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Z. Ümit GÜNEŞ
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Sayın EPS Ailesi ve 
EPS HABER Okuyucuları 

Y
eni sayımız dolayısıyla 
hepinize sağlık ve bereket 
dolu iyi dileklerimi sunar, 
yaşadığımız bu karanlık 

günlerin bir an önce bitmesini ve 
aydınlık günlerin bir an önce sektö-
rümüze, ülkemize gelmesini dilerim.

Bu sayıda sizlere EPSDER Yöne-
tim Kurulu’nun gündeminde olan 
bazı konu başlıkları hakkında bilgi 
vermek ve görüşlerimi sunmak isti-
yorum.

1) Olağanüstü Genel Kurul ve Yeni 
Yangın Yönetmeliği:

Yeni Yangın Yönetmeliği’yle ilgili 
açtığımız dava ile ilgili Yönetim 
Kurulu kararımızı bir Genel Kurul 
kararı haline getirmek ve üyele-
rin desteğini görmek için 7 Ekim 
2015’de Ankara’da Olağanüstü 
Genel Kurul’umuzu yaptık. Kurula 
katılan tüm üreticilerimize teşekkür 
ederim, ancak bu çok önemli top-

lantıda bizi mazeretsiz olarak yalnız 
bırakan üyemiz olan ve olmayan tüm 
fi rmalarımızı ise anlayamadığımı bu 
duyarsızlığın nedenini esefl e  belirt-
mek isterim. Gün bir araya gelme ve 
tek ses olma günüdür, yoksa yaşa-
nan süreçler aleyhimize gelişecektir. 
Özellikle üyemiz olmayan fi rmaları bir 
kez daha uyarmak ve dernek çatısı 
altında birleşmeye bir kez daha davet 
ediyorum, bu ve sektörle ilgili tüm 
konular yalnızca dernek üyesi olan 
fi rmalarımızı bağlamıyor. Gelişen her 
olaydan birlikte etkileniyoruz, “Bana 
ne, nasılsa birileri uğraşıyor, niye 
derneğe para ödeyeyim” gibi küçük 
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hesaplar kat be kat olarak önümüze 
daha büyük faturalar çıkarmakta ve 
dahası bu küçük hesaplar kalitesiz 
üretim yapmak anlamına gelmekte, bir 
yerde de sektöre leke sürmekte.  Çünkü 
bunlar kendisini disiplin altına almak 
istemeyen, kalite üretmek istemeyen 
firmalardır. Bu firmaları ilgili resmi yer-
lere deşifre etmekte bizim görevimizdir, 
üyelerimize  borcumuzdur.

Kurul öncesi avukatımız Hatice 
Bozkurt’tan alınan hukuki bilgilerin 
peşi sıra konuyu etraflıca görüştük 
ve haklılığımıza olan inancımızla 
çok yüksek bir oybirliği ile davanın 
devam ettirilmesine karar verdik. Ben 
bu kararın başından beri en büyük 
savunucusu ve tarafıyım. Çünkü yapı-
lan bu yönetmeliği kesinlikle haksız 
ve algıya yönelik olarak aleyhimize  
buluyorum.

Ülkemizdeki ısı yalıtım kalınlıkları, 
sistem kaplama farklılıklarından dolayı 
onlarca yıldır yapılmış milyonlarca m2 

uygulamaya rağmen, yaşanmamış 
olan mantolama sistemlerinin cephe 
yangınlarına yol açmadığı tecrübemiz-
den dolayı mevcut TSEN 13501-1’deki 
test metodlarının mantolama sistem 
testleri için yetersiz olduğuna inanıyo-
ruz. Bu tecrübe ve gözlem ile, tıpkı bazı 
Avrupa ülkelerinde olduğu gibi büyük 
ölçekli cephe yangın testi yapılarak 
bu sorunların aşılacağına inanıyoruz. 
Zaten bundan dolayı 7 Kasım 2014 
tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve Dr. Robert  Murjahn Enstitüsü iş bir-
liği ile yapılan büyük ölçekli cephe yan-
gın testlerine destek verdik. Bu çalış-
mada  Türkiye’de ilk defa “gerçek bina 
ölçekli bilimsel metotlar” ile test edildi. 
5-10 ve 12 cm EPS’li sistemler ayrıca 5 
cm Taşyünü sistem test edildi, burada 
amaç alevlerin cephe boyunca yayılıp 
yayılmadığı idi. Bu durum görsel ve ter-
mal kamera ve sıcaklık sensörleri kul-
lanılarak izlendi ve görüldü ki cephede 
alevlere maruz kalma sonucunda alev-
lenme, cephede yangın yayılımı mey-
dana gelmiyor. (referans: https://www.
youtube.com/watch?v=L_7jQ8oGgjY). 

Yapılan deney sayısı ve çeşitliliği az 
olabilir, fakat yapılan bu tek çalışma da 
özel sektör tarafından yapılmıştır. Biz 
isterdik ki bunları ilgili devlet kurum-
ları, TSE veya akredite yangın labo-
ratuvarları yapsın ve sonucuna bizim 
sektörümüz başta olmak üzere herkes 
razı olsun. Ama yapılan ne yazık ki bu 
olmadı ve yeni Yangın Yönetmeliği’nde 
nereden geldiğini ve bulunduğunu 
anlayamadığımız pekçok