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Geofoam, Türkiyede EPS’ye
Yeni Bir Pazar Açacaktır
Uzun zaman önce geçmiş EPSDER yönetimlerince başlatılmış ve bizimde takipçisi
olduğumuz EPS’nin inşaat mühendisliğinde kullanımını ifade eden Geofoam hem
sunduğu ekonomi ve hızlı yapım olanağı
ile hem ülkemizin hem de yeni bir pazar
oluşturma potansiyeli ile EPS sanayi’nin
beklentisi haline gelmiştir.
Haziran ayı başında ülkemize gelen
Amerika’nın Utah Üniversitesin’den Dr.
Steven Bartlett’in katılımı ile gerçekleştirdiğimiz seminerlerin bu beklentileri
karşılamada önemli bir kilometre taşı olduğuna inanıyor, başta Amerikalı hocamız
Dr. Steven Bartlett olmak üzere, seminerelere sponsor olarak destek veren Akkaya Makina, Panelsan A.Ş., Tiritoğlu A.Ş,
Grofen A.Ş. ve Ravago EPS’ye, Dr. Steven
Bartlett’i ülkemize getiren ve Geofoam
konusunda uzun süredir teknik destek veren Okan Üniversitesi’nden Sn. Yrd. Doç.
Dr. Tolga Özer’e ve bizi yalnız bırakmayan
siz değerli üyelerimize teşekkür ediyorum.
Bu seminerlere katılan mimar, mühendis,
proje büro çalışanları, müteahhit, akademisyenler ve konu ile ilgili çalışan devlet
memurları vasıtası ile Geofoam’un tanıtımında büyük ilerleme sağlanmıştır.
Ayrıca bizi sevindiren bir konu da
Geofoam’dan kastedilenin sadece kara ve
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demiryollarında kullanımı olmadığının bunun haricinde önemli bir dalının da hafif
dolgu malzemesi olarak binalarda temel
ve katlara gelen yüklerin azaltılmasında
kullanılması (stadyum ve gösteri salonlarında oturma sıraları, yeşil çatı yapımı,
yükseltilmiş döşeme yapımı gibi) ile ilgili
katılımcılardan gelen sorulardan duyduğumuz memnuniyettir. Geofoam’un kara
ve demiryolu dolgusu olarak kullanımı
büyük miktarlarda EPS dolgusu gerektirip

sık kullanımı daha az iken bu tür bina yüklerinin azaltılmasında kullanılması daha az
miktar gerektirmekle birlikte yaygın kullanılabilecek ve bölgesel pazarlara etki edebilecek bir uygulama alanıdır.
Umut ediyorum ki, Geofoam konusu Sayın
Steven Bartlett’in bu katkısı ile ve en kısa
sürede hayata geçirilecektir. Tabii bu noktada üyelerimiz büyük görev düşmektedir,
konu ile ilgili kendi yörelerindeki projele-
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rin takipçisi olup bunlardan derneğimizi
haberdar etmeli ve konuyu ilerletmemize
yardımcı olmalıdırlar. Ayrıca başta dernek
üyelerimiz olmak üzere özellikle Geofoam
konusunda ve diğer EPS’in farklı kullanım
alanlarına yönelik tüm EPS Sanayi mensupları web sayfalarında ve dokümantasyonlarında bu konulara yer vermelidirler,
bu sayede pek çok yere ulaşmamız ve ilgi
çekmemiz mümkün olacaktır, bununla ilgili teknik yazılar ve görseller derneğimizden temin edilebilir.
Tabii bu aşamada yapmamız gereken
diğer bir önemli konuda karayolları için
hazırladığımız Geofoam Teknik Şartnamesinin bir an önce yayınlanmasıdır, bu
yapıldıktan sonra EPS’nin kullanımı ve fiyatlandırma çok daha rahat yapılabilecektir. Ayrıca ÇEVKAK Isı Yalıtım Laboratuvarımızın TS EN 14933-İnşaat Mühendisliği
Uygulamaları için Isı Yalıtım ve Hafif Ağırlıklı Dolgu Mamulleri-Fabrikasyonla İmal
Edilmiş Genleştirilmiş Polistiren (EPS)
–Özellikler kapsamında belgelendirme yapabiliyor olması da karayollarında sadece
CE ve G işaretlemesi olan malzemelerin
kullanımına yönelik zorunluluğun cevabı
ve çözümü olmuştur.
Geofoam konusunda bir diğer gelişmede
EPS Hammadde Üreticimiz CFN Kimyanın
Genel Müdürü Sn. Fuat Köktaş vasıtası ile
gerçekleşmiş ve kendisi bizleri TCDD ve
Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri ile tanıştırmıştır. Bunun sonucunda
Sn. Tolga Özer TCDD’de Geofoam ile ilgili
bir sunum yapmıştır, kendilerine ve Sn.

Fuat Köktaş’a sanayimiz adına teşekkür
ederim.
Gerek iç, gerekse dış siyasette yaşadığımız çalkantılar uzun süre bu şekilde gidecek gibi gözükmektedir, bu da iç pazarımızı muhakkak etkileyecektir ve bunun
yansımalarını görmeye başlamış bulunmaktayız. Bu sebeple nasıl ki söve-silme
türü dekoratif malzemelerin EPS sanayine
yeni bir ivme getirdiğini gördüysek, aynı
ivmenin Geofoamda da yakalanacağı muhakkaktır, yeterki biz takipçisi olalım ve
konuya gereken önemi gösterelim.
Bir diğer güncel konumuz da EPS
Asmolen’in belgelendirmesine yönelik
çalışmalarımızdır, son gelişmelerde TSE,
Teknik Onay Rehber Dökümantasyon
Taslağı hazırlamaya başlamış ve görüş almaya başlamıştır. Konunun TS EN 14933
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini
düşünmekle birlikte, konunun bu yöndeki
çalışmalarını da sektör temsilcisi olarak takip etmekte ve görüşlerimizi TSE ile paylaşmaktayız.
Bu çalışmalarda bize destek veren Prof.
Dr. Sn. İbrahim Uzun hocamıza ve dernek
genel sekreterimiz Sn. Murat Kenet’e de
teşekkür ederim.
Son olarak 5 Haziran Dünya Çevre Gününüzü kutluyor, temiz ve sürdürülebilir bir
dünya için doğal kaynaklarımızın korunmasında herkesin üstüne düşeni yapmasını diliyorum.
Hoşçakalın.
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Murat Kenet
Yayın Kurulu
Ümit Güneş
Galip Özyurt
Kadir Arı
Faruk Tiritoğlu
Yapım
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EPS Haber dergisinde yayınlanan yazı
ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden
kullanılamaz.
Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.
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KDS Sertifikalı Firmalar
ATERMİT ENDÜSTRİ ve TİC. A.Ş.
www.atermit.com
ARPOL AMBALAJ ISI YALITIM VE
PETROL ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
www.arpol.com.tr
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

KDS

Kalite Denetleme Sistemi

E

PSDER & ÇEVKAK işbirliği ile
yürütülen kalite denetleme
sisteminde, sistemin daha
aktif bir faaliyete dönüşmesi
amacıyla KDS Yönergesinde
aşağıdaki değişiklikler yapılmıştı;
• Bir uygunsuzluk sonrasında, belirtilen
süre içerisinde, uygunsuzluk konusunda
düzeltici faaliyet yapılması ve ÇEVKAK’a
raporlanması istenir.
• İki uygunsuzluk sonunda ÇEVKAK’a raporlanan herhangi bir bilgi yok ise üçüncü
numune beklenmeksizin firma numuneleri
ile ilgili EPSDER’in Haysiyet Divanı’na iletilir. Düzeltici faaliyet uygulanır ise üçüncü
numune aranır.
Bu değişiklikler ışığında toplanan numuneler değerlendirilirken düzeltici faaliyetlerin daha verimli bir şekilde ilerlediğini
görmek mümkündür.
KDS kapsamında şu ana kadar ÇEVKAK,
toplamda 60 ayrı firmanın 171 adet farklı numunesine ulaşmış ve teste tabii tut6
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muştur. Yapılan testler sonucunda uygunsuzluğu bulunmayan 21 firma bulunurken,
uygunsuzluğu bulunan firmalara toplamda kırk dokuz (49) adet uygunsuzluk yazısı ulaştırılmıştır. Yılın ikinci çeyreğinde,
ikinci uygunsuzluğu yazılan ve düzeltici
faaliyet aşamasında bulunan 3 firma mevcuttur.
Kaliteli, standartlara ve yönetmeliklere
uygun üretim yapan ve haklı rekabet yolunda tüketicilere ürünlerini ulaştıran firmaları korumak, doğruya yönlendirmek
yapılan KDS çalışmalarında, uygunsuzluğu bulunan 4 adet firma ile düzeltici çalışmalar yapılmıştır.
KDS sistemi ile EPSDER üyesi olan ve olmayan tüm EPS üreticilerine ulaşılmaya
çalışılmakta ve pazara sürülen ürünün durumu gözlemlenmekte , haksız rekabetin
önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
Son olarak KDS testlerinden başarı ile
geçen ve KDS Sertifikası alan Çetin Grup
Enerji Ürt. Sist. Bil. San. Tic. Ltd. Şti ‘yi tebrik ediyoruz .

Çetin Grup Enerji Ürt. Sist. Bil.
San. Tic. Ltd. Şti
www.cetingrup.com.tr
EGE-POL YALITIM AMBALAJTİC. 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.igloo.com.tr
PANELSAN ÇATI VE CEPHE SİS. SAN.
TİC. A.Ş.
www.panelsan.com
ORCAN A.Ş.
www.orcangroup.com
SENA YAPI END. MAM. SAN. TİC. LTD.
ŞTİ
www.senayapi.com.tr
TEKNOPANEL ÇATI VE CEPHE
PANELLERİ ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.
www.teknopanel.com.tr
TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI
İNŞ. MALZ. YALITIM SAN. ve TİC. A.Ş.
www.tipor.com.tr
TRC YALITIM
www.trcyalitim.com
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Çevre Günümüz

Kutlu Olsun

G

ünümüzde neredeyse
bütün insanların içinde
bulunduğu hızlı yaşam
temposu, sahip olduğumuz elektronik eşyalar,
günün büyük bir bölümünü içinde geçirdiğimiz kapalı mekanlar,
bizi doğadan gitgide uzaklaştırıyor. Oysa
gerçek olan şu ki, hepimiz doğanın bir
parçasıyız ve bu cömertliğin karşılığını elimizden geldiğince vermeliyiz. Bu ilkenin
farkında olan Birleşmiş Milletler de 1972
yılında İsveç’in Stokholm kentinde yapılan
Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5
Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak
kabul etti.
24 saatimizin büyük bir kısmında içinde
bulunduğumuz mekanların ısı yalıtımı da
bizim doğaya verebileceğimiz en güzel
hediyedir. Enerji tüketimimizi düşürmek,
bünyesinde CFC ( Kloroflorokarbon ) ve
HCFC ( Hidrokloroflorokarbon ) gazı ihtiva etmeyen malzemeleri tercih ederek
ozon tabakasını korumak toplumsal duyarlılığımızı geliştirdiğimizin en açık işareti
olacaktır. Bunun için doğru bir ısı yalıtım
malzemesinin seçimi önemlidir. Genleşti10
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rilmiş Polistiren (EPS) kullanılarak yapılan
ısı yalıtımında kullanılan malzemenin %98
oranında hava içermesi, uzun ömürlü ve
geri dönüşümlü olması, dayanıklı, hafif
ve mukavemetli olması çevre ile arkadaş
olduğunun en önemli göstergesidir. Bu
özelliklerinin yanı sıra EPS’nin üretimi esnasında su buharı kullanılır ve kullanılan
enerji yüksek miktarlı bir enerji değildir.
Binalarda ısı yalıtımının yanında EPS, ambalajda kullanıldığında müthiş bir koruma
sağlar ve hafifliğinden dolayı sevkiyatlarda düşük yakıt tüketimi olmasında büyük
rolü vardır. Enerji ihtiyacının azaltılması ile
fosil yakıt tüketimi ve dolayısıyla sera etkisi ile küresel ısınmaya sebep olan karbon
dioksit emisyonu önemli ölçüde azalacaktır. Hemen hemen herkesin ozon tabakası,
asit yağmurları, geri dönüşüm ve atıkların
imhası yöntemleri hakkında kulak aşinalığı var; ama bu konular hakkında maalesef
birçok kişi yanlış bilgilendirme ve yetersiz
eğitim sebebiyle yeterli miktarda bilgi birikimine sahip değil. Bu eğitimsizlik ve bilgisizlik, bazı yanlışların gerçeklerle iç içe
girmesine neden olmuştur. Bu durumdan
en fazla etkilenen ürünlerden biride plastik türevli malzemeleridir.

Neyse ki yeni eko-denge sistemi, malzemelerin tüm yaşam döngüsü (üretim, geri
dönüşüm, imhası) boyunca çevreye etkilerini objektif olarak değerlendirilmesini
sağlar. Genleştirilmiş polistiren (EPS) hem
kaynakların yüksek verimle kullanılmasını
sağlıyor hem de çevreye etkisi yok denecek kadar az. Bu da birçok sektörde EPS’
yi bir adım öne çıkarıyor.
EPS kullanımının ozon tabakası üzerinde
etkisi yoktur.Ozon tabakası dünya zemininden 15-50 km uzağında ince bir tabakadır. Ozon tabakası güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınları filtreler. Geçtiğimiz
on yıl içinde yapılan araştırmalar sonucu
kloroflorokarbon(CFC) sınıfı bazı kimyasalların ozon tabakasına büyük zararlar
verdiği görülmüştür.(CFC) içinde bulunan
klor ozon moleküllerinin büyük zararlar
görmesine neden olur. EPS ‘nin tüm üretim ve kullanım sürecinde kesinlikle CFC
kullanımı yoktur.
EPS ’nin ısı yalıtım ve ambalajlama malzemesi olarak kullanılması “küresel ısınma”
ve “asit yağmurlarına” neden olan emisyonları azaltır.

EPS yalıtım sistemleri binalarda enerji
tasarrufuna önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. EPS kullanılan binalarda yıllık ısınma maliyetleri %30-%70 arasında
azalmaktadır. Bu durum daha az fosil yakıt kullanımı sayesinde olmaktadır, daha
az fosil yakıt daha az hava kirliliği, daha
az kükürt oksit ve azot oksit gaz emisyonu
demektir. Bu durumda küresel ısınma ve
asit yağmurlarının kısmen de olsa engellemesi demektir. Ayrıca EPS dayanıklı olduğu için uzun süreli kullanılabilir bu da yıllar
boyunca enerji tasarrufu demektedir.
EPS üretim kullanım ve geri dönüşüm prosesleri standartlar çerçevesinde kalındığı
sürece çevre ve insan sağlığı için kesinlikle
hiçbir risk oluşturmaz.

Sera gazları diye adlandırılan karbondioksit, su buharı ve ozon kısa dalga radyasyonlarının geçmesine izin verirken,
uzun dalga radyasyonları absorbe ederler.
Yerküre, Güneş’ten gelen kısa dalgalı ışınımın bir bölümünü yeryüzünde, bir bölümünü alt atmosferde (troposferde) emer.
Güneş ışınımın bir bölümü ise, emilme
gerçekleşmeden, yüzeyden ve atmosferden yansıyarak uzaya kaçar. Yüzeyde ve
troposferde tutulan enerji, atmosfer ve
okyanus dolaşımıyla yeryüzüne dağılır
ve uzun dalgalı yer ışınımı olarak atmosfere geri verilir. Dalgalı yer ışınımına karşı
çok daha az geçirgen olması nedeniyle
Yerküre’nin Yeryüzünden salınan uzun
dalgalı ışınımın önemli bir bölümü, yine
atmosfer tarafından emilir ve daha az
Güneş enerjisi alan yüksek enlemlerde ve
düşük sıcaklıklarda salınır. Atmosferdeki
gazlar(Karbondioksit, metan, su buharı),
gelen güneş ışınlarına karşı geçirgendir
ancak yeryüzünden ve bulutlardan yansıyan ışınları ise tutarlar. Isı dengesini düzenleyen bu doğal süreç “sera etkisi” olarak adlandırılmaktadır. Bu etki olmasaydı
yeryüzü sıcaklığı yaklaşık olarak 3000C
daha düşük olacaktı.

