Doğru seçim,
doğru uygulama

•
•
•
•
•
•

EPS Beyaz Levha
EPS Karbonlu Levha
EPS Board
EPS Blok
EPS Asmolen
Yapı Kimyasalları

www.trc yalitim.com
TRC Yalıtım ve Yapı Kimyasalları
Tel: 0 (488) 213 19 19 - 20 Fax:0 (488) 213 19 21
Organize Sanayi Bölgesi 1. Cd. No: 17 - BATMAN
info@trcyalitim.com

“Yalıtım Uzmanlık İster”

BAŞKAN’DAN

ÜÇ AYDA BİR YAYIMLANIR
YIL: 5 • Sayı: 17 • OCAK 2015

EPSDER Adına Sahibi ve Sorumlu
Yazıişleri Müdürü
Aslan Salman
Yayın Sorumlusu
Murat Kenet

Z. Ümit GÜNEŞ
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Yayın Kurulu
Ümit Güneş
Galip Özyurt
Kadir Arı
Faruk Tiritoğlu
Yapım

Tel: 0216 651 78 78
www.b2bmedya.com
Baskı
Altan Basım Ltd.
Yüzyıl Matbaacılar Sitesi - Bağcılar / İST.
Tel: 0212 629 03 74
Yönetim Yeri
EPSDER
Tümsan San. Sitesi 2. Kısım B-Blok
No: 5 Başakşehir Etap 1
(Shell Karşısı) / İstanbul
Tel: 0212. 486 29 53
Fax: 0212. 486 29 52
www.epsder.org.tr
info@epsder.org.tr

EPS Haber dergisinde yayınlanan yazı ve
fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

2 EPS haber • OCAK 2015

Yeni Bir Yıl Yeni Bir Genel
Kurul Yeni Bir Dönem

S

evgili sektör temsilcileri ve
yalıtımında katkıda bulunduğumuz inşaat sektörünün değerli ailesi. Yeni bir
yıla başladığımız bu günlerde sizlere
tüm kalbi duygularımla sağlık, başarı
ve bol kazançlı bir yıl diliyorum.
Evet 365 gün geride kaldı, sektörümüz adına değinilmesi gereken birçok önemli günler geçirdik. Geriye
dönüp baktığımızda 2014 yılı, EPS
Asmolen’in belgelendirilmesi, yangın yönetmeliği genelgesi, piyasalarda yaşanan haksız rekabet ve lobi
faaliyetleri, yeni yangın yönetmeliği
hazırlığı, geofoam seminerleri gibi
birçok önemli gelişmelerin yaşandığı
bir yıldı.
Özellikle rakip sektörlerin haksız
lobi ve algı faaliyetleri, sektörümüze
yönelik etik olmayan uygulamalara

yönelmeleri kendi ürünleri ile ilgili
yaşadıkları pazar kaygılarından
dolayıdır. Rakip sektörlerin bazılarının yatırım maliyetlerinin yüksek
olması, bazısının uygulama zorlukları, bazısının ise maliyeti sebebi ile
piyasaya sürdükleri ürünlerin hiçbiri
EPS’nin sağladığı gerçek yalıtım
konforunu, performansını ve ekonomikliğini sağlamamaktadır. Üretim
aşamasında harcadıkları Enerji maliyetleri, üretimde kullandıkları insan
sağlığına zararlı kimyasallar, ortaya
çıkardıkları çevre kirliliği, hammadde
sağlamak için tahrip edilen doğa
düşünüldüğünde sağladıkları yarar
kadar verdikleri zarar da sorgulanmalıdır.
Ne kadar genelge, yönetmelik
vs. uğraşırlarsa uğraşsınlar EPS’nin
alternatifi olamazlar. Sağladığı konforu ekonomikliği tutturamazlar.

Elbette her malzemenin eksi ve
artısı vardır. EPS ‘nin de var. Ancak,
tüm eksilerimiz, mevcut yalıtım malzemelerinin artılarının çok ötesindedir.
Öyle lobi yaparak bazı malzemelerin
ısı iletkenlik katsayısını düşürmekle
olmuyor. Heleki bazı katlardan sonrasını yasaklamakla hiç olmuyor.
Yalıtım özelliği varsayılan diğer
malzemeler binalarda doğru uygulanmazsa ve statik hesapları doğru
aritmetikle hesaplanmıyorsa, özelikle
yüksek binalarda büyük maddi ve
manevi sorunlar ile karşı karşıyayız
demektir. İşte Polat Rezidans’da yaşanan gerçekler ortadadır.
Bunun yanı sıra insan sağlığına
zararı nem, küf, kanserojen madde
ve kimyasal kullanımı olarak vardır.
Binalara getirdiği yük ve bu yükün
montaj zorlukları da ayrı bir sorundur.
Avrupa’da uzun araştırmalar sonucunda özelikle lifli malzeme üretimine
maruz kalan insanlarda ciddi hastalık
belirtileri görülmüş, bu konuyla ilgili
açık uyarıcı makaleler yayınlanmıştır.
Daha iyisi yapılana kadar en iyisi
EPS’dir.
Şimdi gelelim bizim sektörün temsilcilerine. Bildiğiniz üzere dernek çatısı
altında buluşan ve bu işin yükünü
çeken, tüm bürokratik görüşmelerini
sağlayan 5-6 firmadan öteye geçmeyen bir yapımız var. Bu anlamda
yeni bir döneme girdiğimiz kesindir.
Bu sebeple daha işbirliği içinde bir
tutum ve duruş sergilemek zorundayız.
Değerli EPS üreticileri, rakipler
nasıl bir vücut oluyorsa bizlerin de
yek vücut olmamız gerekmektedir.
Bulunduğumuz her ilde, ilçede , EPS’yi
doğru anlatmalı ve bununla ilgili resmi
dairelerde girişimde bulunmalı, usta
seminerleri, bayi seminerleri düzenlemeliyiz. mühendis ve mimarlar odası,
belediyeler, bulunduğumuz il çevre
müdürlükleri, valilikler vs. gibi yerlerde
doğru malzeme algısı girişimlerinde

“ne yapılacaksa bu çatı altında birlikte
yapmak ve özellikle Ankara
bürokrasisinde yan yana durmak gerekir.
Dernek kendisinden istenen her türlü
yardıma ve bilgi paylaşımına hazırdır.”
yer almalı bu faaliyetleri eksiltmeden
dernek ile çalışmamız gerekmektedir.
Yeterli lobi ve gurup çalışmalarını yapmamak veya derneğinden bağımsız
kendi başına çalışmalar yapmak hem
sizi yorar hem de bizi yıpratır.
Ne yapılacaksa bu çatı altında birlikte yapmak ve özellikle Ankara bürokrasisinde yan yana durmak gerekir.
Dernek kendisinden istenen her türlü
yardıma ve bilgi paylaşımına hazırdır.
Ancak dernekten habersiz Ankara
bürokrasisinde farklı işler yapmak
bizim için uğraşılması gereken ayrı bir
dert ayrı bir sorundur.
Bu faaliyetleri birlikte yürütmenin
sektöre daha fazla yarar getireceği
aşikardır. Elbette, iyi niyet ile yapılıyor
bazı şeyler ama bütünlük arz etmeyen
uğraşlar bizi yıpratır.
Şimdi 2014 ‘ün bize bıraktığı yük
ve sorumluluk 2015’te daha da fazla
olacaktır. Bu anlamda daha çok birlik
daha çok diyalog bizi daha iyi yerlere
getirir.
Bir diğer önemli konu da başkasına
hatta rakip sektör temsilcilerine fason
çalışan üretici arkadaşlarımızdır, uygulanan ucuz fiyat politikası, kalitesiz üretim anlayışı ve yanar hammadde kullanımı bizleri derinden yaralamaktadır.
Bunlar gerekirse toplantılarda deşifre
edilecektir.

den geçirmeden yapılan satışlar, bizlerin satışlarını olumsuz yönde etkilemekte, bu etki haksız rekabetin bize
yansımasına farklı olumsuz bir boyut
katmaktadır.
Değerli sektör temsilcileri KDS
olgusuna bu yıl daha da bir sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü, bu yıl çok
önemli bir yıl. KDS, özellikle yeni çıkacak yönetmelikler çerçevesinde denetim ve kalite yönünde sahiplenmemiz
gereken başarılı bir çalışmamızdır.
Piyasa gözetimi çerçevesinde maksimum seviyede denetleneceğimizi
bilmenizi istiyoruz.
Son olarak;
Şubat ayı içerisinde yapacağımız
Genel Kurul çok büyük bir anlatıma
sahip konular içereceğinden en üst
düzeyde katılım yapmanızı, Genel
Kurula sahip çıkmanızı istiyoruz.
Şimdiden destekleriniz için teşekkür
eder yeni yılın, yeni dönemin siz sektör
temsilcileri ve ülkemiz için hayırlı, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı başarılı ve
bol kazançlı olmasını diliyorum.
Saygılarımla.

Pazar büyüklüğü bizdeyken, pazarı
kalitesiz ürünler ile doldurmak, ucuz
mal satmak, maliyet analizlerini göz-
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GÜNCEL

EPSDER Sordu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Yetkilileri Cevapladı
EPS Sanayi Derneği (EPSDER)’nin 2014/07 sayılı ve 16/07/2014 tarihli genelge ile Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesine ilişkin yeni ve farklı değerlendirmelerin nedenini öğrenmek için sorduğu
sorular, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince cevaplandırıldı...

E

PSDER: 2014/07 sayılı ve
16/07/2014 tarihli Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı genelgesi ile
Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesine
ilişkin yeni ve farklı değerlendirmelerin
sebebi ve gereksinimi nedir? Yeni yangın
yönetmeliğinin hazırlandığı bu sıralarda
neden bu yeni tarihli genelgeye ihtiyaç
duyulmuştur?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
Ülkemizdeki yapılarda kullanılan yapı malzemeleri ve bu malzemelerle oluşturulan
sistemlerin yapı işlerinin temel gereklerini
sağlaması zorunludur. Bu doğrultuda, bu
gereklerden biri olan “yangın durumunda
emniyet”in ulusal mevzuatta karşılanması
amacıyla bahse konu genelge yayımlanmıştır. Genelge, Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin 27. maddesi
ile uyumlu olup, konuya özel hatalı uygulamaların engellenmesi amaçlanmıştır.
EPSDER: Mantolama sistemlerinde polistren esaslı ısı yalıtım malzemelerine bir
yasaklama getirilmiş midir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
2014/17 sayılı genelge ile bina cephelerinde kullanılan mantolama sistemleri hakkında uyulması gereken kurallar belirtilmiştir. Mantolama Sisteminin Yangına Tepki
deneyine tabi tutulması öngörülmüş, sistemin bina yüksekliğine göre öngörülen
şartları sağlaması halinde kullanılabileceği
öngörülmüştür. Dolayısıyla herhangi bir
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yapı malzemesine özel bir yasaklama söz
konusu olmayıp, Yönetmeliğin öngördüğü
asgari performans kriterlerini sağlayan malzemelerin kullanılması önünde herhangi bir
engel bulunmamaktadır.

Hayır. Sadece yangın performansına ilişkin
kısmıdır.

EPSDER: Aşağı yukarı on yedi senedir
yüksek yapılar dahil polistren esaslı ısı
yalıtım malzemesi ile binalarını mantolama
yaptıran kişilere genelgeniz ile getirilen
kısıtlama ile ilgili (mevcut yangın yönetmeliği değişmediği halde) açıklamanız nedir?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
Genelgede tanımlanan şekilde ETAG
004’teki esaslara göre yangına tepki deneyini yaptırmalıdırlar. Bileşenlere ait yangına
tepki deneyleri akredite laboratuvar tarafından onaylı ise bileşenlerin yangına tepki
deneylerinin ayrıca yaptırılmasına ihtiyaç
yoktur.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
Yapı işleri, bir bütün olarak ve bu işlerin
ayrı bölümleri içerisinde insanların sağlığını
ve güvenliğini gözönüne alarak kullanım
amacına uygun olmalıdır.
EPSDER: Dış cephelerde yangın yayılımı ile ilgili harmonize büyük ölçekli bir
test standardı var mıdır veya bu yönde bir
çalışma yapılmakta mıdır? Avrupa ülkelerinde konuyla ilgili durum nedir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
Büyük ölçekli yangın testleri ile ilgili henüz
harmonize bir standart yoktur. Almanya’da
DIN 4102-20, İngiltere’de BS 8414-1 standartları vardır. Amerika, Kanada ve Fransa
gibi ülkelerin de kendi deney standartları
mevcuttur.
EPSDER: Genelge ile istenen ETAG 004’ün
tamamı mıdır?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:

EPSDER: TS EN 13499 belgesine sahip
firmaların durumu nedir?

EPSDER: Sistem üreticisi olmayıp sadece
CE belgeli polistren esaslı ısı yalıtım malzemesi üreten sanayiciler ve ülkemizdeki üç
yüzden fazla toz grubu üreticisi sistem belgesi almak için nasıl bir yol izleyeceklerdir?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
Ürünü sistem olarak satan firmaların bazılarının zaten belgeleri vardır. Ancak bileşenleri biraraya getirerek uygulama yapan
firmalar, bileşen özelliklerini çok iyi tanımlayarak genelge doğrultusunda deneylerini
yaptırmalı ve kullanıcıya sistemin yangın
performansının ancak bu özellikleri taşıyan
bileşenlerle sağlanacağı bilgisi kullanım
talimatlarında verilmelidirler.
EPSDER: Bakanlığınız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ünvanını taşıdığına göre
genelgenizde yer alan teste girmeden
kullanılabilecek ısı yalıtım malzemesi ile
diğer ısı yalıtım malzemelerinin yaşam

döngüsü değerlendirme yöntemiyle çevresel etkiler de incelenecek ve yasal bir
çerçeveye oturtulacak mıdır?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri: Yaşam döngüsüne ilişkin performans kriterlerinin belirlenmesine ilişkin
yöntemlerin Avrupa Standardizasyon
Komitesi’nce belirlenmesi ve ilgili ürün
standartlarında yer alması halinde yasal
bir çerçeveye oturtulması mümkündür.
Henüz ısı yalıtım malzeme standartlarında bu performans kriterleri yer almamaktadır.
EPSDER: Mantolama sisteminde ana
ısı yalıtım malzemesi en az zor yanıcı
(A2,s1-d0) yanma sınıfına sahipse, örneğin mineral yün ise sistemin tamamının
akredite bir laboratuvar tarafından yangına tepki sınıfının belgelendirmesine
gerek yok mudur? Isı yalıtım malzemesi
zor yanıcı iken üzeri kolay alevlenen bir
malzeme ile kaplanırsa ne olacaktır?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
Yönetmelikte dış kaplamaların Yanıcılık
Sınıfının ne olması gerektiğine ilişkin hüküm
vardır (MADDE 27- (1) Dış cephelerin, yüksek binalarda zor yanıcı malzemeden ve
diğer binalarda ise en az zor alevlenici
malzemeden olması gerekir. MADDE 29 (2)
Yangına karşı güvenlik bakımından, kolay
alevlenen yapı malzemelerinin inşaatta
kullanılmasına müsaade edilmez). Dolayısıyla yalıtım malzemesinin kolay alevlenen
bir malzeme ile kaplanması Yönetmeliğe
aykırıdır.
EPSDER: Hazırlanmakta olan yeni yangın
yönetmeliği ne zaman yayınlanacaktır? Sivil
toplum örgütlerinden görüş alınacak mıdır,
hazırlık hakkında bilgi verir misiniz?
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilileri:
Taslak Yönetmelik görüş alınmak üzere ilgili
kurum ve kuruluşlara gönderilmiştir. Yönetmelik değişikliği tüm değerlendirmeler
yapıldıktan sonra yapılacaktır.
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YEMINLI MALI MÜŞAVIR
aslan.kaya@dmf.com.tr

