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Z. Ümit GÜNEŞ
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı

2
015’in 2. sayısı olan EPS-
HABER 18’de yine birlikte 
olmanın sevinci ile tüm üye 
ve sektör temsilcilerimizi en 

derin kalbi duygularımla saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 

Değerli sektör temsilcileri; bildiğiniz 
üzere 28 Şubat 2015’te seçimli Olağan 
Genel Kurulumuzu başarılı bir şekilde 
geçirdik, katılımın yoğun olduğu Genel 
Kurulumuza gelen tüm üye ve temsil-
cilerimize, derneğimiz yönetimi adına 
bir kez daha teşekkür ederiz.

2015 yılının EPS sektörü için, 
özellikle bürokrasi yolunda zor ola-
cağı hepimizin malumudur. Bildiği-
niz üzere hali hazırda, Türkiye’de 
2010 yılında düzenlenen eski yan-
gın yönetmeliği ile yolumuza devam 
etmeğe çalışmaktayız. Yeni yangın 
yönetmeliğinin de onayı henüz ger-

çekleşmedi. Özellikle, sektörümüz 
için yayınlanan 2014 yangın genel-
gesinin 01.07.2015 tarihine ertelen-
miş olması, içinde bulunduğumuz 
durumun belirsizlik ile devam ettiğini 
göstermektedir.

Bu genelge ile mantolama sis-
tem paketi sahibi firmalarımızın 
01.07.2015 tarihine kadar biran önce 
sistem yangın testlerini yaptırarak 
raporlarını almaları gerekmektedir. 

Tabii isteyen sistem sahibi fi rma-
larımız TS EN 13499 çerçevesinde 
TSE belgesi alıp G işaretlemesine 
gidebilir ve böylece hem yangın test-
lerini hem de sistem için gerekli diğer 
testleri yaptırmış olur.

Bu süreçte TS EN 13163 çerçevesinde, 
CE belgesi ile piyasaya levha vermemizde 
engelleyici bir durum tabii ki yoktur.

Seçimli Olağan Genel 
Kurulumuzun Ardından...
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Bilimsel ve etik doğruları kendimize 
baz alarak üretimimizi pazara en uygun 
şekliyle sunmak zorunda olduğumuzu 
unutmayalım. Kalite olgusu olmaz ise 
olmazımız olmalı. Ülkemizde tüketi-
ciye doğru, ürün sunmak zorundayız. 
Çünkü enerji yoksulu ve enerji verimlili-
ğinin esas olduğu bir ülkede bizler de 
üzerimize düşeni yapmak zorundayız. 
Tüketici kazancı, bizlere ve ülkemize 
farklı yansıyacaktır. Bu bağlamda üye-
lerimizin bir an önce KDS sistemine 
geçerek, etiketlenmenin ayrılmaz bir 
parçası olmalarını bekliyoruz.

Diğer bir konumuz da Asmolen…
Bununla ilgili firmalarımız TSE veya 

İTBAK’a başvurarak G işaretlemesi için 
başvurularını yapıyorlar, EPSDER tara-
fından da gerekli yangın testleri yaptı-
rıldı ve raporlar firmalarımız ile payla-
şılmaya başlandı. Bu konuda gerekli 
müracaatlarınızı, ilgili teknik onay kuru-
luşları olan TSE veya İTBAK’a ivedilikle 
yapmanızı rica ederiz.

Bildiğiniz üzere yeni yönetimde yeni 
arkadaşlarımız ile yola devam edece-
ğiz. Yönetim daha çoğulcu ve katı-
lımcı olsun diye bu genel kurulda tüzük 
değişikliği yaptık ve yönetim kurulu asil 
üye sayısını 7’den 9’a çıkardık. Ayrıca 
yönetim kurulu toplantılarımıza yedek 
üyelerimizin de katılımını rica ettik.

Bu yeni yönetim döneminde ayrıca 
komisyonlar kurduk, böylece komis-
yonlar vasıtası ile daha çoğulcu, etkin 
ve paylaşımcı bir dönem olmasını bek-
liyoruz. Yönetimde ve komisyonlarda 
görev alan tüm üyelerimize şimdiden 
teşekkür ediyor ve bizlere çok şey 
katacaklarına inanıyorum.

Komisyonlarımızı aşağıdaki şekilde 
kurduk, başkan ve üyelerini belirle-
dik ama katkı verebileceğine inanan 
üyelerimize bu komisyonların kapıları 
açıktır.

1- Teknik Komisyon: Gündemdeki 
yönetmelik ve standartlar ile ilgili 
çalışmalarda bulunma ve üyeler-

den gelecek talepler doğrultusunda 
çalışma programı yapmak.

2- İletişim ve Algı Komisyonu: Medya 
ile ilişkileri organize etmek. Bölgesel 
seminerler tertip etmek ve AIRPOP 
kampanyasının tanıtımını yapmak.

3- Bürokrasi Komisyonu: Teknik 
komisyon ve yönetimden gelecek 
çalışmalar doğrultusunda sektörü 
tek ses olarak kamuda temsil etmek.

4- Haksız Rekabet Komisyonu: Üye-
lerimizden gelen bilgiler doğrultu-
sunda, haksız ve yanlış rekabeti 
önlemeye çalışmak, çalışmalarını 
yönetim kuruluna aktarmak ve çıka-
cak kararlar neticesinde kanuni 
işlemleri başlatmak.

5- EUMEPS Komisyonu: EUMEPS 
ile ilişkileri yönetmek, Avrupa’da 
sektörü temsil etmek ve Ülke 
Fonlamaları’nda daha fazla pay 
almak.

6- Üye Kazandırma Komisyonu: Der-
neğimize yeni üye katmak ve mev-
cut üyelerimizin talep ve sorunlarını 
çözmeye çalışmak.

Değerli üye ve sektör temsilci-
leri; İşte bu yeni kadro önümüzdeki 
dönemde bir çok konuyla uğraşacak 
ve üstesinden gelmeye çalışacak-
tır. Bir kez daha birlik ve beraberlik 
içinde olmamız gerektiğini hatırlatmak 
isterim. Kendimizin ve sektörümüzün 
doğru anlatımını,  öncelikle bizlerin 
doğru ürün ve malzeme ile üretim 
yaparak gerçekleştirebileceğimizi 
unutmayalım.

Kalite Denetim Sistemi (KDS) çerçe-
vesinde tüm üye arkadaşlarımız şüp-

helendikleri EPS numunelerini piya-
sadan alıp, orijinal paketleri ile birlikte 
kontrol edilmek üzere EPSDER’e yolla-
yabilirler. Alınan ve gönderilen numune 
bedelini,  talep edilmesi halinde der-
neğimiz karşılayacaktır. Böylece birbi-
rimizin hem denetçisi, hem de gönüllü 
numune takipçisi olabiliriz. 

Diğer bir konu ise; bölgelerinizde 
yapacağınız bilgilendirme ve teknik 
içerikli seminer çalışmalarınızda, der-
nek olarak her daim yanınızda olduğu-
muzu ve her türlü desteğe açık oldu-
ğumuzu hatırlatmak isterim.

Satış kaygısından uzak durmak, 
özellikle fiyatlarımızı dip yapmak 
zorunda değiliz, yerlerde sürünen fiyat-
larımızı, politikamızı gözden geçirmeli 
ve ait olduğu yere oturtmalıyız. Günün 
şartları ve artan üretim maliyetleri göz 
önünde bulundurulduğunda ne yazık 
ki piyasada maliyetin altına fiyatlarda 
ürün arz edildiğini ve bu şekilde haksız 
rekabete yol açıldığını görmekteyiz. 
Pazarı al aşağı edip, hem kendimizi 
hem de işletmelerimizi zora sokuyoruz 
ve piyasanın bu vadelerininde nere-
deyse oyuncağı durumuna düşüyoruz. 
Değerli üreticilerimiz, işletmelerimiz 
önemlidir, emeklerimiz değerlidir,  alın 
terimizdir. Bu konudaki hassasiyeti-
mizi, sektörümüzü toparlayabilmek 
adına birlikte hareket ederek üstesin-
den geleceğimize inanıyorum.

2015 yılının, ülkemize, siz değerli 
sektör çalışanlarına, sağlık, huzur ve 
bol kazanç getirmesi dileğiyle en derin 
saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

“Yeni yönetimde yeni arkadaşlarımız ile 
yola devam edeceğiz. Yönetim daha 

çoğulcu ve katılımcı olsun diye bu genel 
kurulda tüzük değişikliği yaptık ve yönetim 
kurulu asil üye sayısını 7’den 9’a çıkardık.” 
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EPSDER Olağan Genel Kurul 
Toplantısı İstanbul’da Gerçekleştirildi

T
oplantıda yapılan tüzük değişik-
liği ile Yönetim Kurulunun 7 olan 
asil üye sayısı 9 oldu, yedek üye 
sayısı ise 7’den 5’e düşürüldü. 

2014 yılı mali tablolar incelendi ve genel 
kurul üyelerince ibra edildi. Ayrıca 2015 
yılı bütçe değerlendirmesi yapıldı.

Başkan Ümit Güneş Tekrar Seçildi
Aynı gün yapılan Yönetim Kurulu top-

lantısı ile Yönetim Kurulu başkanlığına 
geçen dönem de başkanlık yapan Grofen 
İleri Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu baş-
kanı Ümit Güneş tekrar seçildi. Yönetim 
Kurulu’nun diğer üyeleri ise şu şekilde 
belirlendi:

2. Başkan Faruk Tiritoğlu (Tiritoğlu San. 
ve Tic. A.Ş.),  Genel Sekreter Tuğba Tok (Tri-
con Energy), Sayman Selim Yener (Ravago 
Petro Kimya), Üye Gülay Dindoruk (Betek 
A.Ş.), Üye Erdem Ateş (BASAŞ A.Ş.), Üye 
Fehrebi Terece (TRC Yalıtım), Üye Çağlar 
Bal (CFM Kimya A.Ş.), Üye Ayşe Akkaya 
(BASF Türk Kimya).

Haksız Rekabet
EPSDER Başkanı Ümit Güneş, toplantı 

esnasında yaptığı konuşmada 2014 yılına 
ait sektörel değerlendirmelerde bulunarak 
EPS sektörünün büyümeye devam ettiğini 
ancak haksız rekabet konusunda özellikle 
ısı yalıtım malzemesi olduğunu iddia eden 
firmaların kamuoyunu yanlış yönlendirmesi, 
bilgilendirmesi ve kaliteden çok fiyatta 
yaşanan rekabetin olumsuz etkilerinden 
bahsetti.

Yangın yönetmeliği genelgesi sonrası 
yaşanan gelişmeler ve derneğin bu konuda 
yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren 
Güneş, genelge ile istenen yangın sınıfı bel-
gelendirmesinin, genelge süre uzatımını üye-
lerin iyi değerlendirmesi gerektiğini ve bir an 
önce raporlarını almaları gerektiğini hatırlattı.

Kalite Denetim Sistemi
EPSDER’in kaliteye verdiği önemi Kalite 

Denetim Sistemi ile pratiğe geçirdiğini ifade 
eden Güneş, bu çalışmanın artan bir tem-
poda devam edeceğini söyledi. Başkan 
Güneş, üyesi olunan EUMEPS’in başlattığı 
Airpop kampanyası sayesinde EPS’in kamu-
oyundaki olumlu algısının daha da arta-
cağına inandığını ve bu kampanyanın bu 

sene Türkiye’de de tıpkı Avrupa’da olduğu 
gibi medyada kullanılmaya başlanacağını 
ifade etti. Güneş, Airpop kampanyasının 
Avrupa’daki diğer ulusal EPS dernekleri, 
üreticileri ve hammadde üreten ve ithal eden 
firmalarla yürütülen eş zamanlı ve ortak bir 
kampanya olduğunu sözlerine ekledi.

Derneğin uzun süredir takip ettiği ve 
sektöre yeni bir pazar açacak olan ve 
EPS’in hafif dolgu malzemesi olarak inşaat 
mühendisliğinde kullanılmasını içeren 
GEOFOAM ile ilgili olarak da çalışmaların 
devam ettiğini ve 2017 yılı Mayıs ayında 
düzenlenecek olan uluslararası konferansın 
İstanbul’da yapılacağını belirten Güneş, 
son olarak EPS Asmolen ile ilgili de G işa-
retlemesinde firmaların son aşamada oldu-
ğunu, çok yakında EPS Asmolen’in pazara 
arzında yaşanan sıkıntıların son bulacağı 
bilgisini verdi.

Toplantı esnasında sektöre katkılarından 
dolayı Faruk Tiritoğlu, Yücel Atmaca, Tay-
fun Küçükoğlu, İbrahim Uzun, Mahmut 
Çağlayan, Murat Kenet, Fuat Köktaş, Meh-
met Parlak, Abdullah Yurt, Kadir Arı ve 
Barış Vural’a plaketleri verildi. 

EPS Sanayi Derneği’nin (EPSDER) 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 28 Şubat 2015’de İstanbul’da gerçek-

leştirildi. Önerilen aday listelerinin kabulü ile 2 yıllığına kurullarda görev alacak isimler belirlendi.

GÜNCEL
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GÜNCEL Mantolama ve Çatı Kaplamada İdeal EPS

Extir CM Galileo lo 5 AE®

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

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.

NEDEN EXTIR CM GALİLEO IO 5 AE

•  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

AVANTAJLARI

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.

ISIL İLETKENLİK ARALIĞI

4 SAAT GÜNEŞE MARUZ KALAN LEVHADAKİ 
KALINLIK AZALMASI

Güneş testi

Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı 
Fethi Hinginar Oldu

T
ürkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (Türkiye 
İMSAD)’nin, 33. Olağan Seçimli 
Genel Kurul toplantısı yapıldı. 

Türkiye İMSAD’da başkanlık görevine, 
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı Fethi 
Hinginar geldi. Başkanlık görevini Dün-
dar Yetişener’den devralan Fethi Hin-
ginar, önceki dönemde Türkiye İMSAD 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 
görev yapıyordu. 

Genel kurul toplantısında 2015-2017 
dönemini kapsayan 2 yıl için görev yapa-
cak Türkiye İMSAD’ın 18 kişilik yönetim 
kurulu belirlendi. Yönetim kurulunun aynı 
gün ilk toplantısında yapılan görev dağı-
lımında; Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanı Fethi Hinginar, başkan vekilleri 
Oktay Alptekin (PÜKAD), Çetin Tecdeli-
oğlu (Çetin Cıvata) ve Arif Nuri Bulut (İzo-
cam) oldu. Kenan Aracı (Çuhadaroğlu) ile 
Mehmet Tunaman (Saint-Gobain Rigips) 
ise başkan yardımcılığı görevini üstlendiler. 
Türkiye İMSAD’ın yönetiminde 
görev alan diğer üyeler ise şu 
şekilde: Dündar Yetişener (Fib-
robeton), Mehmet Hacıkamiloğlu 
(Akçansa), Ferdi Erdoğan (Kale-
seramik), Haluk Sarıaltın (Trakya 
Cam), Müfit Ülke (Duravit), 
Ercüment Yalçın (Wilo), Erdem 
Ertuna (Türk Demirdöküm), Ece 
Ceyhan Baba (Seranit Seramik), 
Bora Tuncer (Schneider Elektrik), 
Özgür Sezginer (Tepe Beton), 
Yener Gür’eş (TUCSA), Kadir 
Başoğlu (TUKDER), Mehmet 
Nazım Yavuz (ÇATIDER).

Fethi Hinginar: “İhracatı 
artırmak için yeni pazarlara 
ulaşmamız gerekiyor”

Türkiye İMSAD’ın yeni baş-
kanı Fethi Hinginar Genel 
Kurul’daki konuşmasına, geçtiği-
miz yıl 30’uncu yaşını kutlayan 
Türkiye İMSAD’ı bugünlere taşı-
yan tüm başkan, yönetici ve üye-
lere teşekkür ederek başladı. 

Türkiye İMSAD olarak varlık nedenlerinin, 
gerek politika belirleyen karar mercileri ve 
kamu kurumlarıyla, gerekse mimar, mühen-
dis ve taahhüt sektörü başta olmak üzere 
pazarın tüm paydaşlarıyla işbirliği yaparak 
ülkemize hizmet vermek olduğunu vurgu-
layan Fethi Hinginar, sözlerine şöyle 
devam etti: “Önümüzde uzun bir yol var. 
Bir yanda iç pazarımızda arzuladığımız 
kalite ve standartlara ulaşamamış bir kent-
sel dönüşüm sürecindeyiz. Bu konuda 
hem tüm karar mercilerini uyarmaya, öne-
riler getirmeye devam etmek, hem de sek-
törümüzün diğer paydaşlarıyla birlikte 
koordinasyon içinde çalışmak zorundayız. 
Diğer yanda doğal pazarımız olan çevre-
mizdeki ülkelerde süren çatışma ve siyasi 
çalkantılar var. İhracatı artırmak için yeni 
pazarlara ulaşmamız, o pazarlarda yerleş-
memiz gerekiyor. Hedefimiz, paydaşları-
mızla işbirliği içinde ülkemize daha fazla 
fayda sağlamak, toplumumuzun yaşam 
kalitesini yükseltmektir.” 
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•  Kolay üretim süreci
•  Düşük enerji sarfiyatı ile istenilen yoğunluğa 
 kolay erişim (14-20 kg/m3)
•  Minimum toz sorunu

AVANTAJLARI

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.

