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013’ü bitirip 2014’e başlayacağımız bu günlerde değerli sektörümüzün sayın aile bireylerinin yeni
yılını kutlar, sağlık ve huzur içinde geçireceğiniz bol kazançlı yeni bir yıl dilerim.
Değerli sektör temsilcileri, 2014 başlarken bizi yakından ilgilendiren konular
üzerine yoğunlaşacağımızı söylemiştik. Bunlar; Yeni yangın yönetmeliği,
KDS denetim sistemi, EUMEPS’e proje
sunumu, ÇEVKAK kapsam genişletmesi
ve cirosunun artırılması, GEOFOAM
çalışmalarına hız verilmesi ve fabrikalarımızın sigorta problemlerinin ele
alınması idi, yönetim olarak bu konuların üzerinde çalıştığımızı ve çaba sarf
ettiğimizi belirtirim.
ANCAK; EY DEĞERLİ SEKTÖR TEMSİLCİLERİ BU KONULAR SADECE EPSDER YONETİMİNİN MÜCADELESİ İLE
YETERLİ OLMUYOR, ÜYEMİZ OLSUN

OLMASIN TÜM SEKTÖRÜMÜZÜN DESTEK VERMESİ, TEMSİL GÜCÜMÜZÜN
ARTMASI ve HERKESİN ÇABA GÖSTERMESİ İLE MÜMKÜN.
YENİ YANGIN YÖNETMELİĞİ
Yeni yangın yönetmeliğinin getireceği
ve götürecekleri açısından birlik ve beraberlik içinde olmamız ortak faydalarımız
ve savunma mekanizmamızın gelişkinliği için önemlidir. 2013’de yeni yangın
yönetmeliği ile ilgili defalarca Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimlerinde
görüşmelerimiz ve yazılı başvurularımız
oldu. Pek yakında çıkacağını düşündüğüm yeni yangın yönetmeliği için biz
EPSDER yönetimi olarak tüm mücadelemizi verdik. Sektörümüz adına olumlu
olabilecek görüşlerimizi paylaştık ama
bilhassa her seferinde söylediğim gibi
üretim yaptığımız bölgelerde ilgili kamu
ve belediye birimlerinde, hiçbir dernek
üyemiz veya üyemiz olmayan firma ilişki

kurmadı. Lobi faaliyetinde bulunmadı, kendimiz adına, sektörümüz adına çevremizi
kullanmadı, umarım bu pasif duruş bu
konuda haksız bir biçimde sektörümüzün
aleyhine olmaz…
KALİTE DENETİM SİSTEMİ
İkinci önemli konu ise, kaliteli ürünü
teşvik ve özelikle rakip sektörlerin her türlü
karalama ve lobi çalışmalarına karşı sektörümüzü daha kuvvetli yapmak için 2012
sonunda başlattığımız değerlerin [HIZMET STANDARTLARI TAAHHÜTNAMESİ
VE KALİTE DENETIM SİSTEMİ (KDS)]
önemidir. Haksız rekabeti önlemeye ve
sanayimizi daha kaliteli üretime teşvik
için yapılan bu çalışmaları, derneğe üye
olan, olmayan tüm sanayicilerimizin anlaması gerekir. Her şey değişirken kaliteye
yönelmemek bize zarar vermekten öteye
gitmez. KDS denetim sistemi için yıl içerisinde birçok bölgeden numuneler alındı,
deneyler yapıldı. Bu deneyler neticesinde
KDS kriterlerini sağlayan ve sağlamayan
firmalarımıza belgelendirmeler ve uyarılar yapıldı. Bu aşamada artık yeni yılda
kendini düzeltmeyen firmaları ilgili resmi
kurumlara havale etmek kalıyor. KDS çerçevesinde yeni yılda da numune toplanacak ve deneyler devam edecektir.

EUMEPS
EUMEPS’e proje için başvurumuzu
yaptık ancak kabul görmedi. Ama en
azından bir başlangıç yapıldı. Buraya
proje sunmakta bir aşamadır, önümüzdeki dönemde, proje seçimi, hazırlığı ve
kabul sürecinde bilhassa EUMEPS üyesi
firmalardan daha fazla bilgi akışı ve destek
bekliyoruz. EUMEPS’e üye diğer ülkeler bu
projelerden büyük destek alırken bizlerin
bunu sadece izlememesi gerekiyor. İnşallah yeni yılda en az bir projemizin geçeceği kanısındayım. Özellikle EUMEPS’de

bizi başarıyla temsil eden Yönetim Kurulu
üyemiz Sn. Mehmet PARLAK Bey’e huzurlarınızda teşekkürlerimi sunar, üyemiz
olsun, olmasın tüm Avrupa kökenli şirketlerde çalışan sektör mensuplarımızın, ülke
faydalarımız doğrultusunda derneğimize
destek olmalarını rica ederim.
ÇEVKAK
ÇEVKAK kapsam genişletmesi ile ilgili
CE Uygunluk Değerlendirme Programı’nın
TÜRKAK ayağı bitmiş durumdadır. ÇEVKAK tüm denetimlerden başarılı bir şekilde
sınavı geçmiştir. Sadece TÜRKAK’tan alacağımız Akreditasyon Sertifikası’nın Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilerek başvurumuzun AB Komisyonu’na iletilmesi
kalıyor. Yılsonunda o da bitecektir inşallah.

yapma şansına çok yaklaştı ve konu büyük
bir fırsat olarak sektörümüz adına ortaya
çıktı. Ama gerek mevcut bütçe imkânları
ve gerekse istenen acil maddi desteklerin EPSDER üyelerinden alınamaması
aslında çok büyük olmayan maddi kaynağın yaratılamamasına sebep oldu. Tabii
ki Karayolları’nın bizi bekleyecek vakti
olmaması sebebi ile de yol dolgusu yine
klasik inşaat metotları ile yapıldı. Bu fırsatın kaçırılması benim 2013 yılı için en çok
üzüldüğüm konu olmuştur.
Ancak konu kapanmış değildir, Karayolları pozuna girme başarısı için çalışılacak
ve bu proje yeni yılda Ar-Ge projesi olarak
devam edecektir. Bu sefer önceden maddi
olarak hazır olmak adına da konu 2014
yılı başında yapılacak olağan mali genel
kurulda üyelerimizle konuşulacaktır.
Geofoam sürecinde hep yanımızda
olan ve ulusal karayolu teknik şartnamesini hazırlamaya başlayan değerli hocamız
Yrd. Doç. Dr. Tolga ÖZER’e de emeklerinden dolayı teşekkür ederim.
FABRIKALARIMIZIN SIGORTALANMASI
Fabrikalarımızın sigortalanması ile ilgili
olarak da çalışmalarımız devam etmekte
olup yeni bir sigorta firması ile çalışılmaktadır, konu ile ilgili bilgi almak isteyen firmaların derneğimiz ile temasa geçmesini
rica ederim.

ÇEVKAK’ın yaptığı kapsam genişletmeleri ve cari hesabının gittikçe düzelmeye
başlaması ise bir başka sevindirici haberdir. Özelikle Sn. hocamız Prof. Dr. İbrahim
UZUN’a ÇEVKAK’taki yoğun mesai ve teşviklerinden dolayı teşekkürlerimi borç bilir,
tüm ÇEVKAK personelini tebrik ederim.
Bu arada Sn. Uzun hocamıza EPSDER
yayını olarak basımı yapılacak ve kaynak
bir kitap olacağına inandığım “Yönetmelikler Işığında Isı Yalıtımı Uygulamaları”
konulu kitabı için ayrıca teşekkür ederim.
Kitaba destek veren tüm firmalarımıza da
şükranlarımı sunarım.
GEOFOAM KONUSUNA GELİNCE
Bildiğiniz üzere EPSDER tarihinde ilk
kez bu sene Samsun ilinde bir uygulama

2013’deki ana konular bunlar olmak
üzere pek çok konuda çalışma ve faaliyetimiz oldu. Sonuçta süreçler devam
etmekte, ben ve yönetim kurulu üyelerimiz
çalışmalarımıza devam etmekteyiz. Tüm
yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma ve
bu süreçlerin tümünde konuların içinde
olan dernek genel sekreterimiz Sn. Murat
KENET’e de gayret ve emeklerinden dolayı
teşekkür ederim.
2014 yılında Yeni Mali Genel Kurul’da
görüşmek dileğiyle, 2014’ün TÜRKİYE’mizde ve Sektörümüzde huzur, sağlık
ve bol kazançlı bir yıl olması dileğiyle
hepinizi en içten kalbi duygularımla
selamlarım.
Saygılarımla…
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Geniş Katılımlı EPS Sanayi
Toplantısı Düzenledik
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4-27 Ekim 2013’de düzenlenen 26.
Ankara Yapı Fuarı’na katılan derneğimiz, 26 Ekim 2013 günüde fuar alanındaki Congresium Exhibition Center’da Geniş
Katılımlı EPS Sanayi Toplantısı düzenlemiştir,
toplantıya 30 firmadan 43 kişi katılmıştır.
Toplantı başlangıcı ÇEVKAK Ar-Ge Danışmanı Prof. Dr. İbrahim Uzun 2013 Mart ayında
başlanan, EPS Mamul Üreticilerinin kaliteli ve
standartlara uygun ürün üretmeleri ve EPS
ısı yalıtım malzemesi kullanıcılarının haklarını
güvence altına almak üzere başlatılan Kalite
Denetim Sistemi (KDS) hakkında bilgi verdi,
EPS ürün kontrollerin devam ettiğini, kimi
firmaların 2. Uygunsuzlukları aldığı bilgisini
aktardı. 2. kez uygunsuzluğu tespit edilen
firmaların EPSDER Genel Sekreterliğine iletildiğini, 3. kez uygunsuzluğun belirlenmesi
durumunda ise konunun EPSDER Genel
Sekreterliği aracılığı ile EPSDER Haysiyet
Divanı’na iletileceğini ve onların değerlendirmesi ile gerekli görüldüğü taktirde EPSDER
Yönetim Kuruluna aktarılacağını söyledi.
Uzun, TS EN 14933 (İnşaat Mühendisliği Uygulamaları İçin Isıl Yalıtım ve Hafif
Ağırlıklı Dolgu Mamulleri - Fabrikasyonla
İmal Edilmiş Genleştirilmiş Polistiren (EPS)
- Özellikler) ile ilgili, 26 üretici firmanın CE
amaçlı Uygunluk Değerlendirme Faaliyeti ön
başvurusunda bulunduğunu ve akreditasyonun da başarı ile bittiğini, denetim raporunun
tamamlanarak yeni kapsamdaki TÜRKAK
akreditasyon sertifikasının çıkmasının beklendiğini söylemiştir. Akreditasyon sertifikası
yayınlandığında, Sertifika, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilerek bu yeni kapsamda

8 EPS haber • ARALIK 2013

da atanmamız için Avrupa Komisyonu’na
bildirim sürecimiz başlatılacağı bilgisini vermişlerdir. Atama bekleyen ve benzer süreçlerden geçen diğer Onaylanmış Kuruluşlar’ın
kendi kapsamlarındaki atamalarını bekledikleri gibi bizim de atamamızın tamamlanma
süreci için bakanlık yetkililerinin Aralık ayı
veya 2014 yılbaşını bulabileceği bilgisini
verdiklerini söylemişlerdir.
Toplantıda 2. olarak Howden Sigorta’dan
Genel Müdür Bahadır Dinler konuşmuş ve
EPS fabrikalarının sigortalanması hususunda
yabancı Reasürans Şirketleri ile temasta
olduklarını ve sigortalanma konusunda yardımcı olabileceklerini, firmaların kendileri ile
temasa geçmesini istemiştir. Konu Howden
Sigorta ile birlikte derneğimizce takip edilecek olup gelişmeler EPSDER üyeleri ile
paylaşılacaktır.
Öğleden önce son olarak İnovasya
Ajans’dan Yaratıcı Yönetmen Selçuk Kılıç

söz alarak danışman hocamız Prof. Dr. İbrahim Uzun’un EPSDER yayını olarak basılacak
kitabı “Yönetmelikler Işığında Isı Yalıtımı ve
Uygulamaları” hakkında bilgi vermiş, 1000
adet olarak basılacak kitap ile birlikte, seçilecek duvar bileşenleri ve bölgeye göre yaklaşık bir ısı yalıtım kalınlığı hesap programı içeren bir CD’nin de kitapla birlikte hazırlandığını
bu çalışma için EPSDER tarafından sponsor
firma desteği beklendiğini söylemiştir.
Birlikte yenilen öğle yemeğinden sonra
ise dernek yönetim kurulu başkanımız Ümit
Güneş söz alarak aktüel gündem konularımız olan Geofoam, KDS ve TSEN 14933
hakkında konuşma yapmış ve katılımcılardan gelen soruları yanıtlamıştır. Güneş
konuşmasında Geofoam ile ilgili teknik şartname hazırlığının devam ettiğini, Geofoam’ın
Ar-Ge projesi olarak 2014 yılında yapılmasının karayolları ile planlandığı bilgisini vermiş,
sektör için büyük potansiyeli olan bu konu
için bir bütçe oluşturulacağını ayrıca KDS
denetimlerinde süreç içerisinde kendisini
düzeltmeyen firmaların uygunsuzlarının Haysiyet Divanından geçip, EPSDER yönetim
kuruluna geldiği andan itibaren konunun
değerlendirileceği, yaptırımların konuşulacağını ve gerekirse Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na ilgili firmanın şikayet edilebileceğini söylemiştir. KDS çalışmalarının
sektörümüz için hayati önem taşımakta
olduğunu ve kalite kavramını korumaya
çalışacaklarını, haksız rekabetle mücadele
etmeyi EPSDER’in en önemli misyonlarından
biri olarak gördüklerini belirtmişlerdir.
Güneş, hem dernek üyesi olmayan
veya yeni üretime başlayan firmaların
temsilcileri ile tanıştığımız hem de karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğumuz bu
tür toplantıların bundan sonra da devam
edeceğini söyleyerek ve tüm EPS üreticisi
firmaları dernek çatısı altında toplanmaya
davet ederek bu geniş katılımlı EPS sektör
toplantısını sonlandırmış ve bir sonraki
sektör toplantısının dernek üyeleri ile birlikte 2014 yılı başında olağan mali genel
kurul olarak yapılacağı bilgisini vermiştir.

GÜNCEL

Ankara Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü
Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

2

0 Kasım 2013’de, Ankara’da, Ankara
Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü’nde,
Şube Müdürü Nafiz Ertuğrul başkanlığında yapılan toplantıda yetkili bölge memurlarına ÇEVKAK Ar-Ge Danışmanı Prof. Dr.
İbrahim Uzun, EPS’nin Genel Özellikleri, TS
825, Enerji Verimliliği, TS EN 14933 (İnşaat
Mühendisliği Uygulamaları İçin Isıl Yalıtım ve
Hafif Ağırlıklı Dolgu Mamulleri-Fabrikasyonla
İmal Edilmiş Genleştirilmiş Polistiren (EPS) –
Özellikler) ve TS EN 15037-4 (Ön Dökümlü
Beton Mamuller – Dişli Döşeme Sistemleri
– Genleştirilmiş Polistiren (EPS) BLOKLAR)
standartları ile ilgili bilgi vermiş ve ÇEVKAK’ın
onaylanmış kuruluş olarak, EPS üreticilerine
TS EN 1933 kapsamında CE belgelendirmesi yapmak için atama sürecinde olduğunu

söylemiştir. EPS’nin İnşaat Mühendisliğinde
Hafif Ağırlıklı Dolgu Malzemesi olarak kullanım alanında çeşitliliğine dikkat çeken Uzun,
yurtdışında karayollarından, kör kalıp uygulamalarına, döşeme sistemlerinden, tesisat
gizlenmesine ve temellerde sismik yükleri

azaltmaya kadar pek çok mühendislik uygulamasında kullanılabilen EPS’nin ülkemizde
de yeni kullanım alanlarının gittikçe anlaşılmakta olduğunu bunda da EPSDER’in çok
önemli bir görevi yerine getirmekte olduğunu
söyledi.

EPS Sanayi Derneği EPSDER 19. İzmir ve
26. Ankara Yapı Fuarlarına Katıldı
edildi, ziyaretçilere EPS, Isı Yalıtımı ve EPSDER hakkında bilgiler verildi, sektörel yayın
organımız EPS HABER ve EPS ile ilgili dokümantasyonlar dağıtıldı.

19. Yapı Fuarı - Turkeybuild İzmir 2013’yi
27.753 Kişi Ziyaret Etti
9. Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir’de
yapı sektörünün
bölge profesyonelleri bir
araya geldi; fuar 27.753
kişiyi ağırladı. 3 – 6
Ekim tarihleri arasında,
İzmir Uluslararası Fuar
Alanı’nda düzenlenen 19
yılın en büyük Yapı Buluşması’na sektörün
profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi; fuarda
yapı malzemesi sektörünün en yeni malzemeleri, teknoloji ve hizmetleri sergilendi.
EPSDER’in de her sene katıldığı İzmir Yapı
Fuarında, bölgesel EPS üreticileri ziyaret

1
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26. Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara 2013’yi
26.758 Kişi Ziyaret Etti
1988 yılından bu yana
düzenlenen ve bölgenin
en büyük ticaret platformlarından olan Yapı Fuarı
- Turkeybuild Ankara,
başkent merkezli olmak
üzere tüm bölgedeki firmaları, ilgili kamu kurum
ve kuruluşlarını, yatırım-

cılarını sektör profesyonelleriyle bir araya
getirdi. Bölgesinin en büyük fuarı olma özelliğini 26 senedir koruyan ve yapı sektörünü
ortak bir platformda bir araya getiren Yapı
Fuarı - Turkeybuild Ankara bu yıl, yeni mekanı
Congresium, ATO Kongre ve Sergi Sarayı’nın
12 bin metrekarelik sergi alanında, 200’den
fazla katılımcı firma ve binlerce ürün çeşidini
26.758 ziyaretçi ile buluşturdu.
24-27 Ekim 2013’de yapılan Ankara
Yapı Fuarı esnasında EPSDER fuar faaliyeti dışında, fuarın 3. günü Congresium’un
toplantı salonlarından birinde EPS sektörünün tüm mensuplarının davetli olduğu
bir geniş katılımlı sektör toplantısı yaptı.
Toplantıya dernek üye firmaları, üye olmayı
düşünen firmalar, sigortacılar ve bazı kamu
mensupları katıldı.
Toplantı esnasında EPSDER piyasadaki
haksız rekabeti önlemeye yönelik Kalite
Denetim Sistemi hakkında katılımcılara bilgi
verdi, karşılıklı sektör problemleri ve çözümleri konuşuldu, ayrıca EPS fabrikalarının
sigortalanmasına yönelik uzman sigortacılardan bilgi alındı.

Mantolama ve Çatı Kaplamada İdeal EPS

Extir CM Galileo lo 5 AE
®

ISIL İLETKENLİK ARALIĞI
NEDEN EXTIR CM GALİLEO IO 5 AE
Bu ürün, mantolama ve çatı yalıtımı uygulamalarında
aynı ısı yalıtım performansına daha az malzeme ile
ulaşarak fiyat-performans oranı optimizasyonu sağlar.
Açık gri renkli Extir CM Galileo lo 5 AE ile üretilen
bloklar ve diğer ürünler, onun mükemmel ısıl iletken
özelliğini mekanik mukavemet ve üstün güneş ışığı
dayanıklılığı ile birleştirerek kaplama öncesinde
levhalarda deformasyonu ve hatta erimeyi önler.

AVANTAJLARI
• Optimum baskı mukavemeti
• Mükemmel lambda değeri (aynı kalınlıktaki diğer
levhalara göre)
• Üstün güneş ışığı dayanıklılığı
• Daha az malzemeyle daha üstün performans
sağlar.
• Üstün ısı yalıtım değeri düşük lambda
• Kolay üretim süreci
• Düşük enerji sarfiyatı ile istenilen yoğunluğa
kolay erişim (14-20 kg/m3)
• Minimum toz sorunu

4 SAAT GÜNEŞE MARUZ KALAN LEVHADAKİ
KALINLIK AZALMASI
Güneş testi

Güneş ışığına maruz kaldığında sağda yer alan diğer ürüne göre solda
yer alan Galileo lo 5 AE üretilen levhaların neredeyse hiç zarar görmediği
ve bütünlüğünü koruduğu görülmektedir.

