
Basın Bülteni                                                             26 Eylül 2013 

Emrullah Eruslu: ”Doğru ısı yalıtım yapılırsa Bursa halkının yıllık tasarrufu 250 milyon TL 

olur. Yalnız Bursalıların evlerindeki bu tasarrufla Bursa’ya beş tane Timsah Arena yapılır.”  

ISI YALITIMIYLA BURSA’YA 5 TİMSAH ARENA 

YAPILIR 

Eryap A.Ş. CEO’su Emrullah Eruslu, “Yangından Korunma Haftası” sebebiyle Osmanlı’ya 

başkentlik yapmış, tarihi ve özellikle otomotiv ve tekstil sanayisi ile Türkiye’nin en büyük 

kentlerinden Bursa’da yalıtım ve yangından koruma konusunda konuştu. 

Emrullah Eruslu 26 Eylül Perşembe günü basın mensuplarıyla düzenlediği sohbet 

yemeğinde yangın nedeniyle olası can ve mal kaybının önüne geçilmesi için yalıtım 

yapılmasının şart olduğunu belirtti.  

Eruslu, ”Bursa’da 2012 yılında 4834 adet, 2013 yılının ilk 7 ayında ise 2617 yangın vakası 

yaşandı. Bu vakalar arasında tarihi binaların olduğu da görüldü. Tarihi eser 

restorasyonlarında yangına dayanıklı yalıtımın şart koşulması gerekiyor” uyarısı yaptı. 

Bursa’ya yalıtımla 5 Timsah Arena daha yapılır 

Eruslu ayrıca Bursa’da ısı yalıtımı konusundaki eksiklerin de altını çizerek, “ Bursa’da 

ısınmak için yılda 1.5 milyar metreküp doğalgaz kullanılıyor. Bu miktarın yüzde 33’ünü 

konutlar kullanıyor. Yani ısınmak için Bursalılar evlerinde 500 milyon TL harcıyorlar. 

Bursa’da konutların hala yüzde 90’ı yalıtımsız. Yani doğru ısı yalıtım yapılırsa Bursa halkının 

yıllık tasarrufu 250 milyon TL olur. Yalnız Bursalıların evlerindeki bu tasarrufla Bursa’ya beş 

tane Timsah Arena yapılır.” dedi. 

2015 yılında 500 milyon TL ciroya ulaşmayı hedeflediklerini belirten Eruslu, “2015 

yılsonuna kadar 750 kişilik istihdam ile Türkiye’nin ilk 300 sanayi kuruluşu arasında yer 

almayı ve  ısı yalıtım pazarının yüzde 20’sine sahip olmayı amaçlıyoruz.” dedi. 

Bursa, lodosu ve evlerinin ahşap yapısı nedeniyle sık sık yangına maruz kalıyor 

Bursa’nın lodosu ve evlerinin ahşap yapısı nedeniyle sık sık yangınlarla tahrip olduğunu dile 

getiren Eruslu, “Geçmişimizi çok çabuk unutuyoruz. Bursa’nın tarihine baktığımızda 1491 

yılındaki yangında Bursa´daki birçok anıt yapı tahrip olurken 1520 yılındaki deprem 

sonrasındaki yangında ise, kentin yarısı yok olmuştu. 1590 yılında yine aynı büyüklükte bir 

yangın yaşayan Bursa´da, 1728 yılında da Kayhan Çarşısı yangını oldu. 1756 yılında çıkan 

yangında ise Sipahi Pazarı, Geyve Hanı, Çıra Pazarı ve Saraçhane gibi yerler büyük tahribat 

gördü. Ufak tefek yangınlar dışında 1761-1804 yılları arasında yedi büyük yangın geçiren 

Bursa´da, 1801 yılındaki yangında kentin üçte ikisi yanmıştı. 1801 yangını, Bursa tarihindeki 