E

nerji temel ihtiyaçların karşılanması ve yaşamın sürdürülebilmesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle tarih boyunca
insanlar enerji kaynaklarına sahip olmak,
onları elinde bulundurmak, sürekliliğini
ve güvenliğini sağlamak için mücadele
etmişlerdir.
Ekonomik ve sosyal kalkınmanın temel
girdilerinden biri olan enerjinin, dünyanın ve insanlığın geleceğindeki etkisi
her geçen gün daha da önemli hale gelmektedir. Enerji politikaları dünya güç
denkleminde belirleyici role sahiptir. Bu
açıdan, enerji güvenliğinin arttırılması ve
dışa bağımlılığın azaltılması, enerji erişim
noktalarının çeşitlendirilmesi ve olan enerji
kaynaklarının çeşitli teknolojik uygulamalarla birlikte daha etkin hale getirilmesi
gerekmektedir.
Sürekli artan dünya nüfusu, hızla büyüyen sanayileşme ve kentleşme, enerji
tüketimini her geçen gün daha da arttırmaktadır. Bu kapsamda enerji güvenliği kavramı da son yıllarda çok daha
fazla dikkat çekmeye başlamıştır. Enerji
güvenliği en geniş anlamıyla devletlerin
mümkün olan en düşük fiyatlarla enerji
teminini güvence altına alması şeklinde
tanımlanabilir. Uluslararası Enerji Ajansı
(IEA) enerji güvenliğini, ‘‘enerjiye çevreyi koruma endişelerine dikkat ederek,
makul bir fiyata kesintisiz fiziki erişim’’
olarak tanımlamaktadır.
Enerji güvenliğinin en temel amacı bir
devletin tek bir enerji üreticisine bağımlı
kalmadan enerji temin etmek ve tedarikçileri ile yeni tedarik yolları bularak, enerji
temininde sorun ve sıkıntı yaşama ihtimalini azaltmaktır. Bir ülkenin kendi enerji
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Enerji Güvenliği
üretimiyle kendine yetmesini sağlamak
veya enerji bağımlılığını sıfıra indirmek çok
gerçekçi talepler değildir.
Enerji güvenliği bir ülkenin yalnızca
kendi kaynakları dâhilinde ele alınabilecek
bir konu değildir. Her ülkenin aynı miktarda
enerji kaynağına sahip olmaması ve enerji
talebinin de farklılıklar göstermesi; enerji
konusunun ulusal olduğu kadar, uluslararası düzeyde de görülmesini gerektirmektedir. Enerjinin elde edilmesi ve tüketilmesinin yanı sıra aktarımı da çok önemlidir.
Enerjinin üretim noktasından tüketim noktasına ulaşana kadar birçok farklı ülkelerin topraklarından geçmesi gerekebilir. Bu
durum da enerjilerin geçtiği ülkelerin enerji
ilişkileri içerisinde önemli bir konuma sahip
olmalarını sağlamaktadır.
Bu yüzden enerji güvenliği konusu yalnızca bir iç siyaset meselesi değil aynı
zamanda enerji üreticileri, enerjilerin geçtiği ülkeler ve enerji tüketicileri arasında yer
alan ciddi bir uluslararası siyasi olaydır.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 2015
– 2019 Stratejik Planlamasında enerji arz
güvenliği konusuna değinerek önemini
vurgulamıştır. Arz güvenliği; arz, talep ve
arz ile talebin fiziki olarak buluşmasına
imkân veren altyapı olarak birbirini bütünleyen üç bileşen şeklinde ele alınmakta
ve bunlardan birinin eksikliği arz güvenliğinin etkin yönetilememesi anlamına
gelmektedir. Buradan hareketle elektrik
enerjisi iletim ve dağıtım, doğal gaz iletim,
dağıtım ve depolama alt kollarını kapsayacak şekilde enerji altyapısının güçlü ve
güvenilir hale getirilmesi, istenilen yerde
istenilen zamanda enerjiye ulaşımı mümkün kılacak olup arz güvenliğine ve enerji
piyasalarında istenilen rekabet düzeyine

ulaşılmasına fayda sağlayacaktır.
Türkiye enerjide dışa bağımlı olmasına
rağmen, enerjiye bu denli bağımlı dünyada, Türkiye önemli bir enerji merkezi
olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin
zengin enerji kaynaklarına sahip olmamasına rağmen önemli bir enerji merkezi
olmasının sebebi bir enerji kavşağında
yer alıyor olmasıdır. Dünyanın kanıtlanmış petrol ve gaz rezervlerinin dörtte üçü
Türkiye‘ye komşu bölgelerde bulunmaktadır. OECD ve gelişmekte olan Asya ülkelerinin, Orta Doğu ve Hazar Havzası petrolüne artan bağımlılığı Türkiye‘nin jeopolitik
önemini arttırmaktadır. Bir tarafında Orta
Doğu ve Hazar bölgeleri, diğer tarafında
da enerji tüketen pazarlar olan Türkiye’nin
eşsiz coğrafi konumu göz önüne alındığında, Avrupa‘nın enerji güvenliğinin sağlanmasında, Türkiye, çok önemli bir yere
sahiptir.
Ülkemizin sahip olduğu bu coğrafi
avantajların kullanılabilmesi ve kalıcı
olması ekonomik ve politik istikrarın
yanında, şeffaflığa, evrensel değerlerle
bezenmiş bir hukuk sistemi güvencesine
ve uluslararası siyasal sisteme entegrasyonuna bağlıdır.
Tarihte ve günümüzde, bu gereklilikleri yerine getiremeyen ülkelerin, doğal
kaynakları ile politik ve ekonomik gücü
ne olursa olsun, istikrarlı ve güvenilir bir
iş ortağı olarak kabul edilmediğini göstermektedir. Rusya’nın son dönemlerde
yaşadığı sorunlar bunun en iyi örneğidir.
Aksi halde, enerjiye ve tedarik koridorlarına ihtiyaç duyanların, başka alternatifleri
geliştirmesi ve sahip olduğunuz avantajların atıl kalması kaçınılmaz olacaktır.

GÜNCEL

Türkiye İMSAD 2015 Yılı Öngörülerini Açıkladı:

“Ekonomi 3.5, İnşaat 4.5,
İnşaat Malzemesi Sektörü 4.5-5
Büyüyecek”
Bugün dünya ekonomisinde büyüme beklentilerinin aşağı doğru revize edildiğini belirten Türkiye İMSAD
Başkanı Dündar Yetişener, “Ülkemizde de genel seçim beklentisi, bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler ve küresel
mali piyasalardaki dalgalanmalar ekonomide büyümeyi sınırlandırmaktadır” dedi.

Fethi Hinginar, Dündar Yetişener, Gazi Erçel, Dr. Can Gürlesel ve Prof. Dr. Kerem Alkin

T

ürkiye’nin önde gelen 80 inşaat
malzemesi sanayi firması ve 29
derneği ile sektörün çatı örgütü
olan Türkiye İnşaat Malzemesi
Sanayicileri Derneği’nin (Türkiye İMSAD)
yılın ilk ekonomi toplantısında ‘2015’te Türkiye ve Dünya Ekonomisini Neler Bekliyor?’
konusu gündeme taşındı. Türkiye İMSAD’ın
2015 yılı büyüme öngörülerinin açıklandığı
toplantıya, iş dünyası ve inşaat malzemeleri
sanayinin 100’ün üzerinde temsilcisi katıldı.
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Türkiye İMSAD Başkanı Dündar
Yetişener’in açılış konuşmasını yaptığı
toplantıda, Merkez Bankası eski Başkanı
Gazi Erçel, ekonomide 2015 yılı beklenti ve
öngörülerini paylaştı. Nişantaşı Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Kerem Alkin konuşmasında
dünya ekonomisine odaklanırken, Ekonomi
Strateji Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Dr.
Can Gürlesel de, Türkiye İMSAD’ın ‘Aralık
2014 Aylık Sektörel Raporu’nda yer alan
verileri değerlendirdi. Dünya ve Türkiye

ekonomisi ile inşaat sektörü ve inşaat malzemesi sektörünün 2015 yılına bu veriler
bazında projeksiyon tuttu.
Dündar Yetişener: “Takvim değişince
koşullar değişmiyor, 2015 de ekonomide
zor bir yıl olacak.”
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dündar
Yetişener, toplantıda yaptığı konuşmada
Türkiye İMSAD’ın ekonomide 2015 yılı bek-

bazda yüzde 4.5-5 oranında büyüme beklediklerini söyledi. İnşaat malzemesi sanayi
üretimindeki büyüme beklentilerinin ise
yüzde 4.5-5 olduğunu kaydeden Yetişener,
şöyle konuştu:
“İnşaat malzemesinde üretimi iç pazarın destekleyeceğini düşünüyoruz. Çünkü
inşaat malzemesi ihracatının üretime katkısının bu yıl sınırlı kalacağını öngörüyoruz.
Bu sebeple inşaat malzemesinde ihracat
beklentimizi yüzde 7-8 artışla, 23 milyar
dolar olarak revize ettik. Geçen yıl olduğu
gibi bu yıl da ihracatı olumsuz etkileyen
nedenler devam ediyor. Irak, Suriye gibi
yakın pazarlardaki jeopolitik sorunlar
sürdüğü için de, 2014 yılında ihracatımız
önceki yıla göre değişmedi ve 21.3 milyar
dolarda kaldı.”

lentileri ve öngörülerini açıkladı. Ekonomide
yüzde 3.5, inşaat sektöründe yüzde 4.5,
inşaat malzemeleri sektöründe ise yüzde
4.5-5 oranında büyüme öngördüklerini belirten Dündar Yetişener, “Geçtiğimiz Aralık
ayında gerçekleştirdiğimiz İnşaatta Kalite
Zirvesi’nde ‘2014 zor bir yıl oldu, takvim değişince koşullar değişmiyor, 2015 yılı da kolay
geçecek gibi görünmüyor’ demiştik. Bugün
maalesef dünyada ve Türkiye’de 2015 yılı
büyüme beklentileri aşağı doğru revize ediliyor” dedi.
Genel seçim beklentisi, bölgemizdeki jeopolitik gelişmeler ve küresel mali piyasalardaki dalgalanmaların Türkiye ekonomisinde
de büyümeyi sınırlayacağına işaret eden
Dündar Yetişener, “Geçtiğimiz yıl yüzde 3
civarında gerçekleşen inşaat sektöründeki
büyümeyi, bu yıl özel sektör inşaat harcamalarının canlandıracağını öngörüyoruz. Bunu
da 2014 yılında alınan konut ve konut dışı
yapı ruhsatlarındaki yüzde 39 artışa bağlıyoruz. Bu artış özel sektör inşaat harcamalarını
destekleyecektir. Kamuda ise 2013 yılındaki
önemli sıçrama, 2014’de sınırlı kaldı; bu yıl
da sınırlı kalacağını düşünüyoruz” şeklinde
konuştu.

Euro-Dolar paritesi ihracatı nasıl
etkileyecek?
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün
inşaat malzemesi ihraç pazarlarında talebi
daraltacağına dikkat çeken Yetişener, AB
ülkeleri ekonomilerinde yaşanan gelişmelerin de ihracatta etkili olmaya devam edeceğini söyledi. Yetişener, “Ancak en önemli
etki, Euro-Dolar paritesindeki gerilemede
görülüyor. Euro cinsinden yaptığımız ihracat aynı kalsa veya artsa dahi, paritedeki
yüzde 15 gerilemeden dolayı, dolar karşılığı düşecektir. İhracat miktarı değişmese
bile, dolar cinsinden açıklanacak veriler
daha düşük olacaktır” dedi.

“Petrol fiyatları, sanayinin rekabet
gücünü artırmak için fırsata dönüştürülmeli.”
Türkiye olarak düşük petrol fiyatlarının
oluşturduğu küresel ekonomik ortamının
sanayiciler lehine fırsata çevrilebileceğini
vurgulayan Dündar Yetişener, “Malum,
enerji giderleri maliyetlerimiz içinde çok
yüksek pay alıyor. Bugün petrol ve doğalgaz fiyatlarında ortaya çıkan düşüşün
elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yansıtılması mümkün olabilirse, bu yansıma Türk
sanayinin rekabet gücünü artıracaktır” diye
konuştu.
Gazi Erçel: “Merkez Bankası ve hükümetin
uyum içinde olması lazım”
Merkez Bankası eski Başkanı Gazi
Erçel de konuşmasında, 2015 yılında ekonomide yaşanan gelişmelerin IMF, OECD
ve piyasanın Orta Vadeli Program (OVP)
beklentileri ile uyumlu olacağını söyledi.
Erçel, “2015 yılında iç ve dış politik gelişmeler, ekonomik volatiliteyi de belirleyecektir” dedi.
Merkez Bankalarının hürmete layık
kurumlar olduğunu söyleyen Erçel, kredibilitelerinin yok edilmesi durumunda para
politikasının da, kurumsallığın da ortadan
kalkacağını belirtti. Bunu en iyi siyasilerin
bilmesi gerektiğine işaret eden Gazi Erçel,
Merkez Bankalarının hükümetle uyum
içinde çalışmasının önemini vurguladı.
Faiz ile hükümetin neyi kastettiğini bilmek

“İnşaat malzemeleri iç pazar büyüklüğü
128 milyar TL’ye ulaşacak.”
Dündar Yetişener, inşaat malzemeleri
iç pazar büyüklüğünün 2013 yılında 102
milyar TL iken, 2014 yılında yüzde 4 artışla
114 milyar TL’ye ulaştığını, 2015 yılında
ise 127-128 milyar TL’ye yükselerek, reel
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Özel sektör inşaat harcamalarında
büyüme eğilimi
Türkiye İMSAD’ın ‘Aralık 2014 Aylık Sektörel Raporu’nda yer alan verilere göre,
2013 yılında yüzde 7 büyüyen inşaat sektörü, 2014’ün ilk 9 ayında ancak yüzde 2,9
oranında büyüyebildi. Özel sektör inşaat
harcamalarında iki yıl üst üste yaşanan
küçülmenin ardından, 2014 yılının ilk 9
ayında yüzde 5,3 oranında büyüme yaşanması, özel sektör lehine önemli bir gelişme
olarak nitelendirildi.

gerektiğini kaydeden Erçel, TCMB’nin elindeki enstrümanların teknik açıdan güçlü
olduğunu, 50 baz puanlık faiz indiriminin bir
anlamı olmadığını, TCMB’nin faizi likiditeyle
ayarladığını kaydetti. Gazi Erçel, sözlerine
şöyle devam etti:
“Sanayileşmiş ülkelerde enflasyon yüzde
2 olarak benimsenmektedir. Türkiye’de ise
enflasyon hala yüzde 5’lerde seyrediyor.
Merkez Bankası’nın uygulayacağı politikalar, halihazırda masa üstünde ve tartışılabilen bir ortamda. Biz hala faize saplanmış gidiyoruz. Merkez Bankalarının para
politikalarını yönetmesi aslında bir sanattır.
Merkez bankaları emir alınca bağımsızlıkları gider. Tabii sivil toplum örgütleri ve ilgili
birimlerle konuyu konuşur, tartışır ancak
son kararı Merkez Bankası kendisi verir.
Faiz indiği zaman Türkiye’deki büyüme
oranın yüzde 3’ten yüzde 5’e çıkacağını
kim garanti ediyor? Olaya bu çerçeveden
bakmamız ve elimize altın tepsiyle sunulan
petrol fiyatlarındaki düşüşü de iyi değerlendirmemiz gerek.”
Türk bankacılık sisteminin ölçtüğü en iyi
risklerden birisinin “kredi riski” olduğunu
dile getiren Gazi Erçel, bugün de bankacılık
sektörünün karlı olan bireysel kredilerden
vazgeçmeyeceğini söyledi.
Dr. Can Gürlesel: “Küresel ekonomik
kriz yaşanma olasılığı düşük.”
Ekonomi Strateji Danışmanlık Hizmetleri
Başkanı Dr. Can Gürlesel de toplantıda
yaptığı konuşmada, 2015 yılının dünyada
ve Türkiye’de ekonominin daralan bir konjoktüre girdiğini belirtti. Gelişen ülkelerin
1998 ve 2008 yılına göre daha sağlıklı kamu
ve dış dengelere sahip olması nedeniyle
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küresel bir ekonomik krizin yaşanma olasılığının düşük olduğunun belirten Dr. Gürlesel, “2008 yılındaki küresel kriz gelişmiş
ülkelerden ve onların kredi ve mali sistemlerinden kaynaklanmıştı. 2015 yılında, gelişmiş ülkelerin krizi finansal değil resesyon
ve deflasyon şeklinde olabilecektir ki, Merkez Bankaları bu risklere karşı önlemelerini
almaktadır” diye konuştu.
İnşaat malzemesi sanayinde büyüme,
ihracatta düşme var
Öte yandan 2014 yılı Ekim ayında inşaat
malzemeleri yıllık ihracatı 21,64 milyar dolar
oldu. Yılın ilk 10 aylık döneminde ihracat
performansı, ilk çeyrek sonrası kademeli
olarak düşme eğilimi gösterdi. İnşaat
malzemeleri ithalatı ise yılın ilk 10 ayında
yüzde 9,9 oranında geriledi ve 7,7 milyar
dolar olarak gerçekleşti. Döviz kurlarındaki
artışlar ve inşaat sektöründe yavaşlama
ithalatta belirleyici oldu.

