
‹ZODER'in teknik dan›flmanl›¤› ‹le
EKOKredi Yal›t›m Kampanyas›

Kampanyadan kimler faydalanabilir?
• Bireyler

• Apartman Yönetimleri

Bu kampanya ile :
• Duvar yal›t›m› (Mantolama),

• Nitelikli camlarla sa¤lanan ›s› yal›t›m›,
• Çat› yal›t›m›

• Tesisat yal›t›m›

12 AYA      FA‹Z!

‹htiyaçlar›n›z› karfl›layacak hizmet paketi sunuluyor.
Yal›t›m ihtiyaçlar›n›z ‹ZODER üyeleri taraf›ndan seçilmifl

uzman uygulay›c›lar taraf›ndan projelendiriliyor.

‹ZODER taraf›ndan kanun, yönetmelik ve flartnamelere
uygunlu¤u denetlenerek do¤ru hizmet alman›z

sa¤lan›yor.

ANA SPONSOR SPONSORLAR

Ücretsiz Dan›flma Hatt›

0800 211 33 67
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www.izoder.org.tr



Is› yal›t›m› yapt›rmak, bütçenize, sa¤l›¤›n›za,
konforunuza ve çevreye yat›r›m yapmak
demek… Is› yal›t›m› yapt›ranlar piflman
olmuyor, yapt›¤› yat›r›mdan kârl› ç›k›yor.

!
Yal›t›mla

yak›t faturalar›n›zda

%50 indirim
sa¤lay›n

• Yak›t harcamalar›n›z›, k›fl aylar›nda ortalama
%50 düflürür.

• Daha az yak›tla, daha çok ›s›nman›za olanak sa¤lar.
• Yaz aylar›nda, yaflad›¤›n›z mekân›n afl›r› ›s›nmas›na

engel olur.
• Serinlemek için yapt›¤›n›z elektrik harcamalar›n›
    önemli ölçüde azalt›r.
• Dengeli oda s›cakl›klar› yaratarak konforlu ve sa¤l›kl›

yaflam alanlar› oluflturur.
• Rutubet nedeniyle oluflan küf, mantar ve siyah
    lekelere engel olur.
• Betonun içindeki demirlerin paslanmas›n› engeller,
  binan›z›n depreme karfl› dayan›kl›l›¤›n› korur.
• Çevre kirlili¤i ve küresel ›s›nman›n önlenmesine
    katk›da bulunur.
• Sa¤layaca¤› verimlilikle, ülkemizin enerjide d›fla
    ba¤›ml›l›¤›n› azalt›r.

Do¤ru yap›lan ISI YALITIMI 14 HAZ‹RAN 2000 TAR‹H‹NDEN SONRA ‹NfiA ED‹LEN
B‹NALARDA “ISI YALITIMI” YAPILMASI ZORUNLUDUR.

MEVCUT B‹NALARIN TAMAMINA VEYA BA⁄IMSIZ
BÖLÜMLER‹NDE YAPILACAK ESASLI TAM‹R, TAD‹L
VE EKLEMELERDE ISI YALITIMI KURALLARINA
UYULMALIDIR.

Apartmanlarda Is› Yal›t›m› Yapt›rmak
Daha Kolay

20 daireli apartman›n›zda ›s› yal›t›m› yapt›rmak için
karar al›nmas› aflamas›nda kat maliklerinin oy birli¤i
olmadan ›s› yal›t›m› yapt›rabilirsiniz.  Apartmanlarda
›s› yal›t›m› uygulamalar›na dair karar›n oy çoklu¤u
esas›na göre al›nmas› yeterlidir.  2 May›s 2007 tarih
ve 26510 say›l› Resmi Gazete’de yay›mlanan 5627 say›l›
Enerji Verimlili¤i Kanunu’nun 16. maddesi uyar›nca,
634 say›l› Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42. maddesine
at›fta bulunularak; "Kat maliklerinden birinin iste¤i
üzerine ›s› yal›t›m›, kat maliklerinin say› ve arsa pay›
ço¤unlu¤u ile verecekleri karar üzerine yap›l›r" fleklinde
bir düzenlemenin yap›lmas› öngörülmüfltür.

?Bunlar›
biliyor muydunuz