önemli bir bileşiktir, azot oksitler ise egzoz emisyonlarının bir bileşenidir. Salınan
bu gazlar hava içindeki nemde çözülür ve
havanın asit miktarını arttırır. Ne zaman bu
nem yağmur olarak yeryüzüne düşse içerdiği asit miktarı nedeniyle dünyadaki canlı
yaşamına büyük zararlar verir.
Bilim adamları yukarıda bahsettiğimiz iki
sorunu önlemek için gereken en önemli
etkenin kükürt oksit ve azot oksit emisyonlarının azaltılması olduğu fikrinde birleşiyorlar. Bunu sağlamak içinde en pratik
yöntem ısıtma ve ulaşımda enerji verimliliği sayesinde fosil yakıt tüketimini azaltmaktır.

EPS’nin %98’i hava %2’si polistirendir. Polistirenin yapı taşı stiren 60 yılı aşkın süredir endüstrinin çeşitli sektörlerinde kullanılmaktadır. Stiren ile çilek, fındık, kahve,
bira, şarap, fasulye gibi birçok doğal gıdada karşılaşabiliriz.
Stirenin sağlık üzerinde; özellikle kanser
ile bağlantısı olup olmadığını anlamak için
son yıllarda birçok araştırma yapılmıştır.
45 yıldır stirene maruz 50.000 işçi izlenmektedir ve bu işçiler üzerinde stirenin
kanserle ilgili bir ilişkisi saptanmadı.
Ayrıca binalarda yalıtım malzemesi olarak
EPS’nin kullanılmasının herhangi bir sağlık
riski oluşturmadığı da yapılan araştırmalar
sonucu kanıtlanmıştır. Yine de Avrupalı
üreticiler, EPS dönüşüm süreci ve ürünlerinin güvenli olduğundan emin olmak için,

Geçen yüzyıl boyunca fosil yakıt yakma
tarımsal faaliyetler ve ulaşım sera gazlarının artmasında büyük bir rol oynamıştır.
Bu durum sıcaklığın her geçen gün artmasına neden olur.
Asit yağmurlarına özellikle iki grup gazlar
neden olur; kükürt oksitler ve azot oksitler. Güç elde etmek için kükürt oksitler
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ge çalışmaları yapılıyor.

Enerji Geri Kazanımı
Geri Dönüşüm yöntemlerinin yanında EPS’
nin içerdiği enerji yeniden kazandırılabilir.
EPS fuel-oil yakıtla yaklaşık olarak aynı kalorifik değere sahiptir. Elektrik üretmek ve
ısıtma için EPS’nin enerjisinin geri kazanımı yöntemi kullanılmaktadır.
EPS’nin bu kalorifik değerlerinden birçok
ülkede belediyeler katı atık fırınlarında
kullanılıyor. Emisyon kontrol sistemleri ile
birlikte kurulan bu fırınlar insan sağlığına
ve çevreye hiçbir zarar vermeden büyük
nüfuslu şehirlerde kullanılıyor.

Çöp Depolama:

pro-aktif olarak kendi ürünlerinde kalıntı
stiren düzeyini azaltmak için anlaştılar.
İmalat işleminde stirenin yaklaşık %99,9’u
polistirene dönüştürülür.
EPS üretim ve geri dönüşüm tesisleri ve
fabrikalarında işçiler stiren ve pentan gazına maruz kalmaktadırlar. İyi bir endüstriyel hijyenin sağlanması sonucunda bu
gazların insan sağlığına en ufak kötü bir
etkisi yoktur. Ayrıca EPS içine çeşitli nedenlerle çeşitli ek ilave maddeler eklenebilir (örn. Yangına dayanıklılığı arttırmak
için). Bu malzemeler çok düşük konsantrasyonlarda kullanılmasına rağmen insan
sağlığı ve çevre koşullarına zararsız olmasına dikkat edilerek seçilir.
EPS’nin atık miktarına çok fazla katkıda
bulunduğu düşüncesi kapladığı hacimden
kaynaklanır. EPS atıklar sıkıştırıldıktan ve
parçalandıktan sonra açıkça atık katkısının
az olduğu görülecektir.
EPS’nin atık katkısı az olmasına rağmen
yine de ürün takibi ve geri dönüşüme gerekli önemin verilmesi gerekmektedir.
EPS için, yeniden kullanma, hammadde
geri dönüşümü, enerji geri kazanımı, mekanik geri dönüşüm ve depolama gibi birçok atık yönetim sistemi vardır.
Kullanılan teknolojiler geri dönüşüm yapılacak EPS miktarı ve toplanan atık komposizyonuna bağlı olarak değişebilir. Geri
dönüşüm teknikleri seçilirken; üretilen
malların değerini maksimize etmek için,
depolama, taşıma ve atık temizliği gibi
12
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harcamaları minimize etmek için uygun
olan yöntemin seçimine dikkat edilmelidir.

Yeniden Kullanma
Paketleme, ambalajlamada yeniden kullanılabildiği gibi ayrıca hafif beton, hücresel
tuğla ve yalıtım sıvası gibi hafif agregaların üretiminde dolgu malzemesi olarak
yeniden kullanılabilir.

Mekanik Geri Dönüşüm
Plastiklerin geri dönüşüm değerleri, diğer
materyallerden ayıklanıp temizlenince
yüksektir. EPS kolayca tanınabilir ve genellikle beyaz eşya ve elektronik sistemler
gibi temiz materyallerin ambalajlanmasında kullanılır. Buda geri dönüşümünün kolay ve değerlerinin yüksek olmasını sağlar.
Daha önce kullanılmış ve atık haline gelmiş EPS, öğütme makinalarında öğütülür
ve yeni EPS malzemesiyle karıştırılarak
köpük mamulü elde edilebilir. Bu işleme
alternatif olarak EPS artıkları eritilerek
ekstrüde edilerek bitki kapları vb. ürünlerin yapımında kullanılabilirler.

Hammadde Geri Dönüşümü
Bu işlem plastik malzemenin uzun molekül zincirlerini parçalanması sayesinde
rafineri ve petrokimya süreçleri sayesinde
yeniden kullanılabilir hale getirilmesidir.
Bu geri dönüşüm yöntemi henüz emekleme aşamasında olmasına rağmen, sektör
tarafından bu yöntem üzerinde yoğun ar-

Jeolojik uygun alanlar varsa çöplerin
depolanması hala en basit ve ucuz yöntemdir. Mekanik olarak stabil ve eylemsiz
olduğundan EPS’ nin çöp alanlarında herhangi bir ters etkisi yoktur. Ancak bu yöntem yukarıdaki yöntemlerden sonra son
çare olarak kullanılmalıdır.
Herhangi bir maddenin çevresel etkileri ile ilgili geniş bir fikre sahip olmak
istiyorsak, yeniden kullanılabilir olması, üretilmesi için gerekli olan enerji gibi
üretiminden itibaren bütün etkileri göz
önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu
şekilde bakıldığında diğer alternatifleriyle karşılaştırıldığında dünya kaynaklarının
kullanılmasında EPS’nin ne kadar verimli
olduğu görülecektir.
Petrolün sadece %4’lük bir kısmı plastik
yapımı için kullanılır geri kalan kısım ısıtma vb. sektörlerde kullanılır. Plastik için
kullanılan bu küçük kısım çevreye zarar
vermeden en etkili şekilde kullanılan kısımdır.
Polistirenin verimliliği hakkında şu örnek
açıklayıcı olacaktır; polistiren bardak yerine kağıt bardak kullanılması, 15 kat daha
fazla kimyasal, 13 kat daha fazla elektrik
170 kat daha fazla su kullanılması demektir. Üretilen EPS malzemelerinin %60’lık
kısmı ısı yalıtımı sektöründe binalarda kullanılır. Isı yalıtımında kullanılan EPS 50 yılı
aşkın bir süre fonksiyonel olarak kullanılabilir. Kullanılan EPS’nin her bir kilogramı
yakıt olarak kullanılan fueloilden 150 kg
tasarruf demektir.
EPSDER ailesi olarak en büyük dileğimiz
insanların doğa ile barışık olabildiği, çevre hakkı için mücadele ettiği ve çevre için
çalıştığı, yeşil-mavi bir dünyada yaşamak.
Çevre Günümüz kutlu olsun.

MAKALE

EPS’in Farklı

Kullanım Alanları

E

PS, teknik özellikleri
yüksek bir malzemedir,
rutubetten, sudan, veya
sıkışmadan etkilenmez,
bozulmaz, mekanik ve
teknik performans özelliklerini zamanla yitirmez, kullanım yerine
gore çok farklı yoğunluklarda üretilebilinir,
üretim sırasında düşük yoğunluklu enerji
gerektirdiğinden ve geri dönüşümü olduğundan çevre dostu bir malzemedir,
sadece %2’si hammadde geri kalan %98’i
havadan oluşmaktadır.
EPS’in Türkiye’de kullanımı bu yüksek
teknik özelliklerine ve ekonomik avantajları çerçevesinde gün geçtikçe artmış,
1990 larda Türkiyede yıllık EPS kullanımı
14.000 ton civarında iken 2000’li yıllara
gelindiğinde EPS kullanımı 27.000 tona
ulaşmış, standartların geliştirilmesi, özel
sektör yatırımları ve devletin ısı yalıtımını desteklemesi sonucu 2010 yılında bu
miktar 130.000 ton’a çıkmıştır, bu artışda
2007 yılından itibaren hammadde ithalatı
yanında Türkiyede’de hammadde üretimi
‘nin başlamasıda etkili olmuştur.
14
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Maket Yapımı

2011’de EPS hammadde kullanımı yaklaşık 180.000 ton, 2012’de 190.000 ton ve
2013’de ise yaklaşık 200.000 ton olmuştur.

EPS’in Dünyadaki kullanım alanları;

Tabii bu kullanımım tamamı ısı yalıtımı ile
ilgili ürünlerde olmadı bunula birlikte EPS,
ambalaj, dekoratif ürünler, fide violleri ve
balık kutusu gibi alanlarda öne çıktı ama
bazı dünya genelindeki kullanımlara göre
ülkemizde yeterince farkedilmedi bunda
esas sebep geleneksel pazar tercihleri
oldu ve hammadde ağırlıklı olarak esas
kullanımı %40-50 oranıda ısı yalıtımında
oldu.

EPS ülkemiz ısı yalıtım pazarında ısı yalıtım malzemesi olarak diğer tüm ısı yalıtım
malzemelerinin toplamından fazla tercih
ediliyor. EPS blok halinde üretildiğinden
istenilen yalıtım kalınlığında kesilebilir,
ayrıca ilerleyen bilgisyar teknolojilerinin
makinelerle entegrasyonu ile istenen şekillerde üretim mümkündür bu sayede diğer yalıtım malzemeleri’nin üretilmesinin
mümkün olmadığı kalınlıklarda ve şekil-

Tabi ki EPSDER olarak amaçlarımızdan biride dünyadaki kullanımlara paralel olarak
EPS’in kullanımını farklı alanlara taşımak
ve EPS’in farklı pazar ihtiyaçlarına cevap
vermesine destek olmak, EPS’in yüksek ısı
yalıtım özelliği harici özelliklerine destek
vermektir.
Genel kullanım ile birlikte dünyadaki farklı
kullanım alanlarını birlikte değerlendirdiğimiz durumda ise EPS’in kullanım alanlarını şu şekilde sıralayabiliriz.

Hammadde

1. Binalarda dış cephe ısı yalıtım
uygulamalarında

Fide viol

Yüzen Ev

Ambalaj

Eps Asmolen

Gösteri Salonu Sıraları

döşeme yükseltilmesine, tesisat gizlemesine kadar çok farklı amaçla kullanılabilir.
3. Dış cephlerde dekoratif amaçlı (kat
silmesi, söve, köşe taşı vs.)

Duvar Kalıp Elemanı
lerde üretilip, hafifliğinden dolayıda gayet
rahat kullanılabilinir.
Günümüzde Avrupada EPS ile yapılan ısı
yalıtım sistemlerinin pazar payının en büyük olmasının sebebi ortalama 10-15cm
‘lere gelen ısı yalıtım kalınlıklarının EPS ile
sağlanabilmesidir. Bu kalınlıkta üretilen diğer ısı yalıtım malzemelerinin kullanılması
EPS’e göre çok daha zor ve pahalıdır
2. Binalarda hafif dolgu malzemesi
olarak (asmolen, dilatasyon dolgusu vs.)
EPS Asmolen, asmolen döşeme sistemlerinde Pratik kullanımı, hafifliği ve bu sayede binaya getirdiği az yük nedeni ile ayrıca
ekonomik üstünlüğü ile en çok kullanılan
asmolen çeşididir. Bunun yanısıra duvar ve
zemin birleşim yerleri ile her türlü yapı ve
genleşme derzlerinin kapatılmasında dilitasyon dolgusu olarak kullanılır.
Hafif olmasına karşın yüksek mekanik
özellikleri sebebi ile tasarımcının yaratıcılığına uygun olarak, kör kalıp yapımından

Gelişen bilgisayar teknolojisinin makinelerle uyumu ve EPS’in işlenebilme kolaylığı ile istenilen şekillerde üretilip yapının
çok farklı yerlerinde dekoratif amaçlı kullanılabilmektedir.
4. Binalarda diğer ısı yalıtım
uygulamalarında (çatı, bodrum, döşeme,
duvar arası vs.)
Sadece cephelerde değil binanın digger
ısı yalıtım gerektiren bölgelerinde’de EPS
tek başına veya üzeri başka bir malzeme
ile kaplanarak kolayca kullanılabilir, tabii
farklı kullanım yerlerine gore farklı teknik
değerlere sahip olması gerekir.

5. Beyaz eşya, elektronik eşya, cam eşya,
dekoratif eşya ambalajlarında (yemek,
bardak setleri, hediyelik eşya vs.)
Yüksek darbe dayanımına karşın hafifliği
ve ekonomikliği sebebi ile beyaz ve elektronik eşyaların ambalajlanmasında destek
malzemesi olarak kullanılır.
6. Maket , stand ve sahne dekoru
yapımlarında
Kolay işlenebilme özelliği ile çok farklı şekillerde yapılabilinir, üzeri başka bir
malzeme ile kaplanabilinir ve boyanabilinir, hafifliğinden dolayı taşınmasıda çok
kolaydır. Bu tür işler için ahşap kullanımını
azaltarak çevreci bir faydada sağlar.
7. Gıda ambalajlarında (bardak, tabak,
balık kutusu, dondurma kutus vs.)
Sağlıklı yapısı ve istenen şekilde ergonomik olarak üretilerek gıda ambalajlarında
ve tüketim esnasında ,içecek kullanımında
pratik bir üründür.
8. Seracılıkta (fide viyolü)
Seracılıkta tohumların
yaygın olarak kullanılır.

Panel

yeşertilmesinde

9. Arı kovanlarında
EPS’den yapılan arı kovanları dayanıklıdır,
EPS HABER • MART 2014
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kolay taşınıp nakledilir , bakım koşullarının
daha iyidir ve bu sebeplerden dolayı ahşap arı kovanlarına çok güzel bir alternatifdir.
Ayrıca arıların soğuk sıcak farklılıklarından
etkilenmesi bal üretimini etkilediğinden ısı
yalıtımına sahip eps kovanlar ürün artışına
sebep olur.
10. İlaç sektöründe ambalajlamada (aşı,
soğuk zincir vs.)
Sıcak ve soğuktan etkilenmesini geciktirmek amacı ile ilaç sektöründe ilaç ambalajı olarak kullanılmaktadır.
11. Otomotiv sektöründe destek ve
dolgu malzemesi olarak
Otomotiv sektöründe araçların çok farklı
yerlerinde darbe emme ve hafifliğinden
dolayı tercih edilir.

