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SIP sözcüğü, İngilizce “Structural Insulated Panel” yani “Yalıtımlı Yapısal Panel” sözcüklerinin baş harflerinden 
oluşmaktadır.  

Bir Sandviç Panel türü olan YapıPAN SIP PANEL, "İç ve dış yüzeyinde (kabuğunda) taşıyıcı olarak genelde OSB 
(Oriented Strand Board – Yönlendirilmiş Yonga Levha) plaka, Fibercement, Magnezyum Oksit Levha (MgO), 
Plywood, Kontrplak ve ortasında da EPS’den (Expanded Polystyren Foam – Genleştirilmiş Polistiren Köpük) yani 
strafordan (köpükten) ya da taşyününden oluşan, yük taşıyıcı özelliklere sahip, iç-dış duvar, çatı ve döşeme 
elemanı olarak, mevcut yapıların dış duvar ve çatı yalıtımlarında ya da çatı kapatma paneli olarak yapısal sistem 
çözümlerinde, konut inşaatlarında, ön üretimli (prefabrik) konut ve yaşam yapılarında ayrıca bağ evlerinde, bahçe 
evlerinde, vb. her türlü yapı ve konut üretiminde kullanılan yüksek performanslı bir 

SANDVİÇ  PANEL I EV I HAZIR DUVAR I PREFABRİK YAPI 
sistemidir. 
YapıPAN SIP Panellerin kabuğundaki plakalar yapısal taşıyıcılık görevini, çekirdeğindeki EPS ya da Taşyünü ise ısı 
yalıtımı ve yük aktarımı görevini görürler.

İç ve dış yüzeylerindeki (kabuğundaki) plakalar ve EPS (Strafor-Köpük), çok güçlü Euro-poliüretan yapıştırıcılar 
yardımı ile ve yüksek basınç altında özel yöntemlerle birleştirilir.  YapıPAN SIP Paneller konutlarda ve 
diğer yapılarda hem duvar, hem döşeme ve hem de çatı paneli olarak kullanılmaktadır. Bu şekilde 
yapıya monoblok sistem özelliği kazandırılmakta ve deprem koşullarında önemli bir avantaj sağlanmaktadır. SIP 
panellerin yapısal davranışları onların bir "NPI" çelik profil gibi davranmalarına olanak vermektedir. İç ve dış 

yüzeyleri arasındaki yalıtım çekirdeği, panellerin birlikte çalışmasını ve kopmaya karşı dayanım 
göstermesini sağlarken, yüzeylerdeki paneller ise basınç ve gerilme kuvvetlerine karşı dayanım göstermektedir. 

YapıPAN SIP Panellerde, müşterilerin isteği ya da projenin özelliklerine göre OSB plaka yerine Fibecement Plaka, MgO plaka (Magnezyum Oksit Levha), betopan, alçıpan, 
greenboard gibi çok geniş yelpazede malzemeler de kullanılabilir. Bu plakaların her birinin kendine özgü teknik özellikleri bulunmaktadır. Bu yüzden, projelerinizin 
gereksinimlerine göre size özel sistem önermekten memnuniyet duyarız.

SIP Panel KULLANIM TARİHÇESİ ve GÜNÜMÜZDEKİ KULLANIM ALANI 

SIP Panellerin ilk bulunuşu 1930'lu yıllara dayansa da ilk kez konutlarda kullanımı ABD'de 1952 yılında 
olmuştur. Bugüne kadar ABD, Kanada, Rusya, Almanya, Finlandiya, Ukrayna, Norveç vb. kuzey ülkelerinde 
yüzbinlerce ev SIP Panelden yapılmış ve yapılmaya da her geçen gün artan hızda devam edilmektedir. SIP Panel 
teknolojisi, bütün dünyaya Amerika, Finlandiya ve Kanada gibi ekolojik konulara duyarlı ülkelerden 
aktarıldığı göz önünde tutulmalıdır. 60 yıl içerisinde söz konusu teknoloji en ince ayrıntıları ile işlenmiş, 
denenmiş, binlerce akademik çalışmaya konu olmuş, yüzlerce doğal afet atlatmış ve hakkında çeşitli kanunlar 
çıkarılmış, dernekler kurulmuştur. Kısacası, SIP Panel teknolojisi kuzey ve batı ülkelerinin yıllardır kullandığı 
yüksek güvenli ve ısı verimliliği çok yüksek bir teknolojidir. Bazı ülkelerde "Kanada Tipi Evler" olarakta 
bilinmektedir.