ISIL İLETKENLİK ARALIĞI

4 SAAT GÜNEŞE MARUZ KALAN LEVHADAKİ 
KALINLIK AZALMASI

Güneş testi
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GÜNCEL

İZODER’in Yeni Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu Oldu

I
sı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları 
Derneği’nin (İZODER) 12. Olağan 
Genel Kurulu’nda, başkanlığa oy 
birliği ile Tayfun Küçükoğlu seçildi. 

İZODER’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “Hedefimiz, ülkemizin 
ihtiyaçları, alışkanlıkları ve olanaklarını 
dikkate alarak, bilimsel doğrular yolunda, 
yalıtım sektöründeki üretici, bayi, uygula-
yıcı ve halkımızı bilinçlendirmektir” dedi. 

Türkiye’de yalıtım bilincinin ve yalıtım 
sektörünün geliştirilmesi misyonunu başa-
rıyla sürdüren İZODER’in Olağan Seçimli 
Genel Kurul Toplantısı 6 Mart Cuma günü 
Radisson Blu Hotel İstanbul Asia’da 
yapıldı. Toplantıda konuşan İZODER 10. 
ve 11. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
Ferdi Erdoğan, iki dönem süren başkanlığı 
boyunca yaptıkları çalışmaları katılımcı-
larla paylaştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Selami 
Merdin de, yaptığı konuşmada, yalıtım sek-
törünün ihtiyaç duyduğu mevzuatlarla ilgili 
bakanlıkça yapılan çalışmalar hakkında 
bilgi vererek, soruları yanıtladı.  

İZODER’in yeni başkanı görevi devraldı
Toplantının ikinci bölümünde gerçek-

leştirilen İZODER’in 12. Olağan Genel 
Kurulu’nda, yeni Yönetim Kurulu belirlendi. 
Yönetim Kurulu Başkanlığı’na BETEK 
Genel Müdürü Tayfun Küçükoğlu’nun 
seçildiği İZODER’de, Başkan Vekilliğine 
İZOCAM Genel Müdür Yardımcısı Fatih 
Öktem ve MARDAV Genel Müdürü Levent 
Pelesen getirildi. 

Yapılar ancak yalıtımla sağlıklı ve 
güvenli olur

Öncelikli amaçlarının, yapıların ancak 
yalıtım ile sağlıklı, güvenli, konforlu ve 
enerji verimli olabileceği konusunda kamu-
oyunu bilinçlendirmek olduğunu vurgu-
layan İZODER Yönetim Kurulu Başkanı 
Tayfun Küçükoğlu, “Yeni çalışma döne-
minde de hedefimiz, ülkemizin ihtiyaç-
ları, alışkanlıkları ve olanaklarını dikkate 
alarak, bilimsel doğrular yolunda, yalıtım 
sektöründeki üretici, bayi, uygulayıcı ve 

halkımızı bilgilendirmektir. Etkin ısı, su, ses 
ve yangın yalıtımı konusunda yeni projeler 
geliştirerek, kamuoyu ve sektöre katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.  

İZODER’in yeni yönetimi uzun bir 
çalışma dönemine hazır

İZODER Murahhas Üyesi Ertuğrul 
Şen’in Başkan Yardımcısı olarak görevini 
sürdüreceği yeni Yönetim Kurulu Üyeleri 
şu isimlerden oluşuyor; KALEKİM Genel 
Müdürü Altuğ Akbaş, ODE Genel Müdürü 
Ali Türker, BASF Genel Müdürü Buğra 
Kavuncu, ONDULINE CEO’su Burhan 
Karahan, ERYAP CEO’su Emrullah Eruslu, 
BASAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Erdem 

Ateş, TRAKYA CAM Başkan Yardımcısı 
Haluk Sarıaltın, RAVABER Genel Müdürü 
Harun Hasyüncü, WEBER Genel Direk-
törü Levent Gökçe, KORAMİC Yönetim 
Kurulu Başkanı Murat Savcı, GROFEN 
Genel Müdürü Ümit Güneş. 

Tayfun Küçükoğlu
1961 Ankara doğumlu Tayfun Küçü-

koğlu, 1984 yılında İTÜ İşletme 
Fakültesi’nden mezun oldu. 1988 yılında 
kurucu üyesi olduğu BETEK bünyesinde 
çeşitli görevler üstlenen Küçükoğlu, 
1995 yılından itibaren BETEK Genel 
Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak 
faaliyetlerini yürütüyor.
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GÜNCEL

Isı Yalıtımı, Enerji Verimliliği 
ve Sürdürülebilirlik

E
nerji verimliliğinin 
arttırılması bütün 
sektörler için önemli 
olmakla beraber, 

binalarda enerji verimliliğinin 
arttırılmasının özellikle üzerinde 
durulma sebebi binaların ısıtıl-
ması veya soğutulması 
amacıyla kullanılan ener-
jinin toplam tüketilen 
enerji içinde ilk sıralarda 
yer alması ve bu tüketim 
ve parasal harcamaya 
rağmen ülke kalkınma-
sına direkt olarak etki 
edecek bir ürün ortaya 
çıkmamasından kay-
naklanmaktadır. Toplam 
enerji tüketiminin %30-
40’ ı konutlarda iklimsel 
konfor sağlanmak amacı 
ile ısıtma veya soğutmaya 
harcanmaktadır. Bu miktarın 
azaltılması ise büyük oranda ısı yalıtımı ile 
mümkündür. Isı yalıtımı ile enerji verimliliği, 
enerji verimliliği ile de israfın önlenmesi, 
dışa bağımlılıkta asgarilik, çevrenin korun-
ması ve maksimum konfor sağlanması 
hedeflenmektedir

Ülkemizin sosyal ve ekonomik büyüme-
sine engel oluşturmaksızın enerji tüketimi 
azaltılırken verimliliğin arttırılmaya çalışıl-
ması gerekmektedir. Bunu yaparken de 
yenilenemeyen enerji kaynakları yerine 
yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli ve 
az kullanımı, doğaya karşı sorumlu dav-
ranılması çevresel sürdürülebilirliğin sağ-
lanması gerekmektedir. Isı yalıtımı yaparak 
yada mevcut yalıtımlı binaların yalıtımını 
kuvvetlendirerek tüm bunlarda başarıyı 
sağlamak mümkündür. Sürdürülebilir bir 

gelecek, sürdürülebilir bir iklim ve sür-
dürülebilir bir dünya için binalarımız 
enerji verimli hale getirilmelidir. 

Gelişmiş ülkelerin ekonomilerini ve 
bağımlılıklarını petrol satan ülkelerin kont-
rolünden kurtarmaya çalışması ve yaşana-

bilir bir çevre sağlama çalışmalarındaki 
en büyük adımlarından biri binalarda 

yüksek enerji verimliliği hedefi ve 
bunu yaparken de teknolojiden 

en üst seviyede faydalanarak 
yenilenebilir ve sürekli olan 

enerjilere yönelmeleridir. 
Günümüzde enerji verim-

liliğinde pasif ev deni-
len yaşam mekanla-

rına geçiş hep bu 
arayış ve hedef-
ten kaynak-
lanmaktadır. 
Pasif evler ile 
burada yaşa-
yan insanların 
kon fo runda 

bir azaltmaya gidilmeden az miktarda bir 
enerji ile ısınma ve soğutma sağlanmakta, 
kullanılan enerji miktarı Türkiye’deki stan-
dart bir binaya oranla ısıtma ve soğut-
mada %90 lara varan oranda tasarruf 
sağlanmaktadır.

Isı yalıtımının Dünya’mıza katkısı bu 
kadar önemli boyutta olmasına rağmen, 
kamuoyu tarafından yeni yeni anlaşılmaya 
başlamış, ısı yalıtımının bir harcama değil 
geri dönecek bir yatırım olduğu farkedil-
miş, süreç bu farkındalık sonrası hız kazan-
mıştır. Isı yalıtımı yapılması için bilinçlen-
dirme kampanyalarına devam edilmeli, 
teşvikler yapılmalı mevcut düzenlemelerle 
ilgili yasal  denetimler hassasiyetle takip 
edilmelidir. 

Dünyamızın geleceğine çok büyük bir 
tehdit oluşturan küresel iklim değişikliğinin 
önüne geçmek için çevreye zararlı emis-
yonu azaltmamız gerekmektedir. Zararlı 
emisyonlar doğal veya insan faktörü 
sonucu atmosfere karışarak hızla kimyasal 
reaksiyonlar oluştururlar ve hava akımları 
ile taşınarak tekrar, tekrar yaşam döngü-
sünü kirletirler. Dünya’daki insan sayısının 
katlanarak artması ve bu insanların yaşam 
konfor gerekleri ne yazık ki çoğunlukla 
doğaya zarar verecek atıkların oluşmasına 
neden olmaktadır. İklim değişikliklerine 
sebep olan sera gazı salınımlarının Dünya 
sıcaklığını sanayi devrimi öncesine göre 
2°C’den daha fazla artırmayacak seviye-
lere indirilmesini ön gören Kyoto protokolü 
ile uluslararası bir anlaşma yapılmış  fakat 

Isı yalıtımı ülkemizde çoğunlukla ekonomik boyutuyla bilinmekte ve incelenmektedir. Ekonomik boyutu ısı yalı-

tımının arkasındaki büyük güç olmakla birlikte tek faydası bu değildir. Bunun yanında enerji tasarrufu, konforlu 

yaşam, temiz çevre ve sürdürülebilirlik için de ısı yalıtımının büyük faydası vardır.
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bunda da ülkeler arasında tam bir anlaşma 
sağlanamamış hatta kimi ülkeler anlaşma-
lara taraf dahi olmamışlardır. Bu sebeple 
Kyoto protokolü iklim değişikliğinin önlen-
mesi için hiç yeterli değil, küresel karbon 
salımının çok küçük bir bölümünü kontrol 
altına alabiliyor. Bu konuda Avrupa ülkeleri 
daha fazla sorumluluk alırken, ABD, Çin ve 
gelişmekte olan ülkeler en yüksek salım 
değerlerine sahip ülkeler,  kendi sanayi ve 
ekonomileri için bu tür taahhütleri olumsuz 
bulduklarından protokolü imzalamıyorlar 
ve kısa vadede kazançlı gözükürken uzun 
vadede yaşanamaz bir dünyaya gitme-
mize sebep oluyorlar. 

Sürdürülebilir yaşam, doğayla uyum 
içerisinde ve başkasını olumsuz etkileme-
diğimizden emin olmak anlamına geliyor. 
Enerji açısından ise, harcadığımız enerjinin 
kaynağı, verimliliği ve bu hızda tüketmeye 
gerçekten ihtiyacımız olup olmadığı sürdü-
rülebilirlik açısından düşünmemiz gereken 
noktalardır. Mevcut duruma baktığımızda 
o kadar fazla enerji harcayıp çevre kir-
liliğine yol açıyor ve hızlı tüketiyoruz ki, 
küresel ısınma ve iklim değişikliği bir teori 
olmaktan çıkıp etkilerini göstermeye baş-
ladı. Geleceği düşünmeden, bilinçsizce ve 
hesapsızca tüketmenin dünyayı felakete 
götüreceği çok açık, tüm bireyler sorumlu-
luğu diğer bireye atmadan bunun farkında 
olmalıdır.

Isı yalıtımında her geçen gün artan 
oranda kullanılan EPS ısı yalıtım sistem-
leri yüksek performansı ekonomik bir 
fiyatla tüketiciye sunmaktadır. Yapılan 
ısı yalıtımı ile kışın ısının dışarıya çıkması 
yazın ise içeriye girmesi engellenmektedir. 
Yalıtılmamış veya yetersiz yalıtılmış bina-
larda ısı akışı fazla olmakta  ve kışları sıcak 
havanın soğuk hava ile ani temasından 
kaynaklanan yoğuşma sonucu duvarda 
küf, taşıyıcı elemanlarda ise korozyon oluş-
maktadır, bu da hem sağlıksız bir ortama 
hem de yapısal anlamda hasarlara neden 
olmaktadır, EPS  ise yüksek buhar geçir-
genlik değeri ile bu olumsuzluğa neden 
olmadan yüksek ısı yalıtımı sağlayan bir 
yapı malzemesidir. 

Tabii ki EPS ile ısı yalıtım uygulama-
larında söz konusu olan sistemdir. Yani 
ısı yalıtımını oluşturan yapı elemanlarının 
tamamıdır. EPS’in yeterliliği ile birlikte diğer 
sistem parçaları olan, yapıştırıcı, sıva, file, 
aksesuarlar, dübel ve son kat kaplama 
malzemelerinin de istenen yeterlilikleri 
sağlaması şarttır. Bunlardan sonra ise 
uygulamanın doğru yapılması ile sistem 

doğru olarak tamamlanmış olmaktadır.
Isı yalıtım sistemlerinde tercih edilmesi 

gereken yöntem ülkemiz genel yapı sis-
temlerine bakıldığında, dıştan yapılan ısı 
yalıtım (mantolama) sistemidir. Kaldı ki ısı 
yalıtımı yapılmadan inşaa edilmiş ve otu-
rulan binalarda dıştan ısı yalıtımı daha bir 
zorunluluk haline gelmektedir. Çünkü otu-
rulan bu binalarda gerek mimari detaylar, 
gerek ısı kayıplarının daha iyi engellenmesi 
gerekse yoğuşma riskinin olmaması için 
dıştan ısı yalıtım daha uygundur. 

Ayrıca bu şekilde yapılan ısı yalıtımı tüm 
binayı tıpkı bir manto gibi sararak ısı yalı-
tımının yüksek performansla sağlanması 
yanında binanın tüm dışa bakan yüzey-
lerini atmosferik koşullardan korur. Bu da 
tamamına yakını deprem bölgesinde bulu-
nan ülkemiz için hayati önem taşımaktadır.

Alternatif olan içten yapılan ısı yalıtımı 
ise binada oturanların dıştan ısı yalıtımı 
konusunda oy çokluğu ile karar veremediği 
durumlarda tercih edilebilir. Ama bilinmeli-
dir ki artık binalarda kat mülkiyeti kanunu 
gereğince oy çokluğu ile karar alınabilir 

ve evet oyunun çoğunlukta 
olması durumunda, hayır oyu 
veren kişiler bu karara uymak 
zorundadır.

Enerji sınıfının iyileştiril-
mesinde iyi bir ısı yalıtım 
sistemine sahip olunması ile 
birlikte, pencerelerin teknik 
özelliklerinin bulunulan iklim 
kuşağına göre seçilmesi, 
aydınlatma armatürlerinin ve 
ısıtma ve/veya soğutma sis-
temlerinin verimliliği de en 
önemli etkenlerdir. Bunların 
doğru yapılması ile enerji sını-
fının iyileştirilmesinde diğer bir 
unsur olan  sera gazı salım 
miktarı zaten otomatik olarak 
azalacaktır.

Etkin ısı yalıtımı ise kalın-
lıkla doğru orantılıdır. Isı yalı-
tım malzemesi kalınlığı arttı-
rıldıkça enerji sınıfının iyile-
şeceği ve buna bağlı olarak 
enerji tüketimi ile sera gazı  
salımı  azalacaktır. Ülkemizde 
ilk başlarda ortalama 2-3 cm 
olan kalınlıklar bugün 5-6 cm’e 
çıkmıştır ama yetersizdir. Orta-
lama ısı yalıtımı kalınlıklarının 
Avrupa’da olduğu gibi orta-
lama 14-16 cm’lere çıkarılması 
gerekmektedir. Bu kalınlıkta ısı 
yalıtım yapılmasının teknik ve 

ekonomik mümkünlüğü ise en rantabl  EPS 
ile sağlanabilmektedir. 

Daha detaylı bilgi için www.epsder.
org.tr web sitesinin ziyaret edilmesini rica 
ederiz. 
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GÜNCEL

Binalarda “Enerji Kimlik Belgesi” 
Nedir?

O
tomobil alırken değerlendirilen 
kriterlerden birisi de aracın yakıt 
tüketimi. Gün geçtikçe artan 
petrol fiyatları ile birlikte yakıt 

tüketiminin önemi arttı. Yakıt verimliliği yük-
sek olan araçlara talep arttıkça üreticiler de 
bu konudaki AR-GE faaliyetlerini daha az 
yakıt tüketen ve alternatif yakıtlar tüketen 
araçlar üretmeye başladılar.