Geofoam

12. Bina yapımında kalıcı kalıp olarak
(ICF sistemlerde)
Kalıp ile birlikte ısı yalıtımı aynı anda çözülür , Avrupa ve Amerikada çok yaygın
olarak kullanılmaktadır , ülkemizde’de kullanımına başlanmıştır.
Geofoam
13. Mobilya ,seramik ve mermer
sektöründe destek ve ambalaj
malzemesi olarak
Mobilya, seramik ve mermer sektöründe
genellikle düşük yoğunluklu olarak destek

15. Hafif beton ve yalıtımlı hafif sıva
uygulamalarında granül halinde agrega
olarak
Döşeme üzerinde şap yapımı esnasında
betona karıştırılarak ve cephelerde sıvaya
karıştırılarak ısı yalıtımı ve hafiflik sağlanır.
16. Yüzen ev ve yüzen bahçe alt katmanı
olarak ve can yelekleri’nin içinde
kullanılır

Gıda Ambalaj
ve ambalaj malzemesi olarak kullanılır.
14. Cephe ve çatı panelinde ısı yalıtım
dolgusu olarak
Yüksek ısı yalıtımı ve panellerin hafif olmasını sağladığından ayrıca montaj ve
nakliye pratikliğinden dolayı çatı ve cephe
panellerinde yaygın olarak kullanılır.
16
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Yeşil Çatı

Göl, havuz gibi durgun sularda temel olarak kullanılır bu sayede yüzen evler ve
peyzaj amaçlı yüzen adalar yapılı , malzemenin %98’i hava olduğundan çok yüksek
bir kaldırma kuvvetine sahiptir.Yine bu
sebeple can simitlerinde üzeri kaplanarak
kullanılır.
17. Yeşil çatı uygulamalarında
Güncel yapı malzemelerini ve binaları daha görsel ve çevreci yapmak amacı
ile binalara aşırı yük getirmeden kalıp ve
dolgu amaçlı olarak dünyada yaygın olarak kullanılmakla birlikte ülkemizde henüz
kullanılmamaktadır.

Gıda Ambalaj
18. Ülkemiz dışında en büyük kullanım
alanlarından biriside EPS’nin hafif dolgu
malzemesi olarak kullanımını ifade eden
Geofoam uygulamalarıdır.
Kara ve demiryolu alt yapısında , şerit genişletmede, köprü yol yaklaşımlarında, şev
yapımlarında , bariyer yapımlarında hafif
dolgu malzemesi olarak 40-45 senelik bir
geçmişe sahip olmasına ve dünyada bir
zemin islah metodu olarak hızı ve ekonomikliği ile tercih edilmesine rağmen henüz
ülkemizde kullanım alanı bulamamıştır
ama gerek kamu gerekse özel sektör nezdinde çalışmalarımız devam etmekte olup
ülkemizede kazandırılmaya çalışılmaktadır.

MAKALE

Alpaslan GÜNYOL
İş Geliştirme & Teknik Servis
Mühendisi

Blok Dinlendirme ve Yangın
Sınıflandırmasına “Pentan” Etkisi

E

PS prosesinin son aşamalarından biri olan şartlandırma, blok dinlendirme bir
çok parametre açısından
değerlendirildiğinde büyük önem taşımaktadır ki
kalıptan çıkarılan blokların mutlaka kesim
ve piyasaya arzı öncesinde uygun sürelerde dinlendirilmesi gerekmektedir.
• Kalıptan çıkarılan blok ortam şartlarına
kadar soğumalıdır ki yumuşamış EPS tanecikleri yeniden sertleşerek, şekil ve boyutlarında stabilize olmalıdır.
• Kondense olmuş su buharı, yerçekimi etkisi ile de bloktan süzülmeli, gerçek blok
ağırlığı ve birim orandaki kütle/yoğunluk
değerlendirmesi yapılabilmelidir.
• Proses sonrası, bir çok parametre tarafından etkilenebilecek, kalıntı Pentan
miktarının kapalı gözenekli hücrelerden
salınım göstererek hava ile değişimi sağlanmalıdır.Ayrıca, bitmiş ürünlerdeki Pentan oranı, sağlık ve güvenlik açısından
mutlaka değerlendirilmelidir.
• Kesim hattına alınan ve sevkiyatı ger18
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çekleştirilen bitmiş üründe, kalıntı halde
Pentan bulunması durumunda, genleşme
ajanı doğası gereği alevlenebilir ve yanabilir özellikler gösterebilir.
• Bu durum, alev geciktirici olarak tedarik
edilen ürünlerin, sevkiyat esnasında kapalı
kasa taşımalarda risk oluşturabilmekte ve
ürünün yangın sınıflandırma özelliklerini
taşımamasına sebep olabilmektedir.
Blokların son dinlendirme aşaması, bu
Proses Aşamaları

amaç için oluşturulmuş alanlarda gerçekleştirilmeli, pozitif hava sirkülasyonu sağlanmalıdır. Alternatif olarak, bloklar dinlendirme aşaması için özel olarak dizayn
edilmiş, kontrol edilebilir sıcaklık parametrelerine sahip ortamlarda bekletilerek bu
aşama gerçekleştirilebilmektedir. Yoğun
sezonlarda, sektörün artan talepleri, blok
dinlendirme alanı yetersiz olan firmalar
için dezavantaj oluşturabilmektedir. Aynı
zamanda yaz aylarında, ortam koşullarının
Pentan Oranları
(İzomer Karışımı)

Hammadde

% 6.07

Ön-genleşme Sonrası

% 4.75

Kalıplama Öncesi

% 3.20

Kalıplama Sonrası

% 3.09
(Dinlendirme Süresine Bağlı Değişecektir)

Dinlendirme 2. Gün

% 2.39

Dinlendirme 4. Gün

% 2.10

Dinlendirme 13. Gün

% 1.52

Dinlendirme 22. Gün

% 1.11

Dinlendirme 28. Gün

% 0.93

Tablo 1- Pentan Oranlarının Proses Aşamalarına Göre Değişimi ( 22 kg/m3 Blok İçin)

iyileşmesine paralel olarak, blok dinlendirme süreleri azalabilmekte ve sektörün
artan taleplerine karşılık denge sağlanabilmektedir.
Piyasaya arz edilen EPS blokların, alev geciktirici özelliği gösterebilmesi için mutlaka kalıntı Pentan oranı minimum seviyelerde olmalıdır. Bu durum, EPS hammadde
Teknik Bilgi Formlarında aşağıdaki gibi tanımlanabilmektedir.
“Elde edilen ürünlerin, yoğunluk ve ortam
şartlarına göre; proses sonrasında şişirme
maddesi olarak kullanılan Pentan içerme
olasılığı değerlendirilmeli ve buna karşın
yeterli süre dinlendirilerek Pentan’ın ayrılması sağlanmalıdır. Alev geciktirici katkı
maddesinin etkisi ancak şişirme maddesi
olarak Pentan’ın tamamen elimine edilmesi ile ortaya çıkmaktadır.”
Tablo 1’de görülebileceği gibi, 22 kg/m3
EPS blok üretimi esnasında, Pentan oranının, proses aşamalarına göre değişimi
örneklendirilmiştir. Örnekte görülebileceği gibi, başlangıçta %6.07 olan Pentan
oranı, EPS blok kalıplama sonrasında %
3.09 değerine gerilemiş ve ancak 28 gün
dinlendirme sonunda % 1 oranının altında
ölçülebilmiştir.

2. “Pentan” difüzyon oranını değiştirebilecek Ön-genleştirme koşulları
(Sıcaklık, Basınç vb.)
3. Ara dinlendirme süresi, Dinlendirme silosu ve Ortam koşulları
4. Kalıplama Teknolojisi
Pentan İçerilkli Alevlenme Sonucunda
Oluşan Blok Yapısı

5. Blok Yoğunluğu, Blok Dinlendirme Ortam Şartları ve Süresi

Yeterince dinlendirilmemiş bloklarda, kalıntı Pentan oranın yüksek olması sebebiyle parlama, aniden alev alma ve mavi
alev şeklinde alev yürümesi gözlenebilir.
Polistiren malzemenin karakteristik özelliği sebebiyle, tüm ürünü hızlı bir şekilde
etkisi altına alabilecek parlama veya alev
alma, ancak ve ancak ürünün Pentan içeriğine sahip olması ile mümkün olmaktadır.
Yukarıdaki örnekte, kalıplama sonrasında
ölçülen % 3.09 Pentan oranı ile 28 gün
blok dinlendirme sonrasında ölçülen %
0.93 Pentan oranı , aşağıdaki bir çok farklı
parametreden etkisiyle değişebilmektedir:

Yukarıda belirtilen tüm parametreler, işletmeden işletmeye, farklı üretim proses
koşullarına ve günden güne oluşan ortam
şartlarına göre farklılık gösterebilir. İşletmeler, TS EN 11925-2 standart kapsamındaki uygun test koşullarında, üretilen alev
geciktirici özelliğe sahip ürünleri değerlendirmeli ve TS EN 13501-1 standardına
göre sınıflandırarak piyasaya arzını gerçekleştirmelidir.

1. Hedef Yoğunluk, Ön-Genleştirme Sayısı
ve Ön-genleştirme Tipi
(Kesikli Tip / Sürekli Tip)

Kaynak:
1. US Patent, US 6,263,950 B1, “Lost
Foam Casting Using Dimensionally SelfStabilized Pattern
2. John S. Horvath, Geomaterials Research Project, “Manufacturing Quality Issues Block Molded Expanded Polstyrene
Geofoam”
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6. ULUSAL GEOSENTETİKLER KONFERANSI ve
EPSDER GEOFOAM SEMİNER FAALİYETLERİ

2

9-30 Mayıs 2014 tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesinde 6. Ulusal Geosentetikler Konferansı
(G6) yapıldı.
G6 Konferansı geosentetikler ile ilgili üreticileri, uygulamacıları,
ilgili idarelerden temsilcileri ve akademisyenleri bir araya getirdi. Konferansta, inşaat mühendisliğinde karşılaşılan zemin
sorunlarının geotekstil, geogrid, geomembran, geosentetik kil örtü, geofoam
ve geokomposit gibi geosentetik ürünler
ile çözümlerini kapsayan uygulamalar değerlendirildi. Geosentetiklerin doğa koşullarına çok uzun süre dayanabilen, istenen
teknik özellikler göre zemin taşıma kapasitesini arttırabilen, zemin katmanlarını
ayırabilen, filtrasyon sağlayabilen, drenaj,
koruma, taşıma, erozyon veya yalıtım gibi
farklı amaçlı kullanılabilen teknolojik malzemeler olduğu anlatıldı ve çeşitli proje ve
deneyler hakkında katılımcılara sunumlar
yapıldı.
Seminere EPSDER sponsorluğu ile katılan Amerika Utah Üniversitesi İnşaat Mü20
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hendisliği Bölümünden Doç. Dr. Steven
F. Batlett seminerin ilk günü Geosentetiklerin bir kolu olan ve inşaat mühendisliğinde hafif dolgu malzemesi olarak
tanımlanan “Geofoam’un İnşaat Mühendisliğindeki Uygulama Alanları” başlıklı

katılımcılara bir sunum yaptı. Dr. Bartlett
sunumunda Geofoam’un dünyadaki farklı
uygulama alanlarından detaylıca bahsetti,
Geofoam’un hafif yol dolgu malzemesi
olarak geleneksel zemin ıslah yöntemlerine alternatif olduğunu, yoğunluğunun

geleneksel sıkıştırılmış yol dolgusunun
yoğunluğunun yaklaşık yüzde biri olduğu
için Geofoam dolgunun zemine uyguladığı
düşey yüklerin sıkıştırılmış toprak dolgulara göre yaklaşık yüz kat daha az olduğunu
bu sebeple Geofoam dolgu kullanıldığında toplam oturmaların önemli şekilde
azaltılmış olunacağını söyledi.Sn. Bartlett
EPS’in yapı laboratuvarlarında yapılmış
çeşitli deney sonuçlarınıda katılımcılarla
paylaştı ve dünyadaki başlıca kullanım
alanlarına örnek olarak şunları sıraladı ;
• Köprü-yol yaklaşım rampalarının imalatında
• Yumuşak zemin üzerine oturan yol dolgularında aşırı birincil ve ikincil konsolidasyon oturmalarının önemli derecede
azaltılmasında
• Yol güzergâhlarındaki şerit ilavesi için
gereken yol dolgusu çalışmalarında
• Farklı oturmaların önlenmesinde
• İstinat yapılarına gelen yanal ve sismik
yüklerin azaltılmasında
• Yüksek düşey yüklere maruz yer altı
boru hatlarındaki düşey gerilmelerin azaltılıp borularda oluşabilecek potansiyel yapısal hasarların önlenilmesinde
• Şev güvenliğinin artırılmasında

• Don derinliği yüksek bölgelere yapılacak
olan yapılarda temel derinliğinin azaltılmasında
• Yüksek donma–çözünme etkisi olan bölgelerdeki yol kaplamasının ömrünün uzatılmasında
• Menfez üzerilerine dolgu malzemesi olarak kullanılarak dolgu yüklerinin azaltılmasında
• Karayollarına benzer olarak Demiryolu
inşaatlarında
• Kötü zeminlerde yapılacak konut inşaatlarında temel oturum alanlarında
• Yeşil çatı uygulamalarında döşemelere
gelecek yüklerin azaltılmasında
Seminer’de -ikinci gün Karayollarından Araştırma ve Geliştirme Daire Başkanı İnşaat Yüksek Mühendisi Sn. A.
Gürkan Güngör’de ‘’Karayolları Genel
Müdürlüğü’nün Geosentetiklere Bakışı’’
konu başlıklı bir sunum yaptı ve ülkemizdeki geosentetik uygulamalarına yönelik
tecrübelerini paylaştı. Sn. Güngör ayrıca
sunumunda Karayollarında artık CE ve G
belgesi olmayan ürünlerin kullanımının
mümkün olmadığını anlattı. Sonuç olarak,
derneğimizin EPS’in karayollarında kullanımına yönelik ilgili standart olan TS EN
14933 (İnşaat Mühendisliği Uygulamaları İçin Isıl Yalıtım ve Hafif Ağırlıklı Dolgu
Mamulleri - Fabrikasyonla İmal Edilmiş
Genleştirilmiş Polistiren(Eps) – Özellikler)
ile ilgili çalışmalarımızın ne kadar gerekli
olduğunu bu sunumda görmüş olduk.
Ayrıca Konferans sırasında geosentetiklerle ilgili sergi düzenlendi ve öğrenciler
arası geosentetik çözümüne yönelik birde
yarışma organize edildi.
İkinci geofoam seminerimiz ise EPSDER
organizasyonu ile 3 Haziran 2014’de İstan-