YapıPAN SIP PANELİN SİZE SUNDUĞU ÖZELLİKLER 

Günümüzde hiçbir teknoloji SIP Panel teknolojisinin sunmuş olduğu; 

- Ekolojik, 
- Sağlam, 
- Sağlığa Zararsız, 
- Yüksek Isı Verimliliği, 
- Ucuzluk, 
- Dayanıklılık, 
- Yangına Karşı Dayanım, 
- Hızlı Kurulan, Kurulumda Zamandan Kazandıran  
- Müşteri Dostu, 
- Usta Dostu, 
- Doğa Dostu 
- Cebinizin Dostu 
- Esneklik, 
- Depreme Dayanıklılık, 
- Rüzgara Dayanıklılık, 
- Tasarımda Boyutsal Özgürlük  

gibi bütün özellikleri bir arada sunamamaktadır. 

İşte bu yüzden SIP Paneller, PANEL/EV/DUVAR/YAPI teknolojisinde bir devrim yaratmış ve 
bugüne kadar yüzbinlerce insanın seçimi olmuştur. Isı ve enerji maliyetlerinin arttığı 
günümüzde ise güven ve huzurla kullanılabilecek olan tek taşıyıcı yapı teknolojisidir.

 Yapıpan SIP NEDİR?



 NEDEN Yapıpan SIP ?
Çünkü En Ucuz  PREFABRİK YAPI  Sistemidir! 

İlk yatırım maliyeti düşüktür ve yapınızın kullanım 
ömrü boyunca bakım ve işletme giderleri çok azdır. 
YapıPAN SIP Panel, seri üretim hazır panel olduğu için; 
geleneksel tuğla ya da briket duvarlı betonarme 
yapılara, ısıtma ve soğutma giderleri çok yüksek olan 
çelik yığını prefabrik evlere, ahşap evlere ve eski nesil 
prefabrik evlere göre daha ucuzdur.

Çünkü Isı Verimliliği En Yüksek, Isınma 
Gideri En Düşük YAPI Sistemidir! 

10 cm. YapıPAN SIP Panel 
50 cm. Gazbeton Duvar 
120 cm. Tuğla Duvar 
500 cm. Beton Duvar 

ısı verimlilikleri açısından eşdeğer özelliklere sahiptir. 
Bu özelliği sayesinde YapıPAN SIP Paneller size 
günümüz piyasasındaki hiçbir duvar malzemesinin 
sağlayamayacağı mükemmellikte bir ısı yalıtımı 
sağlar.

Ç ü n k ü Ya l n ı z c a I s ı t m a / S o ğ u t m a 
Faturalarından Bile 10 Yılda Kendi Maliyetini 
Geri Kazanabilir! 

YapıPAN SIP Panel sayesinde evinizi ısıtmanın maliyeti 
çok ucuzdur. Ortalama 100 m2’lik YapıPAN SIP Panel 
bir ev, yalnızca ısı kaybı değerleri açısından 
incelendiğinde kendi maliyetini 10 yılda geri 
kazanabilmektedir. 

Çünkü %90 Oranında Ön Üretimlidir, Kurulum 
İ ç i n G e r e k e n İ ş ç i l i k G i d e r i A z d ı r, 
Zahmetsizdir, Hızlı Kurulur! 

Dış duvar, ara bölme duvarları, çatı, döşeme gibi temel 
hariç yapınızın karkas sistemini oluşturan bütün 
elemanlar %90 oranında ön üretimli olarak kurulacağı 
yere gelmektedir.

Çünkü YapıPAN SIP Paneller Hafiftir ve Her 
Türlü Temel Sistemine Kurulabilir, Temelde 
Kalın Kesitlere Gerek Yoktur! 

