EKB Uygulaması ile yılda 6,75 milyar dolar tasarruf bekleniyor
Eryap olarak yapılarda enerji performansında maksimum avantaj sağlamayı ilke edindiklerini
belirten Eruslu, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye'de eski binalardan 814
müstakil konut, 4 bin 371 apartman, 21 rezidansın Enerji Kimlik Belgesi bulunuyor. Yeni
binalardan da 12 bin 289 müstakil konut, 95 bin 880 apartman, 678 rezidans Enerji Kimlik
Belgesine sahip. Türkiye'de enerji dostu eski ve yeni binaların toplam sayısı, ticari olanlarla 120
bin 618'i buluyor. Uygulamanın ülke genelinde yaygınlaşması halinde ise yılda 6,75 milyar
dolar tasarruf sağlanması bekleniyor” dedi.

EKB Belgesi Nedir?
EKB, asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma veya
soğutma sistemlerinin verimiyle ilgili bilgileri içeriyor.
Belgeyi, sanayi alanlarında üretim faaliyetleri yürütülen, planlanan kullanım süresi 2 yıldan az olan, toplam
kullanım alanı 50 metrekarenin altında bulunan binalar, seralar, atölyeler, münferit inşa edilen depo, ardiye, ahır,
ağıl gibi binalar, mücavir alan dışında kalan ve toplam inşaat alanı bin metrekareden az olanlar haricindeki tüm
binaların alması zorunlu tutuluyor.

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 m 2 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.