Aynı şekilde tüketicilerin enerji tüketimi az 
olan elektrikli ve elektronik eşyalara talebinin 
artması, beyaz eşyalardaki enerji sınıflarının 
anlamlarını öğrenmesi ve dikkate alması ile 
beyaz eşya üreticileri de bu konuda rekabet 
eder oldular.  Bizler aynı işi daha az enerji 
ile yapan ürünler talep ettikçe üreticiler de 
mecburen buna ayak uyduruyorlar. 

Tüketiciler olarak otomobilde ve beyaz 
eşyada enerji verimliliğinin öneminin farkına 

vardık. Fakat yılların birikimi ile aldığımız, 
kredi çekip borca girdiğimiz konutlarımızda 
henüz yeterli bilince ulaşamadık. Enerji ve 
Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın Avrupa Birliği 
uyum süreci kapsamında yürürlüğe koy-
duğu bir kanun beyaz eşyalarda gördü-
ğümüz enerji verimliliği sınıfına benzer bir 
sistemi binalar için de zorunlu hale getiriyor. 
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalar 
için yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi 
zorunluluğu 2017 yılına kadar mevcut bina-
lar için de geçerli olacak.

Enerji Kimlik Belgesinin detayına geçme-
den çok sık karşılaşılan bir yanlış anlaşılma 
da  Enerji denilince akla sadece elektrik 
gelmesidir. Örneğin binalarda kullanılan 
enerjinin yaklaşık %85’i ısıtma ve soğutma 
için harcanırken elektrik enerjisi bunda çok 
küçük paya sahiptir.

Enerji Kimlik Belgesi nedir?
Enerji Kimlik Belgesi binaların enerji 

tüketimi ve sera gazı salımını A ile G ara-
sında sınıflandırmaktadır. Bir binanın enerji 
sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim 
değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasa-
larda belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi 
durumunda oluşacak tüketim değerlerinin 
birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Asgari şartları sağlayan bina enerji sınıfı 
endeksinde 100 puan alacakken daha 
verimli binalarda bu rakam düşer, daha 
verimsiz binalarda ise artar.

Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu
Yeni binalar için başlayan uygulama, 

2017 yılında mevcut binalar için de yürür-
lüğe girdiğinde Enerji Kimlik Belgesi olma-
yan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama 
işlemleri yapılamayacak. Süre dolup her 
bina için bu belge alındığında ise tıpkı oto-
mobil ve beyaz eşyada olduğu gibi binaların 
enerji sınıfları da tüketici için bir değerlen-
dirme kriteri haline gelecek.
 
Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Enerji Kimlik Belgesi, mevcut binalar için 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yet-
kilendirilmiş, bünyesinde enerji kimlik bel-
gesi uzmanı istihdam eden enerji verimliliği 
danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenir. 
Enerji Kimlik Belgesi’nin binanın tamamı için 
hazırlanması şart. Ayrıca isteğe bağlı olarak 
kat mülkiyetini haiz her bir bağımsız bölüm 

1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni yapılan binalarda zorunlu olarak alınan Enerji Kimlik Belgesi’nin mevcut 

binalar için de 2017 yılına kadar alınması gerekiyor. 



veya farklı kullanım alanları için ayrı ayrı da 
düzenlenebiliyor.

10 yıl geçerliliği olacak belgenin bir sure-
tinin, her tür alım-satım ve kiralama işle-
minde karşı tarafa verilmesi gerekiyor.
 
Mevcut binaların enerji sınıfı nasıl iyileştirilir?

Enerji Kimlik Belgenizi hazırlayan şirket 
belgenin ekinde enerji sınıfını iyileştirmek 
için önerilerini de paylaşacaktır, fakat bu 
iyileştirmeleri yaptırdıktan sonra binanın tek-
rar değerlendirilmesi gerekir. Bu aşamaya 
gelmeden neler yapabilirsiniz? 
•  Isı yalıtımı yapılarak
•  Eski ahşap doğramalarınızı Low-e veya 

solar Low-e kaplamalı yalıtım camı ürün-
leri ile değiştirerek

•  Eski ve verimsiz ısıtma/soğutma sistem-
lerinizi verimli yeni cihazlarla değiştirerek

•  Aydınlatma armatürlerinizi enerji verimli 
ampullerle değiştirerek

•  Tesisat ve vanalarınızı yalıtarak
•  Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji 

kaynaklarından faydalanarak
•  Isı pompası, kojenerasyon ve mikrokoje-

nerasyon sistemleri kullanarak

Yeni daire alırken dikkat
Kullanım anlamında düşündüğümüzde 

tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi enerji 
verimli bir binanın ilk yatırım maliyeti biraz 
daha yüksek olsa da işletme maliyetleri kısa 
sürede kendisini amorti edecektir. Mevcut 
binalara yapılacak iyileştirmeler de 3-5 yıl 
içinde harcanan parayı çıkaracaktır. 

Yatırım anlamında düşünürsek, binanın 
enerji sınıfı ederine de etki edecektir. D 
enerji sınıfında bir binadaki daireniz, yanı 
başında yer alan B enerji sınıfındaki kadar 
para etmeyecektir. Bu nedenle yeni daire 
alırken enerji sınıfına dikkat etmeli, mevcut 
binamızın değeri düşsün istemiyorsak gere-
ken iyileştirmeleri yapmalıyız.

Gerçek belge ile sahte belge nasıl ayırt 
edilir?

Size ibraz edilen Enerji Kimlik Belgesinin 
geçerliliğini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, 
Enerji Kimlik Belgesi sorgulama ekranından 
kontrol edebilirsiniz.

Binamın Enerji Sınıfı Düşük Çıkarsa Ne 
Olacak?
1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yapılan 
binalarda zorunlu olan ve mevcut binalar 
için de 2017 yılına kadar alınması gereken 
Enerji Kimlik Belgesindeki enerji sınıfı ne 
ifade ediyor?

Bilindiği üzere 1 Ocak 2011 tarihinden 
itibaren yapılan binalarda Enerji Kimlik 
Belgesi alınması zorunlu ve enerji sınıfının 
asgari “C sınıfı” olması da şart koşuluyor.

Enerji sınıfının C olması, bu binanın mev-
zuatta belirtilen şartlara uygun, enerji verim-
liliği konusunda minimum gerekleri sağlayan 
bir bina olması anlamına geliyor. A ya da B 
sınıfı binalar yasal şartlardan daha fazlasını 
sağlayan enerji verimliliği yüksek binalar.

Mevcut yapılarda 2017 yılına kadar Enerji 
Kimlik Belgesi almak şart olsa da, yeni yapı-
lardaki gibi enerji sınıfının C olması şartı yok. 
Mevcut binaların enerji sınıfı E’de olsa, G’de 
olsa Enerji Kimlik Belgesi alabilecekler.

Enerji Kimlik Belgesi alınmamış binalarda 
ise alım/satım ve kiralama işlemleri yapıla-
mayacak ve cezalarla karşılaşılacak

Enerji Kimlik Belgesi var fakat sınıfı 
düşük, bu ne anlama geliyor?

Enerji Kimlik Belgesi binaların enerji 
tüketimi ve sera gazı salımını A ile G ara-
sında sınıflandırmaktadır. Bir binanın enerji 
sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim 
değerleri ile aynı binanın, aynı yerde yasa-
larda belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi 
durumunda oluşacak tüketim değerlerinin 
birbirine oranlanmasıyla belirlenir.

Mevkileri, büyüklükleri, altyapıları vb. tüm 
özellikleri aynı olan fakat enerji sınıfları farklı 
çıkmış iki binayı ele alalım. Bunlardan stan-
dart olan C sınıfının çok üzerinde A sınıfı 
bir bina, diğeri ise bunun altında D sınıfı bir 
bina olsun. Eğer bu binadan bir mülk satın 
alacaksanız

A sınıfı binada ödeyeceğiniz vergiler 
daha düşük olur.
D sınıfı binada ödeyeceğiniz vergiler 
daha yüksek olur.

Bu yalnızca bir seferlik katlanacağınız 
bir maliyet değil, bina ömrü boyunca daha 
yüksek vergiler ödemeye devam edersiniz.

A sınıfı binada elektrik, ısınma, soğutma 
vb. enerji harcamaları daha düşük olur, enerji 
faturalarınız daha düşük gelir. D sınıfı binada 
ise bu faturalar daha yüksek gelir. Vergide 
olduğu gibi bu da bina ömrü boyunca eko-
nomik fayda/zarar sağlayacak bir unsurdur.

Bu şekilde değerlendirdiğinizde D sınıfı 
bir binadaki yıllık vergi, ısınma ve diğer enerji 
harcamalarınız A sınıfı bir binaya göre 2-3 
kat daha fazla olabilir. Yıllarca bu maliyetlere 
katlanmak zorunda kalabilirsiniz. Peki böyle 
bir durumda diğer tüm özellikleri aynı bu iki 
binadaki mülkü satın alırken ya da kiralarken 
aynı parayı vermeyi göze alır mısınız? Bu 
değerlendirme ortaya çıkarıyor ki binanın 
enerji sınıfı binanın değerini etkileyecek bir 
faktör olacaktır.

Henüz bu konuda yeterince bilinç oluş-
madığından ve pazar buna göre şekillen-
mediğinden enerji sınıfının etkisini çok 
hissetmiyoruz, ama zamanla bu durumun 
etkilerini daha fazla hissedeceğimiz kesin 
gibi gözüküyor. Daha şimdiden “mantola-
ması yapılmış” şeklinde satılık/kiralık ilanları 
görmeye başlamamız da bunun habercisi.
Kaynak: www.yesiloji.com 
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GÜNCEL

Türkiye İMSAD’dan 
30. Yıl Kitabı

Türkiye İnşaat Mal-
zemesi Sanayici-

leri Derneği (Türkiye 
İMSAD) tarafından, 
sektöründe bir ilk 
olan “30. Yıl” kitabı 
yayınlandı. 30. Yıl kitabı, 1984 yılında 
İstanbul’da Salı Pazarı’nda kurulan 
Türkiye İMSAD’ın, geçmişten günü-
müze Türk inşaat malzemesi sanayinin 
kilometre taşlarının resmi güncesi nite-
liğindeki önemli belgelerden oluşuyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Gül-
lüce, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Taner Yıldız ve Kalkınma Bakanı Cev-
det Yılmaz’ın ekonomi ve inşaat sana-
yisine ilişkin görüş ve değerlendirme-
lerinin yer aldığı Türkiye İMSAD’ın 30. 
Yıl kitabında, TİM Başkanı Mehmet 
Büyükekşi, TÜSİAD Başkanı Cansen 
Başaran-Symes ile bugün Türk sana-
yinin duayenleri olan Türkiye İMSAD’ın 
kurucu üyeleri ve tüm zamanların baş-
kanlarının, dönemlerine ilişkin görüş 
ve anekdotları yer alıyor. Türkiye eko-
nomisi ve sanayisinin gelişmesine 
kronolojik bir akışla ışık tutan 30. Yıl 
kitabı, bir “başarı hikayesi” olarak not 
düşüyor. 30. Yıl kitabı, sektörün ve 
sanayinin tarihi gelişimini anlatan ilk 
kitap olma özelliğini taşıyor.  

Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 2014 
Sahiplerini Buluyor...

Yalıtım dergisinin 12.’sini düzenle-
diği Yalıtım Sektörü Başarı Ödülleri 

2014’te okur oylaması 10 Nisan 2015 
tarihinde sona erdi. 

Okur oylamasının ardından, sektörün 
önde gelen temsilcilerinden ve akade-
misyenlerden oluşan Yalıtım Sektörü 
Başarı Ödülleri Seçici Kurulu, 14 Nisan 
günü sonuçlar üzerine değerlendirme 
yaptı ve kendi oyunu kullandı. Okur ve 
Seçici Kurul oyları, Seçici Kurul üyeleri 
arasından seçilen yeddiemin tarafından 

tespit edilerek nihai sonuç belirlendi. 
Oylamada Seçici Kurul’un oyları yüzde 
70, okur oyları ise yüzde 30 etkili oldu. 
Ödüller, 22 Nisan günü Yapı İstanbul 
Fuarı’nda düzenlenecek Yalıtım Sektörü 
Başarı Ödülleri 2014 Töreni’nde sahiple-
rine sunulacak. 

Grofen İleri Yapı Teknolojileri Sanayii 
Ticaret A.Ş.’nin fabrikasında yaptığı yeni-
lenebilir enerji yatırımı ile ödül alacağı 
ödül törenine tüm EPSDER Üyeleri 
davetlidir. 

EPSDER Samsun İnşaat 
Fuarı’na Katıldı ve Seminer 
Organizasyonu Yaptı
Tüyap Fuarcılık tarafından Samsun’da 

02-05 Nisan 2015 tarihlerinde 
düzenlenen İnşaat Fuarı, bölgedeki en 
yeni ve kapsamlı fuar olarak 02 Nisan 
2015 kapılarını katılımcı ve ziyaretçilere 
açtı. TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre 
Merkezi’nde düzenlenen Samsun İnşaat 
Fuarı’nın açılışına; Samsun Valisi İbrahim 
Şahin, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı 
Yusuf Ziya Yılmaz, TÜYAP Anadolu Fuarları 
Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Salih 
Zeki Murzioğlu, Samsun Ticaret Borsası 
Başkanı Sinan Çakır, Ak Parti Samsun İl 
Başkanı Muharrem Göksel, CHP Samsun İl 
Başkanı Dinçer Soylu, ilçe kaymakamları, 
ilçe belediye başkanları,  İran , Irak , 
Gürcistan, Makedonya, Bosna-Hersek, 
Hırvatistan alım heyetleri ve çok sayıda 
ziyaretçi katıldı.

Fuarın açılış gününde dernek üyemiz 
Deniz Yalıtım sponsorluğunda EPS Sanayi 
Derneği (EPSDER) tarafından düzenlenen 
“Enerji Verimliliği ve Isı Yalıtımında EPS” 
konulu seminer ziyaretçiler tarafından old-
ukça ilgi gördü. Prof. Dr. İbrahim Uzun 

tarafından sunulan seminer öncesi, AK Parti 
Samsun Eski İl Başkanı ve EPSDER üyesi 
olan CFN Kimya A.Ş’nin yönetim kurulu 
başkanı Fuat Köktaş’a sektörümüze yaptığı 
katkılardan dolayı dernek başkanımız Ümit 
Güneş tarafından plaket verildi. EPS’nin 
malzeme özellikleri, doğru uygulama 
teknikleri, diğer ısı yalıtım malzemeleri ile 
karşılaştırmalı olarak incelenmesi, 
Avrupa’da ve dünyada EPS’in kullanımı gibi 
konuların anlatıldığı ve tartışıldığı seminer 
gün içerisinde 2 defa tekrarlandı. 
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geleceğe kattıklarımız
en önemlisi

Üretimimizde
- Hiç bir atık madde çıkartmıyoruz.
- Doğaya hiç bir sera gazı salmıyoruz.
- Üretimimizde muadil ürünlerle kıyaslanamayacak
 kadar düşük enerji kullanıyoruz.
- Tamamen geri dönüştürülebilir ürünler üretiyoruz.

Ürünlerimizle
- Mevcut yalıtım materyalleri içerisinde
 en yüksek yalıtım oranlarını sağlıyoruz.
- Iklimlendirme için kullanılan enerjiden tasarruf sağlıyoruz.

Çevreye ve gelecek kuşaklara artı katıyoruz. Strafor çözümleri

GÜNCEL

T
eknik ismi EPS (Expanded Polys-
tyren), yani Genleştirilmiş Polist-
rien olan sert köpük malzeme, 
birçok farklı ülkede farklı isimlerle 

anılmaktaydı. Styropor, Starfor, Poliespan, 
Schuımrubber, Neopor, White Cork, Köpük, 
Polifoam, Piepshuim, Espuma, Hungaro-
cell, Porexpan, Putplastis vs. 

EUMEPS (European Manufacturers of 
EPS), Avrupa EPS Üreticileri Federasyonu 
en sonunda bu farklı isimleri bir çatı isim 
altında buluşturmak için harekete geçti ve 
buna; airpop® - Tasarlanmış Mühendislik 
Havası dedi.

Airpop isminin seçilmesinde ana neden 
EPS’in %98’inin durgun  havadan ibaret 
olması ve çok az bir malzeme ile yüksek 
oranda havanın ortak kullanımı ile pek çok 
alanda insana  hizmet eden bir mühendis-
lik başarısı  elde edilmesindendir.

airpop®, Avrupa’da yaklaşık olarak 
600’den fazla farklı büyüklükteki üretici 
fi rmayı temsil etmektedir. Bu üreticiler, top-
lam 1.300.000 ton EPS hammaddesinden 
nihai airpop® ürünleri imal etmektedirler.  
Malzemenin ana kullanım alanları yapılarda 
ısı yalıtımı uygulamaları, beyaz eşya, gıda 
ve endüstriyel ambalaj uygulamalarıdır.

Bunun dışında yapılarda iç ve dış 
mekan süslemelerinde, bina yapımında 
kalıcı kalıp olarak (ICF), hafi f beton üreti-
minde, döşemede dolgu malzemesi ola-
rak, dekor ve sahne yapımında, tohum 
yetiştirilmesinde kap olarak, arı kovanları 
yapımında kullanılır.