YapıPAN SIP Paneller, 19 kg./m2 ağırlıkları ile 
(YapıPAN SIP-EPS-OSB 174 mm.) günümüzün en hafif 
taşıyıcı sistemi sayılabilir.

Çünkü YapıPAN SIP Panel Depreme 
Dayanıklıdır! 

YapıPAN SIP Paneller deprem anında çok güvenli bir 
yapısal taşıyıcı malzemedir çünkü sağlam, esnek, 
dayanıklı, uzun ömürlü ve hafiftir. SIP Paneller NPI 
profiller gibi çalışarak deprem yüklerini kusursuz bir 
şekilde emmekte ve sahip olduğu yük taşıma 
kapasitesi ile de deprem yüklerini başarılı bir şekilde 
aktarmaktadır. Hafif olduğu için deprem anında kendi 
ağırlığı ile tehlike oluşturmaz.

Çünkü YapıPAN SIP Panel Yangında Hayat 
Kurtarır. Yangın Anında Çelik Yapılar Gibi 
Aniden Çökmez! 

SIP Panel yapılar yangına 30-90 dakika dayanabilecek 
şekilde tasarlanıp üretilirler. Ancak çıplak çelik yapı, 
çeliğin genleşme katsayısının yüksekliği nedeniyle 
sıradan bir yangına bile yalnızca 15 dakika 
dayanabilmekte, yapı, çökme uyarısı bile veremeden 
anında çökebilmektedir. 

Çünkü İmalattan ÖNCE ya da SONRA Herhangi 
B i r P R O J E L E N D İ R M E H ATA S I İ l e 
Karşılaşmazsınız! 

YapıPAN SIP Paneller fabrikada seri olarak üretildiği 
için düşlerinizdeki evinizin kurulumu ve size teslimi 
tam da tasarladığınız gibi yapılır.Tasarlanan, üretilen 
ve kurulan ürün birbirinin aynısıdır.  

Çünkü İmalattan ÖNCE ya da SONRA Herhangi 
Bir ÜRETİM HATASI İle Karşılaşmazsınız, 
Paranız Çarçur Olmaz! 

YapıPAN SIP Paneller fabrika koşullarında, milimetrik 
ve seri olarak üretilmektedir. Bütün üretimlerimiz USA 
SIPA standartlarına göre üretilmektedir. Kullandığımız 
OSB plakalar dünyanın en kaliteli üreticilerinin 
mallarıdır. YapıPAN SIP Panellerinin çekirdeğinde  
kullandığımız EPS ise kendi üretimimiz olan YapıPOR 
marka olup, 16 kg./m3 değişmez yoğunluğa sahiptir.

Çünkü Herhangi Bir KURULUM HATASI İle 
Karşılaşmazsınız! 

Tasarlanan bütün elemanlar tam anlamı ile ön üretim 
teknolojisine uygun olarak üretilmektedir. Seri üretim 
hata oranını azaltır, panellerin düzgün biçimi 
kurulumdaki hata oranlarını azaltır, üzerine gelecek 
olan malzemelerin fire oranını azaltır, usta hatasını 
azaltır.

Çünkü İmalattan ÖNCE ya da SONRA Herhangi 
Bir USTA HATASI İle Karşılaşmazsınız! 

Kurulum sırasındaki ya da sonrasındaki elektrik işleri, 
tesisat işleri, çatı işleri, tavan ve yer kaplama işleri ve 
diğer ince işler için mükemmel bir yüzey sağlar. Usta 
istese de geometrik ve teknik hatalar yapamaz çünkü 
bütün ölçüler tam planlandığı gibidir ve ustaların 
işlerini hızlı yapması açısından büyük kolaylık ve 
üstünlük sağlamaktadır.

Çünkü YapıPAN SIP Paneller Size YER 
Kazandırır, Yapınızın Kullanım Alanını 
Artırarak Geniş Alanlar Sunar! 
 