Palmers Uluslararası Ticaret ve Kimya Ltd. Şti.
Cemil Topuzlu Cad. No: 26 D: 2
Çiftehavuzlar-Kadıköy / İSTANBUL
Tel : 0216 449 95 17
Faks : 0216 338 61 92
www.palmerschemical.com
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan

Mantolamaya Yeni Bir Teşvik Geliyor

C

evre ve Şehircilik Bakanlığı, enerji
verimliliğini artırmak bunu yaparken
de enerjide dışa bağımlılığımızı ve
harcamalarımızı azaltmak için mantolamaya
yeni bir teşvik getiriyor. Mantolama işlemi için
vatandaşlardan ruhsat ücreti talep edilmesinin önüne geçebilmek amacıyla belediyelere
genelge gönderilecek.
Türkiye enerji ithal eden bir ülke konumunda olduğundan parasını enerji alımı için
başka ülkelere ödüyor ve bu ülke ekonomisini büyük ölçüde olumsuz olarak etkiliyor.
Bu rakamların aşağı çekilmesinde en büyük
faktörlerden birisi ise kuşkusuz ısı yalıtımı
yapılarak daha az enerji harcanması.
Gündemdeki bu yeni teşvik ile belediyeler binasına mantolama yaptıracak
kişilerden tadilat ruhsatı için ücret talep
etmeyecek, uygulama sayesinde, bina
yöneticisi, belediyeye giderek ücret ödemeden denetim firmasına projesini inceletip, ısıtma ve soğutma giderini yıllık yaklaşık yüzde 50 oranında azaltan yalıtım
işlemini başlatabilecek.
Bakanlık, mantolama işlemi için vatandaşlardan ruhsat ücreti talep edilmesinin önüne
geçebilmek amacıyla belediyelere genelge
gönderecek. Mantolama yaptırmak istenildiğinde, yalıtım firmasınca hazırlanan proje
belediye tarafından incelenecek ve bu işlem
için herhangi bir ücret istenmeyecek.
En ucuz enerji kaynağının tasarruf edilen
enerji olduğu ve özellikle AB müktesebatı
gereği, idarenin konu ile ilgili çalışmaları sonucunda 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Yasası ve
ilgili Yönetmelikleri yürürlüğe girmiştir. Özellikle binalarda “Enerji Performansı Yönetmeliği” sayesinde artık binalar, ölçülebilir ve izlenebilir bir özellik kazanmaktadır. Konfordan
taviz vermeden en az enerji tüketen veya
ihtiyacı olan enerjiyi kendisi üreten binalar
değerli olmakta , sahiplerine veya sakinlerine
rahat ekonomik yaşam sunmaktadırlar.
Yönetmelikte bahsedilen, Enerji Kimlik
Belgesi (EKB) sayesinde binaların enerji tüketim seviyelerinin yetkili kurumlar tarafından
tescil olmaları bir takım avantajlar getirecektir.
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Üst sınıf bir seviyede olan bina, başta enerji
tasarrufu ile kullanıcılara ekonomik olacaktır.
Diğer taraftan devletin, çevreye ve ekonomiye en az zarar veren bina ile çok zarar
veren bina arasındaki farkı görmesi ve bir
takım desteklerle ekonomik ve çevreci binaları teşvik etmesi, uygulamanın ivmelenmesi
ve hakkaniyetin sağlanması da haklı olarak
beklenmekteydi. Bu teşvikte buna bir örnek
teşkil etmektedir.
Binaların ısıtma, soğutma ve aydınlatma
maliyetleri ile ısı yalıtımı durumlarını gösteren
enerji kimlik belgesi yeni binalar için zorunlu
hale geldi. Buna göre artık enerji belgesi
olmayan bina ve daireler alınıp satılamayacak, hatta kiraya da verilemeyecek. Oturulan
eski binalar için ise 2017 yılına kadar geçiş
süreci tanındı.
Bu tarihe kadar tüm bina ve daire sahiplerinin kimlik belgelerini hazır hale getirmesi
gerekiyor. 2017’den sonra eski-yeni tüm bina
ve daireler enerji kimlik belgesi olmadan alınıp satılamayacak, hatta kiraya da verilemeyecek.
Enerji Kimlik Belgesi alınırken de enerji
sınıfının üst seviyede olması için en büyük
etken mantolama yani ısı yalıtım sistemine
sahip binalar olduğu muhakkaktır. Bu tür

ödüle dayalı teşvikler ile de uzun vadeye
yönelik ülke ve şahıs menfaatlerimiz korunmaktadır. Türkiye, gelişmişlik göstergelerinden biri olan enerji kullanım açısından
ortalamanın çok altında olmasına karşılık,
kullandığı enerjiyi de ortalamanın 1,5 katı
israfla kullanmaktadır.
Türkiye’de harcanan enerjinin, yaklaşık
olarak %35‘i Binalarda (Isıtma-SoğutmaAydınlanma), %20 Ulaşımda, %40 Sanayide,
%5 Diğer kullanılmaktadır.
Ülkemizde Enerji Tasarruf Potansiyeli
binalarda %30, sanayide %20, ulaşımda ise
yaklaşık %15 seviyesindedir ve yapılabilecek
en büyük tasarruf oranı binalardadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ısı, su
ve ses yalıtımı tadilatlarında vatandaşlara
harç, vergi ve bedel ücretleri konusunda
muafiyet getirecek.
Bu teşvik gibi; enerji tasarruf kabiliyeti
yüksek binalarda; emlak vergisinde indirim, doğalgaz ve elektrik gibi temel enerji
fiyatlarında indirim, enerji tasarruf kabiliyeti düşük binalarda ise bu açığı kapatacak oranda vergi ve enerji fiyatlarında
yüksek fiyat v.s. şeklinde yaptırımlar ısı
yalıtımı yaptırımında etkili ve teşvik edici
olacak buda enerjide dışa bağımlılığımızı
ve enerji savurganlığımızı azaltacaktır.
Isı yalıtımı ile kışın yakıt kullanımının büyük
oranda azaldığının, yazın ise klimaların çok
daha az kullanımı ile az elektrik sarfiyatı ve
bunlarla birlikte konforlu yaşam standartının
gerek kışın gerekse yazın arttığının anlaşılması, enerji verimliliği, temiz çevrenin önemi,
çıkan yasa ve yönetmelikler, ısı yalıtımı yaptırımının sürekli bir artış göstermesine neden
olmaktadır.
Bugün artık ev satın alırken binada mantolama olup olmadığını soran, bunun bilincinde
olan bir tüketiciye sahibiz. Enerji Kimlik Belgesi alınmasının 2017 sonuna kadar zorunlu
olmasıyla ev sahipleri konutlarını satarken
ve kiralarken bu belgeye ihtiyaç duyacaklar,
bu ihtiyaç evin değeri, sahip olacağı enerji
sınıfı ile de doğru orantılı olarak artacak veya
azalacaktır.
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“Türkiye’de Acil Olarak Ulusal
Bina Yönetmeliği’ne İhtiyaç Var”
Yetişener: “2023 yılı inşaat malzemeleri
ihracat hedefimiz 100 milyar dolardır.”
2012 yılında 21,2 milyar dolar ile Türkiye’nin
ihracat lideri olan inşaat malzemesi sektörünün
dünya ihracat sıralamasında 5’inciliğe yükselerek, kalitesini ve kapasitesini kanıtladığını
vurgulayan Dündar Yetişener, bu ihracatın
yüzde 75’inin Türkiye İMSAD üyeleri tarafından
gerçekleştirildiğine dikkati çekti. Yetişener, Türkiye İMSAD’ın 2023 yılı hedefini şöyle açıkladı:
“İnşaat malzemeleri ihracatında 100 milyar
dolara ulaşmak.”

T

ürk inşaat sektörünün geleceğinin ‘sürdürülebilir sistemler’ üzerinde yükseleceğini söyleyen Türkiye İMSAD Başkanı
Dündar Yetişener, sektördeki mevzuat kargaşasının giderilmesi güvenli, sürdürülebilir
ve çağdaş yapıların yapılabilmesi için Yapı
Yasası’nın son şekline getirilerek yasalaştırılmasına ihtiyaç olduğunu söyledi. Yetişener,
“Bununla birlikte, binanın tasarım ve yapımını
ilgilendiren tüm yönetmelikleri bünyesinde
toplayan Ulusal Bina Yönetmeliği hazırlanmalı, Bina Yönetmeliği Koordinasyon Kurulu
adı altında bir sivil platform oluşturulmalıdır.
Türkiye İMSAD, bu konuda görev almaya hazır
ve isteklidir” dedi.
Ülkemizin önde gelen 75 inşaat malzemesi
sanayi firması ve 29 sektörel derneğin çatı
kurumu olan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Uluslararası
İnşaatta Kalite Zirvesi’nin bu yıl beşincisini
düzenliyor. Türk İnşaat sektörünün önemli
unsurlarından biri olan Türkiye İMSAD, Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi ile sektörün
özel ve kamusal aktörlerini bir araya getirerek, inşaatta kalite anlayışını değerlendirmeyi,
sanayinin vizyonunu belirlemeyi ve geleceğin
uygulamalarını, sektörün farklı paydaşlarıyla
birlikte oluşturmayı hedefliyor. Sürdürülebilirliğe en iyi örneklerden biri olarak 2009 yılından bu yana Türkiye İMSAD tarafından her
yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası
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İnşaatta Kalite Zirvesi’nin bu yılki ana teması
Güvenli Yapı ve Kentsel Dönüşüm olacak.
Türk inşaat sektörünün geleceğine ışık tutması
amacıyla Türkiye İMSAD tarafından hazırlanan “Güvenli Yapılar Yol Haritası-1” raporunun
konusu “Sürdürülebilir, Güvenli, Çağdaş Yapılar ve Kentsel Dönüşüm” olacak. Rapor, zirve
kapsamında, katılımcılar ile paylaşılacak. 05
Aralık 2013 tarihinde İstanbul’da Four Seasons
Hotel Bosphorus’da düzenlenecek olan 5.
Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, sektöre yön
veren kamu kurumları, özel sektör temsilcileri,
sektör dernekleri, mimar, müteahhit, taahhüt
firmaları, finans kurumları ve akademisyenlerin
katılımıyla gerçekleşecek. “Güvenli Yapılar
Yol Haritası” raporunun içeriğiyle ilgili bilgi
paylaşımında bulunmak amacıyla düzenlenen
toplantıda bir konuşma yapan Türkiye İMSAD
Başkanı Dündar Yetişener, kurulduğu 1984
yılından bu yana Türkiye İMSAD’ın ülkede ve
sektöründe ‘sürdürülebilir büyüme’ amacına
ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Yetişener, “inşaat malzemesi sanayinin
önde gelen 75 firması ve alt sektörlerde her biri
kendi alanında örgütlü 29 dernek ile paydaş
kurumdan oluşan geniş üye yapısıyla Türkiye
İMSAD, ekonominin itici gücünü oluşturan bir
kurum olarak, inşaat sektöründe kuralların
oluşmasına ve uygulanmasına katkı sağlamayı
ve toplum bilincini geliştirmeyi sosyal görevi
olarak görmektedir” dedi.

İnşaat malzemelerinin stratejik sektör
konumu
Türkiye’nin stratejik öneme sahip bir sektörü
olan inşaat malzemeleri sektörünün hedeflerine ulaşabilmesinin ancak tüm tarafların işbirliğiyle oluşturulacak sistemli yapıya kavuşmasıyla mümkün olacağını vurgulayan Dündar
Yetişener, “Ekonomi tarihimizdeki en önemli
gayrimenkul hamlesi olan kentsel dönüşümün
başladığı tam da bu süreçte, önümüzde büyük
bir fırsat bulunmaktadır. Kamu, sivil toplum ve
tüm paydaşlar iyi bir işbirliği ortamı oluşturarak
bu hamleyi güvenli ve sürdürülebilir yapı için
fırsata çevirmeliyiz” şeklinde konuştu. Yetişener, sözlerine şöyle devam etti:
İlk şart, sürdürülebilir bir sistem oluşturmak
“Biz Türkiye İMSAD olarak elimizi taşın
altına koymak üzere yola çıktık. ’Güvenli Yapılar Yol Haritası-1’ raporu; ülkemizde olmasını
arzu ettiğimiz doğru, sürdürülebilir bir sistemin
oluşturulabilmesi, yapı kültürümüzün geliştirilmesi ve insanımızın hak ettiği güvenli yapılarda yaşayabilmesi yolundaki adımlarımızdan
biridir. Güvenli yapı zinciri, ‘tasarım, malzeme,
üretim, uygulama ve denetim’ aşamalarının
doğru olarak uygulanmasını, mevcut yasa,
yönetmelik ve standartlar içerisindeki eksikliklerin düzeltilmesini, mevcut olmayan yasa,
yönetmelik ve standartların tamamlanmasını
hedefler. Bu hedefleri gerçekleştirmek için
Türkiye İMSAD olarak tüm kesimleri sektörümüzü ve ülkemiz için birlikte çalışmaya davet
ediyor, raporumuzun geleceğe ışık tutmasını
diliyoruz.”

‘Güvenli Yapılar Yol Haritası-1’
Raporu’ndan Satırbaşları…
İnşaat malzemesi üretici firmaları, sektör
dernekleri, üniversiteler ve akademisyenlerden oluşan geniş çalışma grubu tarafından
multidisipliner yaklaşımla, Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi katılımcılarıyla paylaşılmak üzere hazırlanan ‘Güvenli Yapılar Yol
Haritası-1’ raporu, “güvenli sürdürülebilir ve
çağdaş bir yapıda yaşamak bütün vatandaşlarımızın hakkıdır ve bu hakka ulaşmaları sağlanmalıdır” temel görüşü üzerinde
şekilleniyor.
Standartlarda ve denetimlerde ciddi karmaşa var
Raporda, gerek yapı malzemeleri üretimi,
gerekse tasarım-yapım işlerinde standart,
yönetmelik ve teknik şartnamelere uygunluğun yanı sıra denetimde de ciddi bir karmaşa yaşandığı belirtiliyor. Kamu-özel tüm
yapım işlerinin, sigorta sistemini kapsayan
bir zincirde denetim sisteminin oluşturulması
gerektiği vurgulanıyor ve gelişmiş ülkelerdeki
denetimlerin de bu şekilde yapıldığı ifade
ediliyor.
Raporda, ülkemizde yapı işlerini düzenleyen Yapı Yasası’nın henüz uygulamada
olmadığı ve bu boşluğun 5543 sayılı İskan
Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Yasası gibi
yasalarla bir ölçüde doldurulmaya çalışıldığı
vurgulanıyor. Yönetmeliklerin dayandırılacağı
bir Yapı Yasası’nın henüz yürürlüğe girmemesi nedeniyle de her bir yönetmeliğin farklı
kuruluşlar ve birimlerce hazırlandığı, bunun
sonucunda da birbirleriyle ve standartlarla
aralarında çelişkiler veya boşluklar doğduğu
belirtiliyor.
Ulusal Bina Yönetmeliğine ihtiyaç var
Öte yandan ülkemizde standart geliştirme
çalışmalarının da yetersiz olduğu belirtiliyor
ve çözüm önerileri şöyle özetleniyor: “Mevzuat kargaşasının giderilmesi, güvenli, sürdürülebilir ve çağdaş yapıların yapılabilmesi
için sektör olarak Yapı Yasası’nın son şekline getirilerek yasalaştırılmasını bekliyoruz.
Ayrıca binanın tasarım ve yapımını ilgilendiren
tüm münferit yönetmelikleri bünyesinde toplayan Ulusal Bina Yönetmeliği’nin acil olarak
hazırlanmasına gereklilik var. Ulusal Bina
Yönetmeliği’nin hazırlanması ve süreklilik
içinde geliştirilebilmesi amacıyla da gelişmiş
ülkelerdeki gibi ilgili bakanlıklar, üniversiteler,
meslek kuruluşları, STK’ları ve odaların tem-

silcilerinden oluşan Bina Yönetmeliği Koordinasyon Kurulu adı altında sivil platformun
oluşturulmasını öneriyoruz. Türkiye İMSAD,
sivil platformun oluşturulması ve yürütülmesi
konusunda görev almaya hazır ve isteklidir.”
Her şeyi devletten beklemeyen bütüncül
bir denetim sistemi şart
Türkiye’de yapıların önemli bir kısmının
güvenli olmaması, diğer bir deyişle riskli
olma nedenlerinden birinin denetim sisteminin yeterli olmaması ve mevcut denetim
sisteminin de arzu edilen seviyede uygulanamamasından kaynaklandığı belirtiliyor. Bu
nedenle raporda, güvenli yapı zinciri denilen;
bir yapının tasarımında inşaatın tamamlanıp
hizmete girmesine kadar olan tüm süreçlerin, yeterlilik ve uygulama denetimlerinin
nasıl yapılması gerektiği açıklanmakta, her
şeyi devletten beklemeyen, sigorta ve finans
kuruluşlarını da içine alan müteselsil denetim
sisteminin kurulması öneriliyor.
‘Güvenli Bina Belgesi’’ zorunlu olmalı
Bugün ülkemizde, yapıların doğru şekilde
denetlendiğini ve güvenli olduğunu kanıtlayacak bir belgenin bulunmadığına dikkat
çekilen raporda, Güvenli Bina Belgesi’nin,
kamu-özel sektör tüm binaları için zorunlu
hale getirilmesi öneriliyor. Belgenin kapsamının Güvenli ve Sürdürülebilir Bina Belgesi
olması halinde, kentsel dönüşümde yenilenecek ya da yeni yapılacak binaların, ulusal
ve uluslararası finans kuruluşlar tarafından
daha fazla destekleneceği belirtiliyor. Ayrıca,
yapı mevzuatının tamamının gözden geçirilerek, kısa vadede yapılacak iyileştirmelerin
yerini, orta ve uzun vadede bütüncül denetim
sistemine bırakması gerektiği ifade ediliyor.
Yürürlükte olmayan ancak hayati öneme
sahip yönetmelikler
Türkiye İMSAD’ın, Güvenli Yapılar Yol
Haritası-1 raporunda, hayati öneme sahip
olmakla birlikte ülkemizde henüz yürürlükte
bulunmayan yönetmeliklere dikkat çekiliyor.
Raporda, bu yönetmelikler şöyle sıralanıyor:
Su Yalıtımı Yönetmeliği, Rüzgar Yönetmeliği,
Yüksek Yapılar Yönetmeliği, Çelik Yapılar
Yönetmeliği, Ahşap Yapılar Yönetmeliği, Hafif
Çelik Yapılar Yönetmeliği ve İklimlendirme
Yönetmeliği. Kentsel dönüşümün başladığı
bu dönemde, söz konusu bu yönetmeliklerin acil olarak yürürlüğe girmesi gerektiği
belirtiliyor.

Revize edilmesi gereken yönetmelikler var
Raporda, ayrıca güvenli yapı kültürü kapsamında yenilenerek günümüz koşullarına
uyarlanması gereken yönetmelikler olduğu
belirtiliyor ve bu yönetmelikler şöyle sıralanıyor: Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar
Hakkında Yönetmelik, Deprem Yönetmeliği,
Yüksek Yapılar, Betonarme Yapılar, Yığma
Yapılar, Yapısal Güçlendirme, Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında
Yönetmelik, Isı Yalıtım ve Enerji Verimliliği,
Çevresel Gürültünün Yönetimi ve Binaların
Yangın Korunması Hakkındaki Yönetmelik.
Türkiye’de; Amerikan standartları, çoğunluğu Amerikan standartlarından esinlenerek
hazırlanmış Türk standartları ve Türkiye’nin
uyacağını taahhüt ettiği Avrupa standartları
olmak üzere üç tür standart bulunduğunun
belirtildiği raporda, Türkiye’de standart hazırlama-geliştirme çalışmalarının yetersizliğine
değiniliyor. Eski standartların önemli bir kısmının güncelliğini kaybettiği, daha sonra yayımlanan Amerikan ve Avrupa standartlarıyla
çeliştiği, buna rağmen güncel standartlar
listesinde yer aldığı vurgulanıyor.
Eurocode uyum önemli
Raporda, yapı ve bina yönetmeliğinin
Avrupa’daki karşılığının Eurocode manzumesi, ABD’da ise International Building
Code (IBS) olduğu hatırlatılarak, Eurocode’un
önemine işaret ediliyor. Ülkemizde sadece
Deprem Yönetmeliği, standart olarak da betonarme yapılar için TS-500 Yönetmeliği’nin
ciddiyetle uygulandığının belirtildiği raporda,
“Oysa rüzgar ve kar gibi meteorolojik etkilerin
yük yönetmelikleri uzun yıllardan bu yana
yenilenmemiştir. Betonarme dışındaki çelik,
ahşap, yığma gibi diğer yapıların standartları
da çağdışı kalmıştır. TSE bunları yenilemek
yerine ilgili Eurocode standartlarını tercüme
etmekle yetinmektedir. Asıl önemlisi, ulusal
ekler için gerekli çalışmalar, göz ardı edilmektedir” görüşüne yer veriliyor.
AB uyumu sağlanan malzeme kriterlerin
şartnamelerde kullanılması
“Teknik şartnameler yasa, yönetmelik,
standart ve ulusal teknik onay belgeleriyle
çelişemez” görüşünün yer aldığı raporda,
konu şöyle değerlendiriliyor: “Özellikle AB
uyumu sağlanan yapı malzemeleri kriterleri
çoğu teknik şartnamede kullanılmamaktadır.
Zorunlu olmayan veya ülkemizde geçerliliği
bulunmayan farklı ülke standartlarına atıfta
EPS haber • ARALIK 2013 15

GÜNCEL

rın geliştirilmesi ve Avrupa için geçerliliğinin
olması konusunda TSE’ye büyük görevler
düşüyor. Bizim ülke olarak yenilikçi ürünler
için geliştirilen standartların da Avrupa’da
kullanılır hale getirilmesi gerekiyor.

bulunulması, teknik gereği olmayan keyfi içeriklerin kullanılması, ciddi karmaşaya sebep
olmaktadır. Bu nedenle teknik şartname
yazımı, güvenli yapı kültürünün bir parçası
olarak uygulanmalıdır.”

dolaşımdadır. TSE, AB ve standart geliştiren diğer kuruluşların çalışmalarına katkıda
bulunmak üzere çalışmalar başlatmıştır.
Ancak bu çalışmaların sonuçlarından sektör
henüz yeterli bilgiye sahip değildir.”