Ayrıca yaygın bir kullanımıda inşaat 
mühendisliğinde hafi f dolgu malzemesi 
(Geofoam) olarak kullanımdır.

airpop® kampanyası, EUMEPS çatısı 
altında, Avrupa’daki ulusal EPS üretici der-
nekleri, Avrupa airpop® üreticileri ve 
Avrupa’da faaliyet gösteren EPS ham-
madde imalatçıları tarafından ortaklaşa 
yürütülen bir kampanyadır. EUMEPS’in 
üyesi olan EPSDER’de bu kampanyaya 
ortak olmuş ve çalışmalara başlamıştır.

EPS’in Yeni Adı = Tasarlanmış Mühendislik Havası
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Ulusal Teknik Onay (UTO) ve Avrupa Teknik Değerlendirmesi (ETA)

ETA Belgesi Nedir? 
Kim Veriyor? Ne İşe Yarıyor?

Yapı Araştırma Derneği

D
ernek, Avrupa Birliği ile Yapı Mal-
zemeleri mevzuatının uyumlaştı-
rılması çalışmalarında bulunmak 
amacıyla 2008 yılında T.C. Çevre 

ve Şehircilik Bakanlığı, Ortadoğu Teknik Üni-
versitesi (ODTÜ), Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği (TOBB) ile Türkiye İnşaat Malzemesi 
Sanayicileri Derneği (İMSAD) tarafından 
kurulmuştur.

İnşaat Teknik Değerlendirme ve Bilimsel 
Araştırma Kurumu / www.itbak.org

Yapı Araştırma Derneği’nin iktisadi 
işletmesi olarak, yapı malzemelerinde 
Avrupa Birliği ile uyum çalışmaları kap-
samında teknik değerlendirme ve bel-
gelendirme faaliyetlerini yürütmek için 
kurulan İTB ARAŞTIRMA KURUMU, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 
Kasım 2014 tarihli ve 29174 nolu Resmi 
Gazete’de yayınlanan MHG/2014-24 ve 
26 sayılı Tebliğ ile Türkiye’de üretilen 
yapı malzemelerinin yurt içinde G işa-
reti iliştirilerek (Ulusal Teknik Onay - 
UTO) ve tüm Avrupa Birliği ülkelerinde 
serbestçe satılabilmelerine olanak sağ-
layacak European Technical Assess-
ment (Avrupa Teknik Değerlendirme 
- ETA) belgesi vermek üzere yetkilen-
dirilmiştir.

Bu yetkilendirme, Avrupa Komisyonu 
tarafından da kabul edilerek Kurumumu-
zun ismi, tam üye olmayan ilk ve tek üye 
olarak Avrupa Komisyonu resmi gazete-
sinde yayınlanarak onaylanmıştır. 

(http://ec.europa.eu/enterprise/newappro-
ach/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.
notifiedbodies&num=TAB&text=Technical%20
Assessment%20Body)

EOTA / www.eota.eu
İTB Araştırma Kurumu, Avrupa Teknik 

Değerlendirme Kuruluşları Birliği EOTA’nın 
Türkiye’den ilk ve tek üyesi olup, aynı 
zamanda bu kuruluş nezdinde ülke sözcü-
lüğü görevini yürütmektedir. (http://eota.eu/
en-GB/content/turkey/34/178/29/)

Birliğin Teknik Kurul ve Genel Kurul top-
lantılarına düzenli katılarak ülkemizi temsil 
eden İTB Araştırma Kurumu ayrıca 5/6 Mayıs 
2015 tarihinde Ankara’da yapılacak Teknik 
Kurul toplantısına da ev sahipliği yapacaktır. 

EOTA’nın kurulduğu 1990 yılından beri 
Avrupa Birliği üye ülkelerindeki Teknik 
Değerlendirme Kuruluş temsilcileri, ilk 
defa tam üye olmayan bir ülke toprak-
larında bir araya gelecek olmalarından 
ötürü bu toplantı çok büyük anlam ve önem 
taşımaktadır.

Avrupa Birliği Mevzuatı, “UTO”  ve “ETA”  
Belgeleri

Avrupa Birliği üye ülkeleri, ortaklaşa hazır-
lanan ve kabul edilen bir Yapı Malzemeleri 
Yönetmeliği (Construction Products Regu-
lation - CPR) üzerinden Birlik ülkelerinde 
kullanılacak yapı malzemelerini tanımlamış-
lardır. Tüm yapı malzemelerine CE işareti 
iliştirilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Türkiye de bu yönetmeliği aynen ter-
cüme ve kabul ederek 10 Temmuz 2013 
tarih 28703 nolu Resmi Gazetede (305/2011/
AB) numarasıyla yayınlamıştır. 

Bu yönetmelik kapsamında;
•  Herhangi bir standardı olmayan,
•  Mevcut standartlardan sapma gösteren, 
•  Yenilikçi (innovative) 

yapı malzemelerinde, piyasaya sürüle-
bilmeleri için UTO veya ETA Belgesi alma 
zorunluluğu getirilmiştir.

İTB Araştırma Kurumu, Türkiye’de yapı 
malzemelerine UTO Belgesi vermek için 
TSE ile birlikte yetkilendirilmiş ilk, ETA 
Belgesi vermek için yetkilendirilmiş ilk 
ve tek kuruluştur.

UTO ve ETA Belgeleri ürün geliştirme, 
AR-GE ve yenilikçi ürünlere zaman, emek 
ve para harcayan kurumsal yapı malzeme-
leri üreticileri için haksız rekabeti önlemek 
ve Avrupa Birliğine ihracat vizesi anlamına 
geldiği için son derece önemlidir.

Gerek Avrupa Birliğinde gerekse ülke-
mizde yenilikçi ürünlerin önemli bir bölümü, 
artan çevre bilinci sayesinde yapılarda ısı 
yalıtımına yönelik geliştirilmektedir. Bu ürün-
ler yapılarda daha iyi ısı yalıtımı sağlayarak 
daha az yakıt kullanılmasını sağlamakta, bu 
yol ile de çevreye daha az zarar verilmesi 
amaçlanmaktadır.

Bilindiği üzere, Yapı Malzemelerinin Tabi 
Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmeliğe 
göre, haklarında uyumlaştırılmış (harmonize) 
veya ulusal standart bulunmayan veya bu 
standartlardan performans veya kullanım 
yeri açısından sapma gösteren ürünlerin 
piyasa sürülmesi için, söz konusu ürünlere 
Ulusal Teknik Onay (UTO) düzenlemesi 
gerekmektedir. Düzenlenecek UTO belgesi 
kapsamda uygunluk değerlendirilmesi 
yapılarak ürünlere “G” işareti iliştirilmesi 
gereklidir.

Günümüzde ülkemizde EPS’den imal 
edilmiş asmolen ürünler, çok katlı yapılarda 
döşeme dolgu malzemesi olarak yaygın ola-
rak kullanılmaktadır. 

SİNAN SOMER
İNŞAAT TEKNİK DEĞERLENDİRME 
VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA KURUMU 
GENEL MÜDÜRÜ

MAKALE



Binalarda ısı yalıtımı amacıyla kullanılan 
EPS ürünler için TS EN 13163 Standardı kap-
samında teknik dosya oluşturularak, perfor-
mans beyan edilebilmekte ve bu kapsamda 
söz konusu ürünlere “CE” işareti iliştirilebil-
mektedir. 

Döşeme dolgu malzemesi olarak kullanı-
lan EPS ürünleri, kullanım amacı ve üründen 
beklenen performans karakteristikleri açısın-
dan TS EN 13163 Standardı kapsamı dışında 
olup; 2009 yılında yayımlanan Binaların Yan-
gından Korunması Hakkında Yönetmeliğinde 
döşemelerde kullanılacak malzemeler için 
belirlenmiş asgari yangına tepki ve yangına 
dayanım sınıflarını içeren Ulusal Teknik Onay 
kapsamında değerlendirilmeli ve bu kap-
samda ürünlere “G” işareti iliştirilmelidir.   

2003 yılında CEN tarafından yayımlanan 
EN 13499 Standardı, Kasım 2006’da TS tara-
fından TS EN 13499 olarak yayımlanmış ve o 
tarihten itibaren ulusal standart olmuştur. EPS 
esaslı kompozit yalıtım sisteminin özellikle-
rini kapsayan bu standart uyumlaştırılmış bir 
standart değildir ve şu anda uyumlaştırılma 
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ve bu kapsamda belgelendirilme yapılması 
öngörülmemektedir. Bunun başlıca sebebi, 
söz konusu standardın temel olarak yalıtım 
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İTB ARAŞTIRMA KURUMU, üyesi 
olduğu EOTA veri tabanına ulaşabilmek-
tedir. Bu veri tabanında 1990 yılından beri 
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Bu husus, üreticilerin ürün geliştirme 
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önemlibir kaynak oluşturmaktadır. 

www.itbak.org

www.eota.eu

www.csb.gov.tr

www.imsad.org

www.tobb.org.tr

www.metu.edu.tr

İlgili Link

İTB Araştırma Kurumu

Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

http://eota.eu/en-GB/content/turkey/34/178/29/

İLGİLİ WEB SAYFA ADRESLERİ

ETA European Technical Assessment

Technical Assessment Body

European Organisation for Technical Assessment

Mutual Recognition Agreement

Construction Products Regulation

Avrupa Teknik Değerlendirme Belgesi

Teknik Değerlendirme Kuruluşu

Avrupa Teknik Değerlendirme Kuruluşları Birliği

Karşılıklı Tanıma Anlaşması

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği

TAB

EOTA

MRA

CPR

KISALTMALAR - TERCÜMELER
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MAKALE

Sandviç Duvar 
Uygulaması mı?
Mantolama mı?

B
inalarımızın dıştan duvarları için 
yapılan ısı yalıtımına ülkemizde 
Mantolama denilmektedir. 
Binanın dış duvarlarına uygu-

lanan ısı yalıtım levhalarının son kat sıva-
boya ile kaplanması ile yapılan işlemdir. 
Zaman zaman inşaat sektörümüzde farklı 
uygulamalar da görmekteyiz. Örneğin, 
en çok Ege Bölgemizde tuğla ile örülen 
duvarlara uygulanan Sandviç duvar ısı 
yalıtımı uygulaması gibi. Peki hangi uygu-
lama daha iyidir? Sandviç duvar mı? Man-
tolama mı? 

Sandviç duvar ısı yalıtımı uygulama-
sında genellikle kullanılan EPS ısı yalıtım 
levhası; düşük yoğunluklu ve ısı iletim kat-
sayısı da mantolamada kullanılanlara göre 
daha düşük performanslı olanları maliyet 
nedeniyle tercih edilmektedir. Sandviç 
duvar ısı yalıtımı uygulamasında bina 
dış cephesi sadece dış cephe boyası ile 
korunmakta olup, cephede daha ince kap-
lama yer almaktadır. Diğer bir deyişle cep-
hede 3 mm kalınlığında dış cephe boya 
filmi vardır. Yani bina duvarları yağmur, 
kar, donma-çözünme gibi iklim şartlarına 
açıktır. Bina duvarlarının ömrü bu nedenle 
daha kısa olur.

Mantolama’da ise bina dış duvar-
larına en az 4 cm ısı yalıtım levhası ve 
üzerine 2 kat ince sıva 2-3 mm ve ince 
sıva üzerine de (en az 3 mm) mineral sıva 
ve boya uygulaması ile cephe duvarları 
en az 4-4,5 cm ısı yalıtımı uygulaması ile 
dışarıdan kaplanır. Bina duvarları böylece 
yağmur - kar - dolu - donma- çözünme 
- ısınma vb iklim şartlarına ve alta katlar 
için fiziksel darbelere daha çok daya-

nıklı olur. Bu sayede bina 
duvarlarının ömrü daha 
uzun olur. Mantolamada 
kullanılan gri renkli EPS ısı 
yalıtım levhalarının beyaz 
renkli EPS ısı yalıtım lev-
halarında göre daha iyi ısı 
yalıtım performansı sundu-
ğunu dikkate aldığımızda, 
Mantolama’nın Sandviç 
Duvar ile ısı yalıtımına göre 
daha iyi sonuç verdiğini 
görebiliriz.

Mantolama:
Gri EPS 16 kg/ m3 , 

λ = 0,032 w/mk

Sandviç Panel:
EPS Beyaz 10 kg/ m3 ,

λ > 0,05 w/mK

*** Bilindiği gibi Isı İle-
tim Katsayısı (λ) ne kadar 
düşük ise malzemenin Isı 
Yalıtım Performansı o kadar 
yüksektir.****

Yandaki şemada olduğu 
gibi Mantolama sistemi ile 
Sandviç EPS’li duvar siste-
minin ısı geçirgenlik direnç-
leri (RT karşılaştırıldığında) 
Mantolama Sisteminin RT 
değerinin 1,923m2k/w yani 
ısı geçişine direncinin Sand-
viç EPS duvar sisteminin RT 
1,481m2k/w ısı geçiş direnç 
değerinden daha yüksek-iyi 
olduğu görülmektedir.  

DOĞAL İNALLI 
AUSTROTHERM 
PAZARLAMA MÜDÜRÜ





Güvendiğiniz Tecrübe  
Isı Yalıtımı için Gerçek Gri®

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

www.neopor.com.tr | neopor-tr@basf.com

Neopor® – The Power of the Original Grey
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İnovasyon İçin;

Biraz İlham,
Biraz Strafor

Son yıllarda adını sıkça duyduğumuz bir kavram inovasyon. 
Malesef bu konudaki tüm sohbetler “Bizde olmaz!/Neden 
olmasın?” ekseninde seyrediyor. Biraz bu eksenden 
uzaklaşmak biraz da aslında inovasyona en açık sektörlerden 
birisi olduğumuzu ortaya koymak amacıyla ilham verici strafor 
uygulamalarına bir göz atmak istedim.

Her ne kadar adı sıklıkla inşaat ve amba-
laj sektörleriyle birlikte anılsa da strafor 
bundan çok daha fazlasını vaad eden bir 
malzeme.

Straforun neredeyse imkansızı imkansız 
kılan pek çok özelliği var: Esnek, su em-
mez, mükemmel ısı ve su yalıtımı sağ-
lar, hafif, çevre dostu, kolay işlenir, ısı ve 
neme dayanıklı, küf oluşturmaz, zamanla 
şekli bozulmaz, doğal etkilere dayanıklı, 
bakteri barındırmaz, taşıması kolay ve 
inovasyon için en önemlisi kolay işlenir 

ve şekil alır. Strafor bu özelliklerinden do-
layı neredeyse sınırsız bir kullanım alanı-
na sahip olmaya aday.

Biraz ilham almak, biraz da “Daha neler 
yapabiliriz?” sorusuna farklı cevaplar bul-
mak amacıyla ufak bir araştırma yaptık. 
Karşımıza ilham verici bir çok uygulama 
çıktı. Sinema sektöründen eğlenceye, 
ışıklandırmadan güvenlik ekipmanlarına 
kadar pek çok alandaki uygulamalar bize 
şunu gösterdi; İnovasyon için biraz ilham 
biraz da strafor yeterli.

Strafor bardaklardan
yapılmış bir avize detayı.

Strafor bardaklardan
yapılmış bir bulut ışık

Strafor bardaklardan yapılmış,
doğal ışığı taklit eden

bir iç mekan aydınlatma sistemi.
Hem dekoratif hem de dinlendirici

Faruk TİRİTOĞLU - Tipor Strafor Yönetim Kurulu Başkanı

Doğal taşlardan neredeyse ayırt edilemez bir iç mekan 
duvar kaplaması. Hafif, ucuz, kolay uygulanır.

Lüks bir Uzakdoğu
restoranında şık bir
istiridye sunumu

Biraz plastik bolca strafor,
işte size şık ve güvenli bir 
bisiklet kaskı.
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İlhamın ve hayal gücünün en hakim oldu-
ğu alanların başında şüphesiz ki film sek-
törü geliyor. Strafor da bu sektörde önemli 
bir yer alıyor. Dev uçaklardan uzaylılara, 
metropollerden süper kahramanlara kadar 
perdede heycanla izlediğimiz gerçekliğine 
inandığımız pek çok dekor aslında strafor-

dan yapılıyor. ukarıda fotoğrafını gördü-
ğünüz uçak kazası tüylerinizi ürpertmesin 
“ ar of the orlds” filminde kullanılan bu 
maketin üretiminde bolca strafor kullanıl-
mış. öyle bir sahne hayal edin; İş yerinde 
çalışırken bir ara başınızı yanınıza oturan 
arkadaşınıza çeviriyorsunuz. Karşınızda 

kolunda çalar saati, boynunda papyonu, 
devasa boynuzları ve askılı pantolonuyla 
bir gergedan oturuyor. aniğe mahal yok. 

rkadaşınız gergedana dönüşmedi. Sade-
ce, sinema sektörüne yaratıcılığını göster-
mek isteyen bir dekor sanatçısı strafordan 
bir maket tasarladı.