bul Taksim’de bulunan Elite World otelinde herkese açık olarak yapıldı. EPS Sanayinden firmaların, akademisyen, projeci ve
uygulamacıların ilgi gösterdiği seminerimizde Sn. Steven Bartlett dünyadaki çok
farklı uygulama alanları ve test metodları
ile ilgili Geofoam’u katılımcılara anlattı son
bölümde ise soru cevap şeklinde değerlendirildi.
Üçüncü ve son toplantımız ise yine EPSDER organizasyonu ile 7 Haziran 2014’de
Ankara Çankaya’da bulunan Hotel
Monec’de yapıldı. İstanbul’a göre katılımcı
profilinde kamunun katılımının daha fazla
olduğu toplantı sonunda EPSDER yönetim kurulu 2. Başkanı Sn. Faruk Tiritoğlu
Sn. Steven Bartlett’e geofoam teknolojisinin ülkemizdeki inşaat mühendisliği uygulamalarında yaygınlaşması için verdiği
destek ve Türkiye’de bulunması anısına bir
plaket verdi.
Tüm bu seminerlere sponsor olan Akkaya Makina, Panelsan A.Ş., Tiritoğlu A.Ş,
Grofen A.Ş. ve Ravago EPS’ye, Dr. Steven
Bartlett’i ülkemize getiren ve geofoam konusunda uzun süredir teknik destek veren
Okan Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Sn.
Tolga Özer’e ve bizi yalnız bırakmayan katılımcıların tümüne teşekkür ederiz.
Geofoam konusunda son gelişmede 17
Haziran 2014’de TCDD’de oldu, Sn. Tolga
Özer Yol Dairesi, Yapım Dairesi ve Proje
Dairesi yetkililerinin katıldığı bir toplantıda sunum yaparak Geofoam’un demiryollarında kullanımını anlattı.
TCDD yetkilileri ile bizi tanıştıran ve
Geofoam’un demiryollarında kullanımı
hakkında sunum yapmamıza vesile olan
EPS hammadde üreticimiz CFN Kimya Genel Müdürü Sn. Fuat Köktaş’a ve Sn. Tolga
Özer’e teşekkür ederiz.
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YAPI FUARI
İSTANBUL
İstanbul’da 6 - 10 Mayıs 2014 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul,
uluslararası etkinlikleri ve yarattığı iş fırsatları ile bu yıl da sektörün ilgi odağı oldu. EPSDER’inde 5 senedir katıldığı fuar esnasında
dernek üyelerimizle ve fuar ziyaretçileri ile buluştuk, EPS’i , EPS’in
kullanım alanları ve ısı yalıtımında EPS’in yerini anlattık, EPS HABER adlı dergimizi ve EPS ile ilgili dökümantasyonları ziyaretçilere
ulaştırdık.
Ayrıca yine fuar organizasyonu’nun derneğimize verdiği imkan ile
her fırsatta yapmaya çalıştığımız geniş katılımlı sektör toplantılarından birini yaptık ve ÇEVKAK akredite ısı yalıtım laboratuvarı yöneticisi Prof. Dr. Sn. İbrahim Uzun’un TS EN 14933 (İnşaat Mühendisliği Uygulamaları İçin Isıl Yalıtım ve Hafif Ağırlıklı Dolgu Mamulleri
- Fabrikasyonla İmal Edilmiş Genleştirilmiş Polistiren(Eps) – Özellikler) standartı ve EPS Asmolen’in bu çerçevede değerlendirilmesi
hususundaki sunumunu dinledik.
Her geçen yıl büyüyerek sektöre olan katkısını artıran fuarda binlerce ürün çeşidi, yeni teknoloji ve hizmet yer aldı. 81.000 m2’lik 12 salon ve açık alanda düzenlenen, 1.150 firmanın katıldığı fuarı toplam
106.537 kişi ziyaret etti. Türk Yapı Sektörünün ve Bölgenin En Büyük
fuarı olma özelliğini 37 senedir koruyan ve yapı sektörünü ortak bir
platformda bir araya getiren Yapı Fuarı - Turkeybuild İstanbul , Türk
yapı malzemesi sektörünün dev firmalarını, mimarlar, mühendisler,
peyzaj mimarları, müteahhitler, GYO’lar, meslek odaları, resmi ve
yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar, akademisyenler, öğrenciler
ve ilgili STK’lardan oluşan yapı sektörü profesyonellerini bir araya
getirdi.

MAKALE

CE BELGESİ
AVRUPA BİRLİĞİ’NİN
ÜRÜN PASAPORTUDUR..

C

E işareti, Avrupa Birliğinin (AB), teknik mevzuat uyumu çerçevesinde
malların serbest dolaşımının tam anlamıyla
sağlanması
amacıyla
ürünlerin teknik yapılarına ilişkin mevzuatı daha basit ve genel hale getirmek
için 1985 yılında benimsediği yeni yaklaşım politikası kapsamında hazırlanan ve
yeni yaklaşım direktifleri kapsamına giren
ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu
ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme
faaliyetlerinden geçtiğini sağlık, güvenlik ve tüketicinin ve çevrenin korunması
gerekliliklerine uygunluğunu gösteren ve
Conformité Européenne kelimelerinin baş
harflerinden oluşan bir birlik işaretidir.
Üreticinin garanti beyanı olan ve bir anlamda da ürünün pasaportu olarak da
ifade edilen CE işareti, bir kalite belgesi
değildir. CE işareti, üzerinde bulunduğu
ürünün, insan, hayvan, bitki sağlığı ve
güvenliği ile çevreye zarar vermeyeceğini garanti altına almakta olup ve Avrupa
Ekonomik Alanı genelinde tek bir işaretin
kullanılmasını sağlamaktadır.
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CE işareti, tüketicilerin Avrupa Birliğince
emniyetli olarak sınıflandırılan ürünleri
tespit etmesini kolaylaştırmakta ve bu
işareti taşıyan ürünler, tüketicilere yüksek
kaliteli ürünler sunulmasını sağlamak için,
ambalaj, etiket ve emniyetle ilgili standartlara uygunluğunu göstermektedir.
CE işaretleme sisteminde, uygunluk değerlendirme yöntemlerinin, ürünlerin

özelliklerinin ve taşıdıkları risk oranlarını
dikkate alan modüler anlayış uygulanır.
Ürünün tasarım ve üretim aşamasında
ilgili direktiflere uyduğunu belirlemeye
yönelik modüllerin en az birinin uygulanması zorunluluğunu bulundurur. A’dan
H’ye kadar çeşitli risk gruplarını kapsayan
modüller ürünü tehlike derecesine göre sınıflandırır. Düşük riskli ürünlerde uygunluk

laşmış ve sadece o konularda inceleme
yapabilme yetkisine sahiptirler. Taşeron
kullanabilirler ve uygunluk değerlendirme
işlemlerini “ Modüler Yaklaşım Sistemi”ne
göre yaparlar. Tarafsız olmak zorundadırlar.
CE Belgesi ne sahip olmak isteyen bir
kuruluş, öncelikle bu ürünle ilişkili teknik
dosya hazırlaması gerekir. Teknik dosya,
CE çalışmalarının temelini oluşturmaktadır. Üretici bu dosyayı üretim boyunca,
üründe fonksiyonel bir değişiklik olmadığı
sürece saklar. Bu dosya, firma dışından CE
ile ilgili yapılacak her tür başvuru için referans olacaktır.
Onaylanmış kuruluş tarafından belgelendirilecek olan bir firma ise dosyanın bir
kopyasını kendisinde bulundurur ve orijinalini belirtilen yetkili kuruma verir.

Teknik Dosya
İmalatçı, 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.

değerlendirmesi için gerekli test ve belgelendirme üretici tarafından yapılır. Yüksek
riskli ürünlerde ise test ve belgelendirmenin, AB tarafından onaylanmış kuruluşlar
tarafından yapılması gerekir.

gunluğu beyan edilip, temel gerekleri sağlamadığı belirlenen ve piyasadan toplatılan ürünlerle ilgili, üreticiye uygulanacak
cezai yükümlülüklere ilişkin pek çok davanın sürdüğü bilinmektedir.

Ürün kullanımında oluşabilecek bir kaza
durumunda, AB ülkelerinden biri tarafından ürünün gereklerine uymadığı belirtilirse, üreticinin CE işaretini kullanabilmek
için gereken tedbirleri aldığını ve nedenin yanlış kullanım olduğunu ispatlaması gerekir. Bu nedenle üretici, ürün sorumluluğunun kendisinde bulunduğunu
unutmamalı ve ürünle ilgili tüm bilgilerin
bulunduğu Teknik Dosya’yı eksiksiz ve
hatasız hazırlamalı ve üretildiği tarihten
itibaren on yıl süreyle saklamalıdır.

Ürünü riskli ise; ürünün temel gereklere uygunluğunun incelenmesi, onaylama
yöntemiyle yapılır. Ürünün, risk derecesine bağlı olarak, ilgili Bakanlık tarafından
yetkilendirilmiş ve AB’nin de resmi olarak
tanınan bir Onaylanmış Kuruluş (Notified
Body) tarafından incelenmesi ve gerekli
testlerin yapılarak bu kuruluş tarafından
onaylanması gerekir.

CE İşareti yetkili bir kuruluş tarafından
verilmez. Üretici ürününe kendisi iliştirir.
Eğer ürünü risksiz ise, ürünün temel gereklere uygunluğunu kendisi beyan edebilir. Burada, üreticinin bu büyük sorumluluğu, güven ilkesini sarsmayacak şekilde
taşıması gerekir. AB mahkemelerinde uy-

Bir üretici kendi ülkesi ya da başka bir üye
ülkedeki resmi tanınırlılığı olan herhangi
bir onaylanmış kuruluşu seçebilir. AB ülkelerinde CE İşareti bulunmayan riskli bir
ürünü, bir üye ülke üreticisi kendi ülkesinde kullanamaz. Bunun güvencesi, üye
ülkenin ilgili Bakanlığının kontrolündedir.
Onaylanmış Kuruluşların yasal olarak yetkilendirilmiş olması gerekir. Bu kuruluşlar
belirli uygunluk incelemelerinde uzman-

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
EPS HABER • MART 2014
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bütün aşamalarını yürütmekle ve ilgili periyodik deneylerini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

2.

3.
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
hazırlar. Teknik dosya, ürüne uygulanabilir
kuralları belirtir, ürünün tasarımını, imalatını, fabrika üretim kontrol sistemini kapsar. Teknik dosya uygulanabilir her durumda, asgarî aşağıdaki hususları içerir:
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:
1.

Ürüne ait genel bir tanımlama,
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4.

5.
6.

7.

8.
9.

Tasarıma ait çizimler, ürünlerin /üretim prosedürüne ilişkin
bilgiler(hammadde dahil),
Ürüne ait teknik şartnamelerin listesi
ve/veya ilgili direktif şartname listesi,
Ürünün ilgili direktifte öngörülen temel gerekleri karşılaması için gerekli
kalite faktör değerleri,
Ürünün test, belge ve raporları, varsa
muayeneler,
Başlangıç Tip Deney Deneyi (ITT)
veya Performans Değişmezliği sonuçları raporları (Onaylanmış Kuruluş
tarafından düzenlenen),
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.),
Performans Beyanı,
Ürün tiplerine ait CE Etiketlerinin
kopyaları.

Not: İmalatçı teknik dosyayı ve performans beyanını, yapı malzemesinin piyasa-

ya son arz edildiği tarihten itibaren on yıl
süreyle muhafaza eder.
ETICS (Mantolama) Uygulamalarındaki
EPS Isı Yalıtım Levhalarında “CE”
İşaretlenmesi
EPS (Genleştirilmiş Polisitren)’den mamul
ısı yalıtım levhaları,01/01/ 2007 tarihinden itibaren 24870 sayılı resmi gazete ile
yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği
(89/106/EEC) Kapsamında olup “CE” işareti taşımak zorunda olan ürünler arasındadır. Bilindiği üzere, “CE” işaretine sahip
ürün, “güvenli ürün”dür.
27 Haziran 1991 tarihinden itibaren,
89/106/EEC Yapı Malzemeleri Direktifi
(CPD, Construction Products Directive)
üye ülkelerde zorunlu olmuştur. CPD, Avrupa Birliğinin yirmi binin üzerindeki ürün
grubu için geliştirdiği yeni yaklaşım direktifler kapsamında yürürlüğe girmiştir.
8 Eylül 2002 tarih ve 24870 sayılı Resmi
Gazete ile Türkiye de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) olarak yayınlanmış ve zorunlu hale gelmiştir. Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği 89/106/EEC
direktifinin uyumlaştırılmasıdır. Bu yönetmeliğe uyum ile ülkemizde üretilen yapı
malzemelerin yurt içinde ve Avrupa Birliği
üyesi ülkelerde serbestçe dolaşımı sağlan-
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maktadır. 0 1.01.2007 tarihinden itibaren
de iç piyasaya sunulabilmesi için CE işareti
taşıması zorunludur.
Bu “CE” işaretinin gerektirdiği etiketlemenin/işaretlemenin de ürün ve/veya ürün
ambalajı üzerinde bulunması standartlar gereği zorunludur. Dolayısıyla, “CE”
işareti ve bu işaretin gerektirdiği etiketi/
işareti taşımayan EPS ısı yalıtım levhalarını piyasaya sürmek kesinlikle yasaktır.
Bu tip ürünler, piyasa denetimlerindeki
eksiklik yüzünden ne yazık ki bazı üreticiler tarafından piyasaya sürülmektedir.
Tüketicinin, son kullanıcının, yalıtımı uygulayanın, yüklenicinin, proje müellifinin ve
işverenin kendi güvenliği ve yapının güvenliği açısından, güvenli ürün olan “CE”
işaretli ürünleri tercih etmesi, kullanması
ve kullandırtması gereklidir. Aslında, “CE”
işaretine sahip olmayan EPS ısı yalıtım levhalarını pazara sunmak bir suç, bu ürünleri
alıp kullanmak da işlenen bir suça alet olmaktır.
Bu “CE” işareti gereği EPS ısı yalıtım levhalarının üzerlerinde ve/veya ambalajlarında bulunması gereken teknik bilgiler
vardır ve bu zorunlu teknik bilgilerin, neler
olduğu, neleri içermesi gerektiği ve bunun
gibi şartlar yine ürün standardı olan TS EN
13163’te açıkça belirtilmiştir. TS EN 13163,
Avrupa’da da ülkemizde de geçerli olan,
EPS ısı yalıtım levhalarının ve özelliklerinin

sınıflandırmasını içeren zorunlu bir standarttır. Bu standarda göre üretilen EPS
ısı yalıtım levhaları, yapılacak Uygunluk
Değerlendirmesi sonucunda “CE” işreti
taşımaya hak kazanırlar. Bahsi geçen Uygunluk Değerlendirmesi’nin nasıl yapılması gerektiği ve neleri içerdiği de standart
kapsamında yer almaktadır.
Farklı bir yönetmelik ve/veya standart ile
aksi belirtilmedikçe her EPS ısı yalıtım levhasının yapılacak uygulamadan bağımsız
olarak, sahip olması gereken sınıflar TS EN

13163’te belirtilmiştir ve her EPS ısı yalıtım
levhasının uygulamadan bağımsız olarak
etiketinde/işaretlemesinde içermesi gereken özellikler ve bunlara ait sınıflar standartta belirtilmiştir.
Standart, her özellik için birden fazla sınıf
tanımlamaktadır. Diğer tüm ürün normlarında (EN) olduğu gibi, bu standart da
hangi uygulamada hangi sınıfın kullanılacağına dair bir açıklama getirmemektedir. Uygulama standardına göre ayrıca
sınıfların uygunluğunun değerlendirilmesi
gerekir. Zaten, TS EN 13163’ün “1. Kapsam” bölümünde aynen şu ifadeler yer
almaktadır: “Bu standart, belirli bir uygulama amacına göre mamulün uygunluğunu belirlemek için, mamulün herhangi bir
özelliği açısından sahip olması gereken
sınıf veya seviyeleri belirtmez. Belirli bir
uygulama alanı için gerekli mamul sınıfı ve
seviyeleri yönetmeliklerde veya bu standartla diğer standartlarda bulunabilir.”
TS EN 13163’e göre bir ürünün, uygulamadan bağımsız olarak standartta belirtilen herhangi bir sınıfta olması yeterli
iken, EPS ısı yalıtım levhaları ile yapılacak
olan harici kompozit ısı yalıtım sistemleri
(ETICS ya da daha yaygın adıyla mantolama) uygulamalarında kullanılacak EPS ısı
yalıtım levhaları, diğer tüm EPS ısı yalıtım
levhaları gibi TS EN 13163’e uygun olma
ve “CE” işareti taşıma zorunluluğu yanında, TS EN 13499 – Isı Yalıtım Malzemeleri
–Binalarda Kullanılan Genleştirilmiş Polist-

Sağlanması Gereken Şartlar
Özellikler
Test Standardı

Değer

Sınıf, Seviye veya Sınır Değer

TS EN 12667
TS EN 12939

RD≥1,00m²K/W

Sınır Değer

TS EN 1607

≥ 100 kPa
≥ 150 kPa

TR 100
TR 150

Boyutsal Kararlılık

TS EN 1603

± % 0,2

DS(N)2

Gönyeden Sapma Toleransı

TS EN 824

± 2 mm / m

S2

Düzlemsellik Toleransı (Yüzey Düzgünlüğü
Toleransı)

TS EN 825

± 5 mm

P4

± 2 mm

L2

± 2 mm

W2

TS EN 823

± 1 mm

T2

TS EN 12087

≤ 0,5 kg/m2

Sınır Değer

Beyan Edilen Isıl Direnç
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı
Yapıştırıcı veya dübeller ile tespit edilen
EPS Levhalar
Raylar ile tespit edilen EPS levhalar