Şartnameler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun değil
Raporda, dünyadaki büyük proje ve
müşavirlik firmalarınca hazırlanan ve standartların nasıl uygulanacağını gösteren
Tip Şartnameleri’nin olduğu, Türkiye’de ise
bu konuda bir karışıklık yaşandığı belirtiliyor. Ayrıca şartnamelerin Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği’ne uygun olmadığı kaydedilerek, güvenli yapının teknik gereklilikleri şöyle
belirtiliyor: “Halihazırda kamu ve özel şartnameleri, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne
uygun görünmemektedir. Sistemler üzerinden
tanımlar yapılması iyi bir çalışma olacaktır.”

TSE hem uygunluk veren hem kontrol
yapan kurum olmamalı
TSE’nin hem standartları hazırlayan ve
geliştiren hem de hazırladığı standartların
uygulanmasını kontrol eden bir kurum olmaması gerektiği, raporda üzerinde durulan bir
konu ve şu noktaya dikkat çekiliyor: “TSE’nin,
kendi hazırladığı standartlara göre laboratuvar ve denetim hizmetleri vermesi, standart
hazırlama ve geliştirme çalışmalarını olumsuz
yönde etkileyebilmekte, bazı sakıncalar yaratmaktadır. Bu nedenle, TSE’nin, tüm alanlarda
hem standartlara uygunluk belgesi vermesi
hem de kontrolünün sahada başarılı olması
için, bağımsız bir denetim şirketi oluşturularak, kuvvetler ayrılığı prensibine uygun yapılanması gerekliliği bulunmaktadır.”

Standartların geliştirilmesinde TSE’nin
rolü ve eksikler
Standartların geliştirilmesinde TSE’nin
rolüne ilişkin olarak da raporda şu değerlendirmeye yer veriliyor: “Yapı Malzemelerinin
uyumlaştırılması konusunda 1 Temmuz 2013
tarihinde yürürlüğe giren Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği’nin standartlar yönünden çok
eksiklikleri bulunmaktadır. Hala bu standartlar
içinde çevirileri tamamlanmayan, bilgisine
ulaşılması sorunlu gibi çeşitli eksik standartlar bulunmaktadır. CE ve G dışında hiçbir
yapı malzemesinde başka işaret taşımaması
zorunluluğu varken hala TSE’li malzemeleri
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Yenilikçi ürün kullanımında kota önerisi
Hem kamu hem de özel yapım işlerinde
yenilikçi ürünler için kota ve kullanım kolaylıkları getirilmesi önerilen raporda, bu yaklaşımın uluslararası alanda rekabet edebilecek
ürünlerin geliştirilebilmesinde yerli sanayiyi
teşvik edeceği belirtiliyor. Rapora göre,
standartlarda karşılığı olmayan tüm yenilikçi
ürünler için ATO (Avrupa Teknik Onayı) veya
UTO (Ulusal Teknik Onay) alınması gerekiyor.
Yenilikçi ürünler konusunda ulusal standartla-

Su yalıtımı zorunluluğu ile gelen bina
güvenliği
Raporda, yapıların temelinde su yalıtımının ihmali halinde telafisi mümkün olmayan
sonuçların yaşanabildiğine dikkat çekiliyor. Türkiye genelinde 19 milyon konutun
yüzde 85’inin su yalıtımsız olduğu kaydedilen raporda, “korozyon tehdidinden uzak
tutulması için yeniden yapılacak binalara su
yalıtımı ile başlanması gerekir. Bakanlığın bu
konuda çalışmalarının devam ettiğini biliyoruz. Kamu otoritesi ve ilgili STK’larımız birlikte
çalışarak en kısa zamanda doğru mevzuat ve
doğru yöntemlerle su yalıtımının zorunluluk
haline getirilmesi doğru olacaktır” görüşü
yer alıyor.
Isı, su, ses ve yangın yalıtımında Türkiye
standartların neresinde?
Raporun önemli bir bölümü ise ısı, su, ses
ve yangın yalıtımı konusuna ayrılmış bulunuyor. Bu dört başlıktaki yalıtım konusunun,
sürdürülebilir bir yapının temel unsurlarını
oluşturduğunu hatırlatılan raporda, konu şöyle
değerlendiriliyor: “Günümüzün koşullarında
artık sadece ısı kayıplarına yönelik sınırlamaların getirilmesi yeterli olmamakta, Binaların
Enerji Performansı Direktifinde belirtildiği gibi;
ısıtma, soğutma, havalandırma, aydınlatma,
sıcak su temini gibi enerji tüketimine neden
olan tüm kullanım alanlarında kümülatif sınırlamalara gidilmelidir. Enerji verimliliği konsepti, tasarım aşamasında, yalıtım ve binanın
konumu gibi pasif önlemlerle başlamalı, tüm
sistemlerin verimleri otomatik kontrol önlemleriyle güçlendirilmelidir.”
Haksız rekabete CE ve G işaretli üretimin
denetlenmesi önlemi
Malzeme ve yapıların katalog ve bilgilendirme dokümanlarında gerçeğin olduğundan
farklı yazılarak tüketicinin yanıltıldığı ve haksız
kazanca neden olduğu, raporda irdelenen bir
diğer konu olarak dikkati çekiyor. Raporda,
G işareti mevzuatının da kalite düzeyini sağlayacak şekilde geliştirmesi, CE ve G işareti
prosedürlerine uygun üretimin denetlenmesiyle de haksız rekabetin önlenebileceği dile
getiriliyor.
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KDS (Kalite Denetleme Sistemi) Uygulamaları

Tüm Hızıyla Devam Ediyor

E

PS üretimini daha kaliteli hale getirmek ve güncel standartlara uygunluğunu sağlamak ilkesiyle Mart 2013
tarihinde başlayan KDS (Kalite Denetleme
Sistemi) çalışmaları devam etmektedir. ÇEVKAK laboratuvarında, ürünlerin piyasadan
toplanması ile başlayan süreç, firma beyanlarının doğruluğunun kontrolü, TS EN 822
Uzunluk ve Genişlik Tayini, TS EN 12667 Isıl
İletkenlik Tayini, TS EN 823 Kalınlık Tayini, TS
EN 1602 Görünür Yoğunluk Tayini, TS EN 826
Basma Dayanımı, TS EN 11925-2 Yangına
Tepki Dayanımı, TS EN 1607 Çekme Dayanımı (ETICS için) testleri, Etiket değerlendirmeleri ve uygunluğunun değerlendirilmesi
gerçekleştirilmektedir.
Değerlendirmeler bilindiği üzere aşağıdaki başlıklar altında verilen Kalite Denetim
Sistemi Yönergesi kapsamında yürütülmektedir.
• Deney sonuçlarının, ilgili standartlarında
verilen ölçütler çerçevesinde üreticinin
ürünün etiket bilgilerinde beyan ettiği
değerlere ve Taahhütname’ye uygunluğu.
• Deney sonuçlarından herhangi birisinde
veya tamamında uygunsuzluk olması ve
uygunsuzluğun niteliği.
• İnşaat Mühendisliği uygulamalarında kullanılan hafif dolgu malzemelerinin Yangına Tepki sınıfı ve beyan değerlerinin
incelenmesi.
• İlgili ürün ve sistem Standardı’nda tanımlanan işaretleme, etiketleme
ve CE işareti ölçütlerine
göre gerçekleştirilip
gerçekleştirilmediği.
•
Etiketsiz ürünlerin
doğrudan uygunsuzluk olarak değerlendirilmesi.
Bu değerlendirmeler ışığında birçoğu kendi isteği ile
olmak üzere firma başvuruları önce18 EPS haber • ARALIK 2013

likli olmak üzere değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu başvurular kapsamında piyasadan
toplanan en az iki (2) adet uygun ürününün
tespiti durumunda üye firmanın KDS Logosu
kullanabilmesi sağlanmaktadır. Uygun olmayan ürünlerin piyasaya sürülmesi ve piyasada dolaşmasının engellenmesi için yürütülen KDS uygulamaları ÇEVKAK tarafından

yürütmektedir. Laboratuvarın test ve uygunluk değerlendirme sorumlulukları çerçevesinde bilgi paylaşımı çok sınırlı yapılmakta
ve sadece ilgili firma ile paylaşılmaktadır. Bu
kapsamda şu ana kadar ÇEVKAK toplamda
52 ayrı firmanın 138 adet farklı numunesine
ulaşmış ve teste tabii tutmuştur. Yapılan testler sonucunda uygunsuzluğu bulunmayan 20
firma bulunurken, uygunsuzluğu bulunan 32
firmaya uygunsuzluk yazısı yazılmıştır.
Kaliteli, standartlara ve yönetmeliklere
uygun üretim yapan ve haklı rekabet yolunda
tüketicilere ürünlerini ulaştıran firmaları koru-

mak, doğruya yönlendirmek amacıyla yapılan
KDS çalışmalarında uygunsuzluğu bulunan 8
adet firma ile düzeltici çalışmalar yapılmıştır.
Unutulmamalıdır ki, KDS belgesi sahibi olsun
veya olmasın, bir adet uygunsuzluğu olan
firmaların mevcut uygunsuzluğunun silinmesi
için 3 adet uygun numunesinin piyasadan
toplanması gerekmektedir. Bu konuda firmalara düşen en büyük görev TS EN 13163 ZA
Eki’ne uygun oluşturulmuş olan etiketlerini
ambalajlarında kullanmaları ve ürünlerinde
beyan değerlerine sadık kalmalarıdır. Böylece tüketici dostu ürünleriyle piyasadaki
kalitesini belli ederek tüketicisini de mutlu
edecektir.
KDS kapsamında değerlendirilen ürünlerin ve ilgili beyanların uygunsuzluk değerlendirmelerine üretici itiraz edebilmekte ve
yeniden değerlendirme isteyebilmektedir.
Ayrıca maliyetleri üretici tarafından karşılanmak üzere isteyen üretici kendi ürünlerinin
değerlendirilmesini ve sonuçlarının paylaşılmasını isteyebilmektedir. Bu durumdaki
üreticilerin ürünleri periyodik süreç dışında
Ürün Toplama usulüne uygun numune toplanarak deneyler öncelikle yapılmaktadır.
Uygun olmayan ürünler için veya değerlendirilmeye yeni alınmış ürünler için üretici talep
etmesi durumunda bu ürünlerin deneylerine
ve değerlendirme aşamalarına gözlemci olarak katılabilmektedirler.
Uygunsuzlukların sayısal olarak
yönerge kapsamında tarif edilen
sınır değerleri söz konusu
olup bu sınır değeri
geçen firmalar yılbaşından önce haysiyet
divanına sevk edileceklerdir. Haysiyet divanı
süreci ve devamında
değerlendirmeler yapılarak uygunsuzluğu giderilmeyen
firmalar hakkında resmi kurumlar bazında
yasal süreç başlatılacaktır.
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ÇEVKAK Kontrol Kurulu Toplandı

C

EVKAK kontrol kurulu 07.12.2013
Cumartesi günü toplanarak laboratuvarın yıllık değerlendirmesini yaptı.
Kalite Yönetim Sistemi Yönetimin Gözden
Geçirmesi (YGG) toplantıları çerçevesinde
gerçekleşen toplantıda 2013 yılı içerisinde
laboratuvarın çalışmaları hakkında bilgi
alındı ve yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Laboratuvar çalışanları Engin Yıldız, Nazan
Aslan, Ece Saykal ile birlikte Prof. Dr. İbrahim
Uzun’un bir değerlendirme sunumu yaptığı
toplantıya Kontrol Kurulu Üyeleri Prof. Dr.
Abdurrahman Güner, Yard. Doç. Dr. A. Tolga
Özer, Doç. Dr. Filiz Şenkal, Baş Denetçi Sinan
Karan, EPSDER Genel Sekreteri Murat Kenet
katılmışlardır.
Yapılan toplantıda aşağıdaki konular hakkında bilgiler verilmiştir.
• Kapsam Genişletmeleri
• Hafif Ağırlıklı Dolgu Mamulleri
• Araştırma Çalışmaları
• KDS (Kalite Denetleme Sistemi)
• Laboratuvarın Deneysel verileri
• İç tetkik & Düzeltici Önleyici Faaliyetler &
Anket Sonuçları

• Organizasyon Şeması ve Yeni Düzenlemeler
• Yıllık Eğitim Planlaması
• ÇEVKAK Mali Durumu
ÇEVKAK’ın 2013 yılında deney sayılarında gerçekleştirilen kapsam genişlemeleri
ve yeni eklenen deney çeşitliliği hakkında
bilgiler verilmiştir. Akreditasyon sürecinde on
yedi (17) olan deney sayısı yeni eklenen TS
EN 13499; GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN
ESASLI HARİCÎ KOMPOZİT ISI YALITIM SİSTEMLERİ (ETICS) ve TS EN 14933; İNŞAAT
MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN
ISIL YALITIM VE HAFİF AĞIRLIKLI DOLGU
MAMULLERİ-FABRİKASYONLA İMAL EDİLMİŞ GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN-EPS ile
ilgili deneyler eklendiğinde akredite deney
sayısı otuza (30) ulaştığı ve bu konuda alınan cihazlar, ek donanımlar ve bu deneylerin
üreticilere duyurulması hakkında bilgiler paylaşılmıştır. ÇEVKAK laboratuvar imkanlarının
daha fazla duyurulması, üreticilerin özellikle
periyodik deneyler konusunda bilgilendirilmesi üzerinde durulmuştur. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda anlatılan HAFİF AĞIRLIKLI
DOLGU MAMULLERİ ve ilgili standart kap-

samları hakkında bilgiler paylaşılmış, bu tür
anlatımların daha fazla yapılması konusunda
fikir birliğine varılmıştır.
Kontrol kuruluna KDS ile ilgili bilgiler verilmiş ve bu sistemin yürütümü konusunda
yaşanan zorluklar uygunsuzlukların giderilmesi ve daha az uygunsuzlukla karşılaşılması için neler yapılabileceği tartışılmıştır.
Laboratuvarın deney sayılarının artırılması ve
yeni güncel kapsamlar eklenmesi, firma bilgilendirmelerinin daha fazla yapılması, firma
ihtiyaçlarının paylaşılması gibi konular paylaşılmıştır. ÇEVKAK’ın mali durumu hakkında
da kurul üyelerine bilgi verilmiş 2013 yılında
yeni bir düzene sokulan mali girdi ve çıktılar
ayrıntılı bir şekilde paylaşılmıştır. ÇEVKAK
2013 yılı Aralık ayı itibariyle ilk defa gelir ve
gider dengelerini kurmuş, kendi kendini döndürebilen, hatta maddi olarak artıya geçmiş
bir işletme haline geldiğini ortaya koymuştur.
Ayrıca Kontrol Kurulu toplantısında Kurul
Başkanlığ’nın süresi sona erdiğinden yeni
Kurul Başkanlığı’na Prof. Dr. İbrahim Uzun
seçilmiş, Laboratuvar Kalite Yöneticiliği’nde
de Ece Saykal görevlendirilmiştir.

“Yönetmelikler Işığında Isı Yalıtımı
ve Uygulamaları” Kitabı EPSDER
Yayını Olarak Basıldı…

C

EVKAK Ar-Ge Danışmanı ve Kontrol
Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sn. İbrahim
UZUN’un “Yönetmelikler Işığında
Isı Yalıtımı ve Uygulamaları” adlı kitabının
1. basımı ısı yalıtım sektörünün ve özellikle
EPSDER üyelerinin hizmetine sunuldu.
Kitap genel olarak basit ve sade bir dilde
hazırlanmış olup ısı yalıtımı konusunda temel
bilgi edinmek isteyenlerin, yalıtım uygulayıcıların, ısı yalıtımı hesapları konusunda bilgilerini tazelemek isteyenlerin, ısı yalıtımını sektöründeki firmaların, pazarlama hizmetlerinde
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bulunan elemanların ve ısı yalıtımı hesaplama
işlerindeki teknik elemanların sıkça başvuracakları bir kaynak şeklinde düzenlenmiştir.
Kitap EPS üreticilerimizin üretim, pazarlama
ve müşteri departmanlarında, bayi bilgilendirmelerinde, eğitim hizmetlerinde ve bayi
ağlarında kullanabilecekleri pratik bilgiler
tarzında tasarlanmıştır.
Bunların dışında Binalarda Isı Yalıtım
Kuralları (TS 825) ile ilgili oldukça basitleştirilmiş bir uygulama örneği kitap içerisinde
sunulmaktadır.

Kitapla birlikte verilecek CD’de seçilecek
duvar bileşenlerine ve
bölgeye göre basit
olarak ısı yalıtım kalınlığı hesabı yapılabilecektir. Kitap
ve CD 20 TL
+ KDV karşılığı
EPSDER’den
temin edilebilecektir.
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Türkiye İMSAD İnşaat Sektörünün
Geleceğine ‘Güvenli Yapılar
Yol Haritası’ ile Işık Tutuyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile Türkiye İMSAD’ın, enerji tasarrufu konusunda, kamuoyunu
bilinçlendirme kampanyası kapsamında ilk adım olarak hazırladığı “Enerjimizi Boşa Harcamayın” kamu
spotunun lansmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapıldı.
mün Hukuki, Sosyal ve İşlevsel Yönü, İnşaat
Sektöründe Malzeme Geliştirme Teknolojileri,
Kentsel Dönüşümde Denetim ve Finans, Bilgi
Modellemesi ve Entegre Projeler ile Sürdürülebilir Yapılar, tüm yönleriyle gündeme taşındı.

Ü

lkemizin önde gelen 75 inşaat malzemesi sanayi firması ve 29 sektörel derneğin çatı kurumu olan Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği
(Türkiye İMSAD) tarafından bu yıl beşincisi
düzenlenen Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın katılımı ile gerçekleşti. Türk inşaat
sanayinin devlerini buluşturan zirvenin bu yılki
ana teması Güvenli Yapı ve Kentsel Dönüşüm
oldu. Zirve’de “Güvenli Yapılar” konusu tüm
yönleri ile gündeme taşındı.
5. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Dündar
Yetişener’in ev sahipliğinde, TÜSİAD Başkanı
Muharrem Yılmaz ve TİM Başkanı Mehmet
Büyükekşi’nin açılış konuşmaları ile başladı.
Türkiye İMSAD tarafından, inşaat sektörünün
geleceğine ışık tutması amacıyla hazırlanan
‘Sürdürülebilir, Güvenli, Çağdaş Yapılar ve
Kentsel Dönüşüm’ konulu, ‘Güvenli Yapılar Yol
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Haritası 1’ raporunun tüm yönleriyle gündeme
taşındığı Zirve’ye çok sayıda yerli, yabancı
konuk ve sektör temsilcisi, uzmanlık konularda
yaptıkları konuşmalarıyla katıldı.
Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) Başkan Vekili Mahmut Küçük,
Tekfen İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ümit
Özdemir, Şekerbank Genel Müdür Yardımcısı
Abdurrahman Özciğer, Türkiye’nin uluslararası
ödüllü mimarları Hasan Çalışlar ile Melkan
Gürsel Tabanlıoğlu, yapı bilgi modellemesi
konusunda dünyanın önde gelen danışmanlarından 3-im Başkanı Edmondo Occhipinti, Sürdürülebilir Binalar Destek Merkezi
Kurucu Başkanı ve enerji verimliliği stratejisti
Ronald Rovers ile uluslararası projelerdeki
uzmanlığıyla tanınan Avrupa Sürdürülebilirlik
Danışmanlığı Kurucu Başkanı Chris Hamans,
Zirve’nin panelistleri olarak konuşma yaptılar.
Gazeteci Yazar Cüneyt Özdemir’in moderatörlüğünü yaptığı zirvede, Kentsel Dönüşü-