Konut satışları azaldı, konut fiyat artışları
durağan seyirde
Rapora göre, yeni alınan inşaat işleri
2014 yılında dalgalı bir seyir izledi. Yeni
alınan işlerin seviyesi 2014 Aralık ayında,
geçen yılın aynı ayına göre 2,7 puan
geriledi. 2014’ün ilk 11 ayındaki konut
satışları da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 oranında azaldı ve
satışı gerçekleşen konut sayısı 1.030.715
adet oldu. 2014’ün ilk 9 ayında alınan
konut yapı ruhsatları daire sayısı da bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde
33,2 oranında artışla, 805.584 adet oldu.
2014’ün ilk 9 ayında yapı kullanım izin
belgesi alınan daire sayısında da artış
oldu. Bu artış bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,1 oranında gerçekleşti ve 566.568 daire için yapı kullanım
izin belgesi alındı.
Yeni konutlardaki fiyat artışları ise durağan seyretti. 2014’ün 11 aylık döneminde
yeni konutlardaki fiyat artışları yıllık yüzde
5,6 seviyesinde gerçekleşti. Son bir yılda
yeni konut fiyatlarında en yüksek artış,
yüzde 6,4 oranı ile 3+1 tipi konutlarda
görüldü. Yılın genelinde ise yeni konut
fiyatlarında durağan seyir devam etti.

TÜRKİYE İMSAD’IN 2015 TEMEL GÖSTERGELER İÇİN ÖNGÖRÜLERİ

TEKNİK

Isı Yalıtım Uygulamaları

EPS yalıtım (mantolama) uygulaması.

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 genelde aşağıdaki üç
farklı şekilde uygulanmaktadır.
1- Dış yüzeyden uygulama
2- İç yüzeyden uygulama
3- Duvar içinden uygulama

Dış yüzeyden uygulama
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
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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.
Dıştan yalıtım uygulaması Türkiye’de son
yıllarda yaygın olarak yapılan yalıtım uygulamasıdır. 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 donma 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.
Isı yalıtımını gerekli yapan ve yapılmadığı
durumlarda büyük sorun oluşturan bir başka
durum duvarlardaki yoğuşmadır. 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 Esnasında ve Sonrasında
Dikkat Edilecek Hususlar
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
temas ettirilmelidir.
d. İklim şartlarına göre çok soğuk ve çok
sıcak günlerde uygulamalardan kaçınılmalıdır. Bu yapılamıyorsa uygulama bölgesi

muhafaza altına alınarak korunmalıdır.
e. Buhar difüzyonu direnci havaya eşdeğer
olan taş yünü ve camyünü gibi ürünlerin
nemsiz olmasına ve uygulama anında
ortamdan da nemlenmeyecek şekilde
uygulanmasına dikkat edilmelidir.
f. Uygulama mümkün olduğunca (+5°C)
ve (+30°C) arasındaki sıcaklıklarda
yapılmalıdır.
g. Mineral esaslı taş yünü ve cam yünü gibi
malzemelerin yoğunluklarından dolayı
(EPS gibi malzemelerin yaklaşık 8-10
katı ağır) duvarlara sabitlenmesi EPS ve
diğer hafif malzemelere göre çok daha
önemli olduğu unutulmamalıdır. Ortalama
6-7 cm kalınlığında bir mineral yün esaslı
malzeme cephede 10-11 kg/m2 lik bir
ağırlığa sahiptir ve bu ağırlıkta bir malzemenin duvara yapıştırılması (bilhassa
yüksek yapılarda) hem mekanik hem de
işçilik açısından çok zor ve tehlikelidir.
Buna uygun yapıştırıcı ve dübel tipi seçilmelidir. Bilhassa yüksek yapılarda bu ağır
ısı yalıtım levhalarının aşağı düşme riski
fazladır. Oysaki aynı kalınlıkta bir EPS’nin
m2 ağırlığı yaklaşık 0.8 kg/m2 dir. Aradaki
ağırlık farkı 10 kattan fazladır.
g. Mineral esaslı malzemelerin ilerleyen
zamanlarda cephede oluşabilecek açılmalardan yağmur, kar suyu girmesine, çatı
sızmaları ve balkon bağlantılarından su
almamasına özen gösterilmelidir. Çünkü
mineral esaslı taş yünü ve camyünü gibi
yalıtım malzemeleri oldukça fazla su
emme kapasitesine sahiptir ve kapalı
ortamda bunu atma imkanları yoktur.
İ. Mineral esaslı ısı yalıtım levhaları ondüle
bir yüzeye sahip olması sebebi ile bu şeklin düzeltilmesi için üzerine yapılan sıvanın
2-3 kat olarak yapılması ve buna uygun
ağırlıkta sıva filesi kullanılması gerekmektedir. Aksi halde levha atmosferik şartlardan yeterince korunamamakta, sıva
zamanla atmakta ve sistem bozulmaktadır.
j. Mineral malzemelerin işçi sağlığı açısından da sakıncaları vardır, çıplak elle
temasında ciltte tahrişler olmakta özellikle
uçan veya elle bulaşan partiküller vasıtası
ile de gözlerde ve solunum yollarında
ciddi rahatsızlıklara neden olmaktadır,
uygulama esnasında buna uygun tedbir
alınmalıdır.

TEST

Mantolama Sistemlerinin Yangın
Dayanımı Bilimsel Metotlar ile
İspatlandı…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi (RMI - Türkiye)
işbirliğiyle, dış ısı yalıtım sistemlerinin yangın performansını ölçmeyi amaçlayan “Full Scale” yangın
testleri ülkemizde ilk kez gerçekleştirildi.
veya güvenliği açısından ek sakıncalar doğurabiliyor. Bu sebepten dolayı, binaların yangına karşı güvenliğini teknik olarak “en azami”
seviyede kılan uygulamalar yerine, teknik ve
ekonomik olarak “en optimum” seviyede kılan
uygulamaların tespit edilmesi gerekiyor.
En optimum malzemelerin ve uygulama
tekniklerinin tespit edilebilmesi için, yangın
testlerinin gerçekçi olması, malzemeleri
doğru değerlendirmesi gerekiyor. Ülkemizde
yürürlükte olan standartlar bu anlamda yeterli
olmamasına karşın, birçok Avrupa ülkesinde
yaygın olarak yapılan “gerçek bina ölçekli
yangın testleri” sayesinde doğru değerlendirmeler yapılabiliyor ve en optimum malzemeler
ve uygulama teknikleri tespit edilebiliyor.

C

evre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü
Selami Merdin, TSE temsilcileri,
akademisyenler ve çeşitli sektör
temsilcilerinin katılımıyla Kayseri İncesu
Organize Sanayi Bölgesinde gerçekleştirilen
testlerde ülkemizde yaygın olarak kullanılan
dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin yangına
olan dayanımı Türkiye’de ilk defa “gerçek
bina ölçekli bilimsel metotlar” ile test edildi.
Neden Yangın Dayanımı, Neden Gerçek
Ölçekli Yangın Testleri?
Binalarda kullanılan malzemeler bir yangın
esnasında kuşkusuz ki yangının ilerlemesini
hızlandırmaktan ziyade, yavaşlatıcı, geciktirici veya engelleyici rol oynamalıdır. Yangının
binanın bölümleri arası ilerlemesini geciktirici
malzemeler ve uygulama teknikleri mevcut.
Ancak uygulanan her teknik veya kullanılan
her malzemenin belirli bir ek maliyetinin olmasının yanı sıra, bunlar binanın ömrü, dayanımı
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Bir İlk: Devlet - Özel Sektör İşbirliği ile
Yangın Testleri
7 Kasım 2014 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dr. Robert Murjahn Enstitüsü
işbirliği ile yapılan yangın testleri, devlet – özel
sektör işbirliği ile yapılmış, doğru malzemeleri
ve uygulama tekniklerini bilimsel metotlar ile
tespit etmek için yapılmış bir çalışma olması
itibarı ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. Bakanlık, sorumlu olduğu yönetmelik
düzenlemelerinde doğru adımlar atabilmek
için bilimsel testleri referans almış ve sonuçları doğru değerlendirmek için testlere bizzat
iştirak etmiştir. Bu işbirliği, Bakanlığın yaptığı
titiz çalışmanın ve bilimsel sonuçlara olan inancının göstergesidir.
Testlerde çeşitli tipte dış cephe ısı yalıtım
(mantolama) sistemlerinin yangına tepkisi tespit edilmiştir. Yaklaşık 5 saat süren testleri titizlikle takip eden ve sonrasında açıklama yapan
Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami Merdin, “Biz burada enerji verimli, sürdürülebilir,
güvenli bir bina için özellikle dış cephe sistem-

lerinin güvenilirliğini test etmiş bulunuyoruz.
Bu deney sonucunda elde etmiş olduğumuz
verilerle de düzenleyeceğimiz kanun, yönetmelik ve mevzuatlarda değerlendirmede bulunacağız.” dedi. Selami Merdin devamında
“Farklı kombinasyonlarda uygulanmış dış
cephe sistemlerinin yüzey yangın yürümesini
gerçekleştirmediğini, yangının yayılmasına
katkı vermediğini gözlemlemiş bulunuyoruz.”
açıklamasında bulundu.
Tüketiciler Spekülasyonlara Değil Bilimsel
Sonuçlara İtibar Etmeli
Ülkemizde ilk kez bu kadar büyük ölçekte
yapılan testlerde her biri 25 m2 ve toplamda
100 m2 büyüklüğündeki dört farklı tip mantolama sistemi Avrupa standartlarına göre yangın
testine tabi tutuldu. Test esnasında 5,5 metre
yüksekliğindeki test yüzeylerinin sıcaklığı ve
cephede alev ilerlemesi olup olmadığı gözlemlendi. İlk testte 5 cm EPS, ikinci testte ise 5 cm
taşyünü içeren mantolama sistemleri yaklaşık
30’ar dakika boyunca test edildi. Test sonucunda 5 cm EPS sistem ile 5 cm taşyünü sistem
aynı yangına dayanım performansı sergiledi ve
testleri geçti. 10 cm EPS ve yangın bariyerli olarak 12 cm EPS içeren diğer mantoma sistemleri
de diğerleri ile aynı performansı sergiledi ve
testleri geçti. Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel Araştırma Merkezi (RMI - Türkiye) Müdürü
Güneş İnan, test sonrası yaptığı açıklamada
“Mantolama sistemlerin yangın karşısında gösterdiği dayanım, sadece kullanılan ısı yalıtım
malzemesine indirgenmemeli. Yaptığımız testler,
yangın performansının ağırlıklı olarak cephenin
en dış katmanını oluşturan sıva ve güçlendirme
amaçlı sıva içine gömülü file tarafından belirlediğini gösteriyor. Bu sonuçlar, tüketicilerin mesnetsiz bilgilere değil bilimsel sonuçlara itibar
etmesinin önemini ortaya koyuyor.” dedi.

Doğru Malzeme, Doğru Uygulama
Güneş İnan devamında “Bu testler bize
Türkiye’de son 15 yıldır doğru malzemeler ve
doğru uygulama teknikleri ile yapılan milyonlarca metrekarelik mantolama uygulamalarının yangın açısından güvenli olduğuna işaret
ediyor. Test sonuçları, EPS içeren mantolama
sistemlerinin yükseklik sınırı veya bina tipi
kısıtlaması olmadan tüm binalarda güvenle
kullanılabileceğini gösterdi. Ülkemizde son
yıllarda uygulama standartları ve mesleki
yeterliliklerin belgelendirilmesi konusunda çok
önemli adımlar atıldı, ancak bunların yaygınlaştırması için hem devletimizin hem de özel
sektörün üzerine düşen görevler var. Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı Yeni İş
Güvenliği Paketi’nde Mesleki Yeterlilik Kurumu
aracılığıyla yapılan mesleki belgelendirmeye
verdiği destek son derece anlamlı. Mantolama
uygulamalarının belgelendirilmiş uygulamacılar tarafından yapılması, hem uygulama kalitesini hem de uygulama esnasında iş güvenliği
kurallarına uyulması yönünde kişisel bilinci
artırıyor. Bu bağlamda, doğru malzemelerin
belgelendirilmiş uygulamacılar tarafından
uygulanması konusunda ısrarcı olmalıyız.
Doğru uygulamalara olan güvenin de, doğru
olmayan uygulamalar veya bilimsel dayanağı
olmayan bilgiler dolayısı ile erozyona uğramasına izin vermemeliyiz.” dedi.

en büyük mantolama pazarı haline gelmiş
durumda. Avrupa Isı Yalıtım Sistemleri Derneği EAE’ye göre Türkiye’de 2013 yılında
63 milyon m2 mantolama uygulaması yapılmış olmasına karşın, en yakın takipçileri
arasında yer alan Polonya’da 40 milyon m2,
Almanya’da ise 36 milyon m2 mantolama
uygulaması yapıldı. Konuya ilişkin açıklama
yapan Güneş İnan, “Mantolama pazarının
ulaştığı büyüklük, ülkemizde enerji verimliliğine verilen önemin göstergesi. Bu son
derece memnuniyet verici. Ulaştığı pazar
büyüklüğü dolayısı ile ülkemiz Avrupa ve
Ortadoğu ülkeleri tarafından örnek gösterilir
konuma geldi. Bu da son derece memnuniyet verici. Ancak biz bununla yetinmek
istemiyoruz. Ülkemizin pazar büyüklüğü
olarak elde ettiği liderliği, teknik alanlarda
elde edeceğimiz liderlikler ile sürdürülebilir
kılmak istiyoruz. Biz her alanda takip eden
değil, takip edilen olmak istiyoruz. Kanun ve
yönetmelikler de buna dahil.” dedi.
Ülkemizin 2023 yılı Enerji Verimliliği hedeflerine ulaşabilmek için önemli bir yere sahip
olan dış cephe ısı yalıtım sistemleri son kullanıcılara ekonomik kazancın ötesinde birçok fayda sağlıyor. Yangın testini başarıyla
geçen dış cephe ısı yalıtım sistemleri ayrıca
sağladığı fayda ve avantajlar konusunda da
ön plana çıkıyor.

İngiltere Örnegi
Büyük çaplı “full scale” testlere duyulan
ihtiyaç konusunda sorulan soruya Güneş İnan
“Ülkemizde ve Avrupa’daki standartlar, mantolama sistemlerinin gerçek yangın dayanımını tespit etmek için yeterli değil. İngiltere,
Almanya, Avusturya gibi birçok ülkede bu tür
büyük ölçekli testler uzun yıllardan beri yapılıyor. Ülkemizdeki mantolama sistemlerinin de
bu testlerden geçmesi ve Bakanlığın hazırladığı yönetmelikler vasıtasıyla, özellikle yangın
riski yüksek olan binalarda bu testlerde başarılı olmuş sistemlerinin kullanımına izin verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İngiltere’deki
yönetmelikler 18 metreden yüksek binalarda
sadece bu tür testlerden geçmiş cephe sistemlerinin kullanılmasına izin veriliyor. Bilimsel
yöntemlere ve testlere dayalı benzer düzenlemeler ülkemizde de olmalı.” dedi.

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemlerinin Fayda
ve Avantajları;
• 		 Isı yalıtımı binadan dışarıya ısı kaybını
azaltıyor, enerji tasarrufu sağlıyor.
• 		 Ortalama % 50 yakıt tasarrufu sağlıyor ve
kendini 2 ila 5 yılda amorti ediyor.
• 		 Sadece kış aylarında yakıt giderlerini değil,
yazın da soğutma giderlerini azaltıyor.
• 		 Mekânlarda ısının dengeli dağılımını
sağlıyor.
• 		 Konut içindeki dengeli ısı dağılımı sayesinde, yaşanan mekânlarda rutubetsiz,
sağlıklı ve konforlu yaşam ortamı oluşmasını sağlıyor.
• 		 İç yüzeylerde terleme sonucu küflenme,
siyah leke oluşması ile sıva ya da boyaların kabarmasını engelliyor.
• 		 Yapının dayanıklılığını sağlayarak ömrünü
uzatıyor.
• 		 Binanın onarım masraflarını azaltıyor.
• 		 Binanın dış cephesini güzelleştiriyor.
• 		 Atmosfere giden karbondioksit miktarını
azaltarak, hava kirliliğinin azalmasına ve
çevrenin korunmasına katkıda bulunuyor.