Uzunluk Toleransı
Genişlik Toleransı
Kalınlık Toleransı
Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su Emme
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TS EN 822

lirleyen Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı
Kriterler Hakkında Yönetmeliğe Göre Uygunluk Teyit Sistemlerinin Uygulanmasına
Dair Tebliğ (Kısaca G Uygulama Tebliği)
06.02.2010 tarih ve 27485 sayılı Resmi
Gazete de yayınlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik ve Tebliğ, 4703 sayılı Çerçeve
Kanun ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ye dayanılarak hazırlanmıştır.
Yönetmelik te G ye tabi yapı malzemeleri,
bina ve diğer inşaat mühendisliği işlerini
içeren yapı işlerinde kalıcı olarak kullanılan
ve CE ye tabi olmayan (EN standardı bulunmayan) ürünler olarak tanımlanmaktadır. Hazır beton ve inşaat demiri, bu tanıma giren malzemeler içinde en önemlileri
olarak örnek verilebilir.

ren Esaslı Harici Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler standardında
belirtilen minimum sınıfları ve kriterleri de
sağlamak ve etiketinde/ işaretlemesinde
her EPS ısı yalıtım levhasının etiketlemesinde/işaretlemesinde bulunması gereken
sınıflara ek olarak, TS EN 13499’daki bu
minimum sınıfları belirtmek zorundadırlar.
Yani, TS EN 13163 uygulamadan bağımsız
daha genel, EPS malzemenin sahip olabileceği minimum sınıfları tanımlayan bir
standart olup mantolamada (ETICS) kullanılacak EPS ısı yalıtım levhasının sağlaması gereken minimum şartlar ve malzemenin sahip olması gereken minimum sınıflar
TS EN 13499’de belirtilmiştir.
Tüm bu standartlarda belirtilen tüm malzeme sınıf ve seviyeleri, yine standartlarda
belirtilen laboratuar ortamlarında, belirtilen şartlar altında, belirtilen test cihazları
ve yöntemleri ile belirlenmelidir.
TS EN 13499 gereği olan şartlar ve bunların anlamları aşağıda verilmiştir:
TS EN 13499’a Göre EPS Levhaların Sağlaması Gereken Minimum Şartlar
Harmonize bir standardı olan EPS ısı yalıtım levhalarının üzerlerinde ve/veya
ambalajlarının üzerlerinde “CE” işareti taşıması zorunludur. Aşağıdaki etiket, man-

tolamada (ETICS) kullanılacak EPS levhaların olması gereken etiketine bir örnektir.
G Belgesi Ulusal Ürün Belgesidir
G İşareti, Ülkemizde CE ye tabi olmayan
yapı malzemelerinin piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir, AB’nin ortak mevzuatının bulunmadığı alanlarda, ulusal
mevzuat ile düzenlenir. Malzemeye, malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin
ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır. O yapı malzemesinin güvenli olduğunu simgeler ve ulusal olarak kullanılabilinir. G işareti, ürünün
iç piyasaya herhangi bir yaptırım olmadan
sunulmasını sağlar, ürünlerin güvenlik ve
sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar, ürünün kullanıcı açısından daha
güvenli olmasını, hasar ve sorumluluk davalarının azalmasını sağlar, ürün maliyetlerini düşürür, İşletme verimliliğinin, pazar
payının ve rekabet gücünün artmasına
katkıda bulunur, izin ve yetki belgelerinin
alınmasını kolaylaştırır.
G İşareti ile ilgili hükümleri düzenleyen
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler
Hakkında Yönetmelik (Kısaca G İşareti Yönetmeliği), Çevre ve Şehircik Bakanlığı tarafından 26.06.2009 tarih ve 27270 sayılı
Resmi Gazete de yayınlanmıştır. Ayrıca,
bu Yönetmeliğin uygulama esaslarını be-

Ürünün G İşareti ile beyan edilecek performans değerleri, tabi olduğu ulusal bir TS
standardına veya standardın bulunmaması durumunda ise bir ulusal teknik onaya
göre uygunluğu değerlendirilerek teyit
edilir.
Ulusal standarda göre yapılacak değerlendirme, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili ürün bazında görevlendirilen
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarınca G
Uygunluk Belgesi verilmesi şeklinde gerçekleştirilir.
“CE” ve “G” (Belgesi) işareti Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde öngörülen iki temel faaliyetin yapılması gerekir.
1-Başlangıç Tip Deneyi: Ürünün uygunluk
teyit sistemine göre uygun olarak tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edilmek
üzere üretici ya da onaylanmış kuruluşun
yaptığı faaliyettir.
2-Fabrika Üretim Kontrol Sistemi: Üreticinin üretim şartlarını ve yerini temel
güvenlik şartlarını karşılayacak şekilde
dizayn etmesidir. Bu iki faaliyetin hangisinin üretici hangisinin Bakanlık tarafından
yerine getirilecek faaliyetlerden olduğunu
belirleyen hususa Uygunluk Teyit Sistemi
denir.• Ürünlerin güvenlik ve sağlık açısından temel gereklere uymasını sağlar,
Kaynaklar:
1) Wikipedia
2) Basaş Ambalaj ve Yalıtım A.Ş (İnşaat
Mühendisi, Erdem Ateş)
3)Engin Yıldız - Fizik Mühendisi
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MAKALE

Enerji
Verimliliği

E

nerji Verimliliği Nedir?
Enerji verimliliği, tüketilen enerji miktarının,
üretimdeki miktar ve
kaliteyi
düşürmeden,
ekonomik kalkınmayı ve
sosyal refahı engellemeden en aza indirilmesidir.
Daha geniş bir biçimde enerji verimliliği;
gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji
kayıplarını önlemek, çeşitli atıkların geri
kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri
teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebini azaltması, daha verimli enerji
kaynakları, gelişmiş endüstriyel süreçler,
enerji geri kazanımları gibi etkinliği artırıcı
önlemlerin bütünüdür.
Enerji verimliliğinde en önemli faktör
enerji tasarrufudur. Genellikle enerjinin az
kullanılması, iki ampulden birinin söndürülmesi şeklinde algılanmakta olan enerji
tasarrufu, aslında enerji atıklarının değerlendirilmesi ve mevcut enerji kayıplarının
önlenmesi yoluyla tüketilen enerji miktarının, kalite ve performansı düşürmeden
en aza indirilmesidir. Enerji tasarrufu iki
biçimde gerçekleştirilmektedir. Birincisi,
32
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doğrudan enerji tasarruf eden ev, araba
ve diğer son teknolojileri kullanmak; alışkanlıkları ve günlük davranışları enerjiyi
daha verimli kullanacak biçimde düzenlemek gibi somut önlemlerden oluşmaktadır. İkincisi ise, dolaylı enerji tasarrufu olup
mevcut malların daha uzun süre kullanılmasını sağlayarak yeni malların üretimini
azaltmak; enerji tüketimini minimize edecek biçimde yerleşim yerlerini düzenlemek, enerjiyi daha az tüketen teknolojiler
kullanmak, ekonomide doğrudan materyal tüketiminin olmadığı etkinliklere geçiş
yapmak gibi önlemlerdir.
Neden Enerji Verimliliği?
Enerji, hayatımızın her yönünü etkilemektedir: bize ışık, ısı, ulaşım ve diğer araçlar
için yakıt sağlar. Ancak, bugün, enerji tedarikimizin güvenliği ve fosil yakıtlardan
elde edilen enerjinin, çevre üzerindeki
etkisi konularını her zaman olduğundan
daha fazla düşünmemiz gereken bir dönemdeyiz.
Artık hepimiz enerjinin üretim ve tüketim şeklini değiştirmeye başlamadığımız
takdirde geri dönüşü olmayan bir çevre

kriziyle karşı karşıya olduğumuzu anlamış
bulunmaktayız; bunun anlamı, gelecekte
yenilenebilir enerji kaynaklarını çok daha
fazla kullanmamız ve enerji verimliliğine
daha fazla odaklanmamız gerektiğidir.
Ancak, enerjinin akıllıca kullanılması konusunda mesajın yayılması için daha işin
başındayız ve yapacak çok işimiz var. Hem
tüketicilerin hem de sosyal alanda söz
sahibi olan kişilerin, sürdürülebilir enerji
üretimi ve kullanımı konusunda ikna edilmeleri gerekmektedir.
Hedeflerimize varmak için birey, toplum,
sanayi temsilcileri veya yetkili kamu kuruluşları olarak hepimizin bu çabaya katılması gerekmektedir. Enerjinin kapsamını
değiştirme yolunda yapılacak olan en küçük katkı dahi önemsiz olmayacaktır.
Fosil kaynaklar her geçen gün azalıyor,
Artan talep nedeniyle fiyatlar tırmanıyor,
Ekolojik denge alarm veriyor...
Kişi başına enerji tüketimi yüksek ve enerji
yoğunluğu düşük ülkeler arasında yer alan
bir Türkiye için,
kaynak güvenliği ve temiz çevre için
kullandığımız enerjinin tamamını faydaya
dönüştürelim!..

MAKALE

Enerjide Genel Durum
Halen hızlı kalkınma aşamasında olan ülkemizde sanayileşme faaliyetleri, yeni teknolojilere yönelim, hayat standartlarının
yükselmesi ve artan nüfus, her yıl daha
fazla enerji tüketimine neden olmaktadır.
2003 yılı itibarı ile birincil enerji tüketimimiz 83.3 milyon ton petrol eşdeğerine
ulaşmış ve toplam enerji arzımızın % 70’i
ithalat yoluyla karşılanmıştır. Hızlı talep artışı nedeniyle, 2020 yılında toplam enerji
arzının ancak %22’sinin yerli üretimle karşılanabileceği beklenmektedir. Enerji kaynakları açısından kısıtlı kaynaklara sahip
ve dışa bağımlı konumda olan ülkemizde,
enerji ihtiyacının yeterli, güvenilir ve ekonomik olarak sağlanması temel hedeftir.
Enerjinin verimli kullanımı bu hedefin gerçekleştirilmesinde kullanılacak en önemli
araçlardan birisidir.
Enerji Yoğunluğu kavramı gelişmişlik tanımlamasında en sağlıklı ve doğru parametre olup, birim enerjiden üretilen birim
ekonomik değer arasındaki ilişkidir. Gayri
safi yurtiçi hâsıla başına tüketilen birincil
enerji miktarını temsil eden ve tüm dünyada enerji verimliliğinin takip ve karşılaştırılmasında yaygın olarak kullanılan
bir araçtır. Gelişmişlik, az enerji kullanarak
çok ekonomik değer yaratabilmekle ölçümlenebilir.
Enerjinin verimli kullanımının sağlanmasında en temel gösterge enerji yoğunluğunun düşürülmesidir. Ülkemizde kişi
başına enerji tüketimi OECD ülkeleri ortalamasının yaklaşık 1/5 ‘i oranında, enerji
yoğunluğu ise OECD ortalamasının iki katı
kadardır. Bugüne kadar yürütülen çalışmalara rağmen enerji yoğunluğu, düşme
eğilimine girmemiştir. Uluslararası Enerji
Ajansı verilerine göre gelişmiş ülkelerde
enerji yoğunluğu 0.09-0.19 arasında iken,
ülkemizde 0.38 olması ve azalma eğilimi
göstermemesi bu konunun ciddi olarak
ele alınması gereğini ortaya koymaktadır.
Sadece bu rakam bile, Türkiye’nin enerji
verimliliğinin artırılması konusunda yapılabilecek çok şey olduğunu göstermektedir.

Ülkemizin AB uyum sürecindeki yükümlülükleri açısından bakıldığında bu konu
ayrı bir önem arz etmektedir. 2003 yılında
hazırlanan Katılım Ortaklığı Belgesi’nde,
enerji verimliliği konusunda mevzuat uyumunun sağlanması ve enerji tasarrufuna
yönelik uygulamaların geliştirilmesi kısa
vadeli öncelikler arasında yer almıştır.
Enerjinin verimli kullanılmasının sağlanması ve etkin bir enerji verimliliği programının uygulanması, enerji maliyetlerinin
ekonomi üzerindeki yükünün hafifletilmesi, enerji verimliliği konusunda bir bilinç
oluşturulması ile uluslararası yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli kanuni
düzenlemelerin yapılması zorunluluk arz
etmiştir. Bu bağlamda, 5627 sayılı Enerji
Verimliliği Kanunu, 02 Mayıs 2007 tarih ve
26510 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak
yürürlüğe girmiştir. Yasal düzenlemeler ve
yönetmeliklerin yürürlüğe girmesiyle birlikte aşağıda belirtilen önemli değişiklikler
gözlenecektir:
Tasarruf Potansiyeli
Ülkemizde, enerjinin yoğun kullanıldığı
sektörlerde %20-30 dolayında enerji tasarruf potansiyeli olduğu bilinmektedir.
(Sanayi ≥ %20, Bina ve Hizmet ≥ %30,
Ulaşım ≥ %20) % 15’lik elektrik tasarruf
potansiyeli geri kazanıldığında 6,5 milyar
YTL’lik doğal gazlı santral yatırımı önlenebilir. Yılda 3,0 milyar USD’lık doğal gaz
ithal edilmeyebilir.
Binaların ve işletmelerin ısıtma ve soğutmasında % 35 ve ulaşımda % 15 tasarruf
sağlandığında yılda 1,4 milyar USD’lık petrol ve doğal gaz ithal edilmeyebilir.
Hedef
Enerji Verimliliği Kanunu ile Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen
hedef, Türkiye’nin enerji yoğunluğunu
2020 yılına kadar %15 azaltmaktır. Bu hedef, aynı enerji ile daha fazla üretimin önünü açacak, enerji yatırım ihtiyaçlarımızı ve
ithalat bağımlılığımızı azaltacak, ayrıca
temiz çevrenin korunmasına önemli katkılarda bulunacaktır.

Ülke

GDP
(milyar $)

Tüketim
(milyon TEP)

Enerji
yoğunluğu

Kişi başına tüketim
(TEP/nüfus)

Türkiye

190,3

72,5

0,38

1,06

Japonya

5 648

520,7

0,09

4,09

ABD

8977,9

2281,5

0,25

7,98

Yunanistan

144,8

28,7

0,20w

2,62

OECD

27880,9

8970

0,19

4,68

Dünya

34399,8

10029

0,29

1,64

34

EPS HABER • MART 2014

Enerji Verimliliğini Arttırmaya Yönelik
Çalışmalar
Birçok cihaz, ekipman, bina ve enerji hizmeti için mümkün en az enerji tüketimi,
verimli olmayan ürünlerin piyasadan çekilmesi amacı ile performans derecelendirmesi ve etiketleme, daha fazla enerji
verimliliği sağlayan ürünler için finans
mekanizmaları oluşturulması ve tüketicinin en verimli ürünler hakkında bilgilendirilmesi önerilen öncelikler arasında yer
alıyor.
Ayrıca elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımındaki kayıplar ile ilgili olarak, yeni ve
mevcut elektrik üretim kapasitesindeki
verimliliği arttırmak ve iletim ve dağıtımdaki kayıpları azaltmak için yeni yollar
üzerinde yoğunlaşmak öneriliyor.