Yetişener: “Köklü sanayici üyeleri ile Türkiye İMSAD 30’uncu yaşında daha güçlü”
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener,
inşaat sektörünün ulusal ve uluslararası küresel liderlerini buluşturan Uluslararası İnşaatta
Kalite Zirvesi’nin gerçekleşmesini destekleyen,
bu yolla ülkemiz ekonomisi ve inşaat sektörünün gelişmesine katkı sağlayan tüm kişi ve
kuruluşlara teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Türkiye İMSAD’ın ülke ekonomisi
içindeki konumunu anlattı. 50-60 yıllık köklü
geçmişe sahip olan sanayici üyeleriyle Türkiye
İMSAD’ın 30’uncu yaşını kutlayacağı yeni yıla
daha güçlü bir performansla girdiğini belirten Dündar Yetişener, “Her biri kendi alanında
küresel marka olan ve inovatif sanayi ürünleriyle dünya pazarlarında ülkemizi birinci lige
taşıyan Türkiye İMSAD üyeleri, bugün dünyanın
en büyük 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefleyen Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasında
önemli kilometre taşları olmuşlardır” dedi.
İnşaat malzemeleri ihracatında sektörün bu
yıl 22 milyar dolara ulaşarak bir önceki yılı aşacaklarını belirten Yetişener, bu ihracatın yüzde
75’inin Türkiye İMSAD üyelerince gerçekleştirildiğine işaret etti. Yetişener, “Türkiye’nin 2023
ihracat hedefi olarak belirlenen 500 milyar
doların yüzde 20’sini, yani 100 milyar dolarını
bizler inşaat malzemesi ihracatıyla karşılamayı
hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
“İnşaat sektörü 2014’de yüzde 4-5 arasında
büyüyecek”
2014 yılında, inşaat harcamalarının içinde

olduğu özel sektör yatırım harcamalarında
yüzde 5,6 büyüme hedeflendiğini, kamu yatırım harcamalarında ise yüzde 3,7 gerileme
beklendiğine işaret eden Dündar Yetişener,
“2014 yılında özel sektörün sürükleyiciliği ile
inşaat sektöründe yüzde 4-5 arasında büyüme
bekliyoruz” dedi. Yetişener, şöyle devam etti:
“Ülkemiz ekonomisinin itici gücünü oluşturan
stratejik bir sektörün en büyük bileşenlerinden biri olan Türkiye İMSAD, üyelerinin üretici
konumundan aldığı güçle sektöründe kuralların oluşmasına katkı sağlamayı toplumsal
sorumluluğu olarak görmektedir. Bu amaçla
hazırladığımız ve sizlerle paylaştığımız Güvenli
Yapılar Yol Haritası 1 raporunun, sektörümüzün
ve ülkemiz ekonomisinin sürdürülebilir kalkınmasında önemli bir fonksiyon üstleneceğine
inanıyoruz” dedi.
“Her şeyi devletten beklemeyen bütüncül
bir sistem oluşturmamız şart”
Yetişener, ülkemizde, güvenli, sürdürülebilir
ve çağdaş yapılar için Yapı Yasası’nın yasalaştırılmasına, bina tasarımını da kapsayan tüm
yönetmelikleri bünyesinde toplayan ‘Ulusal
Bina Yönetmeliği’ne ihtiyaç olduğunu vurguladığı konuşmasında, “Her şeyi devletten beklemeyen, denetimin de içinde olduğu bütüncül bir sistem kurulması, güvenli ve çağdaş
yapıların inşası için şarttır. Ekonomi tarihimizin
en önemli hamlesi olan kentsel dönüşümün
başladığı bu dönemde, kamu, sivil toplum ve
tüm paydaşlar iyi bir işbirliği iklimi oluşturarak
bu hamleyi, güvenli ve sürdürülebilir yapı için
fırsata çevirmeli, bu dinamiği birlikte harekete
geçirmeli ve bu sinerjiyi tüm sektöre yaymalıyız” diye konuştu.
Enerji Bakanı Taner Yıldız ‘Enerjimizi Boşa
Harcamayın’ kamu spotu lansmanını yaptı
Türkiye İMSAD’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan “Enerjimizi
Boşa Harcamayın” konulu kamuoyunu bilinçlendirme kampanyası kapsamında hazırlanan
kamu spotunun lansmanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız tarafından yapıldı.
Toplantıda yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak
2012 yılının başından itibaren ‘Enerji Verimliliği’
seferberliği başlattıklarını belirten Bakan Yıldız, konutta, sanayide, evlerde, aydınlatmada
kısacası hayatın her alanında küçük adımlarla
büyük tasarruf etme imkânlarının adımlarını
attıklarını belirtti. Yıldız, “Enerji Verimliliği kültürünü her alanda yaygınlaştırmak ve öncelikli
politika haline getirmek Bakanlık olarak en

önemli hedeflerimizden biridir” dedi. Binalarda
1 Ocak 2011’den sonra yalıtımı olmayan herhangi bir binanın ruhsat alma imkânını ortadan
kaldırdıklarını hatırlatan Taner Yıldız, Türkiye’de
yalıtıma muhtaç yaklaşık 17 milyon adet hane
olduğunu, yeni binalarda ise herhangi bir
problemin bulunmadığını söyledi. Yıldız, “asıl
yapılması gereken, mevcut binalarımızı eski
hallerinden kurtarmaktır” şeklinde konuştu.
Bakan Yıldız: “150 kamu binasının yalıtımı
ile 45 milyon liralık tasarruf bekliyoruz”
Kamuda yalıtımın ilk adımını Bakanlık olarak
kendilerinin attığını, bundan sonra 150 kadar
kamu binasının yalıtımıyla yaklaşık 45 milyon
liralık enerji tasarrufu hedeflediklerine dikkati
çeken Taner Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:
“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı binamızda
yaptığımız çalışmada yaklaşık yüzde 46’lık
bir verim elde edildi. Bunu elde etmek için
camların çift cam olması, duvarlarda da yalıtım
yapılmış olması şartı var. Yuvarlak bir hesapla
yarı yarıya tasarruf ettiğiniz bir işlem aslında
yatırımcı içinde, kamu içinde, özel sektör kullanıcıları için de karlı olacak. Biz bu anlamda
Bakanlık olarak tasarrufun ve verimlilik kültürünün oluşmasının, yerleşmesinin öncüsü
olmaya devam edeceğiz. Bundan önce
olduğu gibi bundan sonra da özel sektörün
ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bu sürece
aktif katılımını sağlayacak ve hedeflerimize
birlikte ulaşacağız.”
“Enerji harcamalarının yüzde 40’ı binalarda
kullanılıyor”
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener
de konuşmasında, sektör hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, enerji ve güvenli yapı
konusunda kamuoyunu bilinçlendirme kam-

panyası başlattıklarını ve bu kampanyanın ilk
adımını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner
Yıldız’ın katılımı ile gerçekleştirmekten son
derece memnuniyet duyduklarını belirtti. Ülkemizde toplam enerjinin yüzde 40’ının yapılarda
kullanıldığını, oysa bu miktarın yüzde 40’lara
varan kısmının doğru tasarlanan yapılar ile
tasarruf edilerek, ülke ekonomisine yılda 12-15
milyar dolar tutarında katkı sağlanacağını söyleyen Yetişener, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Dünya inşaat malzemesi ihracatında 5.sıraya
ulaşmış inşaat malzemesi sanayicileri olarak,
uluslararası arenada ödüller kazanan değerli
tasarımcılarımız, dünya sıralamasında ikinci
olan başarılı müteahhitlerimize, ‘gelin artık
enerjimizi boşa harcamayalım, doğru sistemi
hep birlikte kuralım’ diyoruz. İhtiyacımızın
yüzde 70’ini dışarıdan karşıladığımız enerjide
tasarruf yoluna giderek, en büyük kalemlerden
biri olan ülkemiz cari açığının düşürülmesine
destek olalım. Sadece özel sektör değil, kamu
kesimindeki yasa koyucular, denetleyiciler,
bürokratlar, akademisyenler tüm taraflarla
birlikte, güvenli yapı iklimi için gerekli ortamı
birlikte oluşturalım ki, hem insanlarımız, hem
sektörümüz sağlıklı yaşasın.”
Güvenli Yapılar Yol Haritası’ndan satırbaşları
• Standartlarda ve denetimlerde ciddi karmaşa yaşanmaktadır.
• Ülkemizin acil ihtiyacı olan Ulusal Bina
Yönetmeliği hayata geçirilmelidir.
• ‘Güvenli Bina Belgesi’ zorunlu olmalıdır.
• Yürürlükte olmayan hayati öneme sahip
yönetmeliklerin düzenlenmesi gerekmektedir.
• Revize edilmesi gereken yönetmelikler
bulunmaktadır.
• Türkiye’nin Eurocode uyum önemlidir.
• AB uyumu sağlanan malzeme kriterlerin
şartnamelerde kullanılması gerekmektedir.
• Şartnameler, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygun değildir.
• Standartların geliştirilmesinde eksiklikler
giderilmelidir.
• TSE hem uygunluk veren hem kontrol yapan
kurum olmamalıdır.
• Yenilikçi ürünlerin kullanılmasında kota getirilmesi yerli sanayiyi teşvik edecektir.
• Su yalıtımı zorunluluğu getirilerek bina
güvenliğine katkı sağlanmalıdır.
• Isı, su, ses ve yangın yalıtımında Türkiye
standartların gerisinde bulunmaktadır.
• Haksız rekabeti önlemek için CE ve G işaretli üretim denetlenmelidir.”
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TEKNİK

CE İşaretlemesi Süreçlerinden
Biri: TEKNİK DOSYA
ENGİN YILDIZ
ÇEVKAK Uygunluk Değerlendirme Yöneticisi

İ

malatçı, yürürlükteki mevzuata göre
(Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve CE
İşareti Yönetmeliği) CE işareti ile piyasaya arz ettiği ürün için teknik dosya hazırlamakla yükümlüdür. Teknik Dosya ürüne
CE işareti iliştirme süreçlerinin en önemli
adımlarından biridir.
Teknik Dosya, İmalâtçı tarafından,
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/
AB) uyarınca Performans Değişmezliğinin
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD)
sisteminin gerektirdiği bütün unsurları içerecek şekilde hazırlanması ve Performans
Beyanı’nın dayanağı olarak düzenlenmesi
gereken, ürünün tasarım ve üretim özelliklerini içeren; Fabrika Üretim Kontrol (FÜK)
sisteminin etkinliğinin sürdürüldüğünün,
ürünün teknik düzenlemelerde belirtilen
gereklere ve CE etiketindeki
beyan değerlerine uygun
olarak üretildiğinin garantisi
olarak oluşturulması gereken
doküman sistemidir.
İmalâtçı, ürünün beyan
edilen performansının seri
üretiminde değişmemesi
için gerekli tedbirleri almalıdır. İmalatçı, ürün tipindeki
ve ilgili uyumlaştırılmış teknik
şartnamelerdeki değişiklikleri de dikkate alarak Teknik
dosyayı güncel tutmalıdır.
Yapı malzemesinin beyan
edilen performansının değişmezliğini, güvenilirliğini ve
doğruluğunu sağlamak

üzere, piyasada bulunan veya piyasaya arz
edilen yapı malzemesinin ilgili teknik şartnameye göre Fabrika İmalat Kontrol sisteminin
bütün aşamalarını yürütmekle ve ilgili periyodik deneylerini gerçekleştirmekle yükümlüdür. İmalatçı, ürünün ilgili karakteristiklerinin beyan edilen değerlerinin devamlılığının
sürdürülmesini sağlama amacıyla ve ilgili
kurallara uygunluğunun değerlendirilmesine
imkân sağlayacak nitelikte ve risklerin yeterli
derecede analizini ve değerlendirmesini içerecek şekilde teknik dosyayı hazırlamalıdır.
Teknik dosya, ürüne uygulanabilir kuralları
belirtir, ürünün tasarımını, imalatını, fabrika üretim kontrol sistemini kapsar. Teknik
dosya, uygulanabilir her durumda, asgarî
aşağıdaki hususları içermelidir:
A Ürüne ait genel bir tanımlama,

B Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim
prosedürüne ilişkin bilgiler(hammadde
dahil),
C Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi ve/
veya ilgili direktif şartname listesi,
D Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel
gerekleri karşılaması için gerekli kalite
faktör değerleri,
E Ürünün test, belge ve raporları, varsa
muayeneler,
F Başlangıç Tip Deney Deneyi (ITT) veya
Performans Değişmezliği sonuçları
raporları (Onaylanmış Kuruluş tarafından
düzenlenen),
G Varsa kalite güvence sistem belgesi
ve/veya fabrika üretim kontrol sistemi
dokümantasyonu (kalite kontrol planı,
laboratuvar ekipman listesi, üretim yeri
akış şeması, paketleme ve depolama
durumu, ürün izlenebilirliğinin tanımı (piyasa ve depolama dahil), ürünün dış
etken ve diğer malzemelerle karışımını engelleyici
tedbirler, üretim ve ürün
kontrolünün sağlandığı
doküman listesi, deney
metod listesi vb.),
H Performans Beyanı,
I Ürün tiplerine ait CE Etiketlerinin kopyaları.
Not: İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin
piyasaya son arz edildiği
tarihten itibaren on yıl
süreyle muhafaza eder.
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EPSDER Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Parlak

“2014’den İtibaren Yeniden
Hızlı Bir Büyüme Sürecine
Gireceğimizi Tahmin Ediyoruz”

S

izce ısı yalıtım sektörü 2013 yılını
nasıl geçirdi?
Isı yalıtım sektörü bana göre 2013
yılını iyi geçirdi, büyüme devam edecek
gibi görünüyor. Hani klasik bir deyim vardır hep söylenir “daha iyisi olabilirdi” diye.
Bu deyim gerçekten sanki bizim sektör için
söylenmiş gibi. Üretimde ve doğal olarak
tüketimde ciddi artışlar olsa da ben sektördeki asıl sorun olan standart dışı ve kalitesiz
malzeme üretiminin ne yazık ki devam ettiğini
gözlemlemekteyim. Her ne kadar bu konuda
olumlu gelişmeler olsa da artık kronikleşmiş
kalite sorunları varlığını ne yazık ki devam
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ettiriyor.
Bu sene beyaz EPS’de sene büyümenin
% 7-8 civarında olacağını tahmin ediyoruz.
Karbonlu EPS’deki büyüme ise bunun üzerinde yaklaşık % 15-20 civarında olabilir.
Son 2 yılda Beyaz EPS’nin % 20-25’ler ve Gri
EPS’nin de % 50-55’ler civarında büyüdüğü
göz önünde bulundurulursa bu seneki göreceli yavaş büyümeyi normal karşılamak gerekir. Piyasa deyimi ile sektörün üst üste çok
hızlı büyümesinden sonra biraz soluklanmaya
ihtiyacı vardı dolayısıyla bu sene bu gerçekleşmiş oluyor. Ancak kentsel dönüşüm projeleri ve BEP (Binalarda Enerji Performansı)

yönetmeliğinin 2017 yılında hayata geçecek
olması nedeniyle 2014’den itibaren yeniden
hızlı bir büyüme sürecine gireceğimizi tahmin
ediyoruz.
Sektörün sorunlarını belirterek, EPSDER
yönetim kurulu üyesi olarak buna karşın yaptığınız en etkin mücadeleyi anlatır
mısınız?
Her sektörde olduğu gibi EPS sektöründe
de sorunlar tabiri caiz ise dağ gibi. Özellikle
uygulama aşamasında yeterli bir denetim
olmadığı için piyasada kalitesiz malzeme
üreten onlarca firma var. Bu da ısı yalıtımın-

nılmış olmasıdır. Bence sektör asıl hareketliliğini 2016,2017 ve takip eden 3-5 yıllık bir
süreçte yaşayacaktır. Mantolama yapılmış
birçok binadan eski yalıtım malzemelerinin
sökülüp yerine daha yoğun, daha kalın ve
gerçek anlamda yalıtım sağlayacak malzemelerin kullanılmasını görmek hiçbirimiz için
şaşırtıcı olmamalıdır.

dan hedeflenen faydayı bazı durumlarda yarı
yarıya azaltıyor. Ülkemizde ısı yalıtımı uygulaması yapan şirket ya da kişilerin “yeterli
donanıma” sahip olmadıkları anlaşılıyor bu
da yalıtım levhası üreten bazı firmaların düşük
yoğunlukta üretim yapma ya da standart dışı
malzeme üretiminde bulunmak gibi sektörümüzün geleceğini tehdit eden birtakım tasarruflarda bulunmasına yol açıyor.
Bunun önüne geçmek için benim de yönetiminde bulunduğum EPSDER bu yılın Nisan
ayından itibaren Kalite Denetim Sistemini
(KDS) hayata geçirdi. Şu ana kadar numuneleri test edilip onaylanan firmalara sertifikaları
verildi. Derneğimizin yaptırım gücü yok ancak
kalitesiz ürün üreten firmalar gerekli uyarılar
yapıldığı halde hala durumlarını düzeltmemişlerse ilgili kamu birimlerine bildirilecek ve
ürettikleri malzemenin kullanılmasına engel
olunacak. Bu durum bugüne kadar denenmemiş birşeydi ve zannediyorum ki sektörümüzün geleceği açısından çok olumlu bir
adım atılmış oldu. Bunun etkilerini tabidir ki
önümüzdeki yıllarda çok daha net bir şekilde
göreceğiz.
Sürdürülebilir bir gelecek için yalıtımın
önemi nedir?
Yalıtımsız bir gelecek düşünmek mümkün
değil. Her ne kadar yeni Enerji Kaynakları
keşfedilse de dünyayı sonsuza dek besleyecek enerji kaynaklarının varlığından söz
edemeyiz. Bu da enerjiyi son derece verimli
kullanmamızı zorunlu kılıyor. Ben daha önceki
yazılarımda da hep belirttim. İyi bir yalıtımla

binalarda ısıtma ya da soğutma için harcanan enerjiden % 50-60 oranında tasarruf
etmek mümkün. 2013 yılında Türkiye’nin
Enerji İthalatının 55 milyar dolar civarında
olduğu düşünülürse ve bunun % 40’nın Bina
ve Konutlarda Isıtma-Soğutma amaçlı kullanıldığı varsayılırsa 22 milyar dolarlık enerji
faturasının iyi bir yalıtımla yarı yarıya azaltılabileceğini görmek hiç de zor birşey değil.
Buradan sağlanacak 10-12 milyar dolarlık
tasarrufun ülkemizin kalkınmasına yönelik
alanlarda (Altyapı hizmetleri, Ağaçlandırma,
Doğanın/Çevre’nin Korunması gibi) kullanılmasını düşünmek bile insanı ne kadar heyecanlandırıyor değil mi?
Kentsel dönüşüm süreci ve binalara getirilen Enerji Kimlik Belgesi zorunluğu sektöre ne gibi katkılar sağladı?
Kuşkusuz her iki projenin de sektörümüze
getirdiği ve ileride getireceği faydalar saymakla bitmez. Kentsel dönüşüm zaten başlı
başına sektörü alıp götürecek bir kapasiteye
sahip. Bunun yanında 2017 yılından itibaren
binalara Enerji Kimlik Belgesinin verilecek
olması sadece yeni konutlarda değil büyük
bir çoğunluğu hala yalıtımsız olan mevcut
konutlarda da bir hareketlenmeye neden
olacak. Burada geçmiş dönemde ısı yalıtımı
uygulaması yapıldığı halde birçok konutun C
ve altında (D, E, F gibi) sınıflarda yer alması
kaçınılmazdır. Bunun nedeni ise geçmiş
yıllarda (10-15 yıl önce) yapılan ısı yalıtım
uygulamalarında hem çok düşük yoğunluklu
hem de çok ince yalıtım levhalarının kulla-

EPS’in diğer ısı yalıtım malzemelerine
göre avantajları nelerdir?
EPS gerek uygulamadaki kolaylıklar ve
gerekse sağladığı fayda / maliyet faktörleri
göz önünde bulundurulduğunda diğer yalıtım malzemelerinden farklı olarak öne çıkmaktadır. Birim alana sağladığı Isı Yalıtım
değerini dikkate alırsak hiçbir yalıtım malzemesinin EPS’den daha düşük maliyetli olmadığını göreceksiniz. Ayrıca EPS standartlara
uygun olarak üretilip doğru kalınlıkta kesilir
ve uygulaması ona göre yapılırsa Lambda
değerini bina ayakta kaldığı sürece devam
ettirmektedir. Deprem ülkesi olmamız nedeniyle binaların hafiflemesinde EPS’nin katkısı
yadsınamaz kadar büyüktür.
2014 yılı ve sonrası için neler planlıyorsunuz?
2014 yılı ile ilgili olarak öncelikle “Kişisel”
planımdan bahsetmek gerekirse 02.02.2014
tarihi itibariyle emekliliğime hak kazanıyor
olmam. Tabi ki bu tarihte emeklilik haklarımı elde etmem aktif iş hayatıma son verip
köşeme çekilmem anlamına gelmiyor. Yurtdışındaki müdürümün ve EPSDER Yönetim
Kurulu Başkanımız Sn. Ümit GÜNEŞ beyin
ifadeleriyle daha yapacak o kadar çok iş
var ki çok istesem bile biliyorum ki köşeme
çekilip emekliliğin tadını çıkarmak gibi bir
lüksüm yok. Öte yandan 50’li yaşların başı
gerçekten insanın en verimli dönemi. Bu yaşlarda insan bir yandan yeni şeyler öğrenmeye
devam ederken bir yandan da o zamana
kadar öğrendiği ve yaşadığı deneyimlerini
yeni kuşakla ve sektörde yeni yatırım yapan
değerli girişimcilerle paylaşmak ve onlara
aktarmaktan büyük bir keyif alıyor. Bu sene
5 tane EPS tesisinde yangın çıkmış olması
nedeniyle özellikle iş güvenliği konusunda
yapacak daha çok şeyler olduğunu düşünüyorum. Bu konuda EPSDER ile birlikte hareket
edip bu tür istenmeyen durumlarla bir daha
karşılaşmamak için neler yapılması gerektiğini oturup hep birlikte sektör olarak değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum.

EPS haber • ARALIK 2013 27

RÖPORTAJ

BC Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Barış Vural

“Şirketimiz, Sürekli Gelişimi
Hedef Edinmiştir”

B

C Yapı ve Baypor hakkında bilgi
verir misiniz?
1983 yılında inşaat sektörüne hizmet
vermek amacı ile kurulmuş olan şirketimiz,
sürekli gelişimi hedef edinmiştir. 2010 yılında
yapı izolasyonu, yapı aksesuarı, ambalaj
(sanayi), gıda sektöründe faaliyet göstermek amacıyla Çerkezköy Organize Sanayi
Bölgesi’nde ayda 200 ton EPS kapasiteli fabrikamızı, 30 bin metrekare açık, 6 bin metrekare kapalı alan üzerine inşa ederek hizmet
vermeye başladık.
Firmamız, kalite politikası, hedef ve stratejilerinin belirlenmesi ve iş yönetimi sürecinde
sürekli iyileştirilme mantığına göre yönetim ve
iş planı prosedürüyle hedeflere ulaşmak için
gerekli stratejileri temel alarak yönetilmektedir.
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Baypor’un kapasitesi, ürün çeşitliliği nelerdir, ileride neler hedeflenmektedir?
Fabrikamız 2013 yılında yaptığımız yatırımlarla kapasitesini 300 Ton/Ay’a çıkartmıştır.
Baypor markası altında; Isı Yalıtım Levhaları,
Hafif Dolgu Malzemesi (Asmolen), Enjeksiyon Dış Cephe Dekoratif Isı Yalıtım Ürünleri,
Enjeksiyon İç Dekorasyon Ürünleri, Söve
Bloğu, ambalaj sektörüne yönelik müşteriye
özel enjeksiyon ürünlerin (Ambalaj sektörüne
yönelik müşterilerimize, üretimin yanında ürün
tasarımı, kalıp yapımı konusunda da destek
verilmektedir) üretimini gerçekleştiriyoruz.
Bölgenizdeki ısı yalıtım pazarının durumundan ve sorunlarından bahseder
misiniz?

