
Pazar
2001 ekonomik krizinden olumsuz etkileneninşaat sektörüne rağmen inşaatın altsegmentlerinden biri olan yalıtım pazarındabüyüme sürüyor. 2003’te %29’luk büyümesağlanan yalıtım pazarında, 2004 yılında ulaşılanrakam %25.Türkiye’deki yalıtım pazarının büyüklüğü   2004sonu itibarıyla 3.5 milyon m3. 3.5 milyonmetreküplük pazarın %52’sini mineral yünler(Camyünü ve Taşyünü), %48’ini ise plastikler(XPS, EPS, PU ve Kauçuk) oluşturuyor.Son yıllarda, konutlardan sanayi tesislerine,enerji üreten santrallerden gemi sanayine kadarçeşitli alanlarda yoğun biçimde kullanılan yalıtımmalzemelerinin artış trendine rağmen kişi başıkullanım oranı hâlâ Avrupa ve ABD’nin çokgerisinde kalıyor.Kişi başına tüketimin 2003’teki 0.04 m3
düzeyinden, 0.05 m3 düzeyine çıktığı vebu değerin ABD’de 1 m3, Avrupa Birliği’nde(AB) ise 0.6 m3 düzeyinde olduğudüşünüldüğünde,Türkiye’nin potansiyelidaha iyi ortaya çıkıyor.2005’e hızlı giren yalıtım sektörünün %20büyüme oranını yakalaması bekleniyor. Gelecekiçin tahminler daha yüksek. Önümüzdeki on yıliçinde yaklaşık 3 milyon konut açığının oluşacağıgöz önüne alındığında, beş yılda pazarın iki katınaulaşacağı söylenebilir.
Baflar›lar
1965’te Gebze’de camyünü üretimine başlayanİzocam, bugün beş ayrı tesiste, beş ana ürüngrubunda yaklaşık 350 ayrı ürün üretiyor.İzocam, 2004 yılında iç piyasada %32,dış piyasada %24, toplamda %30 fiziki büyümesağlamış öncü bir şirket. 100 milyon US$’ı aşancirosu, 21 milyon US$’ı aşan ihracat tutarıyla40 yıldır sektörünün lideri.Yurtiçi pazarda camyünü üründe %57, taşyünüüründe %73, ekstrüde polistiren üründe %25,elastomerik kauçuk üründe %50 olmak üzerepazar payı açısından da liderliği elinde tutuyor.

Üretim gamında olmayan ürünler de dahiledildiğinde pazar payı %40’a ulaşıyor.İzocam, 40 yılı geride bıraktığı yalıtım pazarınaaynı zamanda damgasını vurmuş bir şirket.Özellikle camyünü çatı şiltesinde Türkiye’ninjenerik markası olma özelliğini taşıyor.Bülent Elitok tarafından Capital Dergisi içinyapılan “Türkiye Marka Değeri Araştırması”ndaİzocam, 127 milyon 700 bin US$ marka değeriyleTürkiye’nin en değerli 100 markası arasında 95.sırada yer aldı.2002’de,TC Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na bağlıTüketicinin ve Rekabetin Korunması   GenelMüdürlüğü’nün düzenlediği Geleneksel TüketiciÖdülleri’nin beşincisinde, yalıtım sektörünün bualandaki ilk ödülünü aldı.İzocam, enerji tasarrufunun aile ve ülkeekonomisine katkısınıvurgulayan çalışmalarınedeniyle,TüketiciMemnuniyetini İlke EdinenŞirket Ödülü’ne layıkgörüldü.İzocam’ın marka gücünüve tüketici gözündekialgılamasını ortaya koyan birbaşka araştırma, 2005 yılında,Strateji GfK tarafındanyapıldı. Bu araştırmada,İzocam, yalıtım denince ilkakla gelen marka olduğunu