Binalarda ve Isıtma & Soğutma Sistemlerinde Enerji Verimliliği
Evlerdeki enerji tüketiminin en büyük kısmı mekân ısıtılması için harcanmaktadır.
Tipik bir evin toplam faturasının %45’i
ısıtma-soğutma için ödenmektedir. Evlerin (veya ofislerin) ısıtılmasına harcanan
enerjiden tasarruf etmek için iç ortam
ısısının ortamda muhafaza edilmesi gereklidir. İç ortam ısısının içerde muhafaza
edilebilmesi için, binanın çok iyi yalıtılmış
olması gerekmektedir. Binalarda çatılardan %7, dış duvarlardan %40, döşemelerden %6 ve kapılardan %17 oranlarında ısı
kayıpları olmaktadır. Binanın yalıtılması ile
%50’ye varan oranlarda enerji tasarrufu
yapmak mümkündür.
Evlerde ısınmak veya soğumak amacıyla
tüketilen enerjiyi etkin, verimli kullanabilmek için bir dizi bedava veya çok az bir
maliyetle alınacak tedbirler şunlardır:
• Duvar ile radyatör arasına alüminyum
folyo kaplı yalıtım levhası koyun. Bu panelleri strafor levha üstünü alüminyum
folyo kaplayarak evde kendiniz de hazırlayabilirsiniz.
• Radyatör sıcaklığını ayarlayan termosta-

tik radyatör vanaları yılda %15-20 oranında enerji tasarrufu sağlar.
• Radyatörlerin önünü uzun perdelerle kapatmayın. Mobilya koymayın. Sıcak hava
hareketine engel olmayın.
• Kışın kuzeye bakan pencere perdelerini
ve varsa, panjurları kapalı tutun.
• Isı kayıpların önlemek için su ısıtıcınızı ve
sıcak su borularını yalıtın.
• Kat kaloriferiniz ısıtılmayan bir mekânda
bulunuyorsa, boru ve tankı yalıtarak ısı kayıplarını önleyin.
• Kalorifer kazanı veya kat kaloriferinizi
yoğuşmalı, yüksek verimli olanlar ile değiştirin.
• Merkezi sistemle ısıtılan konutlarda sıcaklık fazla geldiğinde camları açmak
yerine, termostatik vanalarla sıcaklığı düşürün.
• Ortam sıcaklığını 1 derece azaltarak
enerji tüketimini %6 azaltabilirsiniz. Kışın
ortam sıcaklığını gereğinden fazla yükseltmeyin. Oturma odaları 19 ile 21 oC ve
yatak odalarını 16-18 oC arasında ısıtmak
uygundur.
• Apartman giriş kapılarını kapalı tutun.
Çift kapı veya otomatik kapama ısı korunumuna yardımcı olur.
• Güneşli kış günlerinde ısıtıcınızı kapatın,
perdelerinizi açın. Güneş evinizi bedavaya
ısıtacaktır.
• Kapı ve pencere boşlukların kontrol ederek sızıntıları önleyin. Bunun için pencere
yalıtım bantları kullanın.
• Yalıtımlı camları kullanın. Standart camlardan daha pahalıdır ama konfor ve enerji

tasarrufu sağlarlar. 12 mm çift cam kullanılması durumunda camlardan kaybedilecek ısı %50 oranında azalır. Low-e camlar
kullanılması ısı kayıplarını daha da düşürecektir.
• Binanızı yalıtın.
• Bir enerji yöneticisinden yardım alın.
• Ev satın alırken enerji etkin bir ev olmasına dikkat edin. Başlangıçta daha fazla
para ödersiniz. Ama ömür boyu hem para,
hem enerji tasarrufu sağlamış olursunuz.
		
Isıtma ve Yalıtım
Binalardaki enerji tüketiminin yüzde 82’si
ısıtma için kullanılıyor. Binalarımızın ısıtmasında kullanılan bu enerji, ülkemizde
harcanan toplam enerjinin yüzde 26’sını
oluşturuyor.

Enerji ihtiyacının yüzde 70’ini ithal enerji ile karşılayan ülkemizde, enerji tasarruf
potansiyelinin yüksek olması nedeniyle,
özellikle binaların ısıtılması amacıyla tüketilen enerjinin azaltılması yönünde yapılan
çalışmalar, öncelikli konular arasında yer
alıyor. Isıtma ve bunun yanı sıra soğutma
konusunda enerji verimliliği sağlamanın
en etkin yolu ise ısı yalıtımından geçiyor.
Evimize yalıtım yaptırmak, evi battaniye
ile sımsıkı örtmeye benziyor. Bu sayede
dışarıdan soğuk içeriye giremiyor ve içeriden de ısı dışarıya kaçamıyor. Bildiğimiz
gibi ısınan hava yükselir ve çatıdan dışarıya kaçmaya çalışır. Bu nedenle öncelikle
çatının yalıtılması gerekir. Sadece çatı yalıtımı yaparak enerji faturalarınızda yüzde
20’den daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz.
Ancak yalıtımın binanın tümü için gerekli
bir uygulama olduğunu da unutmamak
gerekiyor. Bina dış kabuğunun ısı yalıtım
malzemesi ile kaplanması anlamına gelen
mantolama uygulamasıyla ortalama yüzde 50 enerji tasarrufu sağlamak mümkün.
İstatistiki bilgilere göre; aynı iklim koşulları
nda ve aynı kullanım alanına sahip bir konutun enerji tüketiminin Fransa, Almanya,
İngiltere, İsveç gibi ülkelere göre 2–3 kat
fazla olması, ülkemizde özellikle ısı yalıtımının yeterince önemsenmediğinin bir
göstergesidir.
Isınmada Enerji Verimliliği İçin Gerekli
Diğer Önlemler
• Diğerlerinden daha fazla güneş alan
pencerelerinizin perdelerini açarak güneşten daha fazla yararlanın.
• Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının
dörtte birinin kaybına neden olur. Tek
camlı pencerelerden kaynaklanan ısı kaybı, yalıtımsız bir evden gerçekleşen kaybın
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• Isı yalıtımının maliyeti toplam bina maliyetinin yüzde 3-5’i arasında değişir.
• Yüksek enerji tasarrufu nedeniyle yalıtım, yatırım maliyetini birkaç sene içinde
karşılar.
Soğutma - Klima
Ülkemizin büyük bir kısmının yaz aylarında aşırı sıcak olması, çalışma ve yaşam
koşullarını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle de konforlu yaşam alanları sağlanması için sıcaklık ve nem oranını düşüren
soğutucular ve klima cihazları kullanılıyor.
Bu araçların kullanımında elektrik enerjisinden tasarruf sağlayabilmek için uygun
ölçülerde klimanın tercih edilmesi büyük
önem taşıyor. İhtiyaçtan büyük bir klima,
para ve enerji kaybı anlamına geliyor.
yaklaşık yüzde 20’sidir. Çift cam kullanarak, bu kaybınızı yarıya indirebilirsiniz.
• Pencerenizin ve kapılarınızın kenarları
ndan olan hava sızıntılarını önlemek için
pencere bandı ve sünger kullanın.
• Kış aylarında, güneşli günlerde perdeleri
açın. Güneş çekildikten sonra ise perdeleri
mutlaka kapatın.
• Radyatörlerin ısı akışına engel olacak şekilde uzun perdeler kullanmayın. Kapalı ve
uygun perdeler pencerelerden ısı kaybını
yüzde 25 oranında önler.
• Kapı çerçevesi etrafındaki çatlakları kesinlikle onarın.
• Radyatörlerden çıkan ısı, radyatörün arkasındaki duvarı ısıtır. Bu ısı kaybını önlemek için radyatörlerin arkasına alüminyum
folyo kaplı ısı yalıtım levhaları yerleştirin.
• Tatil veya diğer sebeplerle evinizde bulunmadığı nız dönemlerde ısıtıcınızın veya
radyatörünüzün vanasını kısın ya da kapatın.
• Isıtıcınızın veya radyatörlerinizin önüne
veya üzerine kesinlikle eşya (mermer, çamaşır vb.) koymayın.
• Radyatör bağlantı borularında su sızıntısı olmadığından emin olun.
• Odalarınızı havalandırırken ısıtıcınızı
mutlaka kapatın.
• Kış aylarında odalarda mümkün olduğunca çamaşır kurutmayın.
Isı yalıtımı, 2000 yılından beri ülkemizde
de zorunlu bir uygulama haline geldi. “TS
825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği”nde
Türkiye’de binanın konumu, bulunduğu
iklim bölgesi gibi faktörler dikkate alınarak her binanın ısınma için harcayacağı
toplam enerji miktarının hesaplama yöntemi belirlendi. “Isı İhtiyacı Kimlik Belgesi”
adı verilen uygulama gereğince; binanızı
yapan kişi ya da kuruluş, yapılan projeye
36
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göre hesaplayıp, “Bu bina ısınmak için şu
kadar enerji harcar” diye, binanın görünür
bir yerine asmak zorunda… “Enerji Verimliliği Kanunu” da bu zorunluluğa uymayanlara cezai müeyyide getiriyor.
Yalıtımın Avantajlarını Biliyor musunuz?
• Isı yalıtımıyla ısıtma ve soğutma giderlerinde yüzde 50 tasarruf sağlanır.

Klima Kullanımında Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar
• Klima seçimi yaparken enerji verimlilik
oranı en yüksek, yani en az elektrik kullanan modeller tercih edilmelidir.
• Elektronik termostat kontrolü performansı artırabilir ve enerji kullanımının yüzde 30’u kadar tasarruf sağlar.
• Yüksek verimli bir ünite, aynı ölçüdeki
daha düşük verimli bir üniteden daha ucuza satın alınabilir. Bunun için dikkatli bir
fiyat araştırması yapılmalıdır.
• Dış ünite evden veya ofisten yaklaşık 5060 cm kadar mesafede, serin, gölgeli bir
yere uygun olarak yerleştirilmelidir.
• Ünitenin daha çok çalışmasına neden
olacak direkt güneş ışığından sakınılmalı,
ayrıca hava almasını engelleyecek çalılık veya kuytu yerlere yakın olmaması na
özen gösterilmelidir.
• Binalarda çift cam ve ısı yalıtımı varsa,
ısı kaybı olmayacağından düşük kapasiteli
bir cihaz kullanılabilir.
• Klima ilk açıldığında birden çok düşük bir sıcaklığa getirip aniden soğutma
yapılmamalı. Çünkü bu durumda klima
durmadan çalışacağı için elektrik faturası
kabarır ve üşütüp hastalanma ihtimalini
artırır. Bunun yerine klimayı uygun sıcaklığa ayarlayıp odanın yavaş yavaş soğuması
beklenmelidir.
• Klimaların temizlik ve bakımı her yıl yetkili servise yaptırılmalıdır. Klimadan istenilen performansın alınabilmesi için 2 senede bir gazı yeniletilmelidir.

Kaynaklar:
İBB Şehir Aydınlatma ve Enerji ,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

RÖPORTAJ

EPS ile Sanat’ın birleşme
noktası; Heykelcilik

A

li Bey merhaba sizi kısaca tanıyabilir miyiz?
Ben Ali Atak, 1978 Çorum doğumluyum, ilk,
orta ve lise oğrenimimi
Çorum’da tamamladıktan sora lisans eğitimi için 1999 yılında
Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümüne başladım, okul süresince değişik malzeme ve atölyelerde
çalıştım. Metal, taş ve ahşap gibi, kişisel ve
karma sergi ve sempozyumlarda faliyetler gösterdim 2003 yılında mezun oldum
ve kendi atölyemde çalışmaya başladım.
Heykel yaparken EPS kullanımına ne zaman ve nasıl başladınız?
Mezun olduktan sonra, EPS ile sahne dekorları yapmaya başlamıştım. Bu sanat
dalı için çok uygun bir malzemeydi, hafif,
kolay kurulan ve kendini yenileyebileceğimiz bir malzeme, bu şekilde karşılaştık ve
birbirimizi çok sevdik.
Neden EPS kullanmayı tercih ediyorsunuz, sizin için avantajları nelerdir?
EPS’nin en büyük avantajı, sürekli gelişen
dekorasyon sektöründe, alanında çok iyi
bir çözüm üretiyor olması. Artık kimse bir
heykel sırasında aylarca beklemek istemiyor. Bu sebeple EPS küçük eklemeler ile
direk sonuca varılan bir malzeme. Kalıp ve
basım aşamasını ortadan kaldıran, yontulduktan sonra koruyucu maddesini uyguladığınızda sonuca ulaşıyorsunuz. Ayrıca
dış mekanlara uyumu çok iyi, hepimizin
bildiği üzere bir yalıtım malzemesi aynı
zamanda. Müşterilerim tarafından en çok
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sorulan soru dışarda bir bozulma olurmu?
Neden olsun, zaten bir dış cephe malzemesi ve yüksek dansitelerde gayet dayanıklı bir malzeme.

TV şovları, mağaza dekorları yönünde devam etmekte. Bir çok eğlence merkezinde
uygulamalar yaptık ve bu çizgide devam
etmekteyiz.

EPS dışında ne tür malzemeler kullanıyorsunuz?
EPS dışında malzeme olarak polyester de
kullanıyorum, örneğin bir ağacın gövdesini polysterden yaptıktan sonra dallarını
EPS ile yapıyorum, iyi bir uyum sağlıyorlar,
malzeme konusunda aslında çok özgürüz
ama inanın EPS çoğu alanda ihtiyacımızı
karşılıyor. Zamanımızın malzemesi, bazen
antik bir heykel, bazen bir endüstriyel parça modellemesi, bazen ise bir taş görünümü. EPS her türlü ihtiyaca uyumlu bir
materyal.

İleriye yönelik projeleriniz nelerdir?
Ben mezun olduktan sonra bu malzemeyle tanıştım, heykel bölümünde bu tarz bir
malzemeyle çalışmayı çok isterdim, bu
tecrübe çok iyi olurdu. Bu sebeple ileri
tarihte bir EPS sempozyumu düzenleyebilir, genç sanatçı adaylarımızı bu malzeme
ile çalışma ve geliştirme yönünde teşfik
etmek isterim. Zira genç arkadaşlarımın
EPS ile başarı elde edebileceklerini düşünüyorum. Hatta ve hatta kent düzenlemelerinde önemli bir yer alabileceğine
inanıyorum. Örneğin kent mobilyaları
tasarlanabilir, bina cephelerinde yapılan
ve birbirini tekrar eden beton yerine EPS
kaplama ile daha iyi bir görselliğe ulaşılabilir.

Çalışmalarınız hangi alanlarda değerlendiriliyor?
Çalışmalarım genelde çocuk oyun alanları,
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EPSDER Ailesi Olarak
Hekim Yapı’nın 3.Hekim Board Tesis Açılışını
Tebrik Ediyor ve Hayırlı Olmasını Diliyoruz