Sahip olduğu özelliklerle yaşamımızın her 
alanına girmeye aday bir malzeme olan 
strafor malesef ülkemizde hak ettiği kadar 
geniş bir kullanım alanı bulamıyor. Bunun 
sorumlusu biraz da ülkemizde yeteri kadar 

r e yatırımı yapılmaması. Sektörümüz 
yeniliklere açık, fikirlerinizi bekliyor. 

Heyecanla izlediğimiz “ ar of the 
orlds” filminin bolca strafor destekli 

uçak enkazını gerçeğinden ayırmak 
imkansız.

Sinema sektörüne yeteneklerini ispat 
etmek isteyen bir gencin tasarladığı 

ofis arkadaşı gergedan.

Sokaklardaki kürklü dostlarımız 
için pratik mama kapları ve soğuk 

kış günlerinde rahat etmelerini 
sağlayacak izolasyonlu yuvalar. 
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İtici Güç Yine Özel Sektör Olacak

Y
apı-Endüstri Merkezi tarafından 
Türk yapı sektörünün yıllık perfor-
mansına dair en geniş değerlen-
dirmeyi sunan “Türk Yapı Sektörü 

Raporu 2014”, Yapı-Endüstri Merkezi’nde 
geçtiğimiz ay yapılan bir toplantıyla açık-
landı. 2015 yılına dair öngörülerin de pay-
laşıldığı toplantıda, 2015 yılında inşaat sek-
töründe yüzde 3,5-4,0 oranında büyümenin 
öngörüldüğü belirtildi. 2014 yılında inşaat 
sektöründeki büyümeyi özel sektör inşaat 
harcamalarının sürüklediği vurgulanan top-
lantıda, inşaat harcamalarının artmasındaki 
en önemli nedenin, konut inşaatları ve kent-
sel dönüşüm faaliyetleri olduğu belirtildi. 
Rapor’da 2015 yılında özel sektör inşaat 
harcamalarının yüzde 4,0 ile yüzde 5,0 
arasında büyüyeceği öngörülüyor. “Türk 
Yapı Sektörü Raporu” 2014’te, yapı sektö-
rünün gelecek yıllara ait öngörüleri, inşaat 
malzemeleri sanayisine ait üretim, tüke-
tim, ihracat ve ithalat büyüklükleri gibi çok 
çeşitli veri, önceki yıllarla karşılaştırmalı 
olarak analiz edildi.

Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel, 
Rapor’un sunumuna, 2014 yılında dünya-
daki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeleri 
değerlendirerek başladı. Gürlesel, dünya-
daki ve Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin 
inşaat sektörünün performansını etkiledi-
ğini belirterek, 2014 yılında dünya ekonomi-
sinde yüzde 2.6’lık bir büyüme gerçekleş-
tiğini ifade etti. Gürlesel, 2014 yılına daha 
yüksek bir büyüme beklentisiyle girilme-
sine karşın jeopolitik gelişmelerin, Batı ile 
Rusya arasındaki gerginliğin ve küresel mali 
piyasalardaki dalgalanmaların, büyümenin 
beklentilerin altında gerçekleşmesine yol 
açtığının altını çizdi. 2014 yılında Avrupa 
Birliği’nin ve ABD’nin büyüdüğüne dikkat-
leri çeken Gürlesel, Rusya, Çin gibi ülke-
lerde ise büyümenin yavaşladığını belirtti. 
Gürlesel, dünya ekonomisindeki yavaşla-
maya bağlı olarak dünya ticaretinin 2012 
ile 2013 yıllarının ardından 2014 yılında 
da zayıf bir performans gösterdiğini ifade 

ederek, dünya mal ticaretindeki yavaşla-
manın ihracat olanaklarını da sınırladığına 
vurgu yaptı.

Büyümeyi özel sektör taşıdı
Türkiye ekonomisindeki büyümenin 

2014 yılında yavaşladığına dikkati çeken 
Gürlesel, ilan edilen yüzde 4,0’lük büyüme 
hedefi ve 3.3’lük büyüme beklentisine kar-
şılık, ilk dokuz aylık ekonomik büyümenin 
yüzde 2.8 olarak gerçekleştiğini bildirdi. 
Türkiye ekonomisinin büyümesine doğru 
orantılı olarak inşaat sektöründe de büyü-
menin 2014 yılında yavaşladığını ifade 
eden Gürlesel, 2014 yılında inşaat sektö-
ründe ilk dokuz ayında büyümenin yüzde 
2.9 olarak kaydedildiğini belirtti. 2014’te 
inşaat sektöründeki büyümeyi, özel sektör 
inşaat harcamalarının sürüklediğini vurgu-
layan Gürlesel, buna karşılık kamu inşaat 
harcamalarındaki büyümenin ise 2014 
yılında yavaşlayıp, ilk dokuz ayda yüzde 
0.2 olarak gerçekleştiğini bildirdi. Özel sek-
tör inşaat harcamalarının artmasındaki en 
önemli sebebin konut inşaatları ve kentsel 
dönüşüm faaliyetlerinden kaynaklandığını 
anlatan Gürlesel, yabancılara satış müteka-
biliyet düzenlemesinin de olumlu sonuçla-
rının artış üzerinde etkili olduğunu söyledi. 
Gürlesel, inşaatta yavaşlamaya rağmen 
yapı ruhsatlarında da artış olduğunu, sek-
törde istihdamın da sürdüğünü de ifade etti.

2015 öngörüleri
Dünya ekonomisinin yüzde 3.0’lık bir 

büyüme beklentisiyle yıla başladığını dile 
getiren Gürlesel, 2015 yılında gelişmiş ülke-
lerdeki büyümenin yüzde 2.4 ile geçen yılın 
üzerinde, gelişen ülkelerde ise yüzde 4.3 
ile geçen yılın altında kalacağını kaydetti. 
Dünya inşaat harcamalarında yüzde 4.0’lık 
büyüme beklendiğini ifade eden Gürlesel, 
“Bu büyüme beklentisine bağlı olarak 2014 
yılında 9.35 trilyon dolar olan inşaat har-
camaları 2015 yılında 9.72 trilyon dolara 
ulaşacaktır” dedi. Gürlesel, dünya inşaat 

malzemeleri pazarının dünya inşaat har-
camalarındaki gelişmelere paralel olarak 
büyüdüğünü ifade ederek, 2015 yılında 
dünya inşaat malzemeleri pazarının yüzde 
4.0 büyümesi ve 6.8 trilyon dolara ulaş-
masının beklendiğini kaydetti. Orta vadeli 
programın Türkiye ekonomisinde 2015 yılı 
için yüzde 4.0 büyüme hedefi koyduğuna 
dikkat çeken Gürlesel, petrol fiyatlarındaki 
düşüş ile ortaya çıkan pozitif ayrışmanın 
büyümeyi destekleyeceğinin öngörüldü-
ğünü belirtti. 

Yüzde 3.5 ile 4.0 arasında büyüme 
bekleniyor

2015 yılında Türk inşaat sektöründe 
yüzde 3.5 ile 4.0 arasında büyümeyi 
öngördüklerini bildiren Gürlesel, kamu-
nun inşaat harcamalarında herhangi bir 
büyüme beklemediklerini belirtti. Gürlesel, 
özel sektör inşaat harcamalarında 2014 
yapı ruhsatlarına bağlı olarak yeni işlerde 
artış beklentisinin olduğunun altını çizerek, 
devam eden işler gözönüne alındığında 
2015 yılında özel sektör inşaat harcama-
larının yüzde 4.0 ile yüzde 5.0 arasında 
büyüyeceğini ifade etti. Gürlesel, inşaat 
malzemesi iç pazarının reel olarak yüzde 
4.0, cari fiyatlarla yüzde 12.0 büyüyerek 
131 milyar TL hacme ulaşacağını tahmin 
ettiklerini belirtti. Gürlesel, inşaat malze-
meleri ihracatının 2014 yılında yüzde 0.2 
azaldığını hatırlatarak, 2015 yılında ihracat 
malzemelerinin ihracatı ile ilgili sınırlayıcı 
unsurlar olduğuna dikkat çekti. 

“Türk Yapı Sektörü Raporu 2014” için yapılan toplantıda, inşaat sektörünün 2015 yılında yaklaşık yüzde 4 

büyüyeceği açıklandı. 

RAPOR
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Yapı Kimyasalları

Yalıtım

Yapı kimyasalları sektöründe üretici, satış ve uygulayıcı ola-
rak beş yüze yakın firma bulunuyor. Bu firmalarda yaklaşık 

13-15 bin kişi istihdam ediliyor. 2012 yılında yapı kimyasalları 
pazar büyüklüğü 1,9 milyar TL’ye ulaştı. Yapı kimyasallarına 
talep yaratan ilişkili sektörlerdeki büyümeye bağlı olarak pazar 
büyüklüğünün 2013 yılında 2,3 milyar TL, 2014 yılında ise 2,6 
milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. Sektörün üretim değerinin 
ise 2012 yılında 1,7 milyar TL iken, 2013 yılında 2,06 milyar 
TL’ye, 2014 yılında ise 2,33 milyar TL’ye ulaştığı öngörülüyor. 

Yapı kimyasalları iki ana ürün grubuna sahip. İlki çimento, 
beton ve hazır beton üretiminde kullanılan dolgu-katkı ürünleri. 
İkinci ana ürün grubu ise seramik karo, fayans, su yalıtımı ve 
zemin kaplama alanlarında kullanılan dolgu ve yapıştırıcı mal-
zemeler. Yurtiçi pazarda yapı kimyasalları bu ürün gruplarına 
bağlı olarak üç alt ürün grubunda toplanıyor. Buna göre en 
büyük alt pazarı yüzde 40’a yakın payı ile sentetik örtüler, 
bitümlü örtüler, PU-akrilik-çimento-bitüm esaslı sürme ve 
püskürtme ürünleri kapsayan su yalıtım malzemeleri. Beton, 
hazır beton ve çimento katkı ürünlerinin payı yaklaşık yüzde 
20 olarak öngörülüyor. Yapıştırıcı, dolgu, kaplama malzemeleri 
de yüzde 40’a yakın bir pay alıyor. 

Yapı kimyasallarının kullanıldığı bu üç alt sektörde 2013 
ve 2014 yıllarında büyümeler sürdü. Hazır beton üretimi 2012 
yılında 93,1 milyon ton iken, 2013 yılında 102 milyon ton oldu.  
2014 yılında üretim 107 milyon ton olarak tahmin ediliyor. Su 
yalıtım malzemeleri pazarı 2013 yılında yaklaşık 35 milyon 
m2ye ulaştı. 2014 yılında ise pazarın 38 milyon m2 olduğu 

Enerji Kimlik Belgesi’nin binalarda zorunlu hale gelmesi ile 
canlılık kazanan yalıtım sektörü, son zamanlarda gündeme 

gelen kentsel dönüşüm projeleriyle büyümesini hızlandırdı. 
İki yüzden fazla firmanın yer aldığı yalıtım sektöründe 85 bin 
kişi istihdam ediliyor. Sektör, Türki cumhuriyetleri ve Ortadoğu 
ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. 2013 yılı yalıtım sektörü 
pazar büyüklüğü yüzde 10 büyüyerek 12 milyar TL oldu. 2014 
yılında ise yine yüzde 10-12 arasında büyüme olduğu ve pazar 
büyüklüğünün 13,0-13,5 milyar TL’ye ulaştığı tahmin ediliyor. 

2013 yılında ısı yalıtım malzemesi kullanımı 16,4 milyon m3 
iken, 2014 yılında 18,8 m3 kullanım olduğu tahmin ediliyor. 
Isı yalıtım malzemeleri içinde en çok kullanılan EPS ürünlerin 
tüketiminin 2013 yılında 7,8 milyon m3, 2014 yılında ise 8,3 
milyon m3 olarak öngörülüyor.

Türkiye’deki 20,5 milyon konutun yüzde 80’inin hâlâ yalıtım-
sız olduğu dikkate alındığında, kentsel dönüşüm projeleri ve 
yasal düzenlemelerin de etkisiyle önümüzdeki yıllarda yalıtım 
sektörünün hızlı büyümesini sürdüreceği tahmin ediliyor. 

Yalıtım sektörü özellikle bina standartlarında yapılan düzen-
lemelerle ivme kazanıyor. 2000 yılında yayımlanarak ısı yalıtımını 
yeni binalar için zorunlu kılan TS 825 Isı Yalıtımı Yönetmeliği, 
sektörün gelişimi açısından çok önemli bir basamak oldu. 

tahmin ediliyor. Seramik karo üretimi ise 2012 yılında 280 
milyon m2 iken, 2013 yılında 330 milyon m2ye yükseldi, 2014 
yılında ise 300 milyon m2ye geriledi. Yapı kimyasallarının 
kullanıldığı alanlardaki büyümeler yapı kimyasalları talebini 
ve pazarını da genişletiyor. 

Yapı kimyasalları sektöründe çok sayıda uluslararası 
yabancı firma Türkiye’de orta-büyük ölçekli yatırımları ile 
üretim yapıyor. Yine sektörde orta-büyük ölçekli önemli Türk 
üretici firmalar yer alıyor. 

Yüksek bir rekabetin yaşandığı sektörde inşaat sektöründe 
yeni yatırımlar, yenileme ve güçlendirme faaliyetleri ve kentsel 
dönüşüm ile ortaya çıkacak talep, yapı kimyasallarına yönelik 
talep artışını destekleyecek.

Ardından 1 Ocak 2001’de yürürlüğe giren Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği gereğince de yeni inşa edilen binalara 
Enerji Kimlik Belgesi alınması zorunlu kılındı. Mevcut binaların 
da 2017 senesine kadar bu belgeyi alması gerekiyor. 2012 
yılında başlayan kentsel dönüşüm hareketi ise sektörün geli-
şiminde önemli bir yere sahip.

Yalıtım sektöründe iç pazar, dinamik yapısını sürdürüyor. 10 
yıl önce 350 milyon USD büyüklüğünde olan pazar, 5 milyar 
USD hacmini aştı. Bu büyüklüğün içinde malzeme üreticileri ve 
uygulamacılar bulunuyor. Gelişmiş ülke örnekleriyle karşılaştırıl-
dığında pazarın birkaç kat daha büyüme potansiyeli bulunuyor.
Firma Sayısı: 222 (İZODER üyesi üretici ve satıcı-uygulayıcılar)
İstihdam: 85.000
Tüketim: 18,8 milyon m3 (Isı Yalıtımı Tüketimi) 
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Geçmişten 
Günümüze Söve...

Sövenin Tanımı 

S
öveleri genel olarak; kapı ve 
pencereleri yağmur sularından 
korumak ve bina çehresine 
estetik görünüş vermek üzere 

kapı ve pencerelerin yan kenarları ile üst 
kenarlarına uygulanan yüzeyden dışa 
doğru çıkıntılı, farklı malzemelerden yapı-
labilen, estetik görünümlü yapı eleman-
ları olarak tanımlayabiliriz. Söveler kapı 
ve pencerelerin bina dış yüzeyine bakan 
kısımlarına uygulanabileceği gibi istenirse 
estetik ve zengin görünüm açısından iç 
mekanlarda da uygulanabilir. 

Sövenin Tarihçesi ve Çeşitleri 
Günümüzde inşaat teknolojisi çok hızlı 

bir şekilde gelişmektedir. Yapılarda söve 
uygulaması hemen hemen inşaat sektörü 
kadar eskiye dayanır. Söveler, özellikle eski 
taş binalarda pencere ve kapı boşluğu-
nun sağlam durabilmesi için blok taşlar-
dan yapılırdı. Tarihin değişik evrelerinde 
Söveler farklı malzemelerden imal edilmiş, 
yapıların özelliklerine göre ve tasarım şekil-
lerine göre zaman içinde teknolojinin geliş-
mesiyle daha da çeşitlenmiştir. Zamanın 
evreleri içinde ahşap söveler, taş söveler, 
mermer söveler, beton söveler (prekast), 
PVC söveler, alçı söveler, EPS (Expanded 
Polystyrene) söveler şeklinde kullanımları 
olmuştur.

İnşaat teknolojisi ilerledikçe, yapılarda 
bu tür dekoratif ve yalıtım amaçlı uygu-
lamalar kullanılmaya başlandı. Dekora-
tifliği ve estetikliği her zaman ön plana 
çıkarmayı seven insanoğlu, yapı elemanı 
olan kapı ve pencereyi güzelleştirme iste-
ğinden hiçbir zaman vazgeçmemiş, kapı 
ve pencere kenarlarını o günün şartlarına 

uygun şekilde, bulabildiği ve işleyebildiği 
her türlü malzemelerle süslemiştir. Günü-
müzde de söve uygulaması, bina estetiği 
açısından önemlidir. Özelikle son zaman-
larda söveler sıkça kullanılmakta ve rağ-
bet görmektedirler. Söveler içinde en çok 
tercih edilen EPS (Expanded Polystyrene) 
Sövelerin ana tercih nedenleri arasında 
piyasada kolayca bulunmaları ve montaj 
kolaylığı getirmeleri özelliği etkili olmuştur.