EPS sektörünün ortak problemi olan
kalitenin düşürülmesi ile haksız rekabetin
yaşanması. Bu konu EPSDER derneğimizin
başlattığı KDS (Kalite Denetim Sistemi) ile bir
düzene girecektir. Fakat kalitenin belirli seviyelere gelmesini sağlamak için EPSDER’in
yanında EPS üreticilerinin de bu konuya destek vermesi gerekli. Firma olarak pazarın
kalitesini yükseltmek için gerekli tüm desteği
vermeye devam edeceğiz. EPSDER derneğinin düzenlediği KDS belgesini alan 11
üyeden biriyiz.
Enerji verimliliğinde EPS’nin önemi nedir?
Isı yalıtımında her geçen gün artan oranda
kullanılan EPS ısı yalıtım sistemleri, yüksek
performansı ekonomik bir fiyatla tüketiciye

sellerde ve bitişik nizamdaki yapılaşma sonlandırılmalı, mevcut küçük parseller birleştirilerek büyük alanların oluşması teşvik edilmeli,
böylece yeşil alanlara, sosyal yapılara, geniş
yol ve sokaklara yer açılmalıdır. Aksi halde
mevcut düzensiz ve bozuk yapılaşma sadece
binalar yenilenerek devam edecektir. Bunu
düzenlemenin yolu da ancak kamu gücü,
kararlılığı ve planlaması ile mümkündür.

sunarak enerji verimliliği açısından ön plana
çıkmaktadırlar. Enerji kullanımını en aza
indiren ve konforu en üst seviyeye çeken
yapılaşmada ise ısı yalıtımı en önemli etken.
Ortalama yalıtımsız evden ısının yaklaşık% 24
duvarları yoluyla kaybolur. Binaların ısıl konfor
koşulları sağlanamadığında gerektiğinden
fazla yakıt tüketilmektedir.
Yalıtılmamış veya yetersiz yalıtılmış binalarda ısı akışı fazla olmakta ve kışları sıcak
havanın soğuk hava ile ani temasından kaynaklanan yoğuşma sonucu duvarda küf, taşıyıcı elemanlarda ise korozyon oluşmaktadır,
bu da hem sağlıksız bir ortama hem de yapısal anlamda hasarlara neden olmaktadır, EPS
ise yüksek buhar geçirgenlik değeri ile bu
olumsuzluğa neden olmadan yüksek ısı yalıtımı sağlayan bir yapı malzemesidir. Konforlu
iç mekanlar için duvarların kışın soğumaması
yazında ısınmaması gereklidir bunu da en iyi
dıştan yapılan ısı yalıtımı (mantolama) sağlar.

Kentsel dönüşüm sürecinin enerji verimliliği ve ısı yalıtım sektörüne yansıması
bölgenizde ne durumda? Bundan sonrası
için nasıl bir gelişme bekliyorsunuz?
Kentsel dönüşüm şehircilik anlamında
geçmişin hatalarını gidermek ve pazarın
hareketinin artması adına çok önem taşımaktadır. Enerji verimliliğinin artırılması yanında
depreme dayanıklı binaların artması ve çarpık
kentleşmenin yerine daha görsel bir yapı
karşımıza çıkacak.
Kentsel dönüşüme uğrayacak binaların
tamamına yakını enerji verimliliği olmayan
veya çok yetersiz seviyede enerji verimliliğine sahip binalardan oluşmaktadır. Bunların
yenilenmesi aşamasında ise yürürlüğe giren
yasa ve yönetmeliklerle ısı yalıtımı yapılması
zorunlu olacak ve bu da hem enerji verimliliğinde yüksek standartlara sahip hem de
yaşam konforunun arttığı binalara sahip
olmamızı sağlayacaktır.
Kentsel dönüşüm sürecinde inşaat sektörü ve bunun yanında diğer destek sektörlerde inşaat pazarının büyümesiyle yeni bir
ivme kazanacaktır. İnşaat pazarının büyümesi
malzeme üretimi, müteahhitlik, mühendislik,
danışmanlık, planlama, emlak danışmanlığı,
işçilik ve benzeri konularda yeni pazar ve iş
imkanları yaratılarak ülke ekonomisi için katkı
ve hareketlilik sağlanacaktır.
Kentsel dönüşüm sürecinde olay sadece
eski binaların yıkılıp yeniden yapılması olarak
düşünülmemeli, devlet bu süreçte planlama
yaparak sosyal ihtiyaçları karşılamalı, yeşil
alanı arttırmalı ve şehrin dokusuna zarar vermemeli. Bilhassa büyük şehirlerde ufak par-

Enerji verimliliği ve kalite açısından EPS
üreticilerine düşen görevler nelerdir, BC
Yapı olarak siz neler yapıyorsunuz?
Çok hızlı büyüyen ısı yalıtım pazarında
EPS’nin hak ettiği yeri alabilmesi için rekabetin fiyat bazında değil, daha çok kalitede yapılması gerekiyor. Bunun içinde EPS
üreticilerinin mevcut standartlara, yasa ve
yönetmeliklere uygun üretim yapması ve
bunları doğru olarak tüketiciye beyan etmesi
gerekiyor.
BC YAPI olarak üzerimize düşen sorumlulukla müşteriye doğru malzemeyi anlatmaya
çalışıyor, malzeme alımında fiyatın yanında
kalitenin önemli olduğunu, aldıkları ürünleri
nasıl kontrol edeceklerini açıklıyoruz. Şuan
pazarda ucuz fiyat altında hiçbir özelliği
olmayan çok farklı malzeme var. Müşteri
ucuza aldığını sandığı malzeme ile farkında
olmadan standartlara uygun malzemelere
göre daha fazla para ödüyor. Yaptığım araştırmada piyasada standart olmayan malzemelerde %5-%7 arasında boyutlarında, %
10-15 yoğunluktan farklılıklar vardır. Standartlara uyarak yaptığımız malzemelere göre
%15-20 daha ucuz maliyetle üretilen ürün
pazarda %5 daha ucuza satılmaktadır.
Sadece fiyata bakılarak alınan ısı yalıtım
malzemesi, her türlü malzemede olduğu gibi
büyük yanılgıya sebep olur ve uzun vadede
bu hata geri dönüşü çok daha pahalı olan
sonuçlara sebep olabilir.
Ayrıca şunu özellikle belirtmek isterim
ki EPS ile ısı yalıtım uygulamalarında söz
konusu olan sistemdir, yani ısı yalıtımını oluşturan yapı elemanlarının tamamıdır. EPS’nin
yeterliliği ile birlikte diğer sistem parçaları
olan, yapıştırıcı, sıva, file, aksesuarlar, dübel
ve son kat kaplama malzemelerinin de istenen yeterlilikleri sağlaması şarttır. Bunlardan
sonra ise uygulamanın doğru yapılması ile
sistem doğru olarak tamamlanmış olmakta,
bunların tamamının doğru ve yeterli yapılması ile enerji verimliliğinden ve tasarruftan
söz etmek mümkün olmaktadır.
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FİRMA TANITIMI

TRABZON-BEŞİKDÜZÜ TOKİ

DENİZ POR VE FORCECHEM’i
TERCİH ETTİ

D

eniz Yalıtım ve Konut Sistemleri San.
ve Tic. Ltd. Şti., Çorum’da faaliyet
gösteren bir firma. 2009 yılında
üretime geçen Deniz Yalıtım, hem kendi
sektöründe hem de Türkiye Sanayi kuruluşları arasında örnek gösterilebilecek bir
kuruluş. Çünkü Çorum’da en son teknolojiye sahip makineleri ve uzman kadrosu ile
yalıtım sektörünün en önde gelen maddesi
EPS (Expanded Polistiren Sert Köpük) ve
Yapı kimyasalları üretimi yapıyor; ısı yalıtımı
konusunda insanların her türlü ihtiyaçlarına
cevap verebilecek, doğaya ve insana zarar
vermeyen çevre dostu ürünler üretiyor; Deniz
Yalıtım markalı ısı yalıtım levhalarının yanı
sıra enjeksiyon tavan kaplamaları, dekoratif
ürünler, ambalaj ürünleri ve Yapı kimyasalları
üretiminde de faaliyet gösteriyor.
Deniz Yalıtım, Makine Yüksek Mühendisi
Yurdagül Sivri tarafından 2008 yılında kurulan

üçüncü şirket. Sivri’nin kurduğu birinci şirket,
Deniz Yalıtım’ın da ana şirketi sayılabilecek
Deniz Mühendislik Müşavirlik Taahhüt Tic.
Ltd. Şti. ve ikinci firma Dicle Mühendislik.
Deniz Yalıtım ve Konut Sistemleri San. ve
Tic. Ltd. Şti olarak firmamız kurulduğu günden bu güne kadar EPS üretiminde dinlenmiş
ürünü en kısa zamanda satışa sunabilmek
için stoklu çalışma ilkesini benimseyerek,
müşteriye siparişini en 24 saat içinde teslim
etmeye gayret göstermektedir. 10-32 kg/m3
arası her yoğunlukta ürünü devamlı olarak
stokta bulundurarak müşteri memnuniyetini
en üst düzeyde tutmaktadır. EPS üretimine
geçtiği günden bu güne kadar birçok projelerde Deniz Por ve Deniz Board tercih edilen
ürün olmuştur.
Firma 2013 Ocak ayında üretime geçen
Yapı kimyasalları üretim tesisi de 3 hatla toplam 60 ton/saat üretim kapasitesi ile Kara-

Deniz Yalıtım Şirket Müdürü Makina Yük. Müh.
Yurdagül Sivri

“Bugüne kadar, Amasya TOKİ, Ankara Mamak TOKİ, Gümüşhacıköy TOKİ, Merzifon
TOKİ, Samsun TOKİ, Sorgun TOKİ, Suluova TOKİ ve Çorum TOKİ inşaatlarında
Deniz Por tercih edilmiştir. Son olarakta Trabzon-Beşikdüzü TOKİ inşaatında EPS
ile birlikte FORCECHEM marka yapı kimyasalları ürünlerimiz de tercih edilmiştir.”
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deniz Bölgesinin en büyük ve en modern
tesisi ile EPS sistem paketindeki kalitesini
tescillemiştir. FORCETHERM Mantolama sistem paketindeki ürünlerin haricinde şu anda
yaklaşık 50 çeşit çimento esaslı ürün çeşidi
ile inşaatlarda kullanılacak her türlü ürüne
cevap vermenin yanı sıra konum olarak Orta
Anadolu’da olması nedeniyle fason üretimle
de hizmet verdiği firma sayını her geçen gün
artırmaktadır. Bu ürün çeşitliliği önümüzdeki
yıllarda yapılacak ilave yatırımlarla artırılması
hedeflenmektedir.

ARAŞTIRMA

Enerji Verimliliği ve Binalarda Isı
Yalıtımı Tüketici Algı Araştırması’nın
Sonuçları Açıklandı
Filli Boya Yalıtım’ın desteği ile Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından gerçekleştirilen “Enerji Verimliliği ve
Binalarda Isı Yalıtımı Tüketici Algı Araştırması”nın sonuçları, düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı.
Türkiye’de “Sürdürülebilir İş” modellerine geçiş için öncü olma hedefi doğrultusunda bir bilgi merkezi
olarak çalışan Sürdürülebilirlik Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa, ısı yalıtımının
kentsel dönüşümün gizli finansman kaynağı olabileceğini ifade etti.

T

ürkiye genelinde 16 il ve 7 bölgede
gerçekleştirilen araştırma, Capatect’in
desteği ile Türkiye’de “Sürdürülebilir
İş” modellerine geçiş için öncü olma hedefi
doğrultusunda bir bilgi merkezi olarak çalışan
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından gerçekleştirildi. Araştırma kapsamında, “Daire
satın almada belirleyici en önemli etken
nedir”; “Tüketicinin ısı yalıtımı yaptırmamasının en büyük engeli nedir”; “Türkiye’de
tüketicilere göre konutlarda en yüksek enerji
maliyet kalemleri nelerdir” gibi soruların
cevapları arandı. Araştırmada tüketicinin ısı
yalıtımı-tasarruf ilişkisini nasıl değerlendirdiği,
ısı yalıtımı yaptırma oranı-sosyo ekonomik
durum ilişkisi de ölçümlendi. Sonuçları ile
Türkiye’de tüketicinin, enerji verimliliği ve
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binalarda ısı yalıtımı ilişkisini nasıl algıladığını, beklentilerinin neler olduğunu ortaya
koyan “Enerji Verimliliği ve Binalarda Isı Yalıtımı Tüketici Algı Araştırması” yalıtım sektörü
için çarpıcı sonuçlar içeriyor. Araştırmaya
göre 10 kişiden 9’u ısı yalıtımını konutta çok
önemli olarak tanımlıyor. Isı yalıtımı, para ve
enerji tasarrufu sağladığı için önemli olarak
değerlendiriliyor. Ancak sadece dört kişiden
biri ısı yalıtımının enerji verimliliği için önemli
olduğunu düşünüyor.
Araştırmanın çarpıcı sonuçlarından bir
diğeri ise tüketicilerin ısı yalıtımının enerji
faturalarına olan etkisi ile ilgili algıları. Tüketiciler gerçek verilerin tersine enerji faturalarını
artıran en önemli nedenin elektrikli ev eşyaları
olduğunu düşünüyor. Diğer bir deyişle araş-

tırma, bireylerin konutlarda enerji faturalarını
elektirikli ev aletleri ve beyaz eşyanın artırdığını düşündüklerini, ısı yalıtımının ise tüketiciler için büyük ölçüde tasarruf ve konfor
sağladığını ortaya koyuyor.
Isı yalıtımı, mantolama olarak algılanıyor
Türkiye’de iki bireyden biri ısı yalıtımını
mantolama olarak tanımlıyor ve bireylerin
yüzde 82’si mantolamayı en etkili ısı yalıtım
yöntemi olarak değerlendiriyor.
Konut alımında ısı yalıtımı çok etkili değil
Konut satın alımında yalnızca dört kişiden
biri bina yalıtımına önem veriyor. Bireyler için
konutların konforlu olması, konutta ısı yalıtımı
olmasından daha önemli.

yalıtımına dair en etkin bilgi kaynağını yakın
çevre olarak değerlendiriyor.

Türkiye’de enerji verimliğine yönelik bilgi
seviyesi düşük
Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de
her üç kişiden biri enerji verimliliği için ne
yapması gerektiğini, her iki kişiden biri ise
enerji verimliliği ve ısı yalıtımı ilişkisini bilmiyor. Bunlara ek olarak Türkiye’de ısı yalıtımına dair mevzuatın varlığından haberdar
olduğunu belirten bireylerin sayısı yüzde 40
oranında. Bilgi seviyesinin düşük olmasının
nedeni, bilgilendirmelerin yetersiz olması olarak değerlendiriliyor. Türkiye’nin yüzde 70’i ısı

Isı yalıtımına yapılan yatırım kendini kısa
sürede finanse ediyor
Araştırmaya katılan her iki kişiden biri ısı
yalıtımına yapılan yatırımın 2 yıl içerisinde kendini finanse edeceğini belirtiyor. Araştırma
kapsamında, binasında ve dairesinde ısı yalıtımı olan bireyler arkadaşlarına ve çevresine ısı
yalıtımını tavsiye ediyor. Isı yalıtımlı binalarda
oturan bireylerin yüzde 74’ü elektrik faturalarında yüzde 40’tan daha fazla enerji tasarrufu
yaptığını düşünüyor. Basın toplantısında bir
konuşma yapan Sürdürülebilirlik Akademisi
Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sungur Bursa
şu ifadeleri kullandı: “Cari açığımızın en önemli
kalemini oluşturan enerji giderlerinin azaltılması ve sürdürülebilir gelecek için kaynak
tüketimi ve bireylerin bilinçlendirilmesi çalışmalarında önemli ölçüde yol göstereceğine
ve yön vereceğine inandığımız araştırmamızın
sonuçlarının kamu ve özel sektör ile sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Binalardaki enerji
tüketiminin toplam enerji tüketiminde önemli
bir paya sahip olduğu dikkate alındığında, ısı
yalıtımının kentsel dönüşümün gizli finansman
kaynağı olabileceğini söyleyebiliriz”.

“Enerji Verimliliği ve Binalarda Isı Yalıtımı Tüketici
Algı Araştırması”nın Dikkat Çeken Sonuçları
• Her iki kişiden biri enerji verimliliği ile ısı
yalıtımı ilişkisini bilmiyor.
• Konut satın alımında yalnızca dört kişiden
biri bina yalıtımına önem veriyor.
• Araştırmaya katılanların yüzde 71’inde ısı
yalıtımı bulunmuyor.
• Türkiye’nin yüzde 82’si mantolamayı en
etkili ısı yalıtım yöntemi olarak değerlendiriyor.
• Bireyler, konutlarda enerji faturalarını
beyaz eşyanın artırdığını düşünüyor.
• Bireylerin yüzde 66’sı yeni mobilya yerine
ısı yalıtımını tercih ediyor.
• Her dört kişiden üçü ısı yalıtımını para
ve enerji tasarrufu sağladığı için önemli
buluyor.
• Yalıtım yaptıran bireylerin yüzde 74’ü
elektrik faturalarında yüzde 40’tan fazla
tasarruf yaptığını düşünüyor.
• Araştırmaya katılanların yüzde 39’u, binalar için zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi

hakkında yeterli bilgiye sahip değil.
• Her 10 bireyden 9’u konutlarda ısı yalıtımının çok önemli olduğunu düşünüyor.
• Isı yalıtımı yaptıranların yüzde 85’i ısı yalıtımı yaptırmayı çevresine tavsiye ediyor.
• Isı yalıtımı konusundaki bilgilendirmeler
yetersiz bulunuyor.
• Bireyler ısı yalıtımının iki senede kendisini
finanse ettiğini düşünüyor.

Betek Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Gülay Dindoruk
“Bizim için önemli olan, pazar lideri olarak yaptığımız işten memnuniyet duyanların olması. Bu araştırma sonucunda da
görüyoruz ki ısı yalıtımı yaptıranların büyük
çoğunluğu çevresindeki insanlara ısı yalıtımını tavsiye ediyor. Bu da işimizi iyi yaptığımızı gösteriyor. Araştırma sonucundan
gördüğümüz diğer bir sonuç ise ısı yalıtımı
yaptırmak isteyenlerin finansman kaynağına
ihtiyaç duyması. Burada hem devlete hem de
bankacılık sektörüne önemli işler düşüyor.
Isı yalıtımında binaların rolünün çok önemli
olduğunu biliyoruz. Bu sebeple de uygulanacak yöntemlerin ülke ekonomisine katkı
sağlayacağı şüphesizdir. Biz Filli Boya olarak
enerji tasarrufu konusunda halkımızı bilinçlendirmek için pek çok kulvarda çalışmalar
gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmayı desteklememizdeki amaç da bu çalışmaların sonuçlarını ölçümlemekti. Görünen o ki yapılan
çalışmalar ısı yalıtım konusunda halkımızı
bilinçlendirmiş ve ısı yalıtım konusunda onları
teşvik etmiştir. Biz Filli Boya olarak gelecek
nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için
çalışmalarımıza devam edeceğiz”.
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ECE SAYKAL
ÇEVKAK Kalite Yöneticisi