Alanımızda Takip Eden Değil, Takip Edilen
Olmak İstiyoruz
Türkiye mantolama pazarı son 10 yıl içerisinde hızlı bir büyüme sonucu Avrupa’nın

Dr. Robert Murjahn Enstitüsü
Bilimsel Araştırma Merkezi
(RMI - Türkiye)
Dr. Robert Murjahn Enstitüsü Bilimsel
Araştırma Merkezi (RMI - Türkiye), boyalar, kaplamalar ve dış cephe sistemleri
üzerine akredite bir laboratuvar olarak
test hizmetleri vermek ve araştırma-geliştirme faaliyetleri yürütmek üzere 2007
yılında faaliyete geçti. Bir araştırma ve
test merkezi olarak RMI – Türkiye’nin
faaliyetleri, uzmanlık alanı dahilindeki
ürünlerin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin tespit edildiği laboratuvar analizlerinden, bu ürünlerin reel boyutlarda ve reel
iklim koşulları altında sahada gösterdiği
performansın ve dayanımın laboratuvar
ortamında canlandırıldığı büyük çaplı
testlere kadar uzanıyor.
RMI – Türkiye, sektörün ihtiyacına
göre yeni test metotları geliştirmek
amacı ile ulusal (TSE) ve uluslararası
(CEN) standardizasyon kurumlarının ilgili
çalışma gruplarında görev alıyor ve ciddi
katkılarda bulunuyor. Sektörden elde
ettiği tecrübeyi bu kurumlara aktarmakta,
bu kurumlardan elde ettiği tecrübe ile
de hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı sağlıyor. RMI - Türkiye, sektörün
ihtiyaç duyduğu bir çok testte, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından
akredite olmuştur. (Akreditasyon No:
AB-0169-T/30 Mayıs 2008). RMI –Türkiye, yürüttüğü faaliyetler ve sektörde
edindiği konum ile mevcut teknolojilerin
gelişimine ve sektördeki ürünlerin niteliğinin ve çevreye karşı duyarlığının artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.
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Tasarruf Evden Başlar
F

Betek Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı
Gülay Dindoruk

illi Boya Yalıtım, kış aylarında doğalgaza gelen zamlarla birlikte enerjinin
daha verimli kullanılması için ısı yalıtımının önemine dikkat çekiyor. Doğal
gaza yapılan zamların ardından kabaran faturaların tek çözümünün ısı yalıtımı olduğunu belirten, Betek Pazarlama
Genel Müdür Yardımcısı Gülay Dindoruk,
“Enerji tasarrufu sağlamak için ısı yalıtımı
artık büyük bir zorunluluk arz ediyor. Türkiye’deki mevcut binaların sadece yüzde
15’inin ısı yalıtımlı olduğu tahmin ediliyor. Kalan yüzde 85 oranındaki yalıtımsız

binaların tümünün yalıtılması durumunda
sadece ısıtmadan elde edilecek enerji
tasarrufu ile yılda 10,5 milyar dolardan
daha fazla doğalgaz tasarruf edilecektir.
Bu nedenle ‘Isı Yalıtımı’ enerji verimliliğinin ilk ve en etkili yöntemi olarak karşımıza çıkıyor ” dedi.
Tüketicilerin, ısı yalıtımı konusunda
dikkat etmeleri gereken en önemli konunun kalite ve ürün garantisi olduğuna da
dikkat çeken Dindoruk, kalitesiz malzemelerle yapılan ısı yalıtımıyla tasarruf sağlamanın mümkün olmadığını söyledi.

Pakpen, BIG 5 Dubai’de Yerini Aldı
P

akpen, 17-20 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen BIG 5 Dubai
Fuarı’nda, ürünlerini tanıttı. Ortadoğu’nun
en büyük inşaat fuarı olan BIG 5
Dubai’nin, her yıl 50 binin üzerinde
ziyaretçi ağırladığı bilgisini veren Pakpen Dış Ticaret Müdürü Kadir Akyıldırım, fuar sayesinde Pakpen olarak Ortadoğu ve Körfez ülkelerinin yatırımcılarıyla
buluşma fırsatı bulduklarını kaydetti.

Pakpen’in kalite iddiasını yurtdışına taşımanın kendileri için öncelikli olduğunu
vurgulayan Akyıldırım, yurtdışı fuarların
bu hedeflerini gerçekleştirmede önemli
bir rol üstlendiğini ifade etti. Pakpen’in,
fuarda 36 metrekarelik stantla yer aldığını ve stantlarına duyulan ilgiden memnun olduklarını bildiren Akyıldırım, BIG
5 Dubai Fuarı’na bu yıl dördüncü kez
katıldıklarını söyledi.

BASF, 150. Yılını Kutluyor
B

ASF, 150. kuruluş yıldönümünü tüm
dünyada bilim insanları, iş ortakları,
müşterileri ve çalışanlarının katılımıyla kutlayacak. BASF’nin resmi kuruluş günü olan
23 Nisan 2015 tarihinde Almanya Ludwigshafen’deki genel merkezde yapılacak yıldönümü etkinlikleriyle birlikte dünyanın dört bir
yanında da yıldönümü kutlamaları gerçekleştirilecek. BASF, yıldönümünde şehir yaşamı,

akıllı enerji ve gıdayla ilgili küresel zorluklara
yönelik çözümler geliştirmek amacıyla global
bir platform olan Creator Space’i de hayata
geçiriyor. Yıldönümüyle birlikte tüm paydaşlarla çalışmanın yeni yollarını geliştirmek istediklerini belirten BASF İcra Kurulu Başkanı
Dr. Kurt Bock, “Creator Space’i, BASF’nin
tüm paydaşları ile yakınlaşması için harika
bir fırsat olarak görüyoruz” dedi.

Polisan Boya, “Ar-Ge
Merkezi” Belgesini Aldı
P

olisan Holding, rekabette her zaman
güçlü olmak adına Ar-Ge ve inovasyona
yaptığı yatırımları sürdürürken, bu çalışmaları
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca da
belgelendi. Bakanlığın düzenlediği 3. Özel
Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi, 10-11 Aralık
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tarihlerinde ATO Congressium’da düzenlendi.
Zirve kapsamında gerçekleştirilen törende
Polisan Boya’ya “Ar-Ge Merkezi” belgesi
verildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık, belgeyi Polisan Ar-Ge Merkezi Direktörü
Ahmet Burhan Özdemir’e sundu.

İTÜSEM’den
Sürdürülebilir Binalar
Sertifika Programı

İ

stanbul Teknik Üniversitesi Sürekli
Eğitim Merkezi (İTÜSEM), “Enerji
Verimli, Konforlu ve Sürdürülebilir Binalar” sertifika programının 11
Şubat-25 Mart 2015 tarihleri arasında, İTÜ Taşkışla Binası’nda gerçekleştirileceğini duyurdu. Yapı Fiziği
Derneği’nin de katkılarıyla yapılacak
olan sertifika programı, “Isıl Konfor ve
Enerji Verimliliği”, “Görsel Konfor ve
Enerji Verimliliği”, “İşitsel Konfor ve
Ses Yalıtımı”, “Su Korunumu ve Sürdürülebilirlik”, “Güneş Enerjisi Sistemleri:
Pasif ve Aktif Sistemler”, “Su Yalıtımı,
Kullanıcı ve Yapı Sağlığı”, “Yangından
Korunma ve Sürdürülebilirlik” gibi
konuları kapsıyor.

Mantolama ve Çatı Kaplamada İdeal EPS

Extir CM Galileo lo 5 AE
®

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

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

4 SAAT GÜNEŞE MARUZ KALAN LEVHADAKİ
KALINLIK AZALMASI
Güneş testi

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

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

Y

alıtım sektörünün en etkin organizasyonlarından birisi olan Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri’nde
adaylık süreci başladı. 2014 yılı
içerisinde fark yaratan başarılı ürün, firma ve
kurumların ödüllendirileceği organizasyon,
Nisan ayında düzenlenecek ödül töreniyle
son bulacak.
Nasıl Aday Olunuyor?..
Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2014’e
aday olmak ve aday önermek için “www.
yalitim.net” web sitesinde yer alan Aday
Önerme Formu’nun doldurularak, 31 Ocak
2015 tarihine kadar Yalıtım Dergisi’ne ulaştırılması gerekiyor.
Yılın Yatırımı
Yalıtım sektöründe 2014 yılı içerisinde
yatırımını tamamlamış, üretime geçmiş, üretim tesisi kuran ve/veya mevcut tesisindeki
büyütme-geliştirme yatırımını tamamlamış
firmalar, kendileri aday olabilecekleri gibi
önerilerek de adaylık kazanabiliyor.
Adaylarda
• Yatırımın Türkiye sınırları içerisinde yapılmış, tamamlanmış ve üretime geçmiş
olması
• Isı, su, ses ve yangın yalıtımı konularından
birinde üretim yapılıyor olması
• Söz konusu tesisin açık-kapalı alanı,
yatırım değeri, yarattığı istihdam, yıllık
üretim miktarı, kullandığı teknoloji gibi
parametrelerin sunulmuş olması koşulları
aranıyor.
Yılın Yeni Ürünü (Isı, Su, Ses ve Yangın)
2014 yılı içerisinde piyasaya sürülmüş
“Isı”, “Su”, “Ses” ve “Yangın” yalıtımı ürünlerinden her konu için bir ürün, üretici ve/
veya ithalatçısının başvurusu veya okuyucularımız tarafından önerilmeleri ile adaylık
kazanabiliyor.
Aday Ürünlerde
• 2014 yılı içerisinde pazara sunulmuş
olması, (1 Ocak 2014 - 31 Aralık 2014
tarihleri arasında)
• Ürünün uluslararası ürün kalite belgelerine sahip olması veya en az TSE standartlarına uyumlu olduğunun belgelenmiş olması koşulları aranıyor.
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Yılın Profesyoneli ve Yalıtım Bilincine
Katkı Özel Ödülü
“Yılın Profesyoneli” ve “Yalıtım Bilincine
Katkı Özel Ödülü”, Yalıtım Dergisi Yazı İşleri
kadrosu ile B2B Medya Editörler Kurulu üyelerinden oluşturulan Organizasyon Komitesi
tarafından, yalıtım bilincinin artırılmasına
katkıda bulunmuş; firmasının veya sektörün
gelişimine yönelik yaptığı çalışmalarla kabul
görmüş kişi, kurum veya kuruluşa verilecek.
YSBÖ’de Süreç Nasıl İşleyecek?..
1. Ödül adayları, başvurularını 31 Ocak 2015
tarihine kadar Yalıtım Dergisi’ne ulaştıracaklar. Adaylıkları, organizasyon komitesinin değerlendirmesi sonucu kesinlik
kazanacak.
2. Derginin şubat sayısında tüm adayların
yer aldığı oy verme formu yayınlanacak.
Yalıtım Dergisi okurları dergide ve oluşturulacak internet sitesinde yer alan oy
verme formu ile mart ayı sonuna kadar
oylarını kullanabilecekler.
3. Okur oylaması sonuçları kayda alınacak.
2015 yılının nisan ayında toplanacak sektörün önde gelen firmalarının temsilcilerinden ve akademisyenlerden oluşturulan
Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri Seçici
Kurulu, okur oylarını değerlendirecek ve
ödül sahiplerini belirlemek için oylama
yapacak. Oylamada, Seçici Kurul’un
oyları yüzde 70, okur oyları ise yüzde 30
oranında etkili olacak.
4. Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2014’ün
sahipleri Yalıtım dergisinin mayıs 2015
sayısında açıklanacak. Ödüller, Yapı
İstanbul Fuarı’nda düzenlenecek törende
sahiplerine sunulacak.
Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri
Çatı&Cephe Dergisi tarafından 4.’sü
düzenlenen Çatı ve Cephe Malzemeleri
Ödülleri organizasyonunda Aday Önerme
süreci devam ediyor. Yeni malzemelerin

tanıtılması ve başarının ödüllendirilmesini
amaçlayan Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri “Çatı” ve “Cephe” olarak iki ana başlıkta
ve her iki başlığın altında ikişer olmak üzere
dört kategoride düzenleniyor.
“Çatı” başlığı altında “Yılın Çatı Kaplama
Malzemesi/Sistemi” ve “Yılın Çatı Sistem
Bileşeni” ödül alıyor. “Cephe” başlığı altında
ise “Yılın Cephe Malzemesi/Sistemi” ve “Yılın
Cephe Sistem Bileşeni” ödüle hak kazanıyor.
Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri’ne
aday olabilmek için www.cativecephe.com
adresinde veya yan sayfada yer alan Aday
Önerme formunu doldurabilirsiniz.
Aday olacak malzemenin
• 1 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihleri arasında
piyasaya sunulmuş olması
• Ürün performansının tartışılmaz olması (Uluslararası ürün kalite belgelerine sahip veya en
az TSE standartlarına uyumlu olduğunun belgelenmiş olması)
• Bilinen eski bir ürünün yeni isim ve marka ile
pazara sunulmamış olması koşulları aranıyor.
Kazananlar Nasıl Belirlenecek?..
Ödül adayları başvurularını 27 Şubat 2015
tarihine kadar Aday Önerme Formu ile Çatı
ve Cephe Dergisi’ne ulaştıracak. Organizasyon komitesi, koşulları karşılayan adayları
kararlaştıracak ve Çatı ve Cephe Dergisi’nin
Mart 2015 sayısında adayların da tanıtıldığı
bir bölüm ve oy verme formu yayınlanacak.
Çatı ve Cephe dergisi okurları, dergide ve
www.cativecephe.com sitesinde yer alan
oy formları ile 15 Nisan 2015 tarihine kadar
oylarını kullanabilecekler. Okur oylamasının
ardından toplanacak “Çatı ve Cephe Malzemeleri Ödülleri Seçici Kurulu” okur oylarını
değerlendirecek ve ödül sahiplerini belirlemek için bir oylama daha yapacak. Sonuçlar
ise yüzde 70 Seçici Kurul, yüzde 30 okur
oyları dikkate alınarak belirlenecek.
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Isı Yalıtımı için Gerçek Gri®
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Her Yönden Mükemmel Performans
Neopor® ile üretilen ısı yalıtım malzemelerinde Gerçek Gri‘ye güvenin:
■
■
■
■

BASF‘nin kanıtlanmış kalitesine olan güven
0.032 lambda( λ) beyan eden ilk EPS
Kullanımı ve işlemesi kolay
Kanıtlanmış yüksek eko-verimlilik ve maliyet etkinliği

Neopor ® – The Power of the Original Grey
www.neopor.com.tr | neopor-tr@basf.com

MAKALE

PROF. DR. İBRAHİM UZUN
ÇEVKAK

Isı Yalıtımı ve EPS

Y

apıların uzun yıllar boyunca değerini koruması, yapıların iyi tasarlanması, iç ve dış etkenlerden doğru
biçimde korunması ile gerçekleşmektedir. Yapıların iç ve dış etkenlerden
doğru biçimde korunması ise ancak yalıtım
ile sağlanabilmektedir. Günümüzde yalıtım
sistemlerinin esas amacı yapının zararlı
boyutlarda ısı hareketleri ve buhar yoğunlaşması sonucu zaman içinde yapı hasarlarının, donma, nem, küflenme, bozulma,
demir aksamının çürümesi gibi problemlerin
ortaya çıkmasını önlemektir. Dolayısıyla yapının bakım masraflarını sınırlı düzeyde tutmak,
yaşanılan iç ortamın konfor şartlarına uygun,
kışın ısıtma, yazın soğutma enerjisinden
tasarruf sağlayarak aile ve ulusal ekonomimize katkıda bulunmaktır.
Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar
önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da içerisinde yaşadığımız, sağlam ve
uzun ömürlü olmasını beklediğimiz yapılar
için aynı öneme sahiptir. Dolayısıyla bina
yalıtımı malzeme üretiminden uygulamasına
kadar titizlik, hassaslık, çok yönlü detay çalışmasını gerektiren ve birçok bilim dalını ilgilendiren bir sistem bütünüdür. Bu nedenle, bina
yalıtımında, maliyet, ulusal çıkarlar, ekonomi
ve çevre ilişkisinin ortaya konularak gerçekçi
çözümlere varılabilmesi için makine, inşaat,
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kimya, mimarlık gibi dallar disiplinler arası
çalışma durumundadırlar.
Yaşanılan mekânlarda konfor şartlarını korumak için sıcaklık, nem ve ses gibi
değerler belirli sınırlar içinde olmalıdır. Bunu
sağlamak için binaların, projelendirme aşamasından başlayarak kullanılacak malzeme
seçimi, boyutları, malzeme özellikleri, nasıl
uygulanacakları, hangi standartlarda yapılacakları belirlenmek durumundadır. Bunların
göz ardı edilmesi, maliyetlerinden dolayı
yapılmaması, kalitesiz yapılması, uzman
kişilere yaptırılmaması ilerleyen zamanlarda
yaşamı olumsuz etkilemektedir.
Her türlü yalıtım birçok açıdan önemli
olmakla birlikte ısı yalıtımı enerji maliyetlerinin
çok yüksek olduğu günümüzde hem kişisel
hem de ülke ekonomisi açısından öne çıkmaktadır. Bu malzemelerin temel özellikleri,
uygulama kolaylıkları, tercih nedenleri öne
çıkarılması gerekirken maalesef birçok sektörde olduğu gibi ısı yalıtımı sektöründe de
yanlış ve eksik bilgilendirmeler kargaşalara
neden olmaktadır. Aşağıdaki başlıklar altında
temel özellikler açısından yaygın kullanılan
yalıtım malzemeleri karşılaştırmalı olarak
verilmektedir.
EPS (Expanded Polistiren), XPS (Extrude
Polistiren) ve MW (Mineral Wool) yüksek
pazar paylarına sahip yalıtım malzemeleridir.
EPS petrol esaslı olup su buharı ile şişirilerek