EPS Söveler 
CNC tezgâhlarda EPS blokların 3D ola-

rak kesilmesiyle oluşan ve yüksek kali-
tede akrilik esaslı macun ile üzeri kap-
lanarak oluşturulan dekoratif ürünlerdir. 
Söve cephe elemanları, ana bileşeni olan 
EPS (Expanded Polystyrene) kullanılması 
sebebiyle hafif ürünlerdir. Değişik kalınlık 
ve genişlikte üretilebilmektedirler. Süsleme 
ve detay çözümlemelerde kullanılan Söve-
ler, yapıdaki detaylara çok kolay uygula-
nır. Kapı ve Pencere Söveleri, Denizlikler, 
Desenli Kat Silmeleri, Motif Aksesuarlar, 
Yalı Baskısı, Fugalı Mantolama, Sütunlar, 

Payandalar vs. başlıca ürünlerdir. Söveler 
bu sayede cephe elamanları kullanıcıları 
için birçok tasarım ve dekoratif uygulama 
alternatifleri sunmaktadır.

EPS Sövelerin Faydaları 
Söve yalıtıma katkı sağlayan, yapıda 

pencere ve kapı detayları uygulamala-
rında sıva-boyanın ömrüne destek sağla-
masıyla öne çıkar. Ana bileşeni EPS 
(Expanded Polystyrene) hem çok dayanıklı 
hemde çok iyi bir yalıtım malzemesidir. 
Söveler minimum 16-18 dansite EPS kul-
lanılarak yapıldığından yalıtıma ciddi katkı 
sağlar. EPS (Expanded Polystyrene)’den 
yapılması nedeniyle doğaya zarar vermez 
(EPS bilinen en güçlü doğa dostu yalıtım 
malzemesidir). Söve ürünlerinde kullanılan 
EPS; yeterince dinlendirilmiş, yüksek 
yoğunluklu malzemeden seçilmektedir ve 
bu da %60-80 arasında ısı yalıtımı sağla-
maktadır. Günümüzde bu ürünler, yapı-
mında ileri teknoloji kullanılmasıyla yangın 
esnasında alev almayacak şekilde üretil-
mektedir. Ayrıca basınca karşı oldukça 
dayanıklıdır. Üzeri yüksek kalitede kap-
lama malzemesi ile kaplanıldığında iklim 
koşullarına oldukça dayanıklı hale gelir. 
Bünyesine su almayan, bakteri üretmeyen 
ve çürümeyen bir üründür. Diğer muadil 
ürünlere göre oldukça hesaplıdır. Söveler, 
uygulaması iyi yapıldığı takdirde yapı 
ömrüne eş değer ömre sahiptirler.

DENİZ YILDIZ
KURUMSAL PAZARLAMA UZMANI
DÜNYA POLİSTREN GRUP
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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.

EPS Silver ile
Sınıf Atlama

Zamanı

MAKALE

36

ECE SAYKAL
ÇEVKAK Kalite Yöneticisi

Pasif Ev Projesi

T
ürkiye’deki ısı yalıtım sektöründe 
özellikle son birkaç yılda yaşa-
nan gelişmeler ve tüketimdeki 
artış, çevre ile dostluğumuzu 

pekiştirmektedir. Aynı zamanda dünya 
genelinde de fosil yakıtların tükenmesi 
kaynaklı sürdürülebilir enerjinin kullanımı 
ve enerji verimliliği çalışmaları büyük bir 
Ar-Ge sektörü oluşturmaktadır. Çok düşük 
miktarda enerji kullanımı ile bir ortamın 
ısısının korunmasını sağlamak bu çalış-
maların en büyük amacı olmaktadır. Enerji 
giderlerinin düşmesi özellikle son tüketi-
cinin konforu açısından da çok önem arz 
etmektedir. 

“Pasif Ev Projesi” de dünya çapında 
yankı uyanmakta ve bir trend haline 
gelmektedir. Projede, evlerde kullanılan 
aydınlatma, su ve ortam ısıtma, hava-
landırma gibi enerjilerin minimuma indi-
rilmesi amaçlanmaktadır. Hem yeni inşa 
edilen evlerde hem de mevcut evlerde 
yapılan yenilemelerle evleri “Pasif Ev” 
konseptine dönüştürmek mümkündür. 

Pasif Ev Standardı, 1988 yılında 
Almanya’da, Prof. Dr. Bo Adamson ve 
Prof. Dr. Wolfgang Feist tarafından hazır-
lanarak, ilk Pasif Ev 1990 yılında Almanya, 
Darmstadt’da inşa edilmesi ile süreç baş-

lamış oldu. 1996 yılında ise bu standardı 
teşvik ve kontrol amacıyla Almanya’da 
Passive House Institute (Pasif Ev Ensti-
tüsü) kuruldu. Enstitü, inşa edilen pasif 
evleri sertifikalamaktadır. 

Pasif Ev kavramı Almanya’da ortaya 
atılmış ve en fazla uygulamada burda 
yapılmıştır. Dünyada 25 bin civarında 
pasif ev var, bunun yarısından fazlası 
Almanya’da en fazla pasif ev inşa eden 
ülkeler ise Almanya, Avusturya ve İskan-
dinavya.

Bir evin Pasif Ev olabilmesi için gereken 
şartlardan kabaca bahsedersek,
•  Metrekare başına ısıtma veya soğutma 

için yılda maksimum 15 kWh enerji har-
camalıdır.

•  Binanın toplamdaki enerji tüketimi (sıcak 
su, aydınlatma, ısı değişiklikleri, vb.) 
metrekare başına yılda 120 kWh değe-
rini geçmemelidir.

•  Hava sızdırmazlığı (Blower Door Tast) 
yöntemi kapsamında bina içerisindeki 
havanın 0,6 katından daha fazla hava 
sızıntısı olmamalıdır. Havlandırmada ise, 
süresinin kısa olması ancak havalan-
dırma miktarının yüksek olmasıyla en 
verimli koşul sağlanabilir.

Pasif Ev projelerinde hedefe ulaşabil-
mek için belli başlı inşaat adımlarının izlen-
mesi gerekmektedir.
•  Yüksek performanslı bir izolasyon sis-

temi ile ısı yalıtımının yapılması, cephe-
lerin ve çatıların ısı kaçaklarını önlemek 
için koruma altına alınması

•  Evin konumlandırmasının güneş ışınla-
rının verimli bir şekilde kullanılabilmesi 
yönünde yapılması

•  Sızdırmaz cam-pencere ve kapı sistem-
lerinin kullanılması

•  Güneş panelleri, çatı drenaj sistemleri 
gibi tüketimi azaltarak verimliliği artıra-
cak sistemlerin inşa edilmesi

Tüm dünyada 1990 yılından beri inşa 
edilen pasif evlerin benzerlerine artık ülke-
mizde de rastlamak mümkün. Avrupa Birliği 
2019 yılından itibaren inşa edilecek tüm 
binaların Pasif Ev standardına uyması için 
bir anlaşma bile imzaladı.

“Pasif Ev” ile Yeşil Bina arasındaki fark?
Pasif Ev ile Yeşil Bina birbirinden farklı 

yapılar, öncelikle sertifikalandırmaları farklı. 
Yeşil bina deyince akla hemen LEED ve 
BREEAM geliyor. Bu belgelendirmeler 
enerji verimliliğine ve binanın çevresel 
etkisine bakıyor. Pasif ev ise, AB’deki EN 
normlarına dayanıyor. Burada önemli olan, 
binayı mümkün olan en az enerji sarfiyatıyla 
ısıtmak, soğutmak ve havalandırmak.

Pasif ev yaparken, izolasyon, kontrol-
süz hava transferinin minimize edilmesi ve 
güneş ışığından maksimum faydalanılması 
hedefleniyor, bunlar gözetildiğinde, ısınma 
ihtiyacının yüzde 40’ı sağlanmış oluyor. 

Pasif Ev standardına uygun olarak tasarlanmış bir ev.



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

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.

EPS Silver ile
Sınıf Atlama

Zamanı
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KURTZ İstanbul Buluşması 2015

İ
stanbul Yeşilköy’deki “WOW İstanbul 
Hotels&Convention Center”da düzen-
lenen ve yoğun ilgiyle karşılanan buluş-
maya, ülkemizin çeşitli illerinde EPS ve 

EPP sektörlerinde faaliyet gösteren firmala-
rın 100’ün üzerinde temsilcisi katıldı.

Sabah 09:30’da KURTZ GmbH Doğu 
Avrupa ve Ortadoğu Bölgesi Satış Müdürü 
Hüseyin Uğurlu’nun açılış konuşması ve 
kısa şirket tanıtımı ile başlayan organizas-
yon, 30 senedir KURTZ’ta görev yapan 
ve Kıta Avrupası ve Afrika Satış Müdürü 
görevini yürüten Stephan Gesuato’nun iki 

yeni teknolojiyi tanıtmasıyla devam etti. 
Genellikle okul, hastane gibi kamu bina-
larının düz çatılarının yalıtımı için, eğimli 
EPS plakaların üretimini otomatik olarak 
yapan Roof Foamer makinasının yanı sıra, 
EPS dış cephe yalıtım boardu üretimi için 
yepyeni bir teknoloji olan Panel Foamer ve 
teknolojisi hakkında bilgi verildi. Blok üretim 
yöntemine kıyasla çok daha basitleştirilmiş 
ve üretim operasyon sayısı azaltılmış olan 
bu yöntem, geleceğin yalıtım malzemesi 
üretim yöntemi olarak tanıtıldı.

KURTZ’un 2008 yılından beri Türkiye, 
Romanya ve Bulgaristan ülkeleri için distri-
bütörlüğünü yürüten ve aynı zamanda MTL 
Makina San. Ve Tic. Ltd. Şti’nin kurucusu 
da olan Mutlu Şenocak, verilen kısa çay 
molasının ardından söz aldı ve EPP prosesi 
ve çeşitli sektörlerdeki farklı EPP uygulama-
ları hakkında bilgiler aktardı.

Verilen öğlen arasının ardından, KURTZ 
Holding Particle Foam Machines kısmının 
Genel Müdür Yardımcısı konumunda bulu-
nan ve 35 senedir KURTZ’ta görev yapan 
Harald Sommer ise, yepyeni bir hammadde 
türü olan E-TPU ve onun proses edilmesi 
hakkında bilgiler aktardı. Ağırlıklı olarak 
spor ayakkabısı tabanı üretiminde uygu-
lama sahası bulan E-TPU’unun, mekanik 
ve kimyasallara karşı dayanım noktasındaki 
üstünlüklerinin çeşitli deneylerle ispatla-
nışını gösteren Sommer, bunun yanı sıra 
EPS&EPP enjeksiyon üretimindeki farklı 
üretim yöntemlerinin avantaj ve dezavan-

tajlarını aktardı. Sommer, geleneksel enjek-
siyon kalıplamasının yanı sıra, patentleri 
KURTZ GmbH’ya ait olan LTH ve Eco-LTH 
yöntemlerinin kullanım sahaları ve üretim 
maliyetleri noktasında sunduğu avantaj-
lardan da söz etti.

Akabinde tekrar söz alan Hüseyin 
Uğurlu, EPS ve EPP tesislerinin tasarı-
mında dikkat edilmesi gereken hususları 
tüm ayrıntılarıyla ele alarak, katılımcıların 
tesislerinde rahatlıkla uygulayıp denetleye-
bilecekleri teknik detayları aktardı. Buhar, 
hava, soğutma suyu, hammadde nakli gibi 
teknik altyapı konuları hakkında aktarılan 
bilgilerin yanı sıra, tesislerdeki otomasyon 
imkânları ve farklı uygulamaları hakkında 
bilgiler verildi.

30 senedir KURTZ GmbH’da ser-
vis sorumlusu olarak görev alan Klaus 
Spielman’ın sunumu ise, EPS ve EPP tesis-
lerindeki makinaların bakımının nasıl daha 
planlı bir faaliyet olarak yürütülebileceği hak-
kındaydı. Proses makinalarının uzun yıllar 
yüksek verimlerle hizmet edebilmesi için 
dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında 
detaylı bilgiler aktaran Spielman’dan sonra 
söz alan Comel kalıp firmasının temsilcileri, 
çeşitli EPS ve EPP kalıplarından örnekler 
vererek, bu sektör kalıpçılığında öne çıkan 
teknolojik gelişmeleri aktardılar.

Akabinde tekrar söz alan Hüseyin Uğurlu, 
tüm misafirlere katılımlarından dolayı teşek-
kür ederken, bir sonraki organizasyonda 
buluşmak yönündeki temennilerini dile 
getirdi ve ardından akşam yemeğine geçi-
lerek organizasyon sonlandırılmış oldu. 

Sonuncusu 10 sene önce düzenlenen ve ağırlıklı olarak EPS konuları tartışılan “EPS Forum İstanbul-2005” 

buluşması, on yıl aradan sonra bu yıl “KURTZ İstanbul Buluşması 2015” adıyla tekrarlandı.

Mutlu Şenocak, Kurtz Gmbh

MTL Makine San. ve Tic. Ltd. Şti.
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TEKNİK

Isı Yalıtım Malzemelerinin 
Genel Özellikleri

PROF. DR. İBRAHİM UZUN 
ÇEVKAK

B
ina üretimindeki tekniklerin geliş-
mesinin yanında kullanılan mal-
zeme alanında da büyük geliş-
meler yaşanmıştır. Ağır, kaba ve 

özellikleri gelişmemiş malzemeler yerine 
özellikli, bina yükünü her açıdan hafi fl e-
tecek, ısı ekonomisi oluşturacak, ısı, ses, 
nem ve yangın gibi yalıtım özelliklerine sahip 
malzemeler geliştirilmiştir. Bu gelişmeler 
yanında malzemenin yapıya uygulanması 
sırasında hassas olunması ve uygun mal-
zeme seçimi her zaman olduğu gibi hala 
önemini korumaktadır.

Isı yalıtım malzemeleri oldukça çeşitli ve 
farklı özelliklere sahiptirler. Günümüzde bir-
çok malzeme ısı yalıtımı yanında ses yalıtımı, 
yangın dayanımı ve nem geçirgenliği gibi 
özellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Isı yalıtımı 
malzemeleri uygulandığı bölge, uygulan-
dığı yapı çeşidi ve uygulanan yapı bileşeni 
değerlendirilerek seçilmelidir. Hatta malze-
menin yatay veya düşey uygulanacağı, yaz 
ve kış koşullarında sıcaklık farklarının ne 
kadar olduğu, malzemenin bu değişimler-
den ne düzeyde etkilendiği ısıl geçirgenlik 
kadar önemlidir.

Her yalıtım malzemesi her yerde uygun 
değildir. En iyi yalıtım malzemesi değil en 
uygun yalıtım malzemesi vardır.

Malzeme Seçiminde Nelere Dikkat Edil-
melidir?

Kullanım yer ve şartlarına göre yalıtım 
malzemesi karakteristiğini doğrudan etkile-
yen faktörler aşağıda özetlenmiştir. Bir yalı-
tım malzemesi seçilirken bir özelliği üzerinde 
değil aşağıda gösterilen özellikler üzerinden 
değerlendirilmelidir. Bu değerlendirmeler 

altında uygun malzeme veya değil yorumu 
yapılmalıdır. Bir veya birkaç özelliği olumsuz 
veya zayıf olan malzeme kötü malzeme veya 
tersi tanım doğru bir tanımlama değildir.

İyi veya kötü değil. Uygun yalıtım 
malzemesi 
•  Isıl Özellikler  
•  Yoğunluk 
• Yangın Sınıfı 
•  Mekanik Dayanım
•  Buhar Difüzyon Direnci
•  Su Emme
•  Boyutsal Kararlılık
•  Çevresel Etkiler
•  Üretim Maliyetleri
•  Uygulama Maliyetleri

EPS
•  Havalı (gözenekli) ısı yalıtım malzemesi 
•  Hafi f ısı yalıtım malzemesi 
•  Ekonomik ısı yalıtım malzemesi
•  Su ve nemi az alan ısı yalıtım malzemesi
•  Çevre şartlarından az etkilenen ısı yalıtım 

malzemesi
•  Boyutsal olarak kararlı ısı yalıtım mal-

zemesi
•  Geri dönüştürülebilen ısı yalıtım mal-

zemesi
•  Kolay işlenebilen ısı yalıtım malzemesi
•  Hijyenik ısı yalıtım malzemesi

Bir yalıtım malzemesinin seçiminden 
önce nerede kullanılacağı en öncelikli 
değerlendirmedir. Bina, endüstriyel tesis 
ve tesisat, teras, zemin yalıtımı gibi farklı 
alanlar için yalıtım malzeme farklılıkları söz 
konusudur. Bunun yanında son kullanıcı-
nın fayda maliyet değerlendirmesine esas 
olmak üzere güncel fi yatlar üzerinden ve 
mantolamada uygulanabilir yoğunluklar 
(EPS 18, taşyünü 130 ve XPS 22 kg/m3) ele 
alınarak değerlendirme yapılmıştır. 

