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YANGIN YALITIMINDA BİLİNÇLİ DEĞİLİZ 

Türkiye’nin yalıtım konusunda gerektiği önemi görmeyen, ancak hayati öneme sahip 
yangın yalıtımının eksikliği, her yıl binlerce hane ve işyerinde can ve mal kaybına yol açıyor. 
Eryap A.Ş. CEO’su Emrullah Eruslu, ev ve işyerlerinde içeride oluşan yangının yayılmasını 
önleyecek en önemli şartın yangın yalıtım sistemi olduğu uyarısını yaparak, “Doğru yalıtım 
ile yangının, bina içine veya komşu binalara yayılmasını yavaşlatarak, yangın mahallinin 
güvenli bir şekilde tahliye edilmesi ve oluşabilecek zararın müdahaleye kadar azaltılması 
sağlanır” dedi.  

Eruslu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan alınan verilere göre 
İstanbul’da bu yıl yalnızca Ocak ayında bile 2.605 yangının meydana geldiğini vurgulayarak, 
“Yangınların nedeni incelendiğinde, yarısından fazlasının ev veya işyerlerindeki elektrik 
kontağı ve unutulan sigaralar olduğu ortaya çıkıyor. Görülüyor ki; yangınlar odaların içinde 
başlıyor. Yangın yalıtımı işte bu gibi durumlarda alevin yan odalara geçişini ve binayı 
sarmasını geciktirerek, can kayıplarını ve büyük mal kayıplarını önleyici bir görev üstleniyor” 
diye konuştu. 

Yalıtım ürünlerinin yangının yayılmasını geciktirdiğini vurgulayan Eruslu, doğru yalıtım 
malzemelerinin olası bir yangın anında bina konstrüksiyonunun zarar görmesini geciktirerek, 
yapıda bulunan kişilere kaçabilmek için süre kazandırdığını belirtti.  

Eryap, yangın yalıtımında Wooler Taş Yününü sunuyor 

Türkiye’de inşaat ve yalıtım sektöründe lider markaların üreticisi Eryap, Wooler markası ile 
yapılara çok yönlü yalıtım sunarken özellikle yangın yalıtımı için yapılarda özel koruma 
sağlıyor. Wooler taş yünü, volkanik kayaçlardan elde edilen bazalt, diyabaz, dolomit gibi 
inorganik taşların 1350-1500°C arasında ergitilip, elyaf haline getirilmesiyle oluşturulan 
yüzde 97 oranında elyaf içeren yangına karşı dayanıklı, su itici özelliği olan ısı, ses ve yangın 
yalıtım malzemesidir. 1000°C’ın üzerindeki sıcaklıklara dayanıklılığı ile TS EN 13501-1 
standardına göre A sınıfı yanmaz malzeme olarak yapılarda tam yangın güvenliği 
sağlamaktadır. Wooler, yangın dayanımının yanı sıra taş yününden oluşan bir malzeme 
olduğu için ısı ve ses yalıtımı da sağlıyor. 
 
 
 
 
 



                                                                     

  

Eryap A.Ş.Eryap 2001 yılından bu yana inşaat sektöründe, özellikle yalıtım alanında öncü ve yenilikçi kimliğiyle 
faaliyetlerini sürdürüyor. Türk yapı sektörünün lider markalarını üreten Eryap; Gaziantep, İstanbul ve 
Sakarya’da toplam 150.000m2’yi aşan 3 üretim tesisinde polimer dış cephe kaplama sistemleri, ısı, su, ses ve 
yangın yalıtım malzemeleri ve polimer kapı-pencere sistemleri üretimi gerçekleştiriyor. 2001 yılında 
Gaziantep'teki tesiste, sektörün ilk polimer dış cephe kaplaması üretimini gerçekleştirerek American Siding 
markasını sektöre kazandıran ERYAP, 2005 yılında İstanbul Silivri'de toplam 50.000 m2 alanda kurulan ikinci 
tesisinde siding uygulamasının tamamlayıcı unsuru Bonuspan markalı XPS Ekstrüde Polistiren ısı yalıtım levhası 
üretimine başladı. Daha sağlıklı, uzun ömürlü ve daha güvenli yaşam alanlarının sağlanabilmesi için ürün 
portföyünü genişleterek 2007 yılının son çeyreğinde İstanbul Silivri tesislerinde Focus Membran markalı bitümlü 
su yalıtım örtülerinin üretimine başlayarak su yalıtım ürünleri sektöründe de yerini aldı. Bunların yanında 2009 
yılı sonunda Bonusmax markalı Isı Yalıtım Paket Sistemi, 2010 yılında Winer markalı Polimer Kapı ve Pencere 
Sistemleri, 2011 yılında Focus Shingle çatı kaplama malzemesi ve son olarak 2012 yılında doğa dostu Wooler 
marka taş yünü ürününü pazara kazandırarak ile sektördeki liderliğini sürdürüyor.  
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