ÇED Yönetmeliği
ve EPS Fabrikaları

C

evresel Etki Değerlendirmesi (ÇED)
yönetmeliği, planlanan faaliyet (fabrika, altyapı tesisleri, işletmeler vb.)
eğer yönetmeliğin EK-1 veya EK-2 listesinde
bulunuyorsa, faaliyetin işletmeye geçmeden
önce çevresel etkilerinin değerlendirildiği bir
ön rapor hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü’ne başvurulmasını öngörmektedir.
EPS fabrikaları listedeki herhangi bir sınıfa girmemekle beraber yine de Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na başvurusunu iletmelidir. Bakanlık
incelemelerini yaparak ÇED gereklidir veya
ÇED gerekli değildir kararı verir ki genelde
EPS fabrikaları ÇED kapsamına girmemekle
beraber Çevre İzni kapsamına girer.
EPS’nin çevre dostu bir malzeme olması,
üretimi esnasında çıkan baca gazları ve çeşitli
atıklar olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
Dolayısıyla üretim esnasında kullanılan yakıtınız, atıklarınızın türleri ve kapasiteniz gibi faktörler burada önem kazanmaktadır. Genellikle
EPS fabrikaları ÇEVREYE KİRLETİCİ ETKİSİ
YÜKSEK OLAN FAALİYET VEYA TESİSLER
listesine “1.2.2 Gaz yakıt (doğalgaz, sıvılaştırılmış petrol gazı, kok gazı, yüksek fırın gazı,
fuel gaz) yakan ve toplam yakma sistemi ısıl
gücü 100 MW veya daha fazla olan tesis34 EPS haber • ARALIK 2013

ler” veya “4.1.9 Temel plastik maddelerin
(polimerler, sentetik elyaflar ve selüloz bazlı
elyaflar) üretildiği tesisler” sınıfından girer.
Bir EPS üretim tesisinde çevre ile ilgili
uyulması gereken başlıca yönetmelikler aşağıdaki gibidir;
1- 27214 sayılı Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkındaki
Yönetmelik: Çevre İzni, faaliyetin niteliğine
göre deşarj, emisyon ve/veya gürültü konulu
olabilir. Çevre izni beş yıl süre ile geçerlidir.
İşletmede çevre izin şartlarında değişiklik
olmaması durumunda, beş yıllık süre dolmadan üç ay önce durum raporu hazırlanarak yetkili merciye belgenin yenilenmesi için
başvuruda bulunulur. Yetkili merci, başvuruyu
uygun bulması halinde yeni çevre izin belgesi
düzenler.
2- 27277 sayılı Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği: Kriter olarak yakıt türü ve
buhar kazanı ısıl gücü aranmalıdır. Kütlesel
debiler ve emisyon sınır değerleri “Sanayi
Kaynaklı Hava Kirliliği Yönetmeliği – Ek-2 den
takip edilebilir. Atık gazlar serbest hava akımı
tarafından, engellenmeden taşınabilecek

biçimde dikey çıkışla atmosfere verilmelidir.
3- 25755 sayılı Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği: Tehlikeli atık yönetimi
yapılması zorunludur. Atık yönetimine ilişkin
prensipler, 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
gire Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin
Yönetmelik’te belirtildiği şekilde uygulanır.
Atık yönetimine ilişkin genel ilkeler şunlardır;
• Atık üretiminin ve atığın zararlılığının, önlenmesi ve azaltılması esastır.
• Atık üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda geri dönüşüm, tekrar kullanım ve
ikincil hammadde elde etme amaçlı diğer
işlemler ile atığın geri kazanılması veya
enerji kaynağı olarak kullanılması esastır.
• Atıkların ayrılması, toplanması, taşınması,
geri kazanılması ve yok edilmesi sırasında
su, hava, toprak, bitki ve hayvanlar için
risk yaratmayacak, gürültü, titreşim ve
koku yoluyla rahatsızlığa neden olmayacak, doğal çevrenin olumsuz etkilenmesini önleyecek ve böylece çevre ve insan
sağlığına zarar vermeyecek yöntem ve
işlemlerin kullanılması esastır.
• Farklı türdeki atıkların kaynağında ayrı top-

lanması esastır.
• Atıklar valiliklerden taşıma lisansı almış kişi,
kurum veya kuruluşlar tarafından taşınır.
Ancak mevzuatta lisans alma zorunluluğu
getirilen atık türleri dışında belediyelerce
veya belediyelerin denetiminde taşınan
atıklar, evsel ve tehlikesiz atıklar ile ambalaj atığı taşıma işlemleri için taşıma lisansı
alınması zorunlu değildir.
• Atıklar, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen şartlara uyulmak kaydıyla üretildikleri
yerde geri kazanılabilir veya bertaraf edilebilir. Bunun yapılmaması halinde atığın
sahibi, atıklarının, bir atık taşıyıcısı tarafından taşınarak Bakanlık’tan lisans almış bir
tesis tarafından geri kazanılmasını veya
imhasını sağlamakla yükümlüdür.
• Atıkların en yakın ve en uygun olan tesiste,
uygun yöntem ve teknolojiler kullanılarak
bertaraf edilmesi esastır.
• Atıkların, lisanslı geri kazanım ve bertaraf tesisleri dışında yetkisiz kişi, kurum
ve kuruluşlar tarafından toplanması, geri
kazanılması ve bertaraf edilmesi yasaktır.
• Her türlü faaliyet sırasında doğal kaynakların ve enerjinin verimli kullanılması amacıyla, atık oluşumunu kaynağında azaltan
ve atıkların geri kazanılmasını sağlayan
çevre ile uyumlu teknolojilerin kullanılması
esastır.
• Atıkların üretiminden ve yönetiminden
sorumlu kişi, kurum ve kuruluşlar, atık
yönetiminin her aşamasında atıkların
çevre ve insan sağlığına zarar vermesini
önleyecek tedbirleri almakla yükümlüdür.
• Atıkların yarattığı çevresel kirlenme ve
bozulmadan doğan zararlardan dolayı
atığın sahipleri, taşıyıcıları, geri kazanımcıları ve bertaraf edicileri kusur şartı aranmaksızın sorumludurlar.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine göre, atık üreticileri, oluşturdukları ambalaj atıklarını, atıkların toplanmasından sorumlu olan belediyelere ve/veya
belediye ile anlaşma yapan lisanslı toplama
ayırma tesislerine vermekle yükümlüdürler.

yönetim birimi kurmak zorundadır.

6- 27757 sayılı Çevre Görevlisi ve Çevre
Danışmanlık Firmaları Hakkındaki Yönetmelik: Faaliyetleri, Çevre Kanununca Alınması
Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 listesinde yer alan katılımcılar, çevre yönetim birimlerini kurmak ya da
yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetimi hizmeti almak, Ek-2
listesinde yer alan katılımcılar ise, en az bir
çevre görevlisi istihdam etmek ya da yetkilendirilmiş çevre danışmanlık firmalarından
çevre yönetimi hizmeti almak veya çevre

Bu yönetmelikler kapsamında çalışan
fabrikalar yılda bir kere Çevre Şehircilik İl
Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir.
Bu Birleşik Denetim sonrasında denetçilerin hazırladığı rapor yetkili mercilere iletilir
ve değerlendirmeler yapılır. Herhangi bir
uygunsuzluk olması durumunda 2872 Sayılı
Çevre Kanununca cezai işlemler uygulanır.
Sağlıklı sanayileşme adına çevre mevzuatlarının takip edilmesi gerekmekte ve doğanın
deforme edilmeden korunması ana disiplinlerimizden biri olmalıdır.

Ayrıca fabrikada kapsamına girilmesi
gereken diğer yönetmelikler; su kirliliği kontrolü, toprak kirliliği kontrolü, atık akü ve pil
kontrolü, ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü, tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğidir.

4- 26952 sayılı Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği: Tehlikeli atık yönetimi yapmak
zorunludur. Tesisinde atık yağ oluşan firmalar,
Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümleri uyarınca, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından yetkilendirilmiş bir kuruluşa atık
yağlarının analizini yaptırarak sınıfını belirlemekle, atık yağları kategorilerine göre ayrı
olarak biriktirmekle, taşımakla veya taşınmasını sağlamakla yükümlüdürler.
5- 28035 sayılı Ambalaj Atıkları Kontrolü
Yönetmeliği: Her yıl ambalaj beyanı yapılması
zorunludur. 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı
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Yeni “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(305/2011/AB)” Temel Değişiklikler
ve Performans Beyanı
ENGİN YILDIZ
ÇEVKAK Uygunluk Değerlendirme Yöneticisi

Y

apı Malzemelerinin Avrupa Birliği
pazarı içinde serbest dolaşımı ilkeleri “Yapı Malzemeleri Mevzuatı” ile
sağlanmaktadır. 1989 yılında kabul edilen
ve son olarak 2008 yıllarında gerçekleştirilen
“Yeni Yaklaşım” mevzuat paketleri ile alınan
kararlar çerçevesinde Yapı Malzemeleri mevzuatları revize edilmektedir. Direktiﬂere getirilen düzenlemeler ile yapı malzemelerinin
Avrupa pazarında dolaşımının önünde engel
oluşturan farklı ulusal düzenlemelerin ortadan
kaldırılması amaçlanmıştır.
Yapı Malzemeleri mevzuatı, Güvenlikle
ilgili Temel Gerekleri, bu gereklerin yerine
getirilmesinde uygulanacak teyid sistemlerini, piyasa gözetim ve denetimi gibi konuları açıklarken Temel Gerekler de ürünlerin
kullanım amacına uygunluğunu, yapıların ve
çevrenin güvenliği ile dayanıklılık ve enerji
verimliliği gibi hususları düzenlemeyi amaçlamaktadır.
“Yeni Yaklaşım”
ilkesi gereği son
olarak AB Komisyonu tarafından
Yapı Malzemeleri
Direktiﬁ (Construction Products Directive - 89/106/EEC)
yerine 305/2011/
EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü
(CPR - Construction
Products Regulation) hazırlanmış
ve 4 Nisan 2011
tarihinde AB Resmi
Gazetesinde yayım-
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lanarak 24 Nisan 2011’de Avrupa’da yürürlüğe girmiştir.
305/2011/EU sayılı “yeni” Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR) Türkiye’de 10 Temmuz
2013 tarihinde uyumlaştırılmış, “305/2011/
AB” olarak Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. 8 Eylül 2002 tarihinde
yürürlüğe girerek en son 1 Aralık 2006’da
revize edilmiş olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPD-89/106/EEC) ise yürürlükten
kalkmıştır.
Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile
(CPR-305/2011/AB) Temel ilkelerde açıklayıcı, Prosedürleri basitleştiren, Güvenilirliği
artırıcı bir mevzuat getirilmeye çalışılmıştır.
Yönetmelik, CE işaretinin iliştirilmesi şartlarından, yapı malzemelerinin “beyan edilen performans değerlerine uygunluğu” gibi daha
teknik ve kesinlik içeren yeni hükümler getirilmekte ve mevcut onaylanmış kuruluşların

yeniden görevlendirilmesini gerektirmektedir.
1 Temmuz 2013 tarihinden önce 89/106/
EEC sayılı Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
veya 89/106/EEC sayılı Yapı Malzemeleri
Direktiﬁ’ne uygun olarak piyasaya arz edilmiş olan yapı malzemeleri uyumlaştırılmış
teknik şartnamesinde (örn. uyumlaştırılmış
ürün standardında) CE işaretlemesi temel
gerekleri açısından farklılık olmadığı sürece
yeni yürürlüğe giren Yönetmeliğe uygun
kabul edilmektedir.
Yapı işlerinin temel gerekleri ve yapı malzemelerinin temel karakteristikleri, performans beyanı ve CE işaretlemesi, ekonomik
aktörlerin (imalatçı, ithalâtçı, dağıtıcı veya
yetkili temsilci) yükümlülükleri, uyumlaştırılmış teknik şartnameler, basitleştirilmiş prosedürler ve piyasa gözetim ve denetimine
ilişkin maddeler 10 Temmuz 2013 tarihi itibariyle zorunlu uygulamaya girmiştir.

Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB - CPR)’nin getirdiği Temel Değişiklikler aşağıdaki gibidir:
89/106/EEC
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPD)

305/2011/AB
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPR)

Yapı Malzemeleri Direktifi

Yapı Malzemeleri Tüzüğü

Uygunluk Teyidi
Malzemenin ilgili standarda uygunluğunun teyid edilmesi
hususunda “Uygunluk Teyidi” ifadesi kullanılmaktaydı.

Performans Değişmezliği
İlgili temel karakteristiklere ilişkin malzemenin performans
değişmezliği kavramı getirilmiştir.

Uygunluk Teyit Sistemleri
Uygunluk Teyit sistemleri 1, 1+, 2, 2+, 3 ve 4 olarak
bulunmaktaydı.

Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve
Doğrulanması Sistemleri (PDDD)
- Uygunluk teyit sistemleri ifadesi yerine “Performansın
Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması Sistemleri
(PDDD)” getirilmiş.
- “Sistem 2” kaldırılmıştır.

Uygunluk Beyanı
Ürünün standardına uygunluğunu ifade etmek üzere uygunluk
beyanı (AT Beyanı) düzenlenmesi esas alınmıştır. Örneğin
sistem 1, 1+‟ya göre ürün belgelendirmede onaylanmış kuruluş
tarafından “AT Uygunluk Belgesi” düzenlenmekte idi. Ya da
Sistem 3 kapsamında imalatçı Başlangıç Tip Deneylerini
Onaylanmış Laboratuvar’a yaptırdıktan sonra kendisi AT Beyanı
düzenleyerek CE işareti ile piyasaya ürün arz ediyordu.

Performans Beyanı
Uygunluk Beyanı yerine ürünün yapıda kullanıldığında
ortaya koyacağı performansı ifade eden “Performans
Beyanı” kullanılmaktadır. Örneğin Sistem 1 ve 1+’da ürün
Belgelendirmesi yapan onaylanmış kuruluşların düzenlediği
belgenin ismi “Performans Değişmezlik Belgesi” olmuştur.
Sistem 3 kapsamında İmalatçı CE işareti ile piyasaya ürün
arz edebilmesi için, Tip Belirleme deneylerini Onaylanmış
Laboratuvar’a yaptırdıktan sonra “Performans Beyanı”
düzenlemelidir. Yürürlükten kalkmış Yönetmeliğe (89/106/EEC)
göre Başlangıç Tip Deneylerini Onaylanmış Laboratuvar’a
yaptırarak “AT Beyanı”nda bulunan İmalatçılar AT Beyanı yerine
“Performans Beyanı” hazırlamalıdırlar.

Onaylanmış Kuruluşlar ile ilgili hususlar için “Uygunluk
Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair
Yönetmelik”e atıf yapılmıştır, ayrıntıya girilmemişti.

Onaylanmış Kuruluşların Yükümlülüklerini yerine
getirmemelerinin tespiti durumunda yapılacak işlemler ve
Onaylanmış Kuruluşların uygulamaya ilişkin yükümlülüklerine
ayrıntılı olarak yer verilmektedir.

6 Temel Gerek
6 adet Temel Gerek bulunmaktaydı.
(1- Mekanik Dayanım ve Stabilite,
2- Yangın Durumunda Emniyet,
3- Hijyen, Sağlık ve Çevre,
4- Kullanım Emniyeti,
5- Gürültüye Karşı Koruma,
6- Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası)

7 Temel Gerek
Temel Gerek sayısı 7 adede çıkarılmıştır.
- “Hijyen, Sağlık ve Çevre” Temel Gerek’ine “yaşam döngüsü” ve
“işçi sağlığı” ilkeleri getirilmiştir.
- “Kullanım emniyeti” başlığı “Kullanımda Erişilebilirlik ve
Güvenlik” olarak değişmiştir ve özellikle yapı işleri engelliler için
erişebilir ve engelli bireylerin kullanımını göz önüne alınarak
tasarlanmalı ve inşa edilmeli ibaresi eklenmiştir.
- “Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası” Temel Gerek’ine “enerji
verimliliği” ve “yapım ve söküm” ilkeleri getirilmiştir.
- 7. temel gerek olarak “Doğal Kaynakların Sürdürülebilir
Kullanımı” ilave edilmiştir.

İmalatçı
Mevzuata uygunluğu ile ilgili yükümlülüğün birçoğu İmalatçıya
atfedilmişti.

İmalatçı, İthalatçı, Yetkili Temsilci ve Dağıtıcı
“Tedarik zinciri” anlayışıyla yapı malzemesinin performans
beyanına uygunluğu ile ilgili yükümlülük imalatçı, ithalatçı, yetkili
temsilci ve dağıtıcı için ayrı ayrı tariflenmiştir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile ilgili hususlar için “Ürünlerin
Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik”e atıf yapılarak
detaya girilmemişti.

Risk teşkil eden yapı malzemelerine ilişkin prosedürler, risk
türleri ve resmi olarak tespit edilen uygunsuzlukların neler
olduğu ile ekonomik aktörlerin bu konudaki yükümlülükleri
detaylı bir şekilde yer almaktadır.

-

Ürün İrtibat Noktası

İmalatçıların ihracat yapacakları ülkenin ulusal mevzuatıyla
ilgili direk bilgi alabilecekleri herhangi bir irtibat noktası
bulunmamakta idi.

Tüm üye ülkelerin, yapı malzemelerinin kullanım amacı ile
ilgili yapı işlerinin temel gereklerini karşılamasını amaçlayan
hükümlere ilişkin gerekli bilgilendirmeyi yapan ya da elektronik
ortamda duyuran “ürün irtibat noktası” oluşturması yer
almaktadır.
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89/106/EEC
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPD)

305/2011/AB
YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (CPR)

Avrupa Teknik Onayı
Teknik onayların kılavuz belgeleri “Teknik Onay Esası” olarak
anılmaktaydı. Bu esasa göre imalatçılara verilen belgenin adı
“Avrupa Teknik Onayı” idi.

Avrupa Teknik Değerlendirmesi
“Teknik Onay Esası” yerine, bir uyumlaştırılmış standart
tarafından kısmen veya tamamen kapsanmayan yapı
malzemeleri için “Avrupa Değerlendirme Esası” ifadesi
getirilmiştir. Avrupa Değerlendirme Esası’na göre imalatçılara
verilen belgenin adı “Avrupa Teknik Değerlendirmesi”dir.

Teknik Onay Kuruluşu
Uyumlaştırılmış bir Standard kapsamında olmayan veya
yenilikçi ürün kapsamına giren ürünlere Teknik Onay veren
kuruluşun ismi idi.

Teknik Değerlendirme Kuruluşu
Uyumlaştırılmış bir Standard kapsamında olmayan ya da
tamamen veya kısmen uyumlaştırılmış standart kapsamına
alınmış olan bir yapı malzemesinin, temel karakteristiklerine
ilişkin performansının Avrupa Değerlendirme Esasına göre
belgeye dayalı olarak “Avrupa Teknik Değerlendirmesi”ni
gerçekleştiren kuruluşu ifade eder.

-Onaylanmış Belgelendirme Kuruluşu,
-Muayene Kuruluşu,
-Deney Laboratuvarı.

> Ürün Belgelendirme Kuruluşu,
> Fabrika Üretim Kontrolü Belgelendirme Kuruluşu,
>Test Laboraruvarı

Yeni Yönetmelik’le Yeni Beyan
“PERFORMANS BEYANI”
Yeni Yönetmeliğin getirdiği bir yenilik
de, önceki yönetmelikte istenen Uygunluk
Beyanı’nın (AT Uygunluk Beyanı) Performans Beyanı’na dönüşmesidir. Performansın Değişmezliğinin Değerlendirilmesi ve
Doğrulanması esasına (PDDD) dayalı olarak
piyasaya arz edilen ürünün değerlendirilerek onaylanan performansına vurgu yapan;
herhangi bir karışıklığa mahal vermemek için
ürünün PDDD sistemlerinden hangisine göre
değerlendirildiğinden, hangi onaylanmış
kuruluşla çalışıldığına kadar detaylandırılan
Performans Beyanı performans değişmezliği
beyanının garantisidir.
İmalatçı, yeni Yapı Malzemeleri
Yönetmeliği’ne göre ürününü piyasaya CE
işareti ile arz ederken Performans Beyanı
düzenlemelidir.
Performans Beyanı, yapı malzemelerinin
uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun
olarak, temel karakteristikleri ile ilgili performansını ifade eder.
İmalâtçı, imal ettiği yapı malzemesinin
beyan edilen performansa uygun olduğuna
ilişkin sorumluluğu, performans beyanı
düzenleyerek üstlenmiş olur. Aksi yönde bilgi
ve belgeler bulunmadığı müddetçe, imalâtçı
tarafından düzenlenen Performans Beyanı’nın
doğru ve güvenilir olduğu kabul edilir.
Yürürlükten kalkmış Yönetmeliğe (CPD89/106/EEC) göre Performans Değişmez38 EPS haber • ARALIK 2013

liğinin Değerlendirilmesi ve Doğrulanması
(PDDD)” sistemlerinden Sistem 3 kapsamında daha önce Başlangıç Tip Deneylerini
Onaylanmış Laboratuvar’a yaptırarak “AT
Beyanı”nda bulunan imalatçılar AT Beyanı
yerine “Performans Beyanı” hazırlamalıdırlar.
Üretici, Ürün standardlarının Ek ZA’sında
belirtilen “Performans Değişmezliğinin
Değerlendirilmesi ve Doğrulanması (PDDD)”
sistemlerinden Sistem 1 kapsamında ise
Onaylanmış Kuruluş’un düzenlediği, Sistem 3 kapsamında ise Onaylanmış Kuruluş (Onaylanmış Laboratuvar) tarafından
gerçekleştirilen Başlangıç Tip Belirleme
deneylerinin dayanağı olarak kendisinin
düzenlediği Performans Beyanı’nın referans
numarasını CE etiketinde vermelidir.
Performans Beyanı aşağıdakiler içerir:
a) Performans Beyanı’nın düzenlendiği
ürün tipine ilişkin referansı,
b) Yapı malzemesinin performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanmasına (PDDD) ilişkin sistem veya
sistemleri,
c) Her bir temel karakteristiğin değerlendirilmesi için kullanılmış olan uyumlaştırılmış standardın veya Avrupa Teknik
Değerlendirmesinin referans numarası
ve yayım tarihini,
ç) Özel teknik belgenin kullanılması
hâlinde, bu belgenin referans numarasını ve imalatçının ürününün uyduğunu
beyan ettiği gerekleri,

d) Yapı malzemesinin tâbi olduğu yürürlükteki uyumlaştırılmış teknik şartnameye
göre belirtilen kullanım amacını veya
amaçlarını,
e) Beyan edilen kullanım amacı veya
amaçlarına karşılık gelen uyumlaştırılmış teknik şartnamede yer alan temel
karakteristiklerin listesini,
f) Yapı malzemesinin beyan edilen kullanım amacı veya amaçlarına ilişkin en az
bir temel karakteristiğinin performansı,
g) Yapı malzemesinin Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin 5 inci maddenin
üçüncü fıkrasına göre belirlenmiş temel
karakteristiklerine ilişkin olarak, gerekiyorsa hesaplamaya dayalı, seviye veya
sınıf veyahut bir tanım olarak performansını,
ğ) İmalatçı tarafından ürünün piyasada
bulundurulması hedeflenen ülkenin o
ürünün kullanım amacı veya amaçları
ile ilgili mevcut mevzuatı da dikkate
alınarak, yapı malzemesinin kullanım
amacına veya amaçlarına ilişkin temel
karakteristiklerinin performansını,
h) Listelenmiş temel karakteristikler arasından beyan edilmemiş performans için
NPD (No Performance Determined –
Performans Belirlenmemiştir) harflerini,
ı) Bir yapı malzemesi ile ilgili Avrupa Teknik Değerlendirmesi düzenlenmiş ise,
yapı malzemesinin ilgili Avrupa Teknik
Değerlendirmesinde yer alan temel
karakteristiklerine ilişkin sınıflar veya
seviyeler ya da bir tanımda ifade edilen
performansını.