Isı Geçirgenliği ve Yoğunluk
EPS ve benzeri gözenekli yalıtım mal-

zemelerinin belirli bir değere kadar yoğun-
lukları arttıkça ısıl iletkenlikleri düşer. Bu 
gözenek oranı düşük malzemelerin tersine 
bir davranış gösterirler. Bunun dışında ısıl 
iletkenlik diğer yapı malzemelerinde olduğu 
gibi sıcaklıklar da değişim gösterir. Farklı 

Bazı yalıtım malzemelerinin ısıl açıdan fayda maliyet değerleri
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sıcaklıklarda ve farklı yoğunluk değerlerinde 
EPS ısıl iletkenlik değerlerinin değişimi Şekil 
6.’de verilmiştir.

Binalardaki ısı yalıtım uygulamalarının 
maruz kalabilecekleri sıcaklık değerleri 
mevsimsel olarak değiştiğinden ısı yalıtım 
malzemelerinin mekanik ve ısıl özellikleri 
de sıcaklıklarla değişkenlik gösterir. Giy-
dirme cepheler dışındaki ısı yalıtımında 
uygulamalarında taşyünü ve camyünü gibi 
mineral esaslı ürünler EPS kadar düşük 
yoğunluklarda kullanılamamaktadır. Bunların 
yanında EPS, özelliklerinin yoğunluğa bağlı 
olarak istenilen yönde kolay değiştirilebil-
mesi, üretim teknolojisi sayesinde maliye-
tinin düşük olması, performansını kullanım 
ömrü boyunca bozulmadan sürdürebilmesi 
ve geometrik büyüklüklerinin iklim şartları 
altında çok değişmemesi ve çevre dostu 
bir malzeme olması tercih nedenlerinden 
bazılarıdır. 

EPS Yalıtım Levhaları
Isı yalıtım malzemeleri arasında yoğunluk 

ısıl iletkenlik ikilisi içerisindeki neredeyse 
en uygun malzeme EPS dir. Isı yalıtımı üst 
seviyede düşük ısıl iletkenlikle (λ=0,032–
0,038 W/mK) gerçekleşirken bunu uygun 
yoğunluklarla (16-20kg/m3) sağlamak çok 
önemlidir. Genelde yüksek gözenekli mal-
zemelerin yoğunluğu arttıkça ısıl iletkenliği 
azalır. Ancak, şişirici gaz etkisiyle düşük 
ısıl iletkenliğe sahip bir çok gözenekli mal-
zeme zamanla bu özelliklerini kaybederek 
ısıl iletkenlikleri yükselir. Ancak EPS’nin ısıl 
iletkenliği şişirici gaza ve zamana bağlı ola-
rak neredeyse hiç değişmez. Kırılgan bir 
malzeme olmadığından ısı yalıtım malzemesi 
olarak yüksek bir eğilme dayanımı vardır.  
Küçük yükler ve basma kuvvetleri altında 
normal boyutlarına çok kolay geri dönebilir. 

Isıl iletkenlik değerleri incelendiğinde 
EPS ürünlerin uygulama yoğunlukları açı-

sından düşük yoğunluklarda tartışmasız en 
iyi ısıl iletkenlik değeri verdiği ve bu değerini 
çok düşük sıcaklıklardan (-200 oC) uygula-
nabilir yüksek sıcaklıklara (+100 oC) kadar 
sürdürdüğü görülür. Burada dikkatten kaçı-
rılmaması gereken en önemli unsur yoğun-
luklara karşı ısıl iletkenliklerdir. Düşük yoğun-
luklu mineral yünlerde (taşyünü ve camyünü) 
yalıtım uygulaması özellikle mantolama için 
büyük zorlukları vardır. Mantolama uygula-
masında duvara tutturulabilecek en düşük 
yoğunluklar EPS malzemelerin en az 8-10 
katı yoğunluğa bir başka deyişle daha ağır 
malzeme kullanılması zorunluluğu vardır. 
Düşük yoğunluklu Mineral Yünler giydirme 
cephelerde ilave donatılarla uygulanabilirler.

Mantolama için veriler uygun malzemenin 
EPS olduğunu göstermektedir.

Yüksek yoğunluklu ürünlerin maliyet-
leri, duvara tutturulmaları, iklim şartlarında 
duvarda uzun seneler tutunma sorunları 
olacağı unutulmamalıdır. Duvarda ağır mal-
zemeler hafif malzeme uygulama kurallarıyla 
uygulanamaz. Dış duvar şartları altında en 
önemli unsur yağmur, kar, nem ve bunlarla 
ilgili donma olaylarıdır. En ufak bir uygulama 
hatası, malzemenin nem alması ve buna 
çok hassas bir malzemenin (camyünü ve 
taşyünü) bütün uygulama yüzeyini yok hük-
müne getirebilir.

Farklı sıcaklıklara göre yalıtım malzeme-
lerinin EPS, Taşyünü ve Camyünü ısıl iletken-
lik değişimleri sırasıyla 20kg/m3, 33 kg/m3 

ve 16 kg/m3 yoğunluklar yukardaki şekilde 
verilmiştir. 

Yalıtım malzemesi seçerken özellik-
ler konusunda bilgi sahibi olunmadığı 
durumda aşağıdaki önermeler yararlı 
olacaktır
• Isı iletim katsayısı küçük                                                    
•  Malzeme et kalınlığı büyük                                                       
•  Yangın sınıfı alfabetik olarak daha yuka-

rıda olan               

•  Buhar difüzyon direnci büyük                                                 
•  Sıcaklık dayanımı sıcaklık değeri  büyük                                  
•  Su emme özelliği küçük                                                       
•  Mekanik dayanım büyük                                                        
•  Boyutsal kararlılık, şekil değiştirme küçük                                   

Su Emme ve Buhar Difüzyonu
EPS yalıtım levhalarının en önemli özel-

liklerinden birisi de kapalı gözenekli olduğu 
için pratik olarak ıslanmaz ve yalıtımı her 
mevsim sürekli yapar. Bununla bağlantılı ola-
rak kapiler su geçirimliliği yok ve higroskopik 
bir malzemedir. 

Malzemelerin su emme oranı üzerinde 
etkili büyüklük, gözeneklerinin açık veya 
kapalı oluşudur. Direkt su ile temas halinde 
kapalı gözenekli malzemelerin su emme 
oranları çok düşüktür ve EPS kapalı göze-
nekli bir malzemedir. Su emme oranı çok 
küçük olduğu için direkt su ile temas etse 
bile, özellikleri değişmez. EPS’yi meydana 
getiren Styrene, suda çözülmeyen ve erime-
yen bir yapıda olduğundan kapalı gözenek-
lerinin duvarları suyu geçirmez.

Malzemenin direkt su ile teması sonucu 
akışkan suyu bünyesine alması ile su buha-
rının geçişi sırasında eleman kesiti içinde 
yoğuşma meydana gelmesi birbirinden 
tamamen farklı olaylardır. Malzemenin direkt 
su ile teması sırasında, su içeriğinin artması 
üzerinde malzemenin akışkan suyu emme 
özelliği etkili iken, eleman kesitinde yoğuşma 
meydana gelmesi üzerinde malzemenin su 
buharı geçirgenliği ve eleman kesitindeki 
yeri etkilidir. Havada bulunan nem, buhar 
basınç farkı sonucu malzemeye nüfuz edebi-
lir ve düşük sıcaklıklarda yoğuşarak akışkan 
su haline dönüşebilir. Su buharı geçirimliliği 
ürünün aşağıdaki özelliklerinden etkilenir;
•  Yoğunluk
•  Hücre Konumlandırması
•  Yüzey Yapısı (Zırhlı/Pürüzlü)
•  İçerdiği Açık Hücre Miktarı
•  Malzemenin Kalınlığı

EPS ısıl iletkenlik sıcaklık değişimi [1]

EPS yoğunluk ısıl iletkenlik [1]

EPS ısıl iletkenlik sıcaklık değişimi [9]
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EPS’nin sıcaklık karşısında boyut değişim 
faktörü (Doğrusal ısı genleşme katsayısı) 
5x10–5 ila 7x10–5K–1’dir. Yani 17°C sıcaklık 
farkında yaklaşık 1mm/m bir değişim olur. 
Bu da, %0,1 demektir. Normal şartlarda 
ve normal uygulamalarda, bu mertebe-
deki boyut değişimi sorun oluşturmaz ve 
ek tedbir alınması gerekmez. Çok büyük 
yalıtım levhalarının büyük sıcaklık farkına 
maruz kaldığı yerlerde kullanılması halinde 
gerekli önlemler (Derz) alınmalı ve gerekli 
durumlarda mekanik tespit uygulanmalıdır. 
Üretimi takiben aynı çevre şartlarında levha-
ların boyutlarında zamanla kısalma olması 
rötre olarak tanımlanır. EPS levhalarda rötre 
ilk günlerde hızlıdır, zamanla yavaşlar ve 
durur. Toplam rötre üretim şekline ve yoğun-
luğa bağlı olarak %0,3 ila %1,0 arasında 
değişebilir.

Yangın Performansı
Yalıtım malzemeleri açısından yangına 

bakıldığında binanın dışında ve uygulama-
dan dolayı tamamen korunmuş malzeme-
lerdir. Yapılara yalıtım malzemeleri kompozit 
olarak uygulanmakta, çıplak olarak uygu-

performansı sağlayamamaktadır. XPS levha-
lar ise, yüksek m değerleri sebebiyle dışarı-
dan yalıtım uygulamaları için uygun değildir. 
EPS levhalar yoğunluğun uygun seçilmesi 
halinde, her iki yalıtım uygulaması için de, 
istenilen performansı sağlayabilmektedirler. 

Buhar difüzyon direnci yoğuşma prob-
lemlerinin en önemli sebeplerinden birisidir.

Aşağıdaki tablo değerlerine bakıldığında 
malzemelerin bir çok açıdan farklılaştığı 
görülebilir. Bu durum her şartta uygun yalıtım 
malzemesi olmadığını ortaya koymaktadır.

Her şartta uygun bir yalıtım malzemesi 
yoktur.

Yalıtım levhaları için diğer önemli konu, 
boyutların sabit kalmasıdır. Yapılarda boyut 
değişimi, farklı sıcaklıkların etkisi sonucu 
ısıl genleşme ile meydana geldiği gibi; üre-
timi takiben belirli süre içinde dış etkiler-
den bağımsız olarak da meydana gelebilir. 
Dolayısı ile boyutların kararlılığı sıcaklığa 
ve zamana göre ayrı ayrı düşünülmelidir. 

Her yapı ve yalıtım malzemesinin cins 
ve kalınlığına göre az veya çok, buharın 
geçişine karşı gösterdiği bir direnç vardır. 
Bu direnç, buhar difüzyon direnç faktörü 
(m) olarak tanımlanır. Havanın buhar direnç 
faktörü m=1’dir ve diğer malzemelerin m 
değerleri, o malzemelerin aynı şartlardaki 
havaya göre kaç kat daha fazla direnç gös-
terdiklerini belirtir.

Taşyünü ve camyünü gibi mineral esaslı 
ısı yalıtım malzemelerinin açık gözenekleri 
sebebiyle, özel olarak tedbir alınmaz ise, su 
emmeleri çok yüksek malzemelerdir. Kapalı 
gözenekleri sebebiyle EPS ve XPS’in su 
emmeleri çok düşüktür.

Farklı yalıtım malzemelerinin hacimce su 
emme oranları[6]

Metal ve cam gibi birçok malzemenin 
buhar difüzyon direnç faktörleri sonsuz 
olduğundan, metal folyolar buhar kesici ola-
rak kullanılır. Diğer gözenekli malzemelerin m 
değerleri birden büyük ve geniş bir aralıkta 
değişmektedir. 15–30 kg/m3 yoğunluklar 
arasındaki EPS levhaların m değeri 20 ila 
100 arasında değişir. 

EPS levhaların bu aralıktaki buhar difüz-
yon direnci hem malzemelerin buhar hare-
ketlerine izin vermekte hem de ısı yalıtımını 
olumsuz etkilemektedir. Buhar difüzyon 
direncinin yüksek olması gereken yerlerde 
de uygun yoğunluklarla çok rahat sağlana-
bilmektedir. 

Mineral yünler ve lifli malzemelerde m 
değeri 1 mertebelerinde olduğu için sanki 
havanın buhar difüzyon direnci gibi dav-
ranmakta ve ısı yalıtımını özellikle içerden 
yalıtım uygulamalarında tek başına yeterli 

EPS zamanla boyutsal kararlılık.

Farklı ısı yalıtım malzemelerinin genel özellikleri [7]

Farklı yoğunluklarda EPS hacimce su emme [1]

TEKNİK
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EPS petrol esaslı bir yalıtım malzemesi 
olmasına karşılık %98 hava ve %2 polys-
tyrene olduğundan üretimlerinde en az 
enerji harcanan ürün grubundadır. Üretim 
için harcanan her bir Litre yakıta karşılık 
200 Litre ısınma enerjisi tasarrufu sağlaya-
bilmektedir. EPS toplam yakıt tüketiminin 
sadece %0.1 kadarı üretimi için kullanıl-
maktadır[8].

Enerji kaynakları açısından yetkin kuru-
luşlar (EPD- Environmental Product Decla-
rations) tarafından standartlara göre (ISO 
14025) gerçekleştirilen değerlendirmelere 
göre EPS çok az fosil kaynaklar (petrol, gaz, 
kömür gibi) kullanan yalıtım malzemesidir. 
Diğer mineral yünlerle karşılaştırmalı değer-
ler aşağıda verilmiştir.
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konu ile ilgili teknik uzmanların katılımıyla 
07/11/2014’de gerçekleştirilmiştir[16]. Bu 
testler yangın test standartları çerçevesinde 
ve belirlenen sürelerin üzerinde yapılarak 
mantolama sisteminin diğer katlara atla-
ması, mantolamanın deformasyonu, yangı-
nın duvarda yürümesi gibi konularda her-
hangi bir olumsuzluk yaşanmamıştır. 

ETICS bir başka deyişle mantolama sis-
temi kurallara ve standartlara uygun yapıldı-
ğında yangın ile ilgili herhangi bir olumsuz-
luğun söz konusu olmadığı herkese açık bir 
ortamda deneysel olarak da gösterilmiştir. 
Testler farklı kalınlıklardaki (5, 10, 12cm EPS) 
uygulama örnekleriyle tekrarlanmış ve her 
birisi 30 dakika süreden az olmamak kay-
dıyla gerçekleştirilmiştir.

Testlerde yangın odasının alt kenarından 
itibaren hasar mesafesinin 3,5 m geçme-
mesi, bu mesafede sıcaklık değerinin 30 
sn den fazla 500ÆC sıcaklığı geçmemesi ve 
alev boyunun bir üst kata ulaşmaması bek-
lenmektedir. Bu beklentiler her dört deney 
içinde sağlanmıştır. Sonuç olarak EPS ile 
yapılan kompozit (ETICS) mantolama uygu-
lamalarında yangın tehlikesinin söz konusu 
olmadığı gösterilmiştir.

Üretim Aşamasında Enerji Tüketimi
Isı yalıtım malzemelerinde en önemli 

unsurlardan birisi bu malzemelerin üretim 
aşamasında harcanan enerji kaynaklarıdır. 
Bu malzemelerin üretim süreçlerinde birim 
hacim veya alan başına harcanan enerji kay-
nakları, emisyon değerleri ve bu kaynakların 
yurt içi veya dışı kaynaklardan temin edilip 
edilmediği çok önemlidir. Enerji açısından 
oldukça dışa bağımlı olan ülkemizde ham-
maddenin ithalatı kadar bazı malzemelerin 
üretiminde kullanılan doğal gaz, kömür gibi 
girdiler de kaynaklar açısından değerlendi-
rilmesi gereken konular arasındadır.

lanmamaktadır. Bu nedenle doğrudan alev-
lere maruz bırakılmaları mümkün değildir. 
Yalıtım malzemelerinin bazı özellikleri öne 
çıkarılarak bir veya birkaç olumsuz ya da 
olumlu özelik üzerinden malzemeleri sınıfla-
mak uygun değildir.  Standartlar dahilinde 
yangına tepki sınıflaması tanımlanmış ve 
akredite laboratuvarlar tarafından belgelen-
dirilmiş ürünler yangın açısından herhangi 
bir sorun oluşturmayacağı açıktır.