kanıtladı. Araştırmaya göre, bu oran sonkullanıcılar grubunda %41 düzeyinde. Çeşitlimeslek grupları ve kurumlar arasında, orandaciddi değişimlerin görüldüğü araştırmada inşaatsektörü için önemli bir grubu oluşturan projebüroları, mimarlarda oran %67.9’a, üniversiteöğrencilerinde %68.8’e kadar çıkıyor. Büyüksanayi tesisleri arasında İzocam’ı ilk akla gelenmarka olarak değerlendirenlerin oranı da%65.7’e ulaşıyor.İzocam, başarısını dış pazarlarda da sergiliyor.Son yıllarda başlattığı atak sonucunda, Mısır, İsrail,Yunanistan, Romanya, Kazakistan, Rusya, Suriye,Ürdün, Lübnan, Ukrayna, Irak,Türkmenistan,Gürcistan, Makedonya, Özbekistan, Pakistan,Sudan, Azerbaycan, Kıbrıs, Afganistan, Gine,Kamerun, Libya, Sri Lanka, İzlanda, Malezya,Tacikistan, Gana,Tataristan, Fildişi, Etyopya veKırgızistan’da da ürünlerini kendi markası ilesunuyor.Liderliğini Ortadoğu ve Balkanlar’a taşıyanİzocam, İsrail, Mısır ve Yunanistan’da da bir markaolmayı başardı. Bu ülkelerde, camyünü ürünlerde%50-60 arasında değişen bir pazar payı yakaladı.İzocam, 2004’te Balkanlar’da %50,TürkiCumhuriyetler’inde %55 fiziki büyüme sağladı.
Tarihçe
İzocam, 1965 yılında,Türkiye yalıtım sektörününöncüsü olarak kuruldu. Gebze’deki fabrikası,1967’de camyünü üretimine başladı. 1986 yılında,yılda 10 bin ton kapasiteyle Tarsus’ta ikinci bircamyünü fabrikası kuruldu. 1992 yılında bukapasite iki katına çıkartılarak yılda 20 bin tonaulaşıldı. Gebze tesislerindeki camyünü üretimi1993 yılında taşyününe çevrildi.Yılda 10 bintonluk taşyünü kapasitesi, 1997’de yılda 15 binton kapasiteye çıkarıldı.2002 yılında tamamlanan modernizasyonçalışmaları çerçevesinde; camyünü tesislerindeyılda 30 bin ton, taşyünü tesislerinde ise yılda25 bin ton kapasiteye ulaşıldı. İzocam camyünüürünleri, Saint-Gobain Isover Fransa lisansı      Telprosesi ile, taşyünü ürünleri ise Saint-GobainIsover G+H AG Almanya lisansı Sillan prosesi ileüretiliyor.İzocam, soğuk ortam yalıtımı için, 1982 yılındaGebze’de kurulan tesiste izopar markası ilegenleştirilmiş (ekspande) polistiren (EPS) ve buteknolojinin uzantısı olan dayanıklı tüketim mallarıambalaj takviyeleri üretimine başladı. Beylikdüzüve Bolu’da iki EPS tesisi daha faaliyete geçirildi.Böylece, toplam kapasite yılda 7 bin 180 tonayükseldi. 1995 yılında, Gebze’deki yenitesislerinde, Foamboard markasıyla haddelenmiş(ekstrüde) polistiren (XPS) üretimine başladı.Kurulduğunda bu üründe yılda 90 bin m3
kapasiteye sahip olan İzocam, Owens Corning
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USA lisansı Hydrovac prosesi ile üretime devamediyor. İzocam’ın kurulu kapasitesi, Haziran 2005itibarıyla yılda 255 bin m3 düzeyine ulaştı.İzocam, bunların yanı sıra, İzosu markalıpolimerik bitümlü su yalıtım örtülerini depiyasaya sunuyor. Nisan 2000’de yılda 500 tonkapasiteli Eskişehir İzocam Tesisi’nde üretimebaşlayan İzocam; Armaflex markalı ElastomerikKauçuk Köpük Ürünleri ise Armacell GmbHlisansı ile üretiliyor.Tesisin şu andaki kapasitesiyılda 1.000 ton düzeyinde.İzocam, yalıtımsektörünün ilk ücretsizeğitim merkezi olanİzocam Yalıtım EğitimMerkezi’ni ise 1998yılının Kasım ayındakurdu.
Ürün
İzocam, ısı, ses, su veyangın yalıtımımalzemeleri sektöründefaaliyet gösteriyor.Ürünleri, ısı, ses, yangınve suya karşı korumasağlanması gereken hernoktada uygulanabiliyor.Çözüm, yalıtımsorununa ve amacınagöre farklılık gösteriyor.İzocam, camyünü,taşyünü, ekspandepolistiren, ekstrüdepolistiren, bitümlü membran ve elastomerikkauçuk köpük yalıtım malzemelerinden oluşangeniş ürün yelpazesiyle yalıtım konusunda uzmanve etkin çözümler sunuyor. İzocam’ın ana ürünleriCamyünü,Taşyünü, Ekspande Polistiren, EkstrüdePolistiren, Elastomerik Kauçuk Köpük ve BitümlüMembran. Koç Topluluğu’na bağlı olarak faaliyetgösteren İzocam, müşterilerin talep vebeklentilerini tam, zamanında ve küreselleşendünya standartlarına uygun olarak, çevreci biryaklaşımla karşılıyor. Bu amaçla tesislerinde ISO9001 Kalite Güvence Sistemi, ISO 14001 ÇevreYönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İşçi Sağlığı veİş Güvenliği Sistemi’ni uyguluyor. AB yetkilikuruluşlarının özel laboratuvarlarında teknikdeğerleri test edilen İzocam camyünü ve taşyünüürünleri 11 Nisan 2003 tarihinde CE uygunlukbelgesine hak kazandı. İzocam’ın ürünleri, ayrıcaTürk Standartları Enstitüsü (TSE) kriterlerine de