%98 civarında hava ile doldurulmuş yüksek
gözenekli ve katkısız hali beyaz renkli bir
malzemedir. XPS petrol esaslı olup sıcaklıkla
akışkanlığı artırılmış malzeme içerisine şişirici
gaz ilavesi ile gözenekli hale getirilmiş malzemedir. MW ise taş yünü ve cam yünü olarak
adlandırılan bazalt taşı veya cam oluşturulan
mineral malzemenin eritilmesi ve ilave katkı
ve işlemlerle lif haline getirilmiş ürünlerdir.
EPS petrolden elde edilen, köpük halindeki, termoplastik, kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli bir ısı yalıtım malzemesidir.
Polistiren taneciklerinin şişirilmesi ve birbirine
kaynaşması ile elde edilen EPS ürünlerde,
taneciklerin şişirilmesi ve köpük elde edilmesi için kullanılan şişirici gaz Pentan gazıdır.
Pentan, tanecikler içinde çok sayıda küçük
gözeneklerin oluşmasını sağladıktan sonra,
üretim sırasında ve üretimi takiben çok kısa
sürede hava ile yer değiştirir. EPS levhaların
bünyesinde 1 m3 içerisinde yaklaşık 3–6 milyar küçücük kapalı gözenekli hücreler içinde
durgun hava hapsolur. Malzemenin % 98’i
hareketsiz ve kuru havadır. Hareketsiz ve
kuru hava, bilinen en ekonomik, çevre dostu
ve mükemmel ısı yalıtım malzemesidir. EPS
ısı yalıtım levhalarının ekonomik ve üstün ısı
yalıtım özellikleri bu şekilde sağlanır. Dünyada mevcut en iyi ısı yalıtımı sağlayan birkaç
malzemeden biri olan EPS, aynı performansı,
ülkemizde kullanılan diğer ısı yalıtım malze-

melerinden daha ekonomik olarak sağlayan
tek malzemedir.

Biyolojik olarak en hassas canlılardan biri
olan arı kolonileri bile EPS kovanlar içinde son
derece sağlıklı bir şekilde yaşamakta arılar
yüksek verimle bal üretebilmektedir.

masyonda). Cephe izolasyon panellerinde
ürün kalitesinin de büyük bir etkisi vardır.
Standartlar doğrultusunda üretilmiş bir EPS
levhanın gerilme direnci yaklaşık 15 ton/
m2 değerlerine ulaşabilmektedir. Yüksek
gerilme direnci sayesinde izolasyon panelleri rüzgara karşı dayanıklıdır.
EPS binanın ömrü boyunca deforme
olmadan kullanılabilir.

EPS %100 Geri Dönüşümlüdür
EPS atıkları fiziksel ve kimyasal olarak
geri dönüştürülebilmektedir. EPS fiziksel
kırma ile geri dönüşüme katılabildiği gibi
eritilmesi ile de çeşitli kullanım alanlarında
faaliyetini sürdürebilmektedir.

EPS küreciklerinin kalıp öncesi görüntüsü[10]

Üstün özellikleri yanında üretiminin az
enerji ile gerçekleşmesi ekonomik olmasının
diğer önemli sebebidir. Etkin mekanik dayanımın yanında şişirici gazın çok kısa sürede
hava ile yer değiştirmesi, ürünün performansının kullanım ömrü boyunca sabit kalmasını
sağlar. Kalınlığı incelmez, ısı iletkenliği artmaz, özelliklerinde hiçbir bozulma meydana
gelmez. EPS üretiminde son aşama olan şekil
verme aşamasında, taneciklerin birbirleri ile
sıkıca kaynaşması sağlanır. Bu uygulamanın
başarısı, ürünün yüzeyindeki taneciklerin bal
peteği şeklindeki görüntüsünden anlaşılır.
Yalıtım amacıyla genellikle 15–30 kg/m3
yoğunluklarda kullanılan EPS levhalar, çok
hafif, diğer malzemelerle kaplanarak bitmiş
kompozit elemanlar halinde de üretilebilen,
her aşamada çevre dostu ve geri dönüşümlü
bir üründür.
EPS Sağlık Riski Taşımaz
Pasta, dondurma ve et ürünlerinin birçoğu
EPS ambalajlar kullanılarak paketlenir. Bunun
yanında hasta, çocuk ve bebek yastıklarının içinde de EPS boncukları kullanılmaktadır. Sağlığı tehdit eden herhangi bir unsur
olsaydı, sağlık ve beslenme ile ilgili bakanlıklar tarafında bu hassas kullanım alanlarında
kesin bir şekilde yasaklanması gerekirdi.

EPS Maliyeti Düşük Bir Isı Yalıtım Sistemi
Sunmaktadır
EPS çevresel etkiler açısından kullanım örnekleri

EPS Çevreye Zararlı Gaz Salımında
Bulunmaz
EPS içerisinde hava dışında herhangi
bir şey içermez. Kloro floro karbonlar ve
hidro floro karbonlar EPS malzemesinin
üretiminde kullanılmaz. Standartlara göre
üretilen hiçbir EPS ürününde zararlı gaz
salgılanmaz, dolayısıyla iç mekânlarda bile
rahatlıkla kullanılabilir.
EPS üretimi esnasında, bir şişirme maddesi eklenmiş olan EPS tanecikleri su buharı
ile şişirilerek boyutlarını yaklaşık 50 kat artırmaları sağlanır. Bu süreç tıpkı kabartma tozu
eklenmiş bir kekin pişirilmesine benzetilebilir. Bu şişirici gaz doğada da kendiliğinden
oluşan doğalgazın içeriklerine benzer, sera
etkisi yaratmaz ve ozon tabakasına zarar
verici bir etkisi yoktur.

EPS Mükemmel Çevre Özelliklerine
Sahiptir
Prosesteki düşük hammadde girişi
sebebiyle EPS malzemelerin ileri derecede
çevreci olduğu söylenebilir. Yenilenemeyen
enerjinin prosesdeki oranı, küresel ısınmaya etki potansiyeli ve asitleşme potansiyeli incelendiğinde EPS, mineral yünler ve
ağaç elyafları ile karşılaştırıldığında daha
avantajlıdır.

EPS Güçlü Mekanik Özelliklere Sahiptir

EPS gıda sektöründeki kullanım örnekleri

Çok hafif bir malzeme olmasına rağmen,
EPS yüksek mekanik özellikleri ile dikkat
çekmektedir. Ürünün tipine göre değişiklik
gösterse de yaklaşık olarak 1,5 ile 6 ton/
m2 yüke dayanabilmektedir (%2 defor-

EPS, ortalama bir maliyetle ideal ısı
yalıtım sistemini garanti eder. Ekonomik
boyutunu konuşmak gerekirse en iyi yalıtım
kalınlığı 14 ile 32 cm arasındadır. Ekolojik
olarak daha faydalı bir sistem, daha kalın
bir sistem olacaktır.

EPS Ahşap Kadar Buhar Geçirgen Bir
Malzemedir
Buharı geçiren bir yapı malzemesinin
karakteristik olarak buhara karşı düşük
dirençte olması gerekmektedir. Ancak EPS
malzemelerin hem geçirgen hem de buhara
dayanıklı olduğunun keşfedilmesi birçok
kişiyi şaşırtmaktadır. Bu yüzden sanılanın
aksine, EPS ile yalıtılmış bir evde yaşamak
plastik bir torba içinde yaşamaktan çok farklıdır. EPS ile uygulanan ısı yalıtımı sonrası
nefes alan duvarlar içinde yaşıyor olursunuz.

EPS’nin Kullanımı Keyifli ve Kolaydır
Bina uzmanlarının tümü bu fikre katılmaktadır; EPS kullanımı kolay, keyifli ve çok
hafif bir malzemedir. Hafif olmasının yanında
kesilmesi kolay, uygulaması sorunsuzdur. Bu
sebeple çatı yalıtımlarında da sıklıkla tercih
edilir. Aynı zamanda kompozit ısı yalıtım
sistemlerinin kullanımının artmasında da bu
faydasının payı büyüktür.

EPS Fosil Kaynakları Korur
Tükettiğimiz fosil yakıt miktarını azaltabilmek adına EPS ile uygulanmış ısı yalıtımı
çok önemlidir. Polistiren de petrol kaynaklı
bir ürün olmasına rağmen (%98 hava ve %2
polistiren) çok küçük miktarları ile büyük ısı
yalıtımı sağlanır ve fosil yakıtların kullanımını
büyük oranda düşürür.
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Isı Yalıtımında Doğru Bilinen Yanlışlar
EPS Kullanılarak Uygulanmış ETICS
Sistemleri
EPS kullanılarak uygulanan cephe ısı
yalıtım sistemlerinin üretiminde çok düşük
miktarda fosil yakıt kullanılır ve bu sayede
büyük miktarların kullanılmasını önler. Dayanıklı bir sistem olan ETICS’in yangınlarda
ilerletici bir etkisi yoktur. Aynı zamanda sağlam, kullanışlı ve uzun ömürlü olan bu sistem
tamamen geri dönüşümlüdür.

Binamızda gazbeton, bimsblok, tuğla vb.
kullanıldı. Isı yalıtımı yapmaya gerek var
mıdır?
ISO ve CEN standartlarına göre ısıl
iletkenlik katsayısı  0,065 W/(m.K) değerinden düşük olan malzemeler ısı yalıtım
malzemesi olarak tanımlanır. Isıl iletkenlik
katsayısı 0,065 W/(m.K) değerinin üzerinde
olan malzemeler ise “yapı malzemesi” olarak
adlandırılmaktadır. Tuğla, gazbeton, bimsblok gibi malzemeler ısı yalıtım malzemesi
değil, ancak ısı yalıtım malzemelerine katkı
yapabilecek yapı malzemeleridir.
Tuğla(750)

l = 0,25 W/(m.K)[5],

Gazbeton(500) l = 0,15 W/(m.K) [5],
EPS

ETICS Bir Mimari Tasarım Elemanıdır
Binalar, göze hoş gelenler ve gelmeyenler olarak ikiye ayrılabilir. Görüntüsü göze
hoş gelen binaların büyük kısmında ETICS
sistemlerinin ve EPS bazlı dekoratif kaplamalı ürünlerin payı vardır. EPS levha olarak
kullanılmasının yanı sıra dekoratif unsurlar olarak bir ana cephe mimari tasarım
elemanları olarak kullanılabilmektedir. Eski
bir binayı tamamen yıkıp yenilemek yerine
ETICS sistemleri ile yeni bir çehre kazandırılabilir.

ETICS Dayanıklıdır
Kompozit ısı yalıtım sistemlerinin onlarca
yıl dayanıklı olduğu yapılan çalışmalar ile
kanıtlanmıştır. Bir araba gibi, ETICS sistemleri de sürekli olarak kontrol edilmelidir. İyileştirici önlemler alındığı takdirde sistemin
ömrü uzamaktadır.

ETICS’in Yangın Tehlikesi Yoktur
Yapılan testler sonucunda ısı yalıtım
kompozit sistemi standartlara uygun (TS
EN 13499) olarak yapılarda uygulandığında
10cm kalınlığa kadar yangını ilerletmesi,
alevi yürütmesi, katlar arası yangın taşınımı
yapması söz konusu değildir. Uygulama
kalınlığı artıkça diğer bütün yalıtım malzemelerinde olduğu gibi özel önlemler alınarak
uygulanmalıdır. Yangına dayanım Yangının
yayılmasını sağlamaz, büyük yanan parçaların düşmesi gibi bir olaya sebebiyet
vermez.
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l = 0,035 W/(m.K) [5],

62 cm
37 cm

20 cm tuğla + 6 cm EPS

Görüldüğü gibi ısı yalıtım malzemeleri ile
yapı malzemeleri arasında ısıl iletkenlik açısından büyük fark vardır. Isı yalıtım malzemeleri ısı kayıp ve kazançlarının azaltılmasında
kullanılan ve ısı geçişine yapı malzemelerine
göre az bir kalınlıkla büyük direnç gösteren
özel malzemelerdir.
Dolayısıyla bu tip yapı malzemeleri tek
başlarına ısı yalıtımı için yeterli olamazlar.

Bir yapı malzemesinin ısıl iletkenlik katsayısının düşük olması ısı yalıtımı için
yeterli midir?
Bir malzemenin ısıl iletkenlik katsayısının
düşük olması “ısı yalıtımını” tek başına ifade
etmek için yeterli bir unsur değildir. Isı yalıtım
malzemesi, ısıl iletkenlik değerinin düşük
olmasının yanında yeterli kalınlığa da sahip
olmalıdır.

Dış cephede kaplama malzemesi olarak
cam mozaik, siding, betopan, PVC, alüminyum kaplama vs. kullanıldı. Bu durumda
ısı yalıtım sağlanabilir mi?
Dış cephe kaplamaları hiçbir zaman
yeterli ısı yalıtımı sağlayamazlar. Bu tür
kaplamalar, birlikte kullanıldıkları ısı yalıtım
malzemeleri sayesinde ısı yalıtımına katkıda
bulunurlar.

Yalıtımda kullanılan malzemeler binaya nefes
aldırmaz ve çürümesine sebep olur mu?
Bu konuda dikkate alınacak değer su
buharı geçirgenliği µ değeri olup, değerlendirme buna göre yapılmalıdır. Yazın sıcak,
kışın da soğuk dış ortam havası, mantolama
ile korunmayan binanın yapı elemanlarında
genleşme, büzülmelerden ve donmalardan
dolayı gerilmeler oluşturur. Bu gerilmeler

de zamanla yapı elemanlarında kılcal çatlamaların ortaya çıkmasına sebebiyet verir.
Mantolama ile bu kılcal çatlaklara dış ortamdan sızabilecek suyun hem donarak daha
büyük çatlamalara yol açmamasının hem de
demir donatıya ulaşarak korozyona sebep
olmasının önüne geçilmesi sağlanmış olur.

Bir binada sadece kuzey cephesine yalıtım
yapmak yeterli midir?
Isı geçişi sıcaklık farkının olduğu bütün
yönlerde gerçekleşir. Kuzeyden fazla güneyden az gerçekleşir. Binanın bir tarafını yalıtmak sadece bu yönden ısı kaybını azaltır,
diğer yönlerdekine bir etkisi olmaz. Kış şartlarında, gece ve güneşsiz kapalı günlerde
diğer yönlerdeki sıcaklıklar da çok düşük
olacağından ısı kayıpları devam eder.