Ayrıca EPS gibi yalıtım malzemeleri 
yapıştırıcı, sıva gibi yanmaz malzemelerle 
kapatıldıklarından zor yanıcı malzemeler 
sınıfına girmektedir. TS EN 13501-1 (İnşaat 
ürünlerinin ve yapı elemanlarının yangınla 
ilgili sınıflandırılması) standardında, A2 sınıf 
için gerekli uygulamalar kısmı incelendi-
ğinde homojen olmayan mamuller için – EN 
ISO 1182 veya EN ISO 1716 ilave olarak 
Sınıf A2’ye uygunluk için tüm mamuller EN 
13823’e (B sınıfı için gerekli teste) göre 
deneylere tabi tutulmalıdır. Homojen olma-
yan mamuller kısmında; “homojen olmayan 
bir mamulün tali bileşenleri sadece EN ISO 
1716’ya (Yanma ısısının tayini için kalorimet-
rik bomba testine) göre ayrı olarak deney-
lere tabi tutulmalıdır” denmektedir. Sonuçta 
EPS bu testte yeterliliği sağlamadığı için  her 
A2 sınıfı (ve B sınıfı) için gerekli testten biri 
olan EN 13823 (Tek bir yakma unsuru ile ter-
mal etkiye maruz kalma testi) uygulanarak, 
ısı yalıtım levhası EPS olarak uygulanan ısı 
yalıtım sistemi için  B sınıfı olarak sınıflan-
dırılmaktadır.

EPS mantolama uygulamalarında yangın 
testleri konusunda büyük ölçekte bir yan-
gın testi Çevre Şehircilik Bakanlığı Mesleki 
Hizmetler Genel Müdürlüğü yetkilileri ve 

EPS alev geciktirici özelliklidir.
EPS zor alevlenici tanımlıdır. 
EPS kompozit olarak uygulanır.

Döşemeler Dışındaki Yapı Malzemeleri 
İçin Yanıcılık Sınıfları [3]

Değişik Isı Yalıtım Malzemelrinin birim alan(m2) başına enerji performans değerleri [8,12]
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MAKALE

Sürdürülebilir Bir 
Geleceğin İnşası

2
050 yılında gezegenimizde yaşa-
yan insan sayısının dokuz milyara 
ulaşması bekleniyor, dörtte üçü 
ise büyük olasılıkla şehirlerde 

yaşayacak. Nüfusun artarak şehirleşmesi, 
konut ve inşaat alanlarında yeni çözümleri 
de beraberinde getirecek. Dünyanın lider 
kimya şirketi BASF bu kapsamda deneyimli 
inşaat eksperlerinden oluşan disiplinler 
arası takımlar oluşturarak önemli konulara 
kalıcı ve akılcı çözümler geliştirmek için kol-
ları sıvadı. Bunlardan bazılarını aşağıdaki 
gibi sıralayabiliriz;
•  Binalarda enerji verimliliğinin arttırılması 
•  Binaların yaşam süreleri boyunca 

doğaya saldıkları olumsuz etkilerin azal-
tılması

•  Yaşam ve oturma konforunun arttırılması 

Enerji tüketimini ve sera gazı emisyon-
larını azaltmak

Global enerjinin yüzde 40’ı yapılaşma ve 
yaşam alanında tüketilmektedir. Binaların, 
dünya çapındaki toplam sera gazı salımın-
daki payı ise yüzde 25’tir. Global ısınmanın 
ana sebebi de salınan bu sera gazlarıdır. 
Dolayısıyla inşaat sektörünün, doğayı olum-
suz etkileyen faktörlerden koruma potansi-
yeli azımsanmayacak kadar büyüktür. 

Binalar yaşam süreleri boyunca kar-
bondioksit salgılar; inşaat malzemelerinin 
üretiminde, inşaat süresi boyunca, ısıt-
mada, soğutmada, elektrikli aletlerin kul-
lanımında, yıkım ve inşaat atıklarının geri 
dönüşümünde. Binaların kullanımı esnasın-
daki iyileştirilmiş bir enerji verimliliği, enerji 
tüketiminin azaltılması ve iklimin korunması 
için atılacak en önemli adımdır. 

BASF’nin hesaplanmış karbondioksit 
bilançosuna göre, BASF’nin 2012’de sattığı 

iklim koruma ürünleri ile inşaat sektöründe 
toplam 269 milyon ton sera gazı salımı-
nın önüne geçilmiştir. Dayanıklı, güçlü ve 
dirençli binalar daha az bakım ihtiyacı ile  
pahalı onarım gereksinimlerinden kurtulur 
ve yaşam süresi maliyetlerini ciddi oranda 
düşürürler. 

BASF ürünlerinin kullanımı, binaların ve 
yapıların ömrünü uzatır ve yüksek mali-
yetli bakım masraflarının azaltılmasına 
yardımcı olur. 

Neopor® - Gerçek Gri
BASF’nin yenilikçi ürünü Neopor® - Ger-

çek Gri içerdiği grafit sayesinde sıradan 
EPS ürünlerine göre yüzde 20 daha iyi 
yalıtım sağlar. Gerçek Gri - Neopor® sahip 
olduğu mikro grafit tanecikleri sayesinde 
kızılötesi ışınlarını absorbe edip yansıtarak 
enerji maliyetlerinin azaltılmasına ve kar-
bon salımının düşürülmesine ciddi oranda 
katkı sağlar. 

Örneğin 1997-2006 yılları arasında 
Almanya Ludwigshafen’da Neopor® yalıtım 
levhaları içeren ETICS mantolama sistemi 
ile renovasyonu yapılan Brunckquarter 
evlerinde, yıllık yakıt ortalaması metrekare 
başına 21 litreden 5 litreye düşürülerek 
sera gazı emisyonunda yüzde 80’e varan 
tasarruf sağlanmıştır. Semtte renovasyon 
ile birlikte yeni inşaa edilen 1 litre evleri 

de konsepte dahil edilmiştir. Bu evler yıllık 
metrekare başına 1 litre yakıt kullanarak 
pasif ev statüsünde değerlendirilmektedir. 

BASF, uzun vadeli değerlendirmeler 
kapsamında 12 yıldan beri düzenli olarak 
yaptığı ölçümleri geçtiğimiz aylarda yeminli 
bir cephe uzmanına da onaylattırarak bina-
ların dış cephelerinde bugüne kadar her-
hangi bir yaşlanmanın tespit edilmediğini, 
mikroorganizmalardan doğan herhangi 
bir zararın dahi olmadığını belirtmiştir. 
Isıl kameralarla yapılan ölçümlerde de ısı 
köprülerinin oluşmadığı, ısıl direncinin iyi 
olduğu belirlenmiştir. 

Ülkemizde yapılan mantolama ve yalıtım 
maalesef kısa süreler içerisinde ya yeniden 
elden geçirilmekte ya da baştan sökülüp 
yenilenmektedir. Bu durum ek maliyet, ek 
kaynak kullanımı ve fazladan atık anlamına 
gelmektedir. Artan enerji maliyetleri ve sahip 
olduğumuz kısıtlı kaynakları göz önünde 
bulundurarak uzun vadeli ve akılcı yalıtım 
planlarına öncelik vermeliyiz. Kısa süreli kâr 
veya düşük maliyet hesabı yapmak yerine, 
uzun vadede çevreciliği ispatlanmış, nitelikli 
ve kaliteli ürünleri kullanmaya özen göste-
rerek gelecek nesillere yaşanır bir dünya 
bırakmayı hedeflemeliyiz.  

Gerçek Gri - Neopor® zeminden çatıya 
kadar çok yönlü bir kullanım alanına sahiptir. 

BASF, yasal bir zorunluluk olmamasına 
karşın, 2014 yılı Aralık ayından itibaren tüm 
EPS ürünlerinde HBCD kullanımını durdur-
muştur. Yeni doğa dostu polimerik alev gecik-
tirici (PolyFR) katkılı Neopor® F 2300/2400/F 
4 speed, Neopor® F 5300 ve yeni nesil Neo-
por® F 5200/5300 Plus serisi ile geniş bir 
portföye sahip ürünlerimiz hakkında daha 
fazla bilgi için www.neopor.com.tr web 
sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

AYŞE AKKAYA
BASF NEOPOR® TÜRKİYE SATIŞ MÜDÜRÜ
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EPS Mamül Üretici Üyelerimiz

P  L T   L  L
. T . LT . ŞT .

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
 L T   K UT . . T . LT . ŞT

Cengiz Topel Cad. No:108 / Çorum
Tel  : 0364 225 58 23
Faks : 0364 225 58 23
ysivri@denizyalitim.com.tr
www.denizyalitim.com.tr

T T L T   P  L . LT .ŞT .
Organize Sanayi Bölgesi 4. Cad. 
No: 6 / Çorum 
Tel  : 0364 254 95 50
Faks : 0364 254 95 57  
info@hitityalitim.com
www.hitityalitim.com

L
 T   P  L . .  T . .Ş.

OSB 3. Kısım 24. ol No: 3 / Elazığ
Tel  :   0424 255 57 34
Faks :  0424 255 57 35
info@redboard.com.tr
www.redboard.com.tr

G  P  Ş. ve Ş. L . . . . . 
K. . T . LT . ŞT .

OSB 3. Kısım 30. ol No:12 / Elazığ
Tel : 0424 255 55 22 
Faks : 0424 255 55 32
gucpanel@gucpanel.com
www.gucpanel.com

T P  LT. Ş. U . . T . LT . ŞT . 
Organize San. Bölg. 3. Kısım 23. ol / Elazığ
Tel : 0424 255 14 44 
Faks : 0424 255 14 72 
info@megaboard.com.tr 
www.megaboard.com.tr

K Ş
T  G UP  T. T. L. .T .LT .ŞT .

KOBİ Org. San. Böl. 104.Cd. No:11 / Eskişehir
Tel : 0222 236 90 55
Faks : 0222 236 90 45
cetin@cetingrup.com.tr    
www.cetingrup.com.tr

T Ş  L T  Ş. TU  .  T . .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

T UL
U T T  L T  L . . T . LT . ŞT .

Orhan Veli Kanık Cd. akut 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

Ş L   L T   .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

 
 P L T  G UP

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

 
G L LU Ş T T T LT .ŞT .
Org. San. Böl. 4. Cad. 1. Sokak / Afyon
Tel : 0272 221 10 80 
Faks : 0272 221 10 91
genpor03@hotmail.com

K  
P L  T  ve P  . . T . .Ş.
Turgut zal 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

T T LU . . K UT P  Ş. L .
L T  P . . LT . ŞT .

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
TP  Ş. TU . Ş. L .P .  T . LT . ŞT .

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

K P  T  K T P  Ş. L.TU .T Ş.
.T . .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

G P L LT. . T . LT . ŞT .
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
L  P L  T   P T. L
. T . .Ş.

Terkehaliller Mevkii / Bartın
Tel : 0378 264 55 55
Faks : 0378 264 51 76
info@yp.com.tr
www.yp.com.tr

BATMAN 
T  L T
OSB 1.Cadde No:17 / Batman
Tel  :  0488 213 19 19
Faks : 0488 213 19 21
info@trcyalitim.com
www.trcyalitim.com

BURSA
L KP  .T .LT .ŞT .

Vakıfköy Cd. No:196 ıldırım / Bursa
Tel  : 0224 353 08 69
Faks : 0224 353 08 91
hanifi@dilekpor.com.tr
www.dilekpor.com.tr

 L T   . . T . .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

K K  P L  .Ş.
Tuzla Dericiler Organize Sanayi Sitesi 
3. ol H-21 Tuzla / İstanbul 
Tel  :  0216 394 88 00
Faks :  0216 394 88 08
info@fixkim.net
www.fixkim.net

G KKUŞ  P  T. Ş.T . .T . LT .ŞT .
Demirciler Sistesi 10. ol No: 72  Zeytinburnu / İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr

K  P  T  . T . .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

GL T K  L T  . .T . .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

 .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

K  T  .LT .ŞT .
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

 P  . . .T .LT .ŞT .
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

 P  . . Ş T T . .  Ş T .LT .ŞT .
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

K
P L L    L T  P T. . .T .LT .ŞT .

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

T T  L T  .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
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EPS Hammadde Üreticisi 
Üyelerimiz

T UL
 P L  

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

 T K K  . T . LT . ŞT . 
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

 T  K . . LT . ŞT .
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

G  P T K  .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

K L
 K  .  Ş T . .Ş.  

OSB Murat ıldıran 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

P  ammadde t alat ısı 
Üyelerimiz

T UL 
P L  ULU L  T .  K  LT . ŞT .
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

P L  K  . .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

T  G  LT .
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

T  K  P L  P T L  Ş. T . LT . ŞT .
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

P
LU  Tel .T . .Ş

Hükümet Cad. No: 20 Boyabat / Sinop
Tel : 0368 315 16 16
Faks : 0368 315 01 68 
info@imamoglucivi.com
www.imamoglucivi.com

 T . .LT .ŞT .
1. Org. San.Böl. 80. ıl Bulv. No:8 / Sivas
Tel : 0346 218 14 26
Faks : 0346 218 14 24
info@seripol.com.tr
www.seripol.com.tr

Ş L U
ULL  T . .  L. .T .LT .ŞT .

2.O.S.B. 17.Cadde No:4 Merkez / Şanlıurfa
Tel : 0414 369 12 43 
Faks : 0414 369 12 44
yavuz@efeboard.com

T K
LU . . P .  T . LT . ŞT .

1. Organize Sanayi Bölgesi Cumhuriyet Caddesi 
No:37 Çerkezköy / Tekirdağ
Tel  : 0282 758 39 02
Faks : 0282 758 39 03
info@baybor.com.tr
www.baypor.com.tr

P  L T.   T . LT . ŞT .
Karadeniz Mh. Şehit Çağrı Kurt Cd. No: 3 Tekirdağ
Tel : 0282 315 44 55
Faks : 0282 262 40 95 
royporyalitim@gmail.com

T K  P   L T  L . .  T . Ş.
O.S.B. Gazi Osman Paşa Mah. 1.Cadde No: 135/1 
Çerkezköy / Tekirdağ
Tel : 0282 674 40 64-65 
Faks : 0282 674 40 66
info@tech-nova.com.tr
www.tech-nova.com.tr

G T
 L T  T L  LT . ŞT .

Sorgun Karayolu 25.km Dişli Mevkii / ozgat
Tel: 0354 435 93 34
Faks:0354 435 93 35
İzosis hotmail.com
www.izosis.com.tr

EPS Makina Üreticisi 
Üyelerimiz

T UL
KU T  G  TL K. .T .LT .ŞT .
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

G  P  P  K P K K. K L P L.
.T .LT .ŞT .

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

T K
KK  P  Ş T T K LL KT  Ş K T  

U UT KK   T
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

K KK L
G  L  P  T K L L  .T . .Ş.
Kayseri Karayolu 8. Km Rafineri Köprüsü anı
No: 2 Hasandede / Kırıkkale
Tel : 0318 266 91 00
Faks : 0318 266 91 03
info@grofen.com
www.grofen.com

K L
KP  L T  L . T  ve P . .T .LT .ŞT .

Dilovası O.S.B 3. Kısım Seyhan Cad. No:1 
Gebze-Kocaeli
Tel : 0262 759 17 42  
Faks : 0262 759 12 54
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr

T T T   T T .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

T K  .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

UKU  L T. T.K P.  PL T. . .
T . Ş.
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

P   L T  LT .ŞT .
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

L K   T  P  L  L T  
L  

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

  Ş. L K.TU . L  K. .T . .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

T K  P L T   P  P LL
T  . T . .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

U
PP L T  Ş. P  L . K. . .T . .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

 L T   . . T . .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

K K  P L  .Ş.
Tuzla Dericiler Organize Sanayi Sitesi 
3. ol H-21 Tuzla / İstanbul 
Tel  :  0216 394 88 00
Faks :  0216 394 88 08
info@fixkim.net
www.fixkim.net

G KKUŞ  P  T. Ş.T . .T . LT .ŞT .
Demirciler Sistesi 10. ol No: 72  Zeytinburnu / İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr

K  P  T  . T . .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

GL T K  L T  . .T . .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

 .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

K  T  .LT .ŞT .
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

 P  . . .T .LT .ŞT .
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

 P  . . Ş T T . .  Ş T .LT .ŞT .
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

K
P L L    L T  P T. . .T .LT .ŞT .

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

T T  L T  .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



DEKORATIF KAPLAMALI 
CEPHE ISI YALITIM LEVHALARINIZ 
IÇIN        IŞARETLEMESI



EPS ISI YALITIMI LEVHASI ÜRETİMİNDE
HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEYE

KALİTELİ ÜRETİMİ TEŞVİK ETMEYE YÖNELİK
KALİTE DENETİM SİSTEMİNİ (KDS) BAŞLATTIK.

AMBALAJINDA BU LOGO OLAN EPS ISI YALITIMI
LEVHASINA GÜVENİN!

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

BETEK BOYA KİMYA ve SAN. A.Ş. www.betek.com.tr
ÇETİN GRUP SAN. TİC. LTD. ŞTİ. www.cetingrup.com.tr  

DENİZ YALITIM VE KONUT SİST. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.  www.denizyalitim.com.tr
EGE-POL YALITIM AMBALAJ TİC. LTD. ŞTİ. www.ege-pol.com

EYÜBOĞLU END. ÜRÜN. PAZAR. VE TİC. LTD. ŞTİ. www.baypor.com.tr
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

KDS BELGESİ ALAN FİRMALAR:  






