemizdeki yalıtımsız binalar nedeniyle ısıtma ve soğutmaya 

daha fazla enerji harcamak zorunda kalmamız. Yalıtımsız bir bina yılda 300-350 kwh/m2 enerji 

tüketirken, mevcut Isı Yalıtım Yönetmeliği TS 825’e uygun inşa edilmiş bir bina yılda yaklaşık 

100 kwh/m2 seviyelerinde enerji tüketiyor. Avrupa Birliği’nde bu rakamın yılda 15 kwh/m2’nin 

altına indirilmesi için çalışmalar başlamış ve Pasif Evlere yönelik bir trend oluşmuş durumda” 

dedi.  

Eruslu, “Eryap olarak geçtiğimiz günlerde yaptırdığımız yalıtım sektörü araştırmasında hane 

halklarının çoğunluğu binaların yalıtım durumunu bilmiyor. Ankete yanıt verenlerin yüzde 43’ü 

binasına yalıtım yapılmadığını belirtirken, yüzde 25’i de bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. 

Binasına yalıtım yapıldığını belirtenlerin oranı ise yalnızca yüzde 23. Ankete katılanların yüzde 

37 gibi yüksek bir oranı, binalarında ısı kaybından şikayet ederken, yüzde 40’ının da ana sorunu 

rutubet ve su sızıntısı olup su yalıtımı sorunu bulunuyor.“ 

 