Isı yalıtımının içeriden veya dışarıdan
yapılması fark eder mi?
Isı yalıtımında dıştan yapılan ısı yalıtımı
(mantolama) daha uygundur. Bu şekilde
bina kabuğu bir manto gibi dış hava koşullarından kesintisiz bir şekilde yalıtılmış ve
yapı malzemeleri mevsimsel değişimlerin
bozucu etkilerinden korunmuş olur. Ayrıca
bina bir kez ısıtıldıktan sonra ısıtma sistemi
kapansa dahi yapı elemanları, ısısını iç
ortama vermeye devam eder. İç ortamlar daha geç soğur ve duvar kesiti içinde
yoğuşma olması riski ortadan kalkar. İçten
yalıtım sürekli kullanılmayan ve diğer yaşam
alanlarından bağımsız mekanlarda (konferans salonu, sinema, tiyatro gibi) geçici hızlı
ısınmanın gerektirdiği bina ve ortamlarda
tercih edilmelidir.

Binamız sıcak iklim bölgesinde yer alıyor.
Isı yalıtımı yapmak gerekir mi?

Mantolama sisteminde kullanılan dübeller
bina taşıyıcı elemanlarına zarar verir mi?

Yalıtım sadece kışın daha ekonomik ve
konforlu ısınma olarak algılanmamalıdır.
Bunun yanında sıcaktan korunma amaçlı
olarak yazın da çok etkin ve gerekli olan bir
uygulamadır. Isıtma maliyetleri kadar belki
daha fazlası soğutma için kullanılmaktadır.
Yazın serin ve kışın sıcak ortamlar için bütün
bölgelerde yalıtımın zorunlu bir uygulama
olduğu unutulmamalıdır. Ancak bölgelere
göre farklı kalınlıklarda uygulanmalıdır.

Mantolamada ısı yalıtım levhalarının
mekanik tespiti için kullanılan dübellerin
büyük bir bölümü binanın taşıyıcı elemanları üzerine değil dolgu malzemesi olarak
kullanılan yapı malzemelerine (tuğla, bims,
gazbeton gibi) uygulanmaktadır. Bunun
dışında kalan yapı elemanlarında (kiriş ve
kolon gibi) pas payı denilen ve demirlerin
korozyona uğramasını engelleyen kısım içerisinde kalır. Bunun için normal şartlardaki
uygulamalarda bina taşıyıcı elemanlarına
zarar vermez.

Sadece dış duvarlara yapılan ısı yalıtımı
yeterli olur mu?
Bir binada ısı geçişinin olduğu bütün
yüzeylerde uygulanmalıdır. Özellikle çatı,
teras, taban, çıkma kat çıkıntıları, toprak
temaslı yüzeyler, ısıtılmayan mekan yüzeylerine (ısıtılmayan bodrum kat ve otopark
tavanları gibi) ısı yalıtımı uygulanmalıdır.

Binamın içi nemli; yüzeye sıva, zift, boya
sürerek veya kaplama yaparak nemden
kurtulabilir miyim?
Binanın bazı bölümlerinde kabarma,
küf, koku ve benzeri oluşumlar varsa bunun
sebebi, ısı yalıtımı olmamasıdır. Isı yalıtımı
olmayan binalarda içerden veya dışarıdan
gerçekleşen su buharlarının soğuk yüzeylerle karşılaşması sonucu havasının içindeki su buharı yoğuşarak zerrecikler halinde
duvar üzerinde suya dönüşür ve yoğuşma
dediğimiz olay oluşur. Bu, tıpkı kışın araba
camlarında oluşan ve sıcaklık farkından
meydana gelen buğu gibidir.

Isı yalıtım malzemeleri, zaman içinde erir
ve yok olur mu?
Standartlara uygun ve piyasada yaygın
olarak kullanılan ısı yalıtım ürünleri için erime
ve zamanla yok olma söz konusu değildir.
Ancak belgesiz ve özellikleri kötü malzemelerin yalıtım uygulaması da iyi yapılmadığı
durumlarda bu malzemelerin iklim şartlarında deformasyonu ve özelliklerinin değişmesi söz konusu olabilir.
EPS levhalar 8-100 kg/m3 gibi geniş bir
yoğunluk aralığında üretimi yapılan malzemelerdir. Kullanım yerlerine göre doğru
yoğunluğun seçilmesi gerekir. Örneğin mantolama uygulamasında kullanılacak levhaların yoğunluğu en az 15 kg/m3 iken şap
altında kullanılacak bir levhanın yoğunluğu
en az 26kg/m3 olmalıdır. Doğru yoğunlukta
ve doğru yerde kullanılan EPS ısı yalıtım malzemesinin ömrü bina ömrüne eşdeğerdir.

Yalıtım pahalı bir harcama mıdır?
Yalıtım bir harcama değil, sağlığa, konfora ve çevre temizliğine katkı veren bir
yatırımdır. Isı yalıtımı maliyeti bina yapım
maliyetinin %3 ile %5’i arasındadır. Eski
binalarda ise ortalama 30-40 TL/m2 maliyeti
vardır. Ancak unutulmamalıdır ki ısınma ve
soğutma giderlerini en az yarı yarıya düşürerek çok kısa zamanda kendini amorti eden,
daha sonra da tüketiciye ömür boyu az harcama yaptırarak tasarruf ve konfor sağlayan
bir yatırım olarak algılanmalıdır.
Yalıtım ve Yapı Malzemesi nedir?
Ulusal ve Uluslararası genel düzenlemelerde ısı yalıtım malzemelerinin en temel
özelliği olan ısıl iletkenlik (Thermal Conductivity) değerinin 0.065 W/mK altında olan
malzemeler ısı yalıtım malzemesi bu değerin
üzerinde olan malzemeler ise yapı malzemeleri olarak tanımlanmaktadır.
Her gözenekli malzeme ısı yalıtım malzemesi değildir.

geçişinde az ya da çok etkilidir. Isının geçtiği duvar ya da diğer yapı bölümleri için
malzemelerin ısı geçişine oluşturdukları
direnç (R) yüksek ise ısı enerjisi az geçer
diğer türlü fazla geçer. Bu büyüklük kolaylık
açısından bir başka tanımlamayla Toplam
Isı Geçiş Katsayısı (U) olarak yayınlarda
gösterilmektedir.

Burada bir binada yüzey alanı ile iç ve
dış sıcaklıklar arasındaki farka müdahale
çok mümkün olmadığından değiştirilebilecek tek parametre ısıl direnç veya bunu
etkileyen yalıtım malzemesi ve kalınlıkları
karşımıza çıkmaktadır. Çünkü binanın projesinden alanlar belirlenmiş, iç sıcaklık ve dış
sıcaklıklar standartlar çerçevesinde konfor
şartları için tanımlanmış durumdadırlar. Isı
yalıtımında sadece ısı geçişinin gerçekleştiği yapı bileşenleri dikkate alındığında
ısıl direnç aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.
Burada yapı bileşenlerinin kalınlıkları (L), ısıl
iletkenlikleri (k) ve ısı taşınım katsayıları ise
(h) ile gösterilmiştir.

Isı Geçişini Neler Etkiler?
Malzemelerin mekanik ve ısıl özellikleri
Duvar Elemanlarının Kalınlığı
Yalıtım Malzemesi kalınlığı
Isı Geçiş Yüzey alanı
Ortam Sıcaklık ve Şartları

Isı Yalıtımı Nerelerde Yapılır?
Binaların duvar, çatı ve döşemelerinde,
Pencere ve kapılarda,
Toprak temaslı duvar ve zeminlerde,
Katlar arasındaki döşemelerde,
Tesisat boruları ve havalandırma kanallarında,
Garaj, depo gibi ısıtılmayan bölümlere
bakan duvarlarda.

Isı Yalıtımı Kalınlığı Ne Kadar Olmalıdır?
Isının geçtiği ortamdaki her bileşen ısı

Yalıtımlı durumda iç sıcaklık yüksek kalmaktadır.

Yoğunluk değerleri yaklaşık 40 kg/m3
olan EPS ve MW (Taş yünü ve Cam yünü)
için toplam ısı geçiş değerleri (U) Şekil 3.’de
gösterilmiştir. Bu grafikten görüleceği üzere
bütün kalınlıklarda EPS için (U) değerleri
düşük Mineral Yünlerin ise yüksektir. Bu
yükseklik EPS ye göre aynı kalınlıklarda
daha fazla enerji kaybı demektir. Grafikte
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aynı yoğunluktaki (40 kg/m3) mineral yünler
için en iyi değer olan U=0,036 ve EPS için
U=0,030 değerleri alınmıştır.
Bu değerler teknik verilerden sapmamak
adına aynı yoğunluklar seçilmiştir. Ancak bu
yoğunluklardaki taş yünü ve cam yünü gibi
mineral yünleri mantolamada kullanmak çok
mümkün değildir. Kullanılan veriler açısından ısıl iletkenlikler için %20 ve toplam ısı
geçiş katsayıları (U) için ise %8-10 civarında
farklar oluşmaktadır.
EPS neden Tercih Edilmeli
Hafiftir olmakla birlikte yüksek basma
dayanımına sahiptir
Diğer yalıtım malzemelerine göre düşük
ısıl iletkenlik
Zamanla değişmeyen ısıl iletkenlik
Çalışılması, kesilmesi, montajı ve uygulanması çok kolay
Kapalı hücrelere sahip ve kimyasal ve
biyolojik tepkimeye girmez
Kullanım esnasında toz, lif ortaya çıkmaz
Uygulama esnasında göz, deriye ve solunum yollarına zararlı etkisi yok
Kişisel koruyucu ekipman ve giysi kullanmadan uygulanabilir
Rutubete, küf ve çürümeye karşı
dayanıklı
Titreşim ve iklimsel malzeme çalışmalarında oldukça esnek
Çevreye zararsız ve geri dönüşümlü bir
ürün
Formaldehit, H (CFC) ve diğer ozona
zarar verici veya sera etkisi gaz içermez
Uygun maliyetleri yalıtım sürecini hızlandırmaktadır
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Aynı yoğunlukta EPS ve MW (U) değerleri değişimleri[11,6]

Yaygın kullanılan ısı yalıtım malzemelerin
ısıl iletkenlik değerleri arasında EPS, Binalarda Isı Yalıtım Kurallarını belirleyen standartlar (TS 825) çerçevesinde en az kalınlıkla
en küçük Isı Geçiş Katsayısını (U) sağlayan
malzemelerden birisidir.
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DEKORATIF KAPLAMALI
CEPHE ISI YALITIM LEVHALARINIZ
IÇIN
IŞARETLEMESI

GÜNCEL

Sektör İşbirliği Yapacak,
Türkiye Kazanacak

T

ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD)’nin
düzenlediği 6. Uluslararası İnşaatta Kalite Zirvesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin katılımıyla
gerçekleştirildi. Sektörün üç sacayağını
oluşturan mimarlar, mühendisler, müşavirler
ile müteahhitler ve inşaat malzemesi üreticilerinin Türkiye inşaat sektörünün 2015 yılı
rotasını çizdiği Zirve’nin bu yılki ana teması
“İşbirliği ve Güç Birliği” oldu.
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar
Yetişener’in açılış konuşmasını yaptığı
Zirve’de, Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cahit Karakullukçu, Türk
Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği
Başkanı Demir İnözü, Türk Serbest Mimarlar Başkanı Yeşim Hatırlı ile TOBB Başkan
Yardımcısı İbrahim Çağlar ve TOKİ Başkan
Yardımcısı Dr. Ahmet Şahin, konuşmaları
ile yer aldılar. Zirve’ye iş dünyasının önde
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gelen 500’ün üzerinde temsilcisi katıldı.
Türkiye İMSAD Başkanı Dündar Yetişener, bu yıl dünya ekonomisi ve ticaretinde beklentilerin altında kalan büyüme
ve yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmelerin, dünya ekonomisini
olduğu gibi başta inşaat, müteahhitlik ve
inşaat malzemesi ihracat pazarları olmak
üzere Türkiye ekonomisini de önemli
ölçüde olumsuz etkilediğini söyledi. Bu
olumsuz sürecin üstesinden gelebilmek
için Türk inşaat sektörünün yeni bir yol
haritasına ihtiyacı olduğunu vurgulayan
Dündar Yetişener, “Bugün burada, kamu
ve özel sektörden yetkili ve uzmanlarla
birlikte yapılacak oturumlarla işbirliği-güçbirliği alanlarını, düzenlemelerini ortaya
koyacak, yöntemlerini birlikte tartışacağız. En geniş tabanla inşaat sektörünü
temsil eden zirve örgütleri olarak, işbirliği-güçbirliği için ilk adımı hep birlikte

atacağız. Çünkü sürdürülebilir büyümeyi
ancak işbirliği-güçbirliği ile sağlayabiliriz.
Ayrıca, unutmayalım ki, zorlu dönemleri
de ancak birlikte aşabiliriz” dedi.
Bakanlıktan İşbirliğine Tam Destek
Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce
de yaptığı konuşmada, mimar-mühendismüşavir, müteahhitler ve inşaat malzemesi
üreticileri ile birlikte bakanlık desteği ve
işbirliğinde bir çalıştay yapılabileceğini, bu
konuda her türlü desteği verebileceklerini
belirtti. Güllüce, “2020’lerde, 2025’lerde işçi
bulmakta zorlanacağız, yurtdışından işçi
almaya çalışacağız. Bunu ben değil bilim
adamları, ilgili insanlar söylüyor” dedi. Haksız rekabetin önüne geçmek için çalışmalar
yaptıklarını söyleyen Bakan Güllüce, hiç
kimsenin bu ülkenin insanına değerinden
daha kalitesiz mal satmaya hakkı olmadığını vurguladı.
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ECE SAYKAL
ÇEVKAK Kalite Yöneticisi

Yapılarda Statik Çalışmaya
Katılmayan EPS Asmolende
G İşaretlemesi

H

akkında ulusal standart bulunmayan veya bunlardan sapma
gösteren malzemelere ve yapı
elemanlarına dair tasarım ve
yapım sistemlerine ilişkin olarak, ulusal yapı
mevzuatı dikkate alınarak kullanıma uygunluk
belgesi verilmektedir. Bahsi geçen ulusal teknik onaya bağlı olan G işareti, ülkemizde CE
işaretine tabi olmayan yapı malzemelerinin
piyasaya arzında zorunlu olan bir işarettir ve
malzemeye iliştirilen bir etikete, malzemenin
ambalajına veya malzemeye ait ticari belgelere iliştirilerek kullanılır.
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve Yapı
Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik (G Yönetmeliği) hususlarına
göre, yapıda kullanılan malzemeler aşağıdaki
özellikleri sağlamalı ve koşulları bakımından
CE veya G işareti taşımak zorunda olup bu
koşullarda ilgili standartlarında açıklanması
istenen beyan değerlerini vermek zorundadır.
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Mekanik Dayanım ve Stabilite
Yangın Durumunda Emniyet
Hijyen, Sağlık ve Çevre
Kullanım Emniyeti
Gürültüye Karşı Koruma
Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası
Binalarda statik çalışmaya katılmayan EPS
asmolen bloklar için de Çevre ve Şehircilik
bakanlığı gerekli denetimleri gerçekleştirmiş
ve hala gerçekleştirmektedir. Bakanlığın Türk
Standartları Enstitüsü’nden aldığı bilgi doğrultusunda bu bloklar; TS EN 14933 İnşaat
mühendisliği uygulamaları için ısıl yalıtım ve
hafif ağırlıklı dolgu mamulleri - Fabrikasyonla
imal edilmiş genleştirilmiş polistiren (EPS) –
Özellikler, TS EN 13163 Isı yalıtım mamulleri
- Binalar için - Genleştirilmiş polistirenden
(EPS) fabrikasyon mamuller – Özellikler veya
TS EN 15037-4 Öndökümlü beton mamuller
- Dişli döşeme sistemleri - Bölüm 4: Genleştirilmiş polistiren (EPS) bloklar standartları
•
•
•
•
•
•

ile değerlendirilememektedir. Bu ürünü kapsayan herhangi bir harmonize standardın
bulunmamasından dolayı da 2014 yılında
TSE çalışmalara başlamış ve 11.07.2014
tarihinde TSE-UTO-RD 011 numaralı Ulusal
Teknik Onay dokümanını hazırlamıştır.
G Belgelendirmesi ile ilgili olarak TSE
ve İTBAK (İnşaat Teknik Değerlendirme ve
Bilimsel Araştırma Kurumu) Avrupa Teknik
Değerlendirme Kuruluşu (EOTA) tarafından
yetkilendirilmiş olup , EPS Asmolen ile ilgili G
belgelendirmesi yapılmak üzere bu 2 kurum
tarafından başvurular alınmaya başlanmıştır.
Üreticilerin sorumlu olduğu, Ulusal Teknik Onay dokümanında belirtilen testlerden
kısaca bahsetmemiz gerekirse;
1. Mekanik Dayanım ve Stabilite
Geometri: Blok boyutları üretici tarafından
beyan edilmeli ve teknik onay dokümanında ve kullanım ve montaj doküman-

darbe ile oluşan sesin yalıtımı)” kapsamında değerlendirilmelidir.
6. Enerjiden Tasarruf ve Isı Muhafazası
Beyan edildiği takdirde, “TS EN 12667
Yapı malzemeleri ve mamullerinin ısıl performansı-Mahfazalı sıcak plaka ve ısı akış
sayacı metotlarıyla ısıl direncin tayini-Yüksek ve orta ısıl dirençli mamuller” kapsamında değerlendirilmelidir.