uygun üretiliyor.
En Son Geliflmeler
İzocam 2005 yılında 40. yılını kutluyor. 40. yıldolayısıyla İzocam’ın kuruluşundan bugünetarihini anlatan “40 Yıldır Sağolasın İzocam” kitabıve filmi yayınlandı.Türkiye’de İzocam’ın kurulmasıile birlikte oluşan yalıtım sektörünün gelişimini veİzocam’ın 40 yıllık başarısını anlatan bu iki kaynakönemli bir arşiv niteliği taşıyor.24 Haziran 2005tarihinde yapılan İzocamTicaret ve Sanayi A.Ş.Olağanüstü GenelKurulu’nda, İzocam A.Ş.’ninTek-İz A.Ş.’ni devralmasıyoluyla İzocam ve Tek-İzşirketleri birleşti. BöyleceTek-İz Çatı ve CepheSistemleri, özelliklePoliüretan ve Mineral Yündolgu yalıtımlı paneller vetrapez levhalar ile birliktegenişleyen ürün çeşitliliğidaha etkin bir hizmetsunulmasını sağlayacak.

Promosyon
“Yöneticimiz uyuyormuuu?”, “Yak şu kaloriferikapıcı donuyoruz!”,“Kapat şu kaloriferikapıcı yanıyoruz!”Kapıcının bir aşağı bir yukarı koşturduğu,apartmanın çatısı yalıtılana dek apartmandakimseyi mutlu edemediği bir reklam… Ve 70’liyıllardan bugüne hatırlanan slogan: “Sağolasınİzocam!”Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT)tek kanal olduğu dönemde yayınlanan ilk reklamfilmlerinden biri İzocam’a aitti. O dönemde çokaz reklam yayınlanırken başarılı bir slogan veyapımla tüketicilerin zihinlerinde yer edinmeyibaşardı. “Yöneticimiz Uyuyor mu?” ve “Sağolasınİzocam!” sloganları halen günlük hayattakullanılıyor. O günden bugüne marka için yapılandüzenli ve daimi iletişim, son kullanıcı veprofesyonel müşterilerde marka bilinirliği vetanınırlığının sürekli kılınmasını sağladı.İzocam, bir markayı yaratmak ve bilinir kılmanınçok zor olduğu bir dönemde yapılan çalışmalarınsonucunda doğdu.Bu gelişmelerle birlikte İzocam markasıcamyünü ile özdeşleşti. Mineral yünler sınıfının biralt üyesi olan camyünü yalıtım malzemesi,Türkiye’de ve yakın komşularımızda İzocam adıile aranır hale geldi.Türkiye pazarındaki arz-talepdengesini kurmayı amaçlayan İzocam, ihracatpazarına da verdiği önem sonucunda, bu başarıyıyakaladı. Bugün ihracat yaptığı pazarlarınneredeyse tamamında kendi markası ile aranıyor.İzocam, sektörün öncü ve lider markası olaraktüketiciyi yalıtım konusunda bilinçlendirmeamacıyla reklam ve halkla ilişkiler faaliyetlerinebüyük önem veriyor. 1970’li yıllardan itibarendüzenli faaliyetlerle yalıtım bilincini ve İzocammarkasını tüketicilerin zihnine kazımış durumda.