Performans Beyanı örneği aşağıda verilmiştir:
PERFORMANS BEYANI
(305/2011/AB, Ek 3’e göre)
(Declaration of Performance - DoP)
(According to 305/2011/EU, Annex V)
No: 001/2013
(1) Ürün tipi kimlik kodu:

POLYPOR 16

(2) Yapı malzemesinin tip, parti veya seri numarası ya da
tanımlanmasını sağlayacak diğer unsurlar:

EPS 70

(3) Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine
göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya
amaçları

Binalarda Isı Yalıtım

(4) İmalâtçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ile
adresi

POLY A.Ş.
/ İ.O.S.B. Nil San. Sit. 3. Cad. No:156 İSTANBUL / TÜRKİYE

(5) Mevcut ise, yetkili temsilcinin adı ve adresi:

-

(6) Yapı malzemesinin performansının değişmezliğinin
değerlendirilmesi ve doğrulanması sistem veya sistemleri:

Sistem 3

(7) Uyumlaştırılmış ürün standardı olan TS EN 13163 kapsamında bulunan Genleştirilmiş Polistiren (EPS) malzemesine ilişkin
performans beyanında: Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İ. İ. (ÇEVKAK) Onaylanmış Kuruluşu (O.K. No: 2372) tarafından,
performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden Sistem 3 altında, ilgili ürünlere tip deneyleri uygulanarak
Başlangıç Tip Deney (Performans Değişmezliği) raporu düzenlenmiştir. Rapor No: ……………….........
Uyumlaştırılmış standardı bulunduğundan hakkında
düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi
bulunmamaktadır.

(8) Hakkında düzenlenmiş bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi
olan bir yapı malzemesine ilişkin performans beyanında:

(9) Beyan Edilen Performans:
EPS – TS EN 13163 - L(2)-W(2)-T(1)-S(2)-P(5)-DS(N)2-CS(10)70-BS115-TR100-WL(P)0,2-WL(T)3-WD(V)5-MU20
Temel Karakteristikler

Performans

Tolerans

Isıl İletkenlik

0,037 W/(m.K)

/

Uzunluk

L(2)

± 2 mm

Genişlik

W(2)

± 2 mm

Kalınlık

T(1)

± 1 mm

Boy ve En’deki Diklikten Sapma

S(2)

± 2 mm/m

Düzlükten Sapma

P(5)

5 mm/m

Yangına Tepki

E

/

Sabit Normal Laboratuvar
Şartlarında Boyut Kararlılığı

DS(N)2

± 0,2 %

Belirli Sıcaklık ve Bağıl Nem
Şartlarında Boyut Kararlılığı

NPD

-

%10 Şekil Değiştirmede Basınç
Gerilmesi

CS(10)70

≥ 70 kPa

Eğilme Dayanımı

BS115

≥ 115kPa

Yüzeylere Dik Çekme
Dayanımı

TR100

≥ 100 kPa

Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

TS EN 13163:2013
(EN 13163:2012)
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Temel Karakteristikler

Performans

Tolerans

Belirli Basınç Yükü ve Sıcaklık
Şartlarında Şekil Değiştirme
Uzunluk

NPD

-

Basınç Sünmesi

NPD

-

Kesme Dayanımı

NPD

-

Tekrarlı Yüklere Karşı Direnç

NPD

-

Daldırmayla Uzun Süreli Su
Emme

WL(P)0,2

≤ 0,2 kg/m2

WL(T)3

≤3%

Difüzyonla Uzun Süreli Su
Emme

WD(V)5

≤5%

Donma Çözülme Direnci

NPD

-

Su Buharı Geçirgenliği

20

/

Dinamik Doku Sıkılığı

NPD

-

Kalınlık (dL)

NPD

-

Darbe sesi iletim indisi (döşeme için)

NPD

-

Uzun Süreli Kalınlık Azalması

NPD

-

Sürekli Alevli Yanma

NPD

-

Tehlikeli Maddelerin Açığa
Çıkması

NPD

-

Performans

Anma Kalınlığı Değerleri

0,25

10 mm

0,50

20 mm

0,80

30 mm

1,05

40 mm

1,35

50 mm

1,60

60 mm

1,85

70 mm

2,15

80 mm

2,40

90 mm

2,70

100 mm

Darbe sesi iletim indisi (döşeme için)

Darbe sesi iletim indisi (döşeme için)

Kalınlık (dB)

Isıl Direnç
(m2.K/W)

Uyumlaştırılmış Teknik Şartname

TS EN 13163:2013
(EN 13163:2012)

(10) Bu Performans Beyanı’nın 1’inci ve 2’inci maddelerinde tanımlanan yapı malzemesi, 9’uncu maddede beyan edilen performansa
sahiptir. Bu Performans Beyanı’na ilişkin tüm sorumluluk yalnızca 4’üncü maddede tanımlanan İmalâtçı’ya aittir.
İmalatçı adına imzalayan;
İsim ve Görevi:			
Düzenlenen Yer ve Tarih:

CE@cevkak.org

/

…………………… / ……………………

www.cevkak.org
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…………………… / ……………………

Müteahhitler, Yapı Denetim Kuruluşları,
İnşaat Firmaları ve Site Yöneticileri!
Kullanacağınız ısı yalıtım malzemesinin
beyan edilen değerleri ne kadar gerçekçi?

KONTROL TESTİ
UYGULATTIRDINIZ MI?

MAKALE

ZEKİ ÖZKAN
SMMM & Bağımsız Denetçi

İflas
İFLASIN ERTELENMESİ
VE UNSURLARI;

G

lobal Ekonomik Kriz sonucu etkilenen özel sektörün 10 yıl öncesine
kadar Türk Hukuk Sisteminde yoğun
kullanımı olmayan “iflasın ertelenmesi” kurumunun son yıllarda etkin şekilde kullanıldığı
görülmektedir.
İflasın ertelenmesi esasen hukuk sistemimizde mevcut olan, fakat İcra İflas Kanunu’na
17 Temmuz 2003 tarihli 4949 sayılı kanun
ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde dâhil
olmuş, Yeni Türk Ticaret Kanununda md.
376-377’de düzenlenmiş bir kurumdur. İflas
kurumunun demode hale gelmesi, işletmelerin kolaylıkla iflas etmeleri yerine, mümkün
olduğu kadar mali durumlarının iyileştirilerek
faaliyetlerine devam edebilmelerini amaçlamıştır. Böylelikle bu işletmelerin ekonomiye
olan katkılarının devam edebilmesi, işçilerin çalışabilmesi ve işyerlerini koruyabilmesi
sağlanmak istenmiştir. İflasın ertelenmesi
ile birlikte 6183 sayılı kanuna tabi alacaklar
dahil tüm takipler durur. İflasın ertelenmesinin temel mantığı, alacaklıların takiplerinden
borçluyu erteleme süresi içinde korumak, mal
varlığının parçalanmasını önlemek, bunun
sonucunda alacaklıların alacak tutarlarının
mevcut durumdan daha kötüye gitmesini
önleyerek borç tasfiyesini sağlamaktır. Tica-
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ret Mahkemelerine “iflasın ertelenmesi” talepli
davalarda, mahkemenin uygun görmesi
durumunda tedbir kararı ile birlikte kayyım/
kayyımlar atanır.
Gerçekten her bir alacaklı münferit takipler yoluyla borçlunun malvarlığından bir
parça alıp götürürse geriye işletmeyi devam
ettirecek bir malvarlığı kalmayabilir. İşte bunu
engellemek için Amme alacakları dahil tüm
takipler durur. Ancak alacaklılar takip yoluyla
hak da arayamadıkları için zamanaşımı süreleri de bu erteleme süresince durmaktadır.
“Burada rehinli alacaklara bir imtiyaz tanınmıştır. İcra ve İflas Kanunu madde 179 b.II’
deki düzenlemeye göre, taşınır, taşınmaz
rehini ve ticari işletme rehini sahibi alacaklılar, takibe devam edebilirler veya yeni takip
yapabilirler. Ancak erteleme süresi içinde
muhafaza tedbiri alınamaz ve satış işlemi gerçekleştirilemez. Erteleme süresince işleyecek
olan faizlerin mevcut rehin ile karşılanamayacak olması halinde rehinli alacakların teminatlandırılması zorunluluğu gerekir. Kanuna
göre rehinli alacaklılar, ipotekli alacaklılar bile
muhafaza tedbiri uygulayamıyor, fakat 206.
maddenin birinci sırasındaki alacaklara ilişkin
takipler de durmuyor.
İflasın ertelenmesi her ne kadar ilk bakışta
borçlunun menfaatine görülse de aslında aynı
zamanda alacaklıların menfaatini de koruyan
hükümler içerir. Bu müesseselerin düzen-

leme amacında, alacaklıların da daha yüksek
oranda bir tatmine kavuşmaları yatmaktadır. Çünkü borca batıklığa rağmen ortaklık
faaliyetine devam edecek olursa özellikle
hakları yeterince güvence altına alınmamış
olan alacaklılar ciddi bir riziko altına girerler.
Bu halde tek güvencesi olan ortaklığın malvarlığı tam olarak karşılamaya yetmediğinden
alacaklılardan bazılarına diğerlerinden önce
yapılacak ödemeler geri kalanların daha fazla
zarara uğramasına neden olur. Bu arada
ortaklık yeniden borçlanırsa borç açığı da
büyür. İşte borca batıklık bildirimiyle birlikte
devreye giren iflas hukuku, alacaklıların bir
bütün olarak korunmasına hizmet etmekte,
alacaklıların mümkün olduğunca yüksek ve
eşit olarak alacaklarına kavuşmalarına imkân
sağlamaktadır. Ancak iflasın ertelenmesinde
temel anlayış, hayatını idame kabiliyeti olan
borçluların iflaslarının mümkün olduğu kadar
ertelenmesi, iflastan kurtarılması ve bu erteleme dönemi sonunda alacaklılara derhal
açılacak bir iflas tasfiyesine nazaran daha
fazla bir alacak tahsili sağlama düşüncesidir.
İflasın Ertelenmesinin Esas Unsuru
“Borca Batık Olma”
6012 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun
376 ve 377 maddelerinde düzenlemeler
yapılmıştır.
Madde:376 - (1) Son yıllık bilançodan,

sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim kurulu, genel kurulu
hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula
uygun gördüğü iyileştirici önlemleri sunar.
(2) Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile
kanuni yedek akçeler toplamının üçte ikisinin
zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı
takdirde, derhâl toplantıya çağrılan genel
kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya
sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer.
(3) Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa,
yönetim kurulu, aktiflerin hem işletmenin
devamlılığı esasına göre hem de muhtemel
satış fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır.
Bu bilançodan aktiflerin, şirket alacaklılarının
alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim kurulu, bu durumu
şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret
mahkemesine bildirir ve şirketin iflasını ister.
Meğerki iflas kararının verilmesinden önce,
şirketin açığını karşılayacak ve borca batık
durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket
borçlarının alacaklıları, alacaklarının sırasının
diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki
sıraya konulmasını yazılı olarak kabul etmiş
ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği,
gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği mahkemece
atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi
hâlde mahkemeye bilirkişi incelemesi için
yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul
olunur.
Madde 377- (1) Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı yeni nakit sermaye konulması dâhil nesnel ve gerçek kaynakları ve
önlemleri gösteren bir iyileştirme projesini
mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini
isteyebilir. Bu hâlde İcra ve İflas Kanununun
179 ilâ 179/b maddeleri uygulanır.
İflasın Ertelenmesine konu olan sermaye
şirketleri ve kooperatifler aktifleri pasiflerinden fazla ise TTK.’nun 376. maddesine dayanarak iflasının ertelenmesine karar verilmesi
istemiyle dava açamaz.
Türk hukuk literatüründe “borca batıklık”
terimi yeni kullanılmaktadır. Yasa koyucu da
borca batıklık terimi yerine şirketin aktiflerinin
şirket alacaklılarının alacaklarını karşılamaya
yetmemesi, şirket borçlarının şirket mevcudundan fazla olması. Amaç alacaklıların
korunması olduğuna göre hukuksal anlamda
malvarlığının borçları karşılayıp karşılama-

dığı üzerinde durulmalıdır. Borca batıklıkta
bir bilânço ile tespit edilecektir, ancak bu
bilânço yıllık bilânçodan hem maddi hem
de şekli esaslar bakımından farklıdır. Borca
batıklığı tespit Bilânçosunda biri malvarlığı
diğeri borçlar olmak üzere iki kısım vardır ve
alacaklıların haklarının karşılanmasına yarayacak bütün malvarlığı konularının piyasa
değeriyle göz önüne alınması gerekmektedir.
Ödemeden Aciz Hali ve Borca Batıklık
İlişkisi;
Ödemeden aciz hali; bir kimsenin muaccel borçlarının önemli bir bölümünü ödeyebilme iktidarını görünüşe göre devamlı olarak
yitirmesidir. İşletmede baş gösteren nakit akış
sıkıntısıdır. Bir işletmenin borca batık olması
aynı zamanda mutlaka ödemeden aciz hali
içinde bulunduğu anlamına gelmez. Zira
borca batıklık aciz halinin zorunlu unsuru
değildir.
Borca Batıklık Nedenleri;
Birden fazla faktörün ortak etkileri sonucunda borca batıklık durumu söz konusu
olur. Maliyetlerin yükselmesi, buna karşılık
satış hâsılatının azalması, mali yılın zararla
kapatılması süreci borca batık nedenlerinden
birini oluşturmaktadır.
İşletme krizi nedenleri işletmenin etki
alanı içinde gerçekleşip gerçekleşmemelerine göre kendi arasında iç ve dış nedenler
olmak üzere ikiye ayrılır.

Borca Batıklığın Tespiti (Borca Batıklık
Bilânçosu);
TTK md. 376 uyarınca ortaklığın aciz
halinde olduğunu gösteren emareler varsa
yönetim kurulu aktiflerin satış fiyatları üzerinden bir ara bilânço düzenlemek zorundadır.
Borca batıklık şüphesi uyandıran belirtiler
somut olayın şartlarına göre farklılık gösterir.
Ancak genel bir ifadeyle borca batıklık şüphesi, borçların tamamının ödenemeyeceği
hususundaki her hangi bir tereddüt veya
bir olay ile belirgin hale gelir. Akla gelen
ilk durum yıllık bilânço esaslarına tabi bir
bilânçonun borca batıklığı göstermesidir. Bu
bir yılsonu bilânçosu olabileceği gibi bir ara
bilânço da olabilir. Anılan bilânço, şirketin
gerçek malvarlığını ve gerçek borçlarını tespit eden malvarlığı bilânçosudur. Bilânçonun
aktif hanesinde şirketin gerçek mevcudu,
piyasadaki cari fiyatlar esas alınarak düzenlenir. Borca batıklık bilânçosunun aktifinde
yer alacak malvarlığı unsurlarının değerlendirilmesi sırasında işletmeye ait bazı malların
(bir fabrika binası ve içindeki makineler ) tek
tek mi yoksa bir bütün olarak mı satılacağı
konusu önem kazanır. Belirtmek gerekir ki birlikte bir bütün oluşturan ve ancak bu şekilde
fonksiyon icra edebilecek olan malvarlığı
parçaları, birbirinden ayrıldıkları takdirde
daha düşük bir fiyatla satılacaklardır. Bu itibarla bunların birlikte satışa çıkarılması daha
uygun olacaktır. Bu itibarla bir bütünlük göstermeyen malvarlığı konuları tek tek değerlemeye konu yapılmalı, tek başına satılamayan
ancak diğer malvarlığı konularıyla kombine
olarak bir değer taşıyan mallar ise birlikte
satışa çıkarılmalıdır. Dolayısıyla borca batıklık bilânçosu içerisinde bu malvarlıklarının
cari fiyatlara göre değerlemesi yapılırken bu
esaslara uyulması daha gerçekçi bir bilânço
ortaya koyacaktır. Ortaklığın borçları açısından ise, borca batıklığı tespit bilânçosunda
sadece muaccel borçlar değil, ortaklığın
bütün borçları yer almalıdır. Çünkü burada
ortaklığın ödemeden aciz halinde olup olmadığı değil, bilânçonun düzenlendiği tarihteki bütün borçların ödenmesi gerekseydi
malvarlığının buna yetip yetmediği inceleme
konusunu oluşturmaktadır. Bu esaslar çerçevesinde hazırlanacak bilânço da; sadece
borçların malvarlığını aşması halinde mahkemeye bildirim yükümlülüğü söz konusu
olmaktadır. Borca batıklığın ara bilânçodan
tespiti ile birlikte ortaklığın geleceği hakkında
karar vermek yetkisi ( tabi mahkemeye bildi-
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rim yapılmışsa) ticaret mahkemesine geçer.
Borca batık durumda olan bir şirketin sadece
iflasının ertelenmesi tek başına istenemez.
İflasın ertelenmesi talebi, iflas talebi ile birlikte mahkemeye bildirilmelidir.
İflasın Ertelenmesinin Esas Unsuru
“İyileştirme Projesi” ve anlamı
İyileştirme kavramı her şeyden önce
borca batıklığın ortadan kaldırılmasını ifade
etmektedir. Borca batıklık ortadan kaldırılabilmelidir ki ortaklık hakkında iflasın açılması
önlenebilsin. Amaç, ortaklığın bir tüzelkişi
olarak varlığını sürdürebilmesinin sağlanması,
bunun içinde karlılığa yeniden kavuşturularak
yeniden işletmesini sürdürecek ve kar elde
edecek duruma getirilmesidir. Yani borca
batıklığın bertaraf edilmesi sınırları aşılmalı
ve ortaklığın istikrarlı bir biçimde ekonomik
fonksiyonunu yerine getirmesi de sağlanmalıdır. Hatta likitide varlık darlığı da ortaklığı
kısa zamanda yeniden borca batıklığa sürükleyebileceğinden ortaklığın likidite sorununu
çözmesi de bu anlamda iyileştirme kavramına
dâhildir. Bu durumda sadece borca batıklığı
gidermeye hizmet eden taahhütlerin artırılması veya sermayenin tamamlanması gibi
finansal çözümler çoğu kez yeterli olmayacak
işletme stratejisi ve organizasyonun geliştirilmesi gibi iyileştirme tedbirlerin de göz önüne
alınması gerekecektir.
İyileştirme Projesi
Mahkemenin şirket veya kooperatifin
mali durumunun iyileştirilmesi ümidinin
mevcut olup olmadığı konusunda kanaate
varabilmesi için erteleme talebi ile birlikte
mahkemeye iyileştirme projesinin sunulması
gerekmektedir. Erteleme kararının alınabilmesi için yukarıda belirtmiş olduğumuz
iyileştirme kavramının anlamı ile bağdaşan
sadece ortaklığın borca batıklıktan kurtulmasını sağlayıcı değil bununla birlikte tüzel
kişilik olarak devamını da sağlayıcı tedbirleri içeren bir proje mahkemeye sunulmak
zorundadır. İflasın ertelenmesine karar verebilmesi için mahkemenin iyileştirme projesini
ciddi ve inandırıcı bulması gerekir. Pek tabii
ki işletme hukukuna, işletme bilimine ilişkin
hangi tedbirler alındığında bir sermaye şirketinin rehabilite edileceğini bilmesi hâkimden
her zaman beklenemez. Zira bu hukukun
dışında kalan teknik bir bilgidir. Durum böyle
olunca bilirkişilik kurumuna çok büyük görev
düşmektedir. Söz konusu bilirkişinin yapa-
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cağı iş, sadece bir bilânçoda aktiflerin ve
pasiflerin durumunu özetlemek ya da statik
bir bilânço analizi yapmak değil, bilakis dinamik bir bilânço analizi yapmak, bir nakit akış
tablosu çıkarmak kısacası uygulanabilir bir
projeksiyon hazırlamaktır.
Ortaklık borca batıklık halinde olduğu
için mali durumun iyileştirilmesi ortaklığın
öz kaynaklarının arttırılmasına bağlıdır. Mali
iyileştirme öz kaynaklar miktarının yükseltilmesi, sağlanan yeni kaynaklarla ortaklığın
gerçek aktiflerini arttırmak veya ortaklığa ait
borçları azaltmak yollarından biriyle gerçekleştirilebilir.
İflasın ertelenmesini talep eden, hangi
tedbirlere başvurularak ve hangi süre içinde
borca batık olma durumunun sona ereceğini,
iyileştirme projesini ve bu projenin ciddi ve
inandırıcı olduğunu ispata yarayan bilgi ve
belgeleri mahkemeye sunmalıdır. Pay sahiplerinin ortaklığa yeni kaynak temin etme
vaatleri. Mahkemeye ayrıca defter değerleri
esas alınarak düzenlenmiş ara bilânço ve
bundan önceki yıllık bilânçoların, aynı şekilde
kar zarar hesaplarının (gelir tablolarının) da
sunulması gerekir. Zira hâkim bu sonuç açıklama bilânçolarından ve hesaplarından ortaklığın kar zarar durumunun nasıl bir gelişme
gösterdiğini görme fırsatı bulur ve iyileştirme
projesinde yer alan tedbirlerin ciddi ve inan-

dırıcı olduğunu tespitinde yararlı olur. Zira
İİK m.179 da sadece belgelerin değil bilgilerin de mahkemeye sunulması zorunluluğu düzenlenmiştir. Bununla birlikte borca
batıklık tespit bilânçosunun da sunulması
gerekmektedir.
İflasın Ertelenmesi kararı sonucunda alacaklıların durumu daha kötü bir duruma
gelmemesi gerekir
Ortaklık borca batık olduğundan iflasın
derhal açılmasına karar verilseydi alacaklılar alacaklarını tam olarak alamayacaklardı.
Erteleme kararı verilmekle alacaklılar bu kısmi
tatminden dahi erteleme süresi boyunca yoksun kalacaklardır. İflasın ertelenmesi sonucu
alacaklıların katlanmak zorunda kalacakları
zarar, erteleme kararı verilmeden derhal iflas
kararı verilmesi durumunda katlanacakları
zarara göre daha fazla ise, iflasın ertelenmesi
kararı mahkemece reddedilmelidir.
Bu düzenlemelerin esas amacı yaşama
kabiliyeti olan sermaye şirketlerinin ve/veya
kooperatiflerin iflasını önlemek ve iyileşme
ümidi olan şirketlere son bir imkân daha tanımaktır. Bu çerçevede kurumun doğru işleyebilmesi için kural ve kaideleri 4949 sayılı
İİK Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile
düzenlenmiş olup uygulamalarda farklılıklar
görülmektedir.