larında belirtilmelidir. Uzunluk, genişlik,
gönyeden sapma, yüzey düzgünlüğü
TS EN 13163’e uygun olmalı ve TS EN
13163’e göre sınıflandırılmalıdır.
Basınç Dayanımı: TS EN 13163 Madde
4.3.4’e teste tabi tutulduğunda asgari
CS(10)30 sınıfını sağlamalıdır.
2. Yangın Durumunda Emniyet
Yangına Tepki: Malzeme, TS EN ISO
11925-2 standardına göre test edilerek,
TS EN 13501-1’e göre sınıflandırılmalıdır.
Malzemenin asgari E sınıfı olması gerekmektedir. Üretici asmolen blokların kullanıldığı döşeme sistemini piyasaya arzında
tanımlamalı ve bu sistemin de yangın sınıfı
asgari A2, B veya C sınıfını sağlamalıdır.
Yangına Direnç: Üreticini, ürünün kullanılabilmesine ilişkin beyan ettiği döşeme
sisteminde; döşemenin alt yüzeyinde
yangından koruyucu bir tabaka olduğu
takdirde, binalarda asmolen blokları kullanabilir. Sistemin yangın dayanımı TS EN
15037-1 Ek K’da belirtilen şartlar çerçevesinde belirlenmeli ve TS EN 13501-2
standardına göre sınıflandırılmalıdır. Tıpkı
yangına tepki testinde olduğu gibi, piyasaya arz esnasında sistem tanımlanmalıdır.
3. Hijyen, Sağlık ve Çevre
Bu madde altında herhangi bir şart aranmamaktadır.
4. Kullanım Emniyeti
Bükme dayanımı EN 12089’e göre tayin

edilir. Mamullerin bükme dayanımı seviyesi en az 50 kPa olmalıdır.
5. Gürültüye Karşı Koruma
Beyan edildiği takdirde, “TS EN 15037-1
Ek L (hava ile yayılan sesin yalıtımı ve

EPS asmolen üretici firmalarının izlemesi gereken yol, TSE Ankara Belgelendirme Müdürlüğüne veya İTBAK’a yapılacak olan başvuru, teknik onay dokümanında istenilen testlerin yapılması (yeterli
teçhizat bulunmaması durumunda yaptırılması), beyan değerlerinin oluşturulması,
ürüne ait performans beyanın, G etiketinin
ve teknik dosyanın hazırlanması şeklinde
sıralanabilir. TSE veya İTBAK , yıllık rutin
periyotlarda üreticileri denetleyecek ve
uygunluklarını kontrol edecektir. Bu süre
içerisinde üreticiler, ürettikleri EPS asmolen
blokların, verdikleri Performans Beyanı
dokümanındaki ve etiketteki değerleri sağladığından emin olmalıdırlar ve kayıtlarını
tutmalıdırlar.
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MEHMET PARLAK
INEOS STYRENICS
KIMYASAL ÜRÜNLER LTD. ŞTI.

INEOS STYRENICS’in
Yeni Silver Polimerleri

I

NEOS STYRENICS Karbonlu malzeme
üretiminde devrim yaratacak önemli
bir gelismeye imza attı. Şirket SILVER
Polymerleri’nin üretiminde yapmış
olduğu formülasyon değişikliği sonucunda
piyasada karbonlu EPS olarak bilinen gri
EPS’nin özellikle ısıl iletkenlik -Lambda- konusundaki performansını bir kadame daha yükseltti. 2014 yılının sonlarına doğru yani yılın
son çeyreğinde Fransa’daki Ribecourt fabrikamızda üretmekte olduğumuz INEOS SILVER
Polymerleri diye isimlendirdiğimiz ve ülkemizde
Karbonlu EPS olarak bilinen SILVER grade’lerimizde yapılan AR-GE çalışmaları neticesinde
yeni Jenerasyon Silver grade’lerimiz olarak
piyasaya arz edilmeye başlandı.
Isı yalıtım malzemeleri arasında yoğunluk ısıl iletkenlik ikilisi içerisindeki en uygun
malzemelerden birisi de karbonlu EPS ‘dir.
Isı yalıtımı üst seviyede düşük ısıl iletkenlik
gerçekleşir. Genelde yüksek gözenekli malzemelerin yoğunluğu arttıkça ısıl iletkenliği azalır.
Ancak, zamanla şişirici gaz etkisiyle düşük ısıl
iletkenliğe sahip bir çok gözenekli malzemenin
zamanla bu özellikleri kaybolarak ısıl iletkenlikleri yükselir. Ancak, EPS’nin ısıl iletkenliği
şişirici gaza ve zamana bağlı olarak neredeyse
hiç değişmez.
Ekli grafikte eski ve yeni jenerasyon Silver (S400R) ile üretilmiş yalıtım levhasının
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Lambda değerleri değişik yoğunluklar için
gösterilmistir. Buradaki iyileşme sadece
Lambda ile sınırlı değildir. Yeni jenerasyon
ürünümüz aynı zamanda daha iyi kaynaşma
özelliğinden dolayı hem mekanik mukavemet
değerlerinde olumlu sonuclar göstermiş hem
de Levha kesim yüzeyleri daha pürüzsüz ve
düzgün bir şekilde kendini göstermistir. Yeni
nesil Silver’larda asıl iyileşme daha önceden
gerek yoğunluk düşmede, gerekse şekilsiz
boncuk görünümüne haiz olan eski adıyla

S400LR yeni adıyla S200R’de görülmüştür.
En iri taneli bu ürünümüzdeki gelişmeler
eskisine oranla mukayese edilemeyecek kadar
olumlu yönde olmuş ve çok kısa bir sürede
müşterilerimizin kullanımına sunulacaktır.
Bu vesile ile ürünlerimize gösterilen
teveccüh’ten dolayı tüm müşterilerimize şükranlarımızı sunarken INEOS SILVER Polymerlerindeki Ar-Ge çalışmalarımız müşterilerimizin
talepleri doğrultusunda ve onların beklentilerine paralel olarak artarak devam edecektir.

EPS Silver ile

Sınıf Atlama

Zamanı

EPS Silver, standart beyaz EPS’ye göre ısı
yalıtım özelliği önemli oranda geliştirilmiş yalıtım
malzemesidir.
Taneciklerine özel kızılötesi emicilerin veya
yansıtıcılarının eklenmesinin bir sonucu olarak
radyasyon yöntemi ile ısı iletkenlik özelliği önemli
ölçüde elimine edilmiştir.

INEOS STYRENICS KİMYASAL ÜRÜNLER LTD. ŞTİ.
İnönü Cad. No: 83 Seylan İş Merkezi 34736, Kozyatağı / İstanbul
Tel: 0216. 369 23 73 • Faks: 0216. 369 23 44
mehmet.parlak@ineosstyrenics.com • www.ineosstyrenics.com

FİRMA TANITIMI

Dekoratif Yapı Malzemeleri
Sektör Lideri “Dünya Dekor”

Distribütör Toplantısının 4.sünü Gürcistan’da Düzenledi
Dünya Polistren Grup’un ülke genelinde distribütörleri vasıtası ile geniş bir dağıtım ağına sahip olan
markası Dünya Dekor, Batum/Gürcistan - Sheraton Otel’de 4. distribütör toplantısını geniş katılımla ve
sıcak bir ortamda gerçekleştirdi.

M

arkanın bağlı bulunduğu,
yapı malzemeleri sektöründen arıcılığa, tarımdan
mermere kadar birçok
alanda hizmet veren Dünya Polistren
Grup’un Kurucu Genel Müdürü Bülent
Kunt, 2014 yılını distribütörlerle birlikte
değerlendirirken, 2015 yılı ile ilgili yeni
yatırım planlarını ve yeni ürünlerinin
sunumunu paylaştı.
Yöneticilerin de katıldığı toplantıda
kurucu genel müdür Bülent Kunt, kuruluşun pazardaki gücü, yeni ürünleri,
bakış açısı, 2014 yılı Türkiye ve Dünya
ekonomisinin seyri, hedefleri, 2015 yılı
vizyon ve beklentileri ile ilgili bilgiler
verdi. Eps ve Xps’den mamul kartonpiyer, söve ve aksesuarları pazarında
sektör lideri olduklarını belirten Bülent
Kunt, 2001 yılından beri sektörde
belirleyici oyuncu olarak faaliyetlerine
devam ettiklerini, Dünya Dekor markası haricinde, Kappla Isı Yalıtım Sistemleri, Kappack Eps Ambalaj, Dünyafix Tamamlayıcı Ürünler, RexoColor
Boya Ürünleri, Strokovan Arı Kovanı,
Kunt Mermer markaları ile yalıtım,
ambalaj, tarım, arıcılık ve mermercilik
sektörlerinde de söz sahibi olarak faaliyetlerine devam ettiklerini ifade etti.
Dağıtım ve organizasyonu sağlayan
firmalardan yaklaşık 50 kişinin katıldığı
toplantıda, Dünya Dekor 2015 yılı satış
koşullarını ve kampanyasını açıkladı.
Bayilerle de görüş alışverişi yapılan
sunumda, 2015 yılı pazarlama ve satış
vizyonu birlikte oluşturuldu. Toplantının sonunda 2014 yılında başarılı
olan firmalara plaketleri ve sertifikaları verildi.
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Dış Cephe Harici Kompozit Isı Yalıtım
Sistemlerinin (ETICS) ve Yangına
Tepki Davranışının Belirlenmesinde
Uygulanması Gereken Metotlar
ERDEM ATEŞ
EPSDER TEKNİK KOMİTE BAŞKANI

D

ış cephe harici kompozit ısı
yalıtım sistemleri (ETICS), fabrikada üretilen malzemelerin,
yerinde uygulanması ile elde
edilen, tercihen sistem imalâtçısı tarafından sisteme, sistem bileşenlerine, uygulama yüzeyine ve sahadaki şartlara uygun
olarak seçilmiş ve en az aşağıda belirtilen
bileşenlerden oluşan sistemdir:
• Isı yalıtım sistem yapıştırıcısı ve sisteme özgü mekanik tespit elemanları,
• Isı yalıtım malzemesi,
• Bir veya daha fazla katmandan oluşan,
ısı yalıtım sistem sıvası,
• Isı yalıtımı sistemi donatı filesi,
• Dekoratif bir katman içerebilen son kat
kaplama malzemesi.
Bu sistemler, yeni dış cephelerde kullanılabildikleri gibi mevcut binaların mevcut
dış cephelerine de uygulanabilirler.
Dış cephe kompozit ısı yalıtım sistemleri, ısı yalıtım levhasının duvara, ısı yalıtım sistem yapıştırıcısı marifeti ile duvara
yapıştırılması ve imalâtçı tarafından önerilen dübel gibi mekanik tespit elemanları
ile duvara sabitlenmesi ile tatbik edilir.
Isı yalıtım levhası, bir tanesi ısı yalıtım
sistemi donatı filesi içeren, bir veya daha
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fazla katmandan oluşan sistem sıvası ile
kaplanır. Sistem sıvası, doğrudan ısı yalıtım levhası üzerine, arada herhangi bir
hava boşluğu bırakılmadan ve ayrıcı bir
katman bulunmadan uygulanır. Sistemin,
parapet, köşe, açıklık ve bunun gibi diğer
yapı malzemeleri ve elemanlarına bağlanması için imalâtçı tarafından önerilen köşe
profili, su basman profili gibi bağlantı elemanları kullanılır.
Dış cephe harici kompozit ısı yalıtım
sistemlerinde (ETICS), sisteme ait Avrupa
Teknik Onayı kapsamındaki “ETAG 004
Sıvalı Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri”
dokümanı ile “CE” işareti uygulaması
gerçekleştirmek mümkündür. ETAG 004
kapsamında “CE” işaretlemesi olmayan
sistemler için, “EN 13499 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda kullanılan – genleştirilmiş polistiren esaslı harici kompozit
ısı yalıtım sistemleri (ETICS) – Özellikler”
veya “TS EN 13500 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda kullanılan – mineral yün
esaslı harici kompozit ısı yalıtım sistemleri
(ETICS) – Özellikler” standartlarına göre
Uygunluk Belgesi almak ve bu standartlar
kapsamında yapılan deneylerin sonuçlarından oluşan bir performans beyanı
kapsamında Ulusal Teknik Onay Belgesi

ve “G” işareti uygulaması yapmak da bir
diğer yöntemdir. Dış cephe harici kompozit ısı yalıtım sistemlerinin “CE veya “G”
işaretine sahip olması gereklidir.
Şu an geçerli olan tüm Teknik Onay tiplerinde (hem ETAG 004 hem de EN13499/
EN13500) sistemlerin “Yangına Karşı
Tepki Sınıfı” da akredite bir laboratuar
tarafından test edilmesi ve sistem üreticisi tarafından beyan edilmesi zorunlu
bir özelliktir. Bu özelliğin sınıflandırılması
ve belgelendirilmesi hem ETAG 004 hem
de EN 13499 ve EN 13500’de standartlarında “EN 13501-1 Yapı mamulleri ve
yapı elemanları, yangın sınıflandırması
bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış
deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma” standardına göre
yapılmaktadır. Bu sınıflandırma için öncelikle, sistemi oluşturan tüm komponent/
bileşenlerin organik madde miktarları ve/
veya PCS (yanma ısısı) değerleri sırasıyla
“EN 13820 Isı yalıtım malzemeleri – Binalar için – Organik içeriğin belirlenmesi” ve
“EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin yangına
tepki deneyleri – Yanma ısısının tayini”
testleri ile belirlenmelidir. Daha sonra
bitmiş, nihai sistem EN 13501-1’ göre B,
C ve D sınıflandırması için sırası ile
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ve A1-A2 sınıflandırması için sırası ile
3. “EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin yangına tepki deneyleri – Yanma ısısının
tayini” metodu,
4. “EN 13823 Yapı ürünleri için yangına
tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru
ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler
haricindeki yapı ürünleri” standardı
testlerine tabi tutulur.