YapıPAN en düşük kesitlerde en yüksek ısı verimini 
almanızı sağlar. Genelde 10 cm. – 17 cm.arasında 
değişen dış duvar kalınlıkları diğer geleneksel yapı 
malzemelerine göre en az 2 kat incedir. Bu da 400 
cm.X500 cm. ortalama bir oda için yaklaşık 2 m2 yer 
kazanımı anlamına gelmektedir ki; bu da ortalama 100 
m2’lik bir konut için yaklaşık 10 m2 kullanım alanı 
demektir.



 NEDEN Yapıpan SIP ?
Çünkü YapıPAN SIP Paneller Size ZAMAN 
Kazandırır, Yapınızın Kurulum Süresini Azaltır! 

Panellerin kurulum yerine ulaşmasından sonra 
eğitimli kurulum ekibimiz genelde 2-5 gün içerisinde 
(yapınızın büyüklüğüne göre değişebilir) kurulumu 
tamamlar. Gövde kurulumu bittikten sonra diğer 
işlerde genelde 10-15 gün içerisinde tamamlanarak 
müşteriye teslim edilir. Böylece büyüklüğüne göre 
yapınız, hava koşullarına bile aldırmadan yaklaşık 1 
ayda oturulacak duruma getirilmektedir.

Çünkü YapıPAN SIP Paneller Güçlü, Sağlam ve 
Esnektir! 

SIP Paneller yatay şekilde 2.000 kg.’lık bir yükü çok 
rahat bir şekilde taşımaktadır.   

BİR METAL KADAR SAĞLAM, METALDEN DAHA 
ESNEK!

Çünkü YapıPAN SIP Paneller Çok Dayanıklıdır! 

SIP Paneller NPI çelik profil gibi davranırlar. Böylece 
kendilerini oluşturan bileşenlerden bile birkaç kat 
g ü ç l ü y e n i b i r m a l z e m e y i ve t e k n o l o j i y i 
sunmaktadırlar. 

SADE ve GÜÇLÜ! SADELİĞİN GÜCÜ! 

Çünkü YapıPAN SIP Panel Evinizin İçindeki 
Havanın Kalitesini Korur! 

YapıPAN SIP Panel yapılar, sizin izin vermediğiniz 
noktalardan (pencere ve kapı gibi açıklıklar açılmadığı 
sürece) asla yapınızın içine hava geçirmezler ve bu da 
yapınızın içindeki kaliteli, ısınmış ya da soğumuş 
havayı korumaya yardımcı olur. Yapınızın içerisinde 
denetim altında tuttuğunuz hava her zaman daha 
kalitelidir ve daha yüksek konfor sunar.

Çünkü SIP Panellerin Kalitelerini Test Etmek 
Çok Kolaydır! 

SIP Panellerde hata oranı en aza indirilmiş 
durumdadır. SIP Panellerin yangın testi, dayanım testi, 
birleşim testi, su geçirgenlik testi, ısı geçirgenlik testi 
gibi birçok önemli testi elinize aldığınız küçük bir 
kesitten bile deneyebilirsiniz. 

Çünkü SIP Panelle Kurulmuş Yapılara Daha 
Sonradan Ekleme Yapmak Kolaydır! 

SIP Panel teknolojisi, size 10 yıl sonra bile mevcut 
yapınıza (ister SIP Panel ister geleneksel yapılardan) 
yatayda ya da düşeyde/yanına ya da üstüne ekleme 
olanağı sunmaktadır. Bu teknoloji size başka hiçbir 
sistemin sunamayacağı eşsiz üstünlükler kazandırır. 

Çünkü YapıPAN SIP Panel Eviniz Her 
Mevsimde Kurulabilir! 

SIP panellerde , betonarme gibi hava koşullarına göre 
değişen herhangi bir kimyasal tepkime (reaksiyon) 
olmadığından dolayı hava sıcaklığı ya da soğukluğu 
kurulumu olumsuz anlamda etkilemez. Çünkü 
kurulum sırasında yapılacak olan bütün işlemler 
mekaniktir ve el aletleri gerektirir. YapıPAN SIP Panel 
yapınızı soğuk ya da havalarda da kurabilirsiniz. 
Böylece aniden çıkan ihtiyaçlarınızı yüksek oranda 
karşılarlar.

