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EVLERİMİZ RUTUBET VE SOĞUK ALTINDA,
BİNAMIZIN TEMELİ HAKKINDA HİÇ BİLGİMİZ YOK!
Yapı sektöründe lider markaların üreticisi olan Eryap A.Ş.’nin, TNS Araştırma Şirketine
yaptırdığı, “Türkiye’de Yalıtım” konulu araştırmada, ülkemizde yalıtım konusunda
konutlarda yaşayanların sıkıntıları ve binalar hakkında mevcut durum ile ilgili oldukça
önemli sonuçlar ortaya çıktı. Eryap CEO’su ve XPS-Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı
Emrullah Eruslu, yapılan anketin sonuçlarının, ortalama bina yaşının 20 yıl olmasına
rağmen Türkiye’de hane halkının yarısından fazlasının evlerinde ısı kaybı, rutubet ve su
sızıntısı yaşadığını ortaya koyduğunu belirtirken, “Asıl önemli olan, halkın yarısından fazlası
binasının temelini hiç kontrol ettirmemiş ve bilgisi yok. Yaklaşık üçte ikisi deprem
kuşağında olan Türkiye’de, bina ömrünü ve insan hayatını doğrudan etkileyen su ve yangın
yalıtımının öncelik sırasında son iki sırayı alması oldukça düşündürücü” dedi.
Eryap CEO’su ve XPS-Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Emrullah Eruslu, düzenlediği
basın sohbet yemeğinde, yalıtım konusundaki bilgisizlik ve insanların oturdukları konutları
hakkındaki ilgisizliğinin anket ile ortaya çıktığını belirterek, “Türkiye’de binalar temelden
duvarlara, ıslak zeminlerden çatıya kadar çeşitli yalıtım sorunları yaşıyor” dedi.
Eruslu, anket hakkında şu bilgileri verdi; “Yapılan ankette, Türkiye genelinde, 18 ilde, özel
örneklem ile tüm ülkenin ortalamasını gösterecek 25-55 yaş arasında 1249 kişi ile görüşüldü.
Buna göre; ankete yanıt verenlerin, yüzde 18’i evinin yaşını bile bilmiyor. Oturulan evlerin
yaşı ortalama 20 yıldır. Yani Türkiye’de hanelerin neredeyse yüzde 80’i son deprem
yönetmeliğinden önce yapılmış durumda. Ankete göre, konutların yüzde 32’si 11-21 yaş,
yüzde 26’sı 21-40 yaş, yüzde 5’i ise 41 ve üzerinde bir yaşa sahip”.
Eruslu, ankete verilen diğer yanıtlara göre ise hane halklarının çoğunluğunun binaların
yalıtım durumunu bilmediğini, ancak rutubet ve ısınma sorunu yaşadığını belirttiklerini
vurgulayarak şu bilgileri verdi: “Ankete yanıt verenlerin yüzde 43’ü binasına yalıtım
yapılmadığını belirtirken, yüzde 25’i de bu konuda bilgisi olmadığını söyledi. Binasına yalıtım
yapıldığını belirtenlerin oranı ise yalnızca 23. Ankete katılanların yüzde 37 gibi yüksek bir
oranı, binalarında ısı kaybından şikayet ederken, yüzde 40’ının da ana sorunu rutubet ve su
sızıntısı olup su yalıtımı sorunu bulunuyor. “