E

Hekim Holding bünyesinde yer alan Hekim
Yapı, mimari konsepte
yön veren HekimBoard
markası ile fark yarattı.
Sektöre
kazandırdığı
yenilikleriyle bir “ilke imza atmanın” heyecanını yaşayan Hekim Yapı, sektöründe
öncü olmanın verdiği bilinç ile cephe ve
yalıtım malzemelerindeki yenilikleri mimari yapıya getirdiği farklı bakış açısı ile
gözler önüne serdi.
Hekim Holding Yönetim Kurulu Üyesi,
İdari ve Mali İşler Başkan Yardımcısı Sn.
Aydan HEKİM “Hekim Yapı’nın 13 yıllık
birikimi ve hızla yükselen yatırım gücünü
3. HekimBoard Tesisi, Açılış ve Markalar
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Lansmanı ile taçlandırmak istedik. Bu ayrıcalıklı organizasyonda birlikte olmaktan
büyük mutluluk duymaktayız. Geçmişimiz
bizler için; çalışmalarımız gelecek nesiller
için önem teşkil ediyor. Bu anlayışla Hekim
Holding olarak her geçen gün ülkemiz adına başta insan olmak üzere yatırımlarımız
artıyor. Sektöre kazandırdığımız ilklerimiz,
hiçbir zaman vazgeçmediğimiz ilkelerimiz
ve şirketlerimizin köklü birlikteliği bizleri
yarınlara taşıyor” ifadesini kullandı.
Organizasyonunu Öner EVEZ’in üstlendiği, Suada Clup – Galatasaray Adası’nda
gerçekleşen Hekim Yapı 3. HekimBoard
Tesisi Açılış ve Markalar Lansman yemeği; Hekim Yapı’nın 100’ü aşkın bayisi, sektör profesyonelleri ve sanat camiasından

bir çok ünlü ismin katılımıyla, muhteşem
Trunk Show ve canlı müzik performansıyla
sona erdi.
Ünlü modacı Simay BÜLBÜL’ün cephe
kaplama ve yalıtım malzemesi olan HekimBoard ile hazırladığı koleksiyonu “Hekim Yapı Reflection by Simay Bülbül” hakkında şunları söyledi:
Üniversite okul bitirme projemi mimari
moda üzerine vermiştim. Farklı iki sektörün bir araya geleceği bu özel çalışmada “Cephe ve yalıtım malzemesi olan
HekimBoard’u elbisenin üzerine giydirmek oldukça keyifli bir iş” dedi.
“Moda ve inşaat birbirinden çok uzak görünen ama farklı dinamik yapılarda iç içe

olan iki sektör. HekimBoard malzemelerini elbiselerin üzerinde farklı bir sunum ile
sergiliyoruz. Öner EVEZ böyle bir proje
için beni aradığında inanılmaz heyecanlandım ve hemen çalışmaya koyuldum. Cephe kaplama ve yalıtım malzemeleri diğer
materyallere göre daha farklı bir hazırlık
gerektiriyor. Bu koleksiyon beni de oldukça heyecanlandırdı. Hekim Yapı Reflection
by Simal BÜLBÜL koleksiyonda, cephe
ve yalıtım malzemesi olan HekimBoard’u
farklı tasarımlar ve motiflerle harmanlayarak, ayrıcalıklı objeler oluşturdum. Adını
Reflection koymamızın nedeni ise modanın inşaata, inşaatın modaya yansımasına
vurgu yapmaktı. Bir cephe kaplama ve
yalıtım malzemesi hayal edin... Bu malzemelerden bir koleksiyon oluşturuluyor. Bu
Dünya’da bir ilk ve muhteşem bir duygu.“
Hekim Holding şirketlerinden Hekim Yapı
2001 yılında kurulmuş, yalıtım ve yapı
kaplama malzemeleri üretimini yapan lider bir firmadır.
Hekim Yapı’nın ilk üretim tesisinin kurulumuna 2002 yılında başlanmış ve 2004
Mayıs ayında ise tam kapasite ile üretime
geçilmiştir. 2007 yılında alınan kapasite
artırımı kararı doğrultusunda ikinci üretim hattı, 2014 yılı başında 3. HekimBoard

yatırımı hayata geçirilerek yıllık 115 bin m3
üretim kapasitesine ulaşılmıştır.
Kuruluşundan bu yana yalıtım ve cephe
kaplama malzemesi sektöründe adından
söz ettiren Hekim Yapı, HekimBoard markası ile fibercement ürünlerin üretim ve
satışını yapmaktadır. Bunun yanı sıra HekimPanel markalı EPS ve taş yünü dolgulu
sandviç paneller, HekimPor markalı EPS
yalıtım ve ambalaj ürünleri ile de sektör-

de önemli bir yere sahiptir. Hekim Yapı’nın
fibercement ürün yelpazesinde ise halen
dört ana ürün grubu bulunmaktadır. Bunlar; HekimBoard markası ile üretilen büyük boyutlu fibercement levhalar, TurkSiding markası ile üretilen fibercement yalı
baskı plakaları ve üzeri PET esaslı folyo
kaplanmış olan FibercementLam levhalar
ve YapıPan markası ile üretilen çift tarafı
fibercement arası EPS dolgulu hazır duvar
elemanlarıdır.
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İklim değişikliği ve
Isı Yalıtım Malzemesi Olarak
EPS’in Ekolojik Faydası ;

İ

klim değişikliği, 21. yüzyılda insanlığın karşı
karşıya kaldığı en büyük sorunların başında
gelmektedir. İnsan sağlığı, ekosistemler, hatta
insan neslinin sürdürülmesi bakımından
tehdit oluşturabilecek olumsuz etkileri
nedeniyle çok ciddi sosyo-ekonomik sonuçlara yol açabilecek bir sorun olarak
değerlendirilen iklim değişikliği, özellikle
son yıllarda uluslararası gündemin üst sıralarında yer almaya başlamıştır.
İklim değişikliğinin etkileri arasında tatlı su kaynaklarının azalması, gıda üretimi
koşullarındaki genel değişiklikler ve seller,
fırtınalar, sıcak dalgaları ve kuraklık nedeniyle ölümlerde yaşanacak artışlar sayılabilir.
Yaşam alanlarının hızlı değişimine ayak
uyduramayan birçok bitki ve hayvan türünün nesli yok olacak. Dünya Sağlık
Örgütü’nün verilerine göre, sıtma ve yetersiz beslenme gibi nedenlerden milyonlarca kişi ölümle yüz yüze gelecek.
İklim değişikliğinin ekonomik ve insani
boyutu konusunda yapılan bütün çalışmaların ortak özelliği, dünyanın 2 Co eşiğinin üzerindeki bir sıcaklık artışına maruz
kalması halinde dünya ekonomisinde ve
daha da önemlisi insani kalkınmada geniş
çaplı gerilemelerin geri dönülmez bir şekilde başlayacağıdır. Mevcut sanayileşme
ve buna bağlı enerji politikaları kontrol altına alınmadığı takdirde, bu kritik sıcaklık
artışı çok daha üst seviyelere çıkacaktır.
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Sıcaklık artışını 2 CO düzeyinde tutmak
için karbon emisyonlarının atmosferik
yoğunluğunu milyonda 450 partikül düzeyinde sabitlenmesi gerekmektedir. Aksi
halde, 2050 yılında atmosferik yoğunluk
düzeyi 750 partikül düzeyine çıkacak.
Karbondioksit yoğunluğu açısından 450
partikül düzeyini sağlamak için dünyanın
yıllık karbondioksit emisyonunun toplam
4 gigaton seviyesine çekilmesi gerekmektedir. Bu ise, mevcut karbondioksit emisyonlarının 2050’ye kadar % 80 oranında
azaltılması anlamına gelmektedir(UNDP,
2007: 14).

Sera etkisi
Dünya, üzerine düşen güneş ışınlarından
çok, dünyadan yansıyan güneş ışınlarıyla
ısınır. Bu yansıyan ışınlar başta karbondioksit, metan ve su buharı olmak üzere
atmosferde bulunan gazlar tarafından
tutulur, böylece dünya ısınır. Işınların bu
gazlar tarafından tutulmasına sera etkisi
denir. Atmosferde bu gazların miktarının
artması Yerküre’de ısınmayı büyük oranda
artırır. Günümüzdeki tehlike, karbondioksit ve diğer sera gazlarının miktarındaki
artışın bu doğal sera etkisini şiddetlendirmesinde yatmaktadır. Binlerce yıldır

dünyamızdaki karbon kaynakları kararlı
kalırken, şimdi modern insanoğlu aktiviteleri, fosil yakıtlarinkullanımı, ormanların
yok oluşu, aşırı tarım yapılması, atmosfere
büyük miktarlarda karbondioksit ve diğer
sera gazlarının salınmasına sebep olmaktadır. Küresel ısınma, sera etkisiyle atmosferin periyodik olarak sıcaklığının artarak
ısınması olup, doğal bir süreçtir. İnsanların
aktiviteleri sonucunda atmosfere, özellikle gazların girdileri arttığından etki giderek fazlalaşmaktadır. 16.02.2001 tarihinde
Cenevre’de açıklanan BM Çevre Raporu’na
göre 21. Yüzyılda, ortalama hava sıcaklığının 1.4 °C ile 5.3 °C arasında artacağı,
buzulların erimesiyle denizlerin 8–88 cm
kadar yükseleceği, uzun vadede dünyanın
fiziksel yapısında geri dönüşümü olmayan değişiklikler ortaya çıkacağı, Afrika
kıtasında, tarım rekoltesinin düşeceği,
ortalama yıllık yağış miktarının azalacağı, su sıkıntısı görüleceği, Asya kıtasında,
kurak ve tropik bölgelerde yüksek sıcaklıklar, seller ve toprak bozulması, kuzey
bölgelerinde ise tarım rekoltesinde artış
görüleceği, tropik kasırgaların artacağı,
Avrupa kıtasında, güney bölgelerinin kuraklığa eğilimli hale geleceği, Alp Dağları
buzullarının yarısının 21. Yüzyılın sonunda
yok olacağı ve tarım rekoltesinin azalacağı, Kuzey Avrupa’da ise tarım rekoltesinin

artacağı, Lâtin Amerika’da kuraklık olacağı, sellerin çok sık tekrarlanacağı, tarım
rekoltesinin azalacağı, sıtma ve koleranın
artacağı, Kuzey Amerika’da tarım rekoltesinin artacağı, özellikle Florida ve Atlantik
kıyılarında deniz seviyesinin yükseleceği, büyük dalgaların oluşacağı ve sellerin
görülebileceği, sıtma ve ateşli humma
gibi hastalıkların artacağı, sıcaklık ve nem
artışıyla ölüm oranının artacağı, Polar
bölgelerde buzulların eriyeceği, bitki ve
hayvan türlerinin sayısının ve dağılımının
etkileneceği, buzulların erimesiyle bağlantılı olarak deniz seviyesi her yıl 0.5 cm
kadar yükseleceğinden, gelecek 100 yıl
içerisinde mercan kayalıklarının zarar göreceği, çok sayıda küçük ada ve kıyı kentlerinin sulara gömüleceği gibi öngörülere
yer verilmekte ve dünyanın bilinmezlerle
dolu bir geleceğe doğru yol aldığı ortaya
konmaktadır. Küresel ısınma üzerinde en
etkili gaz olan karbondioksit emisyonlarını
% 5 oranında azaltmak için bütün ülkelerin doğayı etkilemeyen yeni endüstri politikalarını devreye sokmak zorunda olduğu
belirtilmektedir.
Karbondioksit (CO2) ve Diğer Sera Gazlarının Etkisi
Küresel ısınma üzerinde etkili olan sera
gazları arasında CO2’in ayrı bir yeri ve ayrı

bir önemi vardır. Karbondioksit (CO2) Güneşten doğrudan gelen kısa dalgalı ışınları
büyük ölçüde geçirdiğinden, ancak yerden verilen uzun dalgalı ışınları tuttuğundan, atmosferin alt kısımlarının ısınmasında çok önemli rol oynayan bir sera gazıdır.
Bilindiği gibi atmosferdeki karbondioksit
miktarı, birinci derecede fosil yakıtların
çeşitli alanlarda kullanımı sonucunda, hızlı
bir biçimde artmaktadır. Bununla birlikte
ormansızlaşma ve özellikle de tropikal
yağmur ormanlarındaki aşırı tahribat, ayrıca dünyanın diğer bölgelerindeki orman
örtülerinin yerini alan yeni bitki örtüsünün
de bu artışa katkıda bulunmasıdır.
İklim Değişikliklerinin Türkiye Üzerindeki
Olası Etkileri
Bilim adamlarına göre olası bir iklim değişikliğinin ülkemizde neden olabileceği
çevresel ve sosyoekonomik sorunlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir:
• Sıcak ve kurak devrelerin süresindeki ve
şiddetindeki artış, kuraklık ve çölleşme ile
tuzlanma ve erozyon gibi olayları hızlandıracaktır.
• İklim kuşaklarının kuzeye kayması sonucu Türkiye, daha sıcak ve kurak iklim koşullarının etkisinde kalabilecektir.
• Türkiye’nin mevcut su kaynakları sorununa yeni sorunlar eklenecek, içme ve
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MAKALE

EPS’nin Ekolojik Değeri
Yüksek performanslı ve ekonomik bir Isı
yalıtım malzemesi olarak EPS üretiminden
tüketimine ve atığına kadar her aşamada çevre dostu bir üründür.Toplam petrol
tüketiminin sadece %0,1’i kadarı EPS üretimi için kullanılmaktadır.Üretimi esnasında çok fazla enerji harcanmaz , hafifliği
sayesinde nakliyesi ve depolanması çok
pratikdir ayrıca kolay işlenebilirliği sayesinde yine fazla enerji tüketilmesine gerek
kalmadan şekillendirilebilinir.
Malzeme’nin hammaddesi petrol olmakla
birlikte %98’i hava ve sadece %2’lik kısmı
hammaddedir, bu sebeple çevre dostu ve
içindeki durgun hava sayesinde mükemmel bir ısı yalıtım malzemesidir.
Üretim esnasında içinde bulunan şişirici
gaz pentan kısa sürede hava ile yer değiştirerek ısı yalıtım performansının kullanımı boyunca sabit kalmasına sebep olur.
EPS’nin ömrü dikkate alındığında birincil
enerji kullanımı 200 kata kadar amorti
edilmektedir.

kullanma suyunda büyük sıkıntılar yaşayacaktır.
• Tarımsal üretim potansiyeli değişebilecektir. (Bu değişiklik bölgesel ve mevsimsel farklılıklarla birlikte, türlere göre bir
artış ya da azalış biçiminde olabilir).
• Karasal ekosistemler ve tarımsal üretim
sistemleri, zararlılardaki ve hastalıklardaki
artıştan zarar görebilecektir.
• Sıcaklıktaki artış insan ve hayvan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yapacak, aşırı sıcaktan kaynaklanan hastalık ve ölüm
oranları artacaktır.
• Deniz seviyesi yükselmesine bağlı olarak
Türkiye’nin yoğun yerleşme, turizm ve tarım alanlarının yer aldığı alçak alanları su
altında kalacaktır.
• Mevsimlik kar ve kalıcı kar-buz örtüsünün kapladığı alanlarda, erimelere bağlı
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olarak kar çığları, sel ve taşkın olaylarında
artış olacaktır.
• Deniz akıntılarındaki değişmeler, deniz
ekosistemleri üzerinde olumsuz etkiler yaratacak, deniz ürünleri azalacaktır.
Şüphesiz küresel iklimde görülebilecek bir
değişiklik, Türkiye’nin değişik bölgelerini
farklı biçimde etkileyecektir. Türkiye’nin
özellikle çölleşme tehdidi altındaki yarı
kurak ve yarı nemli özelliğe sahip; İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tarım, ormancılık ve su
kaynakları açısından daha olumsuz sonuçlar görülecektir. Son yıllarda Türkiye
ormanlarında toplu ağaç kurumalarının,
zararlı böcek salgınlarının ve yangınların
arttığı bilinmektedir. İklim değişikliğine
bağlı olarak kuraklık derecesinin artması,
bu olayları daha da hızlandıracaktır.

İçinde ozon tabakasına zarar verici CFC
‘lar (Kloroflorokarbon) ve türevleri yoktur.
Bu sebeple Ozona zarar veren veya sera
etkisine yol açabilecek gazları içermez
.Üretiminde kullanılan ve hammadde’nin
içinde bulunan pentan, doğal gazlardan
oluşan metan ve etan’ı içeren alkaliler
kimyasal gurubuna girmekte ve üretim sırasında hızlıca CO2 ve H20’ya ayrışmaktadır.Hidrokarbon olarak pentan , troposfer
tabakasında çok düşük ölçülerde bozunarak ozon tabakasına zarar vermemektedir.
Binalarda enerji verimliliği’nin sağlanması
daha az enerji harcayarak aynı fayda’nın
sağlanabilmesidir ve binalarda bunu sağlayabilmenin temel şartlarından biriside
ısı yalıtımıdır.Yapılaşma ile çok büyük
enerji ve kaynak harcamaları yapılmakta
bununla birlikte gelen emisyonlarla çevre
üzerinde geri dönüşü zor hasarlar meydana getirmektedir bunu azaltmanın ve
sürdürülebilir bir yaşamın sağlanması ise
tasarım ve imalat esnasında yapılacak
kaynak israfını ve emisyonları azaltmak ile
mümkün gözükmektedir.EPS ile yapılan ısı
yalıtımı ise doğal kaynakların daha az kullanılmasında ve sürdürülebilir bir yaşam
için çevreci bir çözüm sunmaktadır.