Çünkü YapıPAN SIP Panel Evinizi Kurduktan 
Sonra İnşaat Atığı Yok Denecek Kadar Azdır! 

YapıPAN SIP Panelin karkasında beton, demir, 
çimento, tuğla, briket vb. gibi inşaatlarda en çok atılan 
malzemeler kullanılmadığı için kurulum sonunda 
inşaat atığı yok denecek kadar azdır. Bu da hem 
cebinizi, hem doğayı, hem zamanınızı, hem işçiliği 
korur.  

Çünkü YapıPAN SIP Panel Sağlığa Zararsızdır! 

YapıPAN SIP Paneller karşılaşabileceğiniz en çevreci 
ve sağlık dostu yapı malzemesidir. OSB plakaların 
%96’sı ağaç yongasından oluşmaktadır. Yalnızca %4’lük 
bir kısmı kimyasal içerir. İçeriğinde bütanol yoktur. 
Mutfaklarımızda kullanılan MDF malzemeden bile 
daha az kimyasal içermektedir.YapıPOR EPS ise hacim 
olarak %98 hava içeren %2 ise polistirendir. EPS, 
günümüzde bebek eşyalarında bile güvenle kullanılan 
bir malzemedir.

Çünkü YapıPAN SIP Panel Doğaya Saygılıdır, 
Doğa Dostudur, Doğayı Korur! 

YapıPAN SIP Paneller ve bu panellerden üretilen 
yapılar günümüz teknolojisinin üretebileceği en doğa 
dostu yapı malzemelerinden birisidir. SIP Panel 
teknolojisi, ısı verimliliği sayesinde fosil yakıtlar 
aracılığı ile doğaya salınan karbon miktarını azaltır, 
evinizin içerisindeki havayı daha iyi kontrol etmenizi 
sağlar, geleneksel inşaat yöntemleri sırasında oluşan 
doğaya zararlı atıkları azaltır,

Çünkü YapıPAN SIP Paneller Uzun Ömürlüdür! 
 
YapıPAN SIP Panel yapıların gerekli kaplama ya da 
boya işlemleri yapıldıktan sonra ömürleri diğer 
betonarme ve çelik yapılar ile hemen hemen aynı 
olacaktır. SIP Panellerin bu konudaki en yakın rakipleri 
betonarme ve çelik yapılardır. Sözü geçen bütün yapı 
çeşitleri gerekli bakımları yapıldığında uzun ömürlü 
olacaktır.  



Yapıpan SIP NASIL KURULUR?



Yapıpan SIP - ÜRÜN ÇEŞİTLERİ
1.a. YapıPAN SIP-EPS-OSB  
Dış : OSB Plaka (9-18 mm) 
Çekirdek : YapıPOR EPS 40 mm. - 450 mm. 
İç : OSB Plaka (9-18 mm)

1.b. YapıPAN SIP-EPS-FIB 
Dış : Fibercement Plaka (6-20 mm) 
Çekirdek : YapıPOR EPS 40 mm. - 450 mm. 
İç : Fibercement Plaka (6-20 mm)

1.c. YapıPAN SIP-EPS-MgO 
Dış : Magnezyum Oksit Plaka (6-18 mm) 
Çekirdek : YapıPOR EPS 40 mm. - 450 mm. 
İç : Magnezyum Oksit Plaka

1 - YapıPAN SIP-EPS ÇEKİRDEK TÜRLERİ

2 - YapıPAN SIP-NEO EPS ÇEKİRDEK TÜRLERİ
2.a. YapıPAN SIP-NEO EPS-OSB  
Dış : OSB Plaka (9-18 mm) 
Çekirdek : YapıPOR NEOEPS 40 mm.-450 mm. 
İç : OSB Plaka (9-18 mm)

2.b. YapıPAN SIP-NEO EPS-FIB 
Dış : Fibercement Plaka (6-20 mm) 
Çekirdek : YapıPOR NEOEPS 40 mm.-450 mm. 
İç : Fibercement Plaka (6-20 mm)

2.c. YapıPAN SIP-NEO EPS-MgO 
Dış : Magnezyum Oksit Plaka (6-18 mm) 
Çekirdek : YapıPOR NEOEPS 40 mm.-450 mm. 
İç : Magnezyum Oksit Plaka (6-18 mm)

