
Antalya’da 110 bin bina yalıtımsız 

 

Eruslu şöyle devam etti: “Antalya’da bulunan toplam 140 bin binanın 110 bininin yalıtımsız 

olduğu hesaplandı. Eryap olarak yaptırdığımız ‘Türkiye’de Yalıtım’ anketine yanıt verenlerin 

yaklaşık yüzde 10’u Antalya’da yaşıyor. Antalya’da da ankete yanıt verenler de binalarındaki 

yalıtımsızlık şikayetini ortaya koydular. Antalya’da ankete katılanların yüzde 16,68’i binasına 

yalıtım yapılmadığını belirtirken yüzde 52,72’si binasına yalıtım yapılıp yapılmadığını 

bilmediğini kaydetti. Antalya’da binasına yalıtım yaptıranların oranı ise sadece yüzde 30,6. 

Antalyalılar’ın yüzde 27,21’i binalarında ısı kaybı şikayetini dile getirirken yüzde 41,7‘si 

dışarıdaki sesin içeriye girmesinden rahatsız. Su sızıntısı ve rutubetten rahatsız olanların oranı 

ise yüzde 30 düzeyinde. Antalyalı en çok binalarında tavan, çatı, zeminden kaynaklanan 

rutubetten şikayetçi. Evlerinde su sızıntısından şikayet edenlerin yüzde 64’ü bu sorunu 

yalıtımsızlık nedeniyle “duvar, tavan, zemin”den kaynaklandığını belirtiyor. Antalya’nın en 

büyük sorunu ise ankete katılanların yüzde 64,5’unun binasının temeli hakkında hiçbir şey 

bilmemesi ve binasının temelini kontrol ettirmemesi. Görüldüğü üzere yalıtımsızlık nedeniyle 

binaların taşıyıcı donatısındaki paslanma, yüksek nem oranıyla birlikte daha da hızlı ilerleyerek 

deprem coğrafyasında bulunan Antalya için kritik bir önem taşımakta. Deniz kıyısına 

konuşlanmış yapılar ve tesisler taşıyıcı donatıdaki korozyon nedeniyle on yıl gibi çok kısa bir 

sürede taşıma kapasitesinin yaklaşık yarısını kaybederek depremde can ve mal kaybı açısından 

ciddi risk oluşturmakta. Isınmasını klima ağırlıklı oda bazlı yapan Antalya’da son yıllarda hane 

halklarının yarısından fazlasında rutubet ve nem kaynaklı romatizmal hastalıklar, astım, 

faranjit gibi üst solunum yolu hastalıkları görülüyor.” 

 

Eruslu ''Binaların tümü yalıtımlı olsa Antalya’da ekonomiye yıllık 1 milyar TL’nin üzerinde bir 

katkı sağlanabilecektir. Devlet destekli teşvik ve indirimlerle yapıların yalıtımı sağlanarak ısıtma 

ve soğutma için harcanan faturalar en az yarıya düşmekte ve bina ömrünce etkin bir verimlilik 

sağlayacaktır. Ancak yalıtım için bina sahiplerine teşvik uygulanması gerekiyor” dedi.  Eruslu, 

yalıtımsız binaların nedenini plansız kentsel dönüşüm süreciyle ilişkilendirirken, işin maliyetine 

yönelik mortage mantığıyla devletin destek vermesi gerektiğini söyledi.  

 

Eryap 2013’de yüzde 40 büyüdü  

Eryap’ın yatırımları ve hedeflerini de açıklayan Eruslu şu bilgileri paylaştı: “Eryap olarak 2013 

yılında öncü ve yenilikçi markalarımız ile büyümemizi sürdürdük. Türk yapı sektörünün önemli 

bir oyuncusu olmasının yanı sıra özellikle American Siding ve Winer markalarımız sayesinde 

çevre ülkelerde marka bilinirliği ve pazar payı ile ihracatta önemli bir oyuncu olma hedefimize 

ulaşmak amacı ile yeni yatırımlar yaptık. Yeni yatırımlarımız ile birlikte, Eryap olarak 2013 

yılında yüzde 40 büyüme başarısını gösterdik. 

 

Yatırımlarımızın büyük bir bölümünü fabrika, kapasite artırımları ve teknoloji yatırımları 
oluşturmaktadır. 2011 yılına kadar yapılan ek yatırımlarla birlikte sırasıyla American Siding, 
Bonuspan, Focus Membran, Bonusmax, Winer ve Focus Shingle markalı ürünlerimizi iç pazarın 
hizmetine sunarken toplamda 130 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirdik. 120 milyon TL’lik yeni 