Kaynaklar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı , Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü

MAKALE

Prof. Dr. İbrahim Uzun
ÇEVKAK

G

ünümüzde
binaların
deprem sonucu güvenlik risklerinin ortaya
çıkması, enerji maliyetlerinin yüksek olması
ve mevzuattaki düzenlemelerin yapılması, binaların denetimini
ortaya çıkarmıştır. Böylece uzun seneler
güvenli, kalıcı ve konforlu bina yapımı
ihtiyacı artmıştır. Bu arada konfor şartlarını önemli ölçüde etkileyen ısı yalıtımının
yanında ses ve su yalıtımı bilinci de gelişmiştir. Konut sahipleri binalarının bu tür
özelliklerinin olmasını artık bir zorunluluk
olarak görmektedirler. Binalarda ısı yalıtımı aşağıdaki üç farklı şekilde uygulanmaktadır.
Dış yüzeyden uygulama - Mantolama
İç yüzeyden uygulama
Duvar içinde uygulama - Sandviç
Isı köprülerinin oluşumunu önlemek ve sürekli bir yalıtım sağlamak amacıyla yapılan
yalıtımın dış cepheden uygulanması, yapı
fiziği açısından en uygun olanıdır. Yapılarda dış cephe ısı yalıtım sistemi uygulayarak hem enerjiden tasarruf edilir, hem de
yapı içerisinde ideal konfor sıcaklığı korunur. Dış Cephe ısı yalıtım sistemi uygulamalarında kullanılan ürünlerin kalitesinin
yanı sıra, uygulayıcının detayları doğru
çözmesi ve uygulaması, yapılan yalıtımın
sürekliliğini etkiler. Isı yalıtımı, giydirme
cephe gibi modern cephe tasarımlarının
yanı sıra, söve ve denizlik gibi klasik cephe
süslemelerine de uyum sağlamalıdır.
Bazı zorluklar(dış yüzeyden uygulama ya-
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Isı Yalıtım
Uygulama Esasları
pılamaması vb.), bina sahiplerinin ortak
hareket edememesi, geçici ısıtılması gereken mekanlar (tiyatro, konferans salonu
gibi) veya zorunluluk bulunmayan binalarda iç yüzeylerde yalıtım uygulanmaktadır.
Bu uygulama hem zordur hem de bütün
komşu elemanlarda yalıtımı zorunlu hale
getireceğinden tam anlamıyla yalıtım
maliyetini artıracaktır. Ancak içeriden yalıtıldığı için geçici sıcaklık değişimlerinde
mekânların daha çabuk ısınmasına neden
olacaktır. Çünkü sıcaklık basamağı duvarlardan önce oldukça yüksek olacaktır.
Yalıtımın, binanın yapımı esnasında dış
duvarlardaki tuğlalar arasına yerleştirilen yalıtım malzemeleri şeklindeki uygulamaları da yapılmaktadır. Bu şekildeki
imalatlarda yalıtım malzemesi dış şartlara
karşı daha korunmuş ve statik duvarlar
içinde kaldığından bozulmaları daha geç
olabilmektedir. Ancak bu uygulamalarda
döşeme ve tavanların dış ortamla temas
yüzeyleri çoğu zaman ihmal edilmektedir. Bu durum ısı köprüleri denilen ve ısı
kaybında kanat görevi gören bir durumu
ortaya çıkarmaktadır. Bu ısı köprülerinin
oluşmaması için döşeme ve tavanların dış
ortam temas yüzeylerine ilave yalıtım uygulaması projelendirilmelidir.
Dıştan Isı Yalıtım - Mantolama
Duvarlarda ısı yalıtımı, uygulama yapılan
duvarlardan geçen ısı enerjisi miktarını azaltmak, bir başka deyişle ısıl direnci
artırmak için uygulanır. Özellikle sıcaklık
farklarının yüksek olduğu iklim bölgelerindeki binaların duvarlarında mutlaka bu
yalıtım yapılmalıdır.

Binanın dış duvar ısıl kamera görüntüsü
Dünyada yaygın bir şekilde kullanılmakta
olan dıştan yalıtım uygulaması Türkiye’de
son yıllarda sık uygulanmaya başlanmıştır.
Bu tür yalıtımda bina, dış duvarlarıyla beraber yalıtılmakta ve bu duvarları oluşturan malzemeler iklim şartlarından korunmuş olmaktadır. Ayrıca bu yalıtım türünde
ısı köprüleri engellenmiş, bina dış duvarlarının ısıl kapasitelerinden yararlanılmış,
bu büyük kütlenin don tehlikesi ortadan
kaldırılmış olmaktadır. Dıştan yalıtım sisteminin maliyeti diğer sistemlere göre daha
yüksek olmasına karşın konut gibi uzun
süreli kullanılan mekânlar için en uygun
sistemdir.
Duvarlar tek bir malzemeden yekpare olabildiği gibi birkaç malzeme katmanından
da oluşabilmektedir. Bu katmanların her
birisi ısı geçişine az ya da çok bir direnç
oluşturmaktadır. Bunun dışında ısı yalıtımını gerekli yapan ve yapılmadığı durumlarda büyük sorun oluşturan duvarlardaki
yoğuşmalardır. Yoğuşma, iç ve dış ortam
sıcaklığı, duvar sıcaklıkları, hava hareketi
ve havanın bağıl nem durumuna bağlıdır.
Dış yüzeyden gerçekleştirilen ısı yalıtım

uygulamalarında kullanılacak olan yalıtım
malzemesinin yoğunluğunun, yoğuşma
riskini ortadan kaldıracak ve su buharı
geçişine izin verecek şekilde seçilmesine
özen gösterilmelidir.
Uygulama Kuraları
a. Yalıtım uygulamaları mümkün olduğunca bir bütün olarak yapılmalıdır. Firmaların tavsiye ettikleri beraber kullanımlı
malzemeler(paket sistem) tercih edilmelidir. Bu şekilde garanti koşulları da sağlanmış olacaktır.
b. Yalıtım uygulamalarında uygulanacak
zeminler oldukça temiz olmalıdır. Kabarmış, tozlanmış, malzeme tutmayacak şekildeki boyalı yüzeyler iyice temizlenmeli
ve pürüzlü hale getirilmelidir.
c. Malzemeler özellikle yalıtım levhaları
genleşme payı bırakılacak şekilde birbirleriyle tatlı temas ettirilmelidir.
d. İklim şartlarına göre çok soğuk ve çok
sıcak günlerde uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu yapılamıyorsa uygulama bölgesi
muhafaza altına alınarak korunmalıdır.
e. Mineral esaslı malzemelerin nemsiz olmasına ve uygulama anında ortamdan da
nemlenmeyecek şekilde uygulanmasına
dikkat edilmelidir.
f. Uygulama mümkün olduğunca (+5°C)
ve (+30°C) arasındaki sıcaklıklarda yapılmalıdır.

Dış duvar yalıtım uygulaması detayları
Kullanılacak Yalıtım Malzemeler
EPS Levhalar: Standartlara uygun
özelliklerde,hesaplamalar veya proje gereği kalınlığı belirlenmiş, yanma sınıfı ve
boyutsal kararlılığı tanımlanmış bir EPS
seçilerek uygulamaya konulur. Binanın dış
duvarına uygulanacak levhanın hangi kalınlıkta uygulanacağı, duvar elemanlarının
(tuğla, sıva, …) kalınlıklarına bağlı olarak
hesaplanır.
Yardımcı Uygulama Malzemeleri
Yapıştırıcı Harcı: Çimento esaslı olup ısı
yalıtım levhalarının her konumda yüzeye
yapıştırılması amacı ile kullanılan organik

polimer
katkılı,
Standart
mala ile uygulaTanımlamalar
TS EN 13163
Özellikler
TSE
nan
yapıştırma
Isıl Direnç
RD ≥ 1.0 m2K/W
harcıdır. Isı yalıtım
Yüzeylere Dik Çekme Mukavemeti
levhalarının uyguDübeller ile sabitleme
≥ 100 kPa TR100
landığı yüzeyleRaylar ile sabitleme
≥ 150 kPa TR150
rin çeşidine göre
Boyutsal Kararlılık
±0.2 % DS(N) 2
çimento
esaslı
Gönyeden
Sapma
± 2 mm/m
S2
harcın tutmama
Düzlük Toleransı
+5 mm P4
riski durumunda
yalıtım malzemesi
Uzunluk Toleransı
± 2 mm L2
üreticisinin tavsiGenişlik Toleransı
± 2 mm W2
yesi önemsenerek
Kalınlık Toleransı
± 1 mm T2
farklı katkı madSu
Emme
≤ 0.5 kg/m2
deli yapıştırıcılar
Yoğunluk
≥ 15 kg/m3
kullanılabilir. Bunlar elyaf katkılı, ısıl
şoklara dayanıklı yüzey gerilmelerini karilk çekme gerilmesi değerinin %50’sinden
şılayabilecek özelliklerde yapıştırıcılardır.
büyük olmalıdır.
Kesinlikle yalıtım malzemesi harcı yerine
yapıştırıcı olarak geleneksel harç veya faYalıtım Sıvası: Isı yalıtım levhaları yüzeyiyans yapıştırıcısı gibi ürünler kullanılmane uygulanan ve ilk kat uygulamadan sonmalıdır.
ra içine sıva filesi yerleştirilerek tekrar bir
kat sıva ile sıvanarak tamamlanan organik
Dübel: Isı yalıtım plakalarının duvarlara
polimer katkılı sıva malzemesidir. Bazen
sabitlenmesi ve beton, tuğla, gazbeton,
üretici tarafından tavsiye ediliyorsa yalıtım
yapı panelleri gibi yüzeylere montajında
sıvası yerine yapıştırma harcı kullanılabilir.
kullanılır. Kaliteli dübel seçimi sistem açıSıva, sentetik katkılarla kalitesi arttırılmış,
sından çok önemlidir. Yalıtım levhalarını
ıslak halde uzun işlenebilme süresi olan,
uygulama yüzeyine mekanik olarak tespit
priz aldıktan sonra yağmur darbelerine,
için tercihen polyamit esaslı, geniş başlıkdonma çözünme döngülerine dayanıklı, su
lı, en az 0,2 kN çekme dayanımına sahip
ile karıştırılarak hazırlanan çimento bazlı
mekanik tespit elemanıdır. Bu elemanolmalıdır. Çatlama riskinin yüksek olduğu
ların kaliteli olmasına önem verilmelidir.
yüzeylerde, ahşap, OSB ve çelik gibi yaSıcaklık değişimlerinden, çok az da olsa
pılarda, akrilik esaslı veya çimento-akrilik
yük değişimlerinden çabuk kırılan hurda
karışımlı yapıştırıcı kullanılmalıdır. Yalıtım
malzemelerden üretilmiş elemanlar kullasıvasının ısı yalıtım levhasına yapışma danılmamalıdır. Çünkü bunlardaki az sayıda
yanımı en az 80 kPa olmalıdır.
da olsa kopma ve yalıtım malzemesini bırakması gibi durumlar büyük bir bölgeye
Köşe, Damlalıklı, Su Basmanı Profili:
yayılarak duvardan kopmalara neden olaYalıtım uygulamalarında binanın keskin
bilir. Uygulanan yalıtım malzemelerine ve
köşeleri, pencere kenarları, balkon çıkınuygulanan yüzey özelliklerine bağlı olarak
tılarında bu keskin bölgeleri darbelerden
plastik dübel yerine metal esaslı dübeller
ve beklenmeyen mekanik etkilerden kotercih edilebilir.
rumak, düzgün yüzeyler elde etmek ve
su akıntılarını çabuk uzaklaştırmak için
Sıva Filesi: Duvardaki yapıştırıcı harç üzeplastik, polistrol veya alüminyumdan imal
rine yapıştırılmış olan yalıtım levhalarının
edilmiş, cam elyafı sıva filesi takviyeli veya
üzerine, malzemenin iklim şartlarından,
takviyesiz, alkali ortama dayanıklı malzemontaj gerginliklerinden ortaya çıkamelerdir.
cak gerilmeleri önlemek ve çatlamaları
en aza indirmek için kullanılan gözenekli
Son Kat Kaplama: İkinci kat yalıtım sıvasımalzemelerdir. Bu fileler farklı örgü gözü
nın üzerine dekoratif ve dış etkenlere karşı
boyutlarında (3,5x3,5, 4x4 veya 5x5 mm),
sistemi koruma amaçlı uygulanan stanyaklaşık 145–160 gr/m2 ağırlıkta cam elyadartlara uygun çimento, akrilik veya silifı tekstil malzemelerdir. Sıva filesinin; çekkon esaslı cephe kaplama malzemeleridir.
me mukavemeti en az 1500N/5cm olmalı,
Dekoratif kaplamaların renklendirme veya
yaşlandırma prosesinde agresif ortamdaki
yenileme amacıyla boyanması durumundepolama sonrasındaki (% 5 NaOH çözelda solvent içermeyen dış cephe boyaları
tisi içinde 28 gün sonra) çekme gerilmesi,
veya kaplama malzemeleridir.
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EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ANKARA

ELAZIĞ

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

HEKİM YAPI ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş.
Güzelyalı Mah. İstasyon Cad. Egemen Sok. No:11 34903
Pendik/İstanbul
Tel: 0216 493 04 93
Faks : 0216 494 28 22
info@hekimpor.com
www.hekimpor.com

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

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

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

ANTALYA

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

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

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
KAR-YAPI TASARIM KARTONPİYER İNŞ. İML. TURZ. TAŞ.SAN.
TİC. A.Ş.
Organize San. Böl. 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

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

BURSA

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
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

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
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

48

EPS HABER • MART 2014

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
Baniar Polymer
Bosphorus city , Ortaköy Çarşı 23/B No:107 Halkalı-İstanbul
Tel : 0212 801 09 58
Gsm : 0542 543 00 78
ayacoltdsti@gmail.com
www.baniar-polymer.com
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
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
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
Faks : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.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

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

YOZGAT

İZOSİS YALITIM SİSTEMLERİ LTD. ŞTİ.
Sorgun Karayolu 25.km Dişli Mevkii / YOZGAT
Tel: 0354 435 93 34
Faks: 0354 435 93 35
izosis@hotmail.com
www.izosis.com.tr

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
Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama Ve Plastik Ürünler
San. Ve Tic. A.Ş
Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Caddesi Yapı Teknik İş
Merkezi No: 2 Kat:3 Şekerpınar - Gebze / KOCAELİ
Tel : 0262 658 08 80
Faks : 0262 658 97 56
info@cukurovayalitim.com
www.cukurovayalitim.com
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

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
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

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

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

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

İZMİR

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

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

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

RAVAGO PETROKİMYA 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
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Isı Yalıtımında, Ambalajda ve Dekoratif Ürünlerde
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EPS SANAYI DERNEGI ÜYELERI (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 • 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 www.cetingrup.com.tr • ÇUKUROVA YALITIM www.cukurovayalitim.com • 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.

• GÖKKUŞAĞI YAPI www.gys.com.t• GÜÇ POR www.gucpanel.com • GROFEN www.grofen.com

HEKİM YAPI A.Ş. www.hekimpor.com • HİTİT YALITIM www.hitityalitim.com• IGLOTEK ISI YALITIM A.Ş. www.igloo.com.tr • INEOS NOVA www.ineos-nova.com
ISITAŞ YALITIM www.isitas.com.tr • İMAMOĞLU A.Ş. www.imamoglucivi.com • İZOSİS YALITIM LTD. ŞTİ. www.izosis.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
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

EPS ISI YALITIMI LEVHASI ÜRETİMİNDE
HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE
KALİTELİ ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK
KALİTE DENETİM SİSTEMİNİ (KDS) BAŞLATTIK.
KDS BELGESİ ALAN FİRMALAR:
ARPOL AMBALAJ ve ISI YALITIM LTD. ŞTİ. www.arpol.com.tr
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
ÇETİN GRUP SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.cetingrup.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
ORCAN A.Ş. www.orcangroup.com
PANELSAN ÇATI VE CEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş. www.panelsan.com
SENA YAPI END. MAM. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.senayapi.com.tr
TEKNOPANEL ÇATI ve CEPHE PANELLERİ ÜRETİM SAN. ve TİC. A.Ş. www.teknopanel.com.tr
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!

Güvendiğiniz Kalite
Eviniz için etkin ısı yalıtımı

iyi yalıtım görünmez ama hissedilir
BASF’nin orjinal ürünü Neopor ile yapılan ısı yalıtımı sayesinde yılın her
dönemi konforlu iç mekanlar ve enerji tasarrufu. Eko-verimlilik analizlerinin
gösterdiği bütçeyi ve çevreyi koruyan avantajlar.

Neopor® – The Power of the Original Grey

Daha fazla bilgi ve Neopor® iş ortakları için: www.neopor.com.tr