EN ISO 11925-2 Yangın Tepki Deneyi Test Cihazı ve Test Örneği

1. “EN ISO 11925-2 Yangın tepki deneyleri - Aleve doğrudan maruz kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2: Tek
alev kaynağıyla deney” metodu,
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2. “EN 13823 Yapı ürünleri için yangına
tepki deneyleri-Tek bir yakma unsuru
ile ısıl etkiye maruz kalan-Döşemeler
haricindeki yapı ürünleri” standardı

Hem teker teker sistemin bileşenleri
üzerinde yapılan deneylerin hem de bir
bütün olarak sistemin üzerinde yapılan
deneylerin sonuçları beraber değerlendirilerek sistemin EN 13501-1 sınıflandırılması yapılır. Bu sınıflandırmanın zayıf
tarafı, sistemin bütünü yerine sistem
bileşenleri üzerinden bir sınıflandırma

EN 13823 SBI TESTİ

yapması ve sistemin bütünü üzerinde
yapılan testlerin küçük ölçekte yapılıyor
olmasıdır.
EN 13501-1 sınıflandırmasındaki
eksikliklerden dolayı çoğu Avrupa
ülkesinde büyük ölçekli sistem testleri
geliştirilmiş olup 13501-1 sınıflandırmasına ilave olarak bu büyük ölçek testlerle
sistemin performansı belirlenmektedir.
Büyük ölçekli testlerde, sistem bir bütün
olarak tüm bileşenleri (ısı yalıtım levhası, aksesuarlar, sıva, yapıştırıcı, son
kat kaplama, yangın bariyerleri, uygulama detayları vs.) ile yapıda kullanılacak son hali ile gerçek ölçeklerde test
edildiği için, bu testlerde ortaya konan
performans sistemin gerçek hayattaki
performansını tamamen yansıtmaktadır.
Almanya, İngiltere, Fransa, Hollanda,
Polonya, Çek Cumhuriyeti, İsveç gibi
birçok Avrupa ülkesinde, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Rusya gibi
diğer farklı coğrafyada birçok farklı
büyük ölçek test yöntemi mevcuttur. Bu
çeşitlilik sebebiyle Avrupa geneli için
geçerli bir büyük ölçek test yöntemi ve
standardı geliştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bunun için de Avrupa Teknik
Onay Kuruluşu EOTA, EOTA PT4 isimli
çalışma grubunu görevlendirmiştir. Test
yönetimini tanımlayan standardın 2013
yılında taslağı EOTA PT4 tarafından
görüşe de sunulmuştur. EOTA PT4’ün
hazırlanmış olduğu büyük ölçek test
yöntemi, Alman DIN 4120-20 ve İngiliz
BS 8414-1 standartlarında tanımlanan
büyük ölçek test yöntemleri baz alınarak oluşturulmuş olup bu taslağın kısa
süre zarfında tüm hazırlıklarının tamamlanması ve yürürlüğe girmesi beklen-

mektedir. Standardın hazırlanmasında
temel alınan deney yöntemleri, yapılan
tam ölçekli testler sonucunda, yani tam
boyutlu bina ve bina bölümlerinde gerçek hayatta karşılaşılan yangın yükleri
ile çıkarılmış yangınlar sonucu ortaya
konmuş verilerdir. Bu sebepten EOTA
PT4 tarafından hazırlanmış taslak standart, dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin gerçek yangınlar karşısında ortaya
koyacakları performansı birebir olarak
yansıtmaktadır.
Bu standart ile tüm Avrupa ortak bir
büyük ölçek test yöntemine kavuşmuş
olacaktır. Avrupa’da ortak olarak kullanılacak bu yeni test yönteminin ülkemizde de gündeme alınması ve bunun
için gerekli altyapının bir an önce hazırlanmasına gereklidir. Ayrıca, konu ile
ilgili hazırlanacak ve/veya revize edilecek tüm yasa, yönetmelik, kararname,
genelge ve bu gibi yasal düzenlemelerin
şimdiden bu yönde hazırlanması ve/
veya revize edilmesi gereklidir.
Kaynaklar:
1. Construction Products Regulation
No 305/2011, Nisan 2011
2. Construction Products Directive
89/106/EEC, Şubat 1989
3. ETAG 004 Guideline for European
Technical Approval of External
Thermal Insulation Composite
Systems with Rendering, Haziran
2008
4. TS EN 13499 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda kullanılan – genleştirilmiş polistiren esaslı harici
kompozit ısı yalıtım sistemleri
(ETICS) – Özellikler, Kasım 2006

5. TS EN 13500 Isı yalıtım malzemeleri – Binalarda kullanılan – mineral yün esaslı harici kompozit ısı
yalıtım sistemleri (ETICS) – Özellikler, Eylül 2005
6. TS EN 13501-1 Yapı mamulleri ve
yapı elemanları, yangın sınıflandırması bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde
edilen veriler kullanılarak sınıflandırma, Nisan 2013
7. TS EN 13820 Isı yalıtım malzemeleri – Binalar için – Organik içeriğin belirlenmesi, Ocak 2014
8. TS EN ISO 1716 Yapı ürünlerinin
yangına tepki deneyleri – Yanma
ısısının tayini, Ocak 2011
9. TS EN ISO 11925-2 Yangın tepki
deneyleri - Aleve doğrudan maruz
kaldığında tutuşabilirlik - Bölüm 2:
Tek alev kaynağıyla deney, Nisan
2011
10.TS EN 13823 Yapı ürünleri için
yangına tepki deneyleri-Tek bir
yakma unsuru ile ısıl etkiye maruz
kalan-Döşemeler haricindeki yapı
ürünleri, Ocak 2011
11.Entwurf zur DIN 4102-20 Brandverhalten von Baustoffen und
Bauteilen – Besonderer Nachweis für das Brandverhalten
von Außenwandbekleidungen,
als
Bestandteil
der
Zulassungsgrundsätze
des
Deutschen Instituts für Bautechnik, Ağustos 2011
12.BS 8414-1 Fire performance of
external cladding systems. Test
methods for non-loadbearing
external cladding systems applied to the face of a building, Aralık
2002
13.N0703 Technical Report Large
Scale Fire Performance Testing of
External Wall Cladding Systems,
EOTA PT4 Task Group, Ocak 2013
14.İzoder Bina ve Tesisatlarda Isı
Yalıtımı Teknik Şartnamesi, 2014
15.Brandschutz bei Waermedaemm-Verbundsystemen mit EPSDaemmung, Ağustos 2014, Dipl.Phys. Ingolf Kotthoff,
16.Fire Propagation via Outer Building Wall, Ağustos 2014, Dipl.Phys. Ingolf Kotthoff
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TEKNİK

“Yalıtım” Sıva ve Boyaları’nın
Isı Yalıtım Performansı

Y

alıtım hesabının performansı ya da
uygunluğu hesaplanacağı zaman,
yapılması gereken, U değerinin
(Toplam ısı geçiş katsayısı; W/
m2K) hesaplanmasıdır. Bir duvar elemanında
U hesabı yapılacağı zaman aşağıda formülden faydalanılmaktadır ve burada hedeflenen mümkün olan en düşük U değerine
ulaşmak ve önceden belirlenen bölgesel U
değerini yakalayabilmektir;

rak adlandırılmaktadır. Bu iki değerden
ısıl iletkenlik küçüldükçe, kalınlık ise arttıkça ısı geçişi azalır. Gelişen, teknoloji
ve kimyasallar ile l değeri küçük malzemeler bulunmuştur, fakat bu tek başına
yeterli değildir. Kalınlıkda l değeri kadar
önemlidir. Zaten bu sebeple Avrupa’daki
ısı yalıtım kalınlıkları ortalama olarak bizim
4-5 katımızdır.
Isı yalıtım sıvaları ve boyaların ısıl iletkenlik değerleri yalıtım malzemelerinin
örneğin EPS’in (0,032-0,040 W/m.K) çok
üstünde ve yaklaşık 0,050-1,20 w/m.K

aralığındadır bu aralığın bu kadar geniş
olmasının başlıca sebebi sıvanın içindeki
yalıtım özelliğini sağlayan malzemenin
katkı oranıdır.
Ülkemiz iklim kuşağı ve buna bağlı
olarak belirlenen U değerlerine bakılarak
en iyi şartlarda bile ısı yalıtım sıvalarının
kalınlığının EPS ile yapılan ısı yalıtım sistemlerindeki seçilen levha kalınlığın 2 katı
ile 4 katına yakın mertebesinde olması
gerekir. Isı yalıtım boyasında uygulamanın
mikron seviyesinde olması sebebi ile bu
oran çok daha fazladır.

Formülde gözüken, α değerleri, iç ve
dış yüzey ısı taşınım katsayıları olup, sabit
değerler olarak tablolardan alınarak kullanılmaktadır. Amaç, U değerinin olabildiğince azaltılması olduğundan ve α değerlerini değiştirmek söz konusu olmadığı için,
R değerlerinin büyütülmesi U değerinin
istenilen seviyeye inmesini sağlayacaktırki, R değeri ise aşağıdaki formüle göre
hesaplanır,

Burada R değerini büyütmek için de
iki olasılık mevcuttur. Bu seçenekler; Kullanılan malzemenin kalınlığının artırılması
veya kullanılacak malzemenin ısıl iletkenlik
(l) değerinin daha küçük seçilmesi olarak belirlenmektedir. Isıl iletkenlik katsayısı, malzemenin ısı yalıtım değerini
belirler, birbirine paralel iki yüzey arasındaki sıcaklık farkı 1 ˚C olduğunda birim
zamanda birim alan ve birim kalınlıktan
geçen ısı miktarı olup birimi W/m.K’dır.
ISO ve CEN standartlarına göre de ısıl
iletkenlik katsayısı 0,065 W/m.K değerinden düşük olan malzemeler ısı yalıtım
malzemesi olarak tanımlanır. Bu değerin
üstünde ısıl iletkenlik katsayısına sahip
olan malzemeler ise yapı malzemesi ola44 EPS haber • OCAK 2015

EPS, ısı “yalıtım” boya ve sıvalarının uygulama kalınlıkları
Yalıtım sıvası ile yalıtım performansı elde etmek konusu teorik olarak mümkün
olsa da sadece sıva ile yalıtım performansına erişilebileceği düşünülen uygulamalarda gereken sıva kalınlıklarının uygulanması sağlıklı ve mümkün görülmemektedir.
Çünkü bu yüksek kalınlıkların cepheye tutturulması çok zordur ve klasik sıva gibi
uygulanarak yapılamaz.
Aynı şekilde boyaların da renk etkisi ile ısıyı çekme veya yansıtma özelliği vardır.
Fakat bu yeterli bir ısı yalıtım performansı için tek başına yeterli değildir. Durum böyleyken piyasada ısı yalıtım boyası adı altında pazarlanmaya çalışılan malzemelerin
ne kadar iyi bir ısıl iletkenlik katsayısına sahip olursa olsunlar sıfıra yakın bir kalınlığa
oranlanması sonucu çıkacak ısıl direnç değerlerinin de ne kadar anlamsız olacağı
ve bunun da U değerine etkisi aşikardır.
Üstelik bu malzemeler EPS, XPS veya mineral yünler gibi bitmiş bir ürün değildirler,
yarı mamul halindedirler ve şantiyede içine su katılıp karıştırılarak kullanıma hazırlanırlar. Bu da bitmiş mamulün performansını etkileyebilecek bir olgudur.

çıktı

Prof. Dr. İbrahim Uzun’un

“Yönetmelikler ışığında
ısı Yalıtımı ve Uygulamaları”
adlı kitap EPSDER yayını olarak basıldı…

ÇEVKAK Ar-Ge Danışmanı ve Kontrol Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Uzun’un

“Yönetmelikler ışığında ısı Yalıtımı ve Uygulamaları’’ adlı kitabının 1. basımı ısı
yalıtım sektörünün ve özellikle EPSDER üyelerinin hizmetine sunuldu.
Kitap genel olarak basit ve sade bir dilde hazırlanmış olup ısı yalıtımı konusunda
temel bilgi edinmek isteyenlerin, yalıtım uygulayıcılarının, ısı yalıtımı hesapları
konusunda bilgilerini tazelemek isteyenlerin, ısı yalıtımı sektöründeki firmaların,
pazarlama hizmetlerinde bulunan elemanların ve ısı yalıtımı hesaplama işlerindeki
teknik elemanların sıkça başvuracakları bir kaynak şeklinde düzenlenmiştir.
Kitap EPS üreticilerimizin üretim, pazarlama ve müşteri departmanlarında, bayi
bilgilendirmelerinde, eğitim hizmetlerinde ve bayi ağlarında kullanabilecekleri pratik
bilgiler tarzında tasarlanmıştır. Bunların dışında Binalarda Isı Yalıtım Kuralları (TS 825)
ile ilgili oldukça basitleştirilmiş bir uygulama örneği kitap içerisinde sunulmaktadır.
Kitapla birlikte verilecek CD ile seçilecek duvar bileşenlerine ve bölgeye göre basit
olarak ısı yalıtım kalınlığı hesabı yapılabilecektir.

Kitap ve CD 20 tl

Kitabın ana başlıKları
• ISI YALITIMI
Isı Yalıtım Malzemeleri
Isı Kaybı Hesabı
En az Yalıtım Malzemesi Kalınlığı
• ISI YALITIMI MALZEME STANDARTLARI
TSE Belgelendirme ve (CE) İşaretlemesi Fabrika
Üretim Kontrolü (FÜK)
CE İşaretlemesindeki Adımlar
• UYGULAMALAR
Dıştan Isı Yalıtımı - Mantolama
İçten ve Duvar Ortasında Isı Yalıtımı
Zemin Döşemelerinde Isı Yalıtımı

Toprak Temaslı Yüzeylerde Isı Yalıtımı
Ara Kat Döşemelerinde Isı Yalıtımı
Çatılarda Isı Yalıtım
Isı Köprülerinde ve Çıkmalarda Isı Yalıtımı
Pencerelerde Yalıtım
Tesisatlarda Yalıtım
• UYGULAMA HATALARI
• SIK SORULAN SORULAR
• EKLER
TS 825 Uygulama Örneği
Isı Yalıtım Yönetmeliği

0212. 486 29 53
www.epsder.org.tr

ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ADANA

DÜNYA POLİSTREN GRUP
Hacı Sabancı O.S.B. Süleyman Demirel Bulv.
No:26 Sarıçam / Adana
Tel : 0322 394 49 10
taner.tumen@dunyaeps.com
www.dunyaeps.com

AFYON

GENELİOĞLU İNŞAAT TİCARET LTD.ŞTİ.
Org. San. Böl. 4. Cad. 1. Sokak / Afyon
Tel : 0272 221 10 80
Faks : 0272 221 10 91
genpor03@hotmail.com

ANKARA

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

ANTALYA

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

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

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

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

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

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

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
hanifi@dilekpor.com.tr
www.dilekpor.com.tr
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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
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
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.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
IGLOTEK ISI YALITIM SİS.SAN.TİC.A.Ş
Beylikdüzü Osb Bakır Ve Pirinç San Sit Mustafa Kurdoğlu
Cad No:14 Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 875 88 55
Faks : 0212 428 62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr
ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mh.Aydınlık Cd.No:68 Tuzla / İstanbul
Tel : 0216 393 15 57
Tel : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com
ÖZKAR STRAFOR SAN.LTD.ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr
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 / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34
Faks : 0212 597 87 35
bilgi@yonyapi.com.tr
www.isolion.com.tr

D. ŞTİ.

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
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

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

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

SİNOP

KOCAELİ

SİVAS

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
Faks : 0262 7591254
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr
ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Barış Mah. 1805/4 Sok No:14 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 641 79 71
Tel : 0262 641 79 70
atermit@atermit.com
www.atermit.com
BETEK BOYA A.Ş.
Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı 3200.Sk.
No: 3206 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 678 30 80
Tel : 0262 678 30 88
tuketici_danisma@betek.com.tr
www.betek.com.tr
ÇUKUROVA YALIT.ÇAT.KAP.VE PLAST.ÜRÜN.SAN.
TİC.AŞ.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No: 4
Çayırova / Kocaeli
Tel : 0 262 658 08 80
Faks : 0 262 658 97 56
info@yapiser.com
www.cukurovayalitim.com
SÜNPOR ISI YALITIM LTD.ŞTİ.
Pelitli Köyü Ayaz Sok. No:49 Gebze-Kocaeli
Tel : 0262 751 38 48
Faks : 0262 751 38 49
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

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
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

TEKİRDAĞ

ROYPOR YALIT. VE AMB TİC. LTD. ŞTİ.
Karadeniz Mh. Şehit Çağrı Kurt Cd. No: 3 Tekirdağ
Tel : 0282 315 44 55
Faks : 0282 262 40 95
royporyalitim@gmail.com

YOZGAT

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

EPS Makina Üreticisi
Üyelerimiz
İSTANBUL

AKKAYA EPS DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ
UMUT AKKAYA VE ORTAĞI
A.S.B. 116 Ada 17 Pr, No: 116
Velimeşe-Çorlu / Tekirdağ
Tel : 0282 691 12 75
Faks : 0282 691 12 78
info@akkaya-akkaya.com
www.akkaya-akkaya.com
KURTZ GMBH (MTL MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat Bahçeşehir / İstanbul
Tel : 0212 669 01 14
Faks : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

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

EPS Hammadde Üreticisi
Üyelerimiz
İSTANBUL

BANİAR POLYMER
Bosphorus City, Ortaköy Çarşı 23/B No: 107
Halkalı / İstanbul
Tel : 0212 801 09 58
ayacoltdsti@gmail.com
www.baniarpolymer.com
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

KOCAELİ

CFN KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.
OSB Murat Yıldıran Cad. No: 2 Çerkeşli-Dilovası /
Kocaeli
Tel : 0 262 290 86 55/56
Faks : 0 262 290 86 60
info@cfnkimya.com
www.cfnkimya.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
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EPS ISI YALITIMI LEVHASI ÜRETİMİNDE
HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE
KALİTELİ ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK
KALİTE DENETİM SİSTEMİNİ (KDS) BAŞLATTIK.
KDS BELGESİ ALAN FİRMALAR:
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!