3.a. YapıPAN SIP-TAŞYÜNÜ-OSB  
Dış : OSB Plaka (9-18 mm) 
Çekirdek : Taşyünü 40 mm. - 100 mm 
İç : OSB Plaka (9-18 mm)

3.b. YapıPAN SIP-TAŞYÜNÜ-FIB 
Dış : Fibercement Plaka (6-20 mm) 
Çekirdek : Taşyünü 40 mm. - 100 mm. 
İç : Fibercement Plaka (6-20 mm)

3.c. YapıPAN SIP-TAŞYÜNÜ-MgO 
Dış : Magnezyum Oksit Plaka (6-18 mm) 
Çekirdek : Taşyünü 40 mm. - 100 mm. 
İç : Magnezyum Oksit Plaka (6-18 mm)

3 - YapıPAN SIP-TAŞYÜNÜ ÇEKİRDEK TÜRLERİ

4.a. YapıPAN SIP-HD-DÜZ (Alçıpan Kabuklu 
SIP Panel Hazır Duvar) 

Dış: Düz ya da Flex Alçıpan  (9,5-12,5-15 mm) 
Çekirdek: YapıPOR EPS 40 mm. - 450 mm. 
İ ç : D ü z y a d a F l e x A l ç ı p a n 
Levha  (9,5-12,5-15 mm)

4.b. YapıPAN SIP-HD-FR  (Yangına 
Dayanımı Yüksek ve Cam Elyaf Katkılı SIP 
Panel Hazır Duvar) 
D ı ş : D ü z y a d a F l e x A l ç ı p a n 
Levha  (9,5-12,5-15 mm) 
Çekirdek: YapıPOR EPS 40 mm. - 450 mm. 
kalınlık ve 10 kg./m3 - 50 kg./m3 yoğunlukta 
İ ç : D ü z y a d a F l e x A l ç ı p a n 

4.c. YapıPAN SIP-HD-WR (Suya Dayanımı 
Yüksek ve Cam Elyaf Katkılı SIP Panel 
Hazır Duvar) 
Dış: Suya Dayanıklı (WR), Küfe ve Neme 
Dayanıklı (MWR), Küfe Neme ve Yangına 
Dayanıklı (MWFR) Alçıpan (9,5-12,5-15 mm) 
Çekirdek: YapıPOR EPS 40 mm. - 450 mm. 
kalınlık ve 10 kg./m3 - 50 kg./m3 yoğunlukta 

4.d. YapıPAN SIP-HD-BO (Boardex Kabuklu 
SIP Panel Hazır Duvar) 
Dış: Boardex (12,5-15 mm.) 
Çekirdek: YapıPOR EPS 40 mm. - 450 mm.  
İç: Boardex (12,5-15 mm.)

4 - YapıPAN SIP-HAZIR DUVAR ÜRÜNLERİ



Yapıpan SIP - KARŞILAŞTIRMA

Yapıpan SIP - BOYUTLAR



YAPITÜRK TEKNİK Gaziler Mahallesi 246 Sokak No:4/A SIP Panel : info@yapipansip.com YAPITURK TECHNICAL 	
İNŞAAT MÜHENDİSLİK	 Küçük Esnaf Sanayi Sitesi KEPEZ/ANTALYA	 İnşaat : ozturk@yapiturk.co	 	 CONSTRUCTION ENGINEERING  
YAPI MALZEMELERİ LTD. +90532 393 16 95 +90 242 464 10 02 YapıPOR EPS-Strafor : info@yapipor.com MATERIAL Co. LTD.

ADRES  : Gaziler Mahallesi 246. Sokak No:4/A Küçük Esnaf Sanayi Sitesi Kepez/ANTALYA 

Web  : www.yapipansip.com info@yapipansip.com 

Telefon  : +90 242 464 10 02 +90 532 393 16 95

Yeni Nesil 
Sandviç Panel I Ev I Hazır Duvar I Prefabrik Yapı 

Sistemleri

www.yapipansip.com


