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ÇUKUROVA YALITIM, BAYİLERİNİ KIBRIS’TA 
AĞIRLADI

Çukurova Yalıtım, büyük beğeni toplayan Güney Fransa seyahatinden 
sonra, bayilerini 6-9 Mayıs tarihlerinde Kıbrıs’ta ağırladı. Çukurova 
Yalıtım ekibi ve bayileri, her türlü teknoloji ve konfora sahip olan 

Limak Cyprus Deluxe Hotel’in ilk misafirleri olarak konaklamanın ayrıcalığını 
yaşarken, birbirlerini yakından tanıma fırsatı da buldu. 

Bayiler, zengin dünya mutfağı ve eğlence hayatı ile bilinen Kıbrıs’tan 
oldukça memnun, dinlenmiş ve yeni projeler için motive olarak ayrıldılar.

Çukurova Yalıtım, Cezayir Batimatec Yapı Fuarı’nda 
Yerini Aldı

Çukurova Yalıtım, 22-26 Nisan 
tarihlerinde düzenlenen Batimatec 
Yapı Fuarı’na katıldı. Cezayir’in 
başkentinde düzenlenen fuara; 
inşaat malzemeleri, demir çelik, 
çimento ve inşaat sektöründe 
kullanılan her türlü malzemenin 
üretimini gerçekleştiren firmalar 
tarafından yoğun katılım sağlandı. 

Çukurova Yalıtım; shingle, 
bitümlü su yalıtım örtüleri, dre-
naj levhası, EPS ve enjeksiyon 

ambalaj ürünleri, cam elyaf takviyeli polyester çatı örtüsü (CTP) ve alçıpan 
profilleriyle fuarda ilgi gördü. 

YAPI FUARI’NI 85 BİN 
KİŞİ ZİYARET ETTİ

Bu yıl 41.’si düzenlenen Yapı Fuarı – 
Turkeybuild İstanbul, 8-12 Mayıs 
tarihlerinde Tüyap Kongre ve Fuar 

Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bölgedeki en 
büyük, dünyada ise 5 büyük yapı fuarın-
dan biri olan yapı, inşaat malzemeleri ve 
teknolojileri fuarı Yapı Fuarı-Turkeybuild 
İstanbul’u bu sene 85 bin 923 kişi ziyaret 
etti. YEM Fuarcılık tarafından düzenle-
nen Yapı Fuarı, bu sene 11 salon ve açık 
alanda 17 ülkeden bine yakın katılımcı 
firmayı ağırladı. 

Fuar, WikiHouse Vakfı’nın kurucula-
rından Alastair Parvin, mimar Asif Khan 
ve Achim Menges gibi dünyaca ünlü isim-
lerin yanı sıra Türkiye’den ve dünyanın 
dört bir yanından 90’ın üzerinde ünlü 
mimar, endüstri uzmanı ve lideri bir araya 
getirdi. İstanbul Yapı Fuarı, 41. yılına 
özel olarak hazırlanan İş Geliştirme Plat-
formu etkinliklerine ev sahipliği yaparak 
“Yapı Sahne”, “Yapı Arena” programları 
ile birlikte “Yapı Unplugged” atölye çalış-
ması ve “Yapı Masterclass” mimari usta-
lık sınıflarıyla inovasyondan teknolojiye, 
mimariden tasarıma kadar sektöre dair 
tüm konuları gündeme taşıdı.  

KONUT VE İŞ YERİ OTOPARKLARINDA ISI YALITIMI ZORUNLU HALE GELİYOR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanarak 22 Şubat 2018 
tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan “Yeni Otopark Yönetmeliği” 
1 Haziran 2018’de yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelikle bodrum kat 

tavanlarına ısı yalıtımı yapılması zorunlu hale geldi. Türk Ytong, enerji 
verimliliği ve yangın güvenliği konularında beklentileri karşılayan “Multipor 
Isı Yalıtım Levhası” ile bodrum kat otoparklarının tavan yalıtımlarında fark 
yaratıyor. Avrupa’nın da tercih ettiği ısı yalıtım çözümü olan, mineral esaslı 
ve yüzde 100 yangına dayanıklı Multipor ile binaların bodrum kat otopark 
tavanlarından yaşanacak ısı kayıplarının önüne güvenle geçiliyor. 