Isı Yalıtımında, Ambalajda ve Dekoratif Ürünlerde

İdeal Malzeme EPS
EPS SANAYİ DERNEĞİ ÜYELERİ (EPSDER-PÜD)

AKKAYA MAKİNA www.akkaya-akkaya.com • AKPOR YALITIM www.akpor.com.tr • ANTPOR www.antpor.com • ARPOL AMBALAJ www.arpol.com.tr
ATERMİT www.atermit.com • AUSTROTHERM www.austrotherm.com.tr • AYMET BOYA MOB. SAN. TİC. A.Ş. www.aymetgrup.com.tr
BASAŞ A.Ş. www.basas.com.tr • BAŞERGÜN www.basergun.com.tr • BASF TÜRK www.basf.com.tr BC YAPI www.bcyapi.com.tr • BETEK BOYA www.betek.com.tr
BİRSAN YALITIM ve AMB. A.Ş. www.birsanpor.com.tr • BLOKSAN A.Ş. www.styrosan.com.tr • BSS BORAY A.Ş. www.bssstrafor.com
ÇETİN GRUP ENERJİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.cetingrup.com.tr • DENİZ YALITIM www.denizyalitim.com • DİLEKPOR www.dilekpor.com.tr
DOĞAN YALITIM SAN. TİC. A.Ş. www.doganyalitim.com.tr • EASTCHEM www.eastchem.com.tr • ED STRAFOR A.Ş. www.redboard.com.tr
EGE PROSES MAKİNA www.egeproses.com • EGE-POL www.ege-pol.com • EKOTERM STRAFOR www.ekoterm.com.tr • EPSA YALITIM www.epsa.com.tr
FİXKİM PAZARLAMA A.Ş. www.ﬁxkim.net • GÖKKUŞAĞI YAPI www.gys.com.t• GÜÇ POR www.gucpanel.com • GROFEN www.grofen.com
HİTİT YALITIM www.hitityalitim.com• IGLOTEK ISI YALITIM A.Ş. www.igloo.com.tr • İMAMOĞLU A.Ş. www.imamoglucivi.com • INEOS NOVA www.ineos-nova.com
ISITAŞ YALITIM www.isitas.com.tr • KARPOL A.Ş. www.karsis.com.tr • KURTZ GmbH www.mtlmakina.com.tr • ORCAN A.Ş. www.orcangroup.com
ÖZKAR STRAFOR www.ozkarstrafor.com.tr • P.P. YALITIM A.Ş. www.poytherm.com • PALMERS LTD. ŞTİ. www.palmerschemical.com
PANELSAN A.Ş. www.panelsan.com • PAYER AMBALAJ www.payerambalaj.com • POLİSAN KİMYA www.polisankimya.com.tr • SENA YAPI www.senapor.com.tr
SERİCAM TİC. SAN. LTD. ŞTİ. www.seripol.com.tr • SUNPOR YALITIM www.sunpor.com.tr • STROTON YALITIM A.Ş www.stroton.com.tr
TEKNOPANEL www.teknopanel.com.tr • TİRİTOĞLU LTD. ŞTİ. www.tipor.com.tr • TRAPEZ YALITIM LTD. ŞTİ. www.megaboard.com.tr
TRC YALITIM www.trcyalitim.com • TRICON ENERGY www.triconenergy.com • VİSTA KİMYA www.vistakimya.com.tr
YAPISER ÇATI ve CEPHE KAP. MALZ. İNŞ. SAN. TİC. www.yapiser.com • YAZLAR A.Ş. www.yp.com.tr • YÖN YAPI LTD. ŞTİ. www.yonyapi.com.tr

Tümsan San. Sit. 2. Kısım B Blok No: 5
Başakşehir / İSTANBUL
Tel: 0212. 486 29 53 -54
Faks: 0212 486 29 52
E-Posta: info@epsder.org.tr

www.epsder.org.tr

European
Manufactures
of Expanded
Polystyrene

ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ANKARA

BURSA

BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SANAYİ A.Ş.
Karayolları Mh. 648. Sk. No: 22
Küçükköy G.O.Paşa / İstanbul
Tel : 0212 617 27 50 (4 Hat)
Faks : 0212 617 06 33
info@basas.com.tr
www.basas.com.tr

PANELSAN ÇATI ve ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. No: 20/14
İskitler / ANKARA
Tel : 0312 342 03 82
Faks : 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com

EPSA YALITIM VE AMBALAJ ÜRÜNLERİ
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Barakfakih Sanayi Bölgesi 22. Cd. No: 10
Kestel / Bursa
Tel : 0224 384 10 20
Faks : 0224 384 15 00
info@epsa.com.tr
www.epsa.com.tr

BC YAPI MALZ. NAK.İNŞ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Koşuyolu Mh. Mahmut Yesari Sk.
No: 59 Koşuyolu / İstanbul
Tel : 0216 325 30 43
Faks : 0216 327 01 79
info@bcyapi.com.tr
www.bcyapi.com.tr

DOĞAN YALT.YAPI MALZ.MAD.SAN.TİC.A.Ş.
Çetin Emeç Bulv. Kabil Cd. 1296. Sk. No: 7
Aşağıöveçler-Ankara
Tel : 0312 478 04 78
Faks : 0312 478 44 78
tugrulozant@doganyalitim.com.tr
www.doganyalitim.com.tr

TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI İNŞ. MALZ.
YALITIM PRO. SAN. LTD. ŞTİ.
Demirciler Sit.2.Cd.No:6 Siteler-Ankara
Tel : 0312 864 06 50
Faks : 0312 351 22 73
info@tipor.com.tr
www.tipor.com.tr

ANTALYA

DİLEKPOR SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Vakıfköy Cd. No:196 Yıldırım / Bursa
Tel : 0224 353 08 69
Faks : 0224 353 08 91
muhasebe@dilekpor.com.tr
www.dilekpor.com.tr

ÇORUM

DENİZ YALITIM VE KONUT SİS.SAN.
TİC.LTD.ŞTİ
Cengiz Topel Cad. No:108 / Çorum
Tel : 0364 225 58 23
Faks : 0364 225 58 23
ysivri@denizyalitim.com.tr
www.denizyalitim.com.tr

ANTPOR İNŞ. TURZ. İNŞ.MALZ.PAZ.VE TİC. LTD. ŞTİ.
Antalya Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım
24. Cd. No: 28 Antalya
Tel : 0242 258 12 98
Faks : 0242 258 00 63
info@antpor.com
www.antpor.com

HİTİT YALITIM VE YAPI MALZ. LTD.ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad.
No: 6 / Çorum
Tel : 0364 254 95 50
Faks : 0364 254 95 57
info@hitityalitim.com
www.hitityalitim.com

BAŞERGÜN BOYA VE KİM.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.
Org. San. Böl. 2.Etap 23.Cd.No:5
Döşemealtı / Antalya
Tel : 0242 258 16 30
Faks : 0242 258 16 09
m.ergun@cubo.com.tr
www.cubo.com.tr

ELAZIĞ

KAR-YAPI TASARIM KARTONPİYER İNŞ.İML.TURZ.TAŞ.
SAN.TİC.A.Ş.
Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım
24. Cad. No:6 Döşemealtı / Antalya
Tel : 0242 258 17 58
Faks : 0242 258 17 59
mustafa@karsis.com.tr
www.kar-yapi.com

GÜÇ POR İNŞ. ve İNŞ. MALZ.ENJ. MAD. ORM. ÜRN.
NAK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
OSB 3. Kısım 30. Yol No:12 ELAZIĞ
Tel : 0424 2555522
Faks : 0424 2555532
gucpanel@gucpanel.com
www.gucpanel.com

AYDIN

EGE-POL YALT.AMB.TİC.LTD.ŞTİ.
Ata Mh. Havaalanı Bulvarı Astim
3.Cd. No: 2 / Aydın
Tel : 0256 231 03 03
Faks : 0256 231 03 00
ege-pol@ege-pol.com
www.ege-pol.com

BARTIN

YAZLAR PAZARLAMA BETON VE PET. ÜRÜNLERİ
SAN. TİC. A.Ş.
Terkehaliller Mevkii / Bartın
Tel : 0378 264 55 55
Faks : 0378 264 51 76
info@yp.com.tr
www.yp.com.tr

BATMAN

TRC YALITIM
OSB 1.Cadde No:17 / Batman
Tel : 0488 213 19 19
Faks : 0488 213 19 21
info@trcyalitim.com
www.trcyalitim.com
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ED STRAFOR VE YAPI MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş.
OSB 3. Kısım 24.Yol No: 3 / Elazığ
Tel : 0424 255 57 34
Faks : 0424 255 57 35
info@redboard.com.tr
www.redboard.com.tr

TRAPEZ YALT. İNŞ. MUH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Organize San. Bölg. 3. Kısım 23. Yol / Elazığ
Tel : 0424 255 14 44
Faks : 0424 255 14 72
info@megaboard.com.tr
www.megaboard.com.tr

ESKİŞEHİR

ÇETİN GRUP ENERJİ ÜRT.SİST.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KOBİ Org. San. Böl. 104.Cd. No:11 / Eskişehir
Tel : 0222 236 90 55
Faks : 0222 236 90 45
hikmet@cetingrup.com.tr
www.cetingrup.com.tr
ISITAŞ SOBA YALITIM İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi 6. Cadde
No: 4 / Eskişehir
Tel : 0222 236 01 63-64
Faks : 0222 236 06 58
isitas@isitas.com.tr
www.isitas.com.tr

İSTANBUL

AUSTROTHERM YALITIM MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk. Eryılmaz Plaza
No: 3 K:5 Kavacık / İstanbul
Tel : 0216 404 10 90
Faks : 0216 404 10 99
turkiye@austrotherm.com.tr
www.austrotherm.com.tr

BİRSAN YALITIM VE AMB. SAN. TİC. A.Ş.
İsmetpaşa Cad. No: 3 Kağıthane-İstanbul
Tel : 0212 294 11 00
Faks : 0212 294 11 01
birsan@birsanpor.com.tr
www.birsanpor.com.tr
FİKSKİM PAZARLAMA A.Ş.
Tuzla Dericiler Organize Sanayi Sitesi
3. Yol H-21 Tuzla / İstanbul
Tel : 0216 394 88 00
Faks : 0216 394 88 08
info@fixkim.net
www.fixkim.net
GÖKKUŞAĞI YAPI SİST.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Demirciler Sistesi 10.Yol No: 72 Zeytinburnu / İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr
IGLOTEK ISI YALITIM SİS.SAN.TİC.A.Ş
Beylikdüzü Osb Bakır Ve Pirinç San Sit Mustafa
Kurdoğlu Cad No:14 Beylikdüzü-İstanbul
Tel : 0212 875 88 55
Faks : 0212 428 62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr
ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mh.Aydınlık Cd.No:68 Tuzla / İstanbul
Tel : 0216 393 15 57
Tel : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com
ÖZKAR STRAFOR SAN.LTD.ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr
PAYER AMBALAJ YALT. KUYUM. VE GIDA
SAN. TİC. LTD.ŞTİ.
Şeyhli Mah. Kiram Sok. No:6 Pendik / İstanbul
Tel : 0216 378 21 33
Faks : 0216 378 18 67
payer@doruk.net.tr
www.payerambalaj.com
SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr
YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN.
VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Aarnavutköy-istanbul
Tel : 0212 597 87 34
Faks : 0212 597 87 35
bilgi@yonyapi.com.tr
www.isolion.com.tr

KAYSERİ

ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9
Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr
AYMET BOYA MOB.SAN.TİC.A.Ş.
O.S.B. İnecik Mh.Sazyolu Cd. No:200
Melihgazi / Kayseri
Tel : 0352 322 21 00
Faks : 0352 322 21 03
info@aymetgrup.com.tr
www.aymetgrup.com.tr
STROTON YALITIM A. Ş.
Mimarsinan Organize San. Böl. 19. Cad. No: 31
Melikgazi-Kayseri
Tel : 0352 241 25 25
Faks : 0352 241 19 19
www.stroton.com.tr
pbi@pbizolasyon.com

KIRIKKALE

GROFEN İLERİ YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN.TİC.A.Ş.
Kayseri Karayolu 8. Km Rafineri Köprüsü Yanı
No: 2 Hasandede / Kırıkkale
Tel : 0318 266 91 00
Faks : 0318 266 91 03
info@grofen.com
www.grofen.com

KOCAELİ

AKPOR YALITIM MALZ. ÜRETİM ve PAZ. SAN. TİC.
LTD. ŞTİ.
Dilovası O.S.B 3. Kısım Seyhan Cad. No:1
Gebze-Kocaeli
Tel : 0262 7591742
Fax : 0262 7591254
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr
ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Barış Mah. 1805/4 Sok No:14 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 641 79 71
Tel : 0262 641 79 70
atermit@atermit.com
www.atermit.com
BETEK BOYA A.Ş.
Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı 3200.Sk.
No: 3206 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 678 30 80
Tel : 0262 678 30 88
tuketici_danisma@betek.com.tr
www.betek.com.tr
SÜNPOR ISI YALITIM PLS. İNŞ. TİC. NAK. LTD. ŞTİ.
Pelitli Köyü Ayaz Sok. No:49 Gebze –Kocaeli
Tel : 0262 7513848
Faks : 0262 7513849
info@sunpor.com.tr
www.sunpor.com.tr
YAPISER ÇATI ve CEPHE SAN.TİC. A.Ş.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No:4
Çayırova / Kocaeli
Tel : 0262 658 08 80
Faks : 0262 658 97 56
info@yapiser.com
www.yapiser.com

BSS BORAY İNŞ.ELEK.TUR.YAZILIM MAK.SAN.TİC.A.Ş
M.O.S.B. Mustafa Çapra Cd.No:11 / Manisa
Tel : 0236 213 00 84
Faks : 0232 213 00 86
info@bssstrafor.com
www.bssstrafor.com

MERSİN

TEKNO PANEL ÇATI VE CEPHE PANELLERİ
ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.
MTOSB 7. Cad. No:10 PK: 33443 Huzurkent
Tarsus / Mersin
Tel : 0324 676 47 47
Faks : 0324 676 47 48
info@teknopanel.com.tr
www.teknopanel.com.tr

ORDU

PP YALITIM İNŞ.YAPI MLZ.NAK.AMB.SAN.TİC.A.Ş
Karacaömer Köyü Poyraz Mevkii Köy Sk.
No:4-1-A / Ordu
Tel : 0452 237 02 15
Faks : 0452 237 02 16
info@poytherm.com
www.poytherm.com

SAMSUN

EKOTERM STYRPOR AMB.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Yeni Cami Mh. O.S.B. 2.Cd. No: 15
Kavak / Samsun
Tel : 0362 741 52 50
Faks : 0362 741 52 99
ekotermeko@gmail.com
www.ekoterm.com.tr

SİNOP

İMAMOĞLU ÇİVİ Tel SAN.TİC.A.Ş
Hükümet Cad. No: 20 Boyabat / Sinop
Tel : 0368 315 16 16
Faks : 0368 315 01 68
info@imamoglucivi.com
www.imamoglucivi.com

SİVAS

SERİCAM TİC.SAN.LTD.ŞTİ.
1. Org. San.Böl. 80. Yıl Bulv. No:8 / Sivas
Tel : 0346 218 14 26
Faks : 0346 218 14 24
info@seripol.com.tr
www.seripol.com.tr

EPS Makina Üreticisi
Üyelerimiz
İSTANBUL

AKKAYA EPS DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
UMUT AKKAYA VE ORTAĞI
A.S.B. 116 Ada 17 Pr, No: 116
Velimeşe-Çorlu / Tekirdağ
Tel :+ 90 282 691 12 75
Fax :+90 282 691 12 78
info@akkaya-akkaya.com
www.akkaya-akkaya.com
KURTZ GMBH (MTL MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat Bahçeşehir / İstanbul
Tel : 0212 669 01 14
Faks : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

EPS Hammadde Üreticisi
Üyelerimiz
İSTANBUL

BASF TÜRK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Mete Plaza Değirmenyolu Cd.Huzur Hoca Sk. No.
84 K. 9-17 İçerenköy / İstanbul
Tel : 0216 570 34 00
Faks : 0216 570 37 79
sevgul.keskin@basf.com
www.basf.com.tr
INEOS STYRENICS KİM. ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
İnönü Cd. No: 83/A Seylan İş Mrk.
Kozyatağı / İstanbul
Tel : 0216 369 23 22
Faks : 0216 369 23 44
mehmet.parlak@ineosstyrenics.com
www.ineosstyrenics.com

İZMİR

EASTCHEM A.Ş
Cumhuriyet Meydanı Cumhuriyet Apt.No:12/902
Alcancak / İzmir
Tel : 0232 464 82 83
Faks : 0232 464 81 91
info@eastchem.com.tr
www.eastchem.com.tr

EPS Hammadde İthalatçısı
Üyelerimiz
İSTANBUL

PALMERS ULUSLARARASI TİC.VE KİMYA LTD. ŞTİ.
Cemil Topuzlu Cad. No: 26 D: 2
Çiftehavuzlar-Kadıköy / İSTANBUL
Tel : 0216 449 95 17
Faks : 0216 338 61 92
erkan.korkmaz@palmerschemical.com
www.palmerschemical.com
POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş.
İçerenköy Mh.Ali Nihat Tarlan Cd.
No: 86 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0216 578 56 00
Faks : 0216 577 66 11
www.polisankimya.com.tr
TRICON ENERGY LTD.
Büyükdere Cd.Maya Akar Center
No:102 K:19 D:74-75 Esentepe / İstanbul
Tel : 0212 216 31 00
Faks : 0212 216 45 25
tugbat@triconenergy.com
www.triconenergy.com
VİSTA KİMYA POLİMER PETROL VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ.
Acarlar İş Mrk.B Blok Kat:4 Kavacık
Beykoz / İstanbul
Tel : 0216 331 11 41
Faks : 0216 331 11 45
info@vistakimya.com.tr
www.vistakimya.com.tr

İZMİR
MANİSA

BLOKSAN - STYROSAN EPS ÜRÜNLERİ YALITIM VE
AMBALAJ SANAYİ
Ankara -İzmir Asfaltı Üzeri Koşukırı
Mevkii PK. 18 Turgutlu / Manisa
Tel : 0236 313 13 16
Faks : 0236 313 44 03
bloksan@bloksan.com.tr
www.styrosan.com.tr

EGE PROSES EPS KÖPÜK MAK. KALIP İML.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İ.T.O.B O.S.B. 10025 Sk.No:21
Tekeli-Menderes / İzmir
Tel : 0232 799 00 41
Faks : 0232 799 00 31
info@egeproses.com
www.egeproses.com
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EPS ISI YALITIMI LEVHASI ÜRETİMİNDE
HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE
KALİTELİ ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK
KALİTE DENETİM SİSTEMİNİ (KDS) BAŞLATTIK.
KDS BELGESİ ALAN FİRMALAR:
ATERMİT ENDÜSTRİ ve TİC. A.Ş. www.atermit.com
AUSTROTHERM YALITIM MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.austrotherm.com.tr
BASAŞ AMBALAJ YALITIM SAN. A.Ş. www.basas.com.tr
BC YAPI MALZ. NAK. İNŞ. İÇ ve DIŞ TİC. LTD.ŞTİ. www.bcyapi.com.tr
BETEK BOYA KİMYA ve SAN. A.Ş. www.betek.com.tr
EGE-POL YALITIM AMBALAJ TİC. LTD. ŞTİ. www.ege-pol.com
GROFEN İLERİ YAPI TEKNOLOJİLERİ SAN. TİC. A.Ş. www.grofen.com
IGLOTEK ISI YALITIM SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. www.ıgloo.com.tr
PANELSAN ÇATI VE CEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş. www.panelsan.com
TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI İNŞ. MALZ. YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş. www.tipor.com.tr
TRC YALITIM www.trcyalitim.com

AMBALAJINDA BU LOGO OLAN EPS ISI YALITIMI
LEVHASINA GÜVENİN!