İzocam, 80’li yıllarda yalıtım, çevre bilincioluşturmak ve ürünlerinin önemini algılatmakamacıyla “Korunan Enerji, Korunan Çevre”sloganı ile bir kampanya başlattı.2001’de başlattığı “Tasarruf Evde YalıtımlaBaşlar” kampanyasıyla, İzocam ürünleri iletüketicilere, hem evlerini hem bütçelerinikoruyabilecekleri mesajları verildi.İzocam, yalıtım sektörünü üniversitelileretanıtmak ve bu alanda uzmanlaşmalarını teşviketmek amacıyla Üniversitelerarası YalıtımYarışması düzenliyor. Beş yıldan bu yanadüzenlenen yarışma, iki aşamalı olarakgerçekleştiriliyor. Makina, İnşaat Mühendisliği veMimarlık bölümlerinde okuyan son sınıföğrencilerinden oluşan üç kişilik ekiplerin katıldığı

yarışma için her yılbir proje konususeçiliyor. Finalekalanlar Mayısayında İstanbul’daağırlanarak sözlübir yarışmagerçekleştiriliyor.Yarışmanınsonucundailk üçe girenüniversitelerinekiplerine vesorumlu öğretimüyesine ödüllerveriliyor.İzocam’ıntüketiciye yakınlıkstratejisininuzantısı olarak yaptığı çalışmalardan biri de“İzocam’dan Sıcak Hikâyeler” projesi. 2003’tegerçekleştirilen bu projeyle karikatür reklamlaryayınlanarak tüketicilere, “Kış gelmeden eviniziyalıtın, daha az ödeyin daha çok ısının” mesajıverildi.2004 yılında İzocam’ın eski kapıcılı reklamını dahatırlatan TV reklamları yayınlandı. 70’li yıllardanbugüne çok şeyin değiştiği ama evlerimizdekikışın ısınamama, yazın sıcaktan bunalma ve yüksekyakıt faturası sorunlarının aynı kaldığı, çözümündün olduğu gibi bugün de İzocam’da olduğumesajı verildi.
Marka De¤erleri
İzocam sektörün öncü, lider, güvenilir ve uzmanmarkası olma özelliğine sahip bir şirket. Sektörünilk ve devamlı gelişen şirketi olması, ürün gamınıdevamlı genişletmesi, kalite standartlarınauygunluğu, entellektüel sermayesi ve Türkiyegenelindeki yaygın bayi ağı sayesinde yüksekbulunurluk oranı, marka değerini artıran etkenler.
www.izocam.com.tr

BUNLARI B‹L‹YOR MUYDUNUZ?

İzocam 1965’te Türkiye’de yalıtım malzemesiüretmek amacıyla kurulan ilk şirket.
1967 yılında Irak’a gerçekleştirdiği 35 bin US$’lıkihracatıyla Koç Topluluğu’nda ilk ihracat yapanşirketlerden biri.
İzocam,Türkiye’de CE uygunluk belgesi iletaşyünü ve camyünü üretimi gerçekleştirentek şirket.
İzocam, ürettiği ürünlerle Türkiye ekonomisine 40yılda 70 milyar US$’lık enerji tasarrufu sağladı.
Mısır’daki Mahkeme Binası, Abu Dhabi’deki    Burjel Arab Oteli ve Atina Havalimanı’nda yalıtımİzocam ürünleriyle uygulandı.

‹zocam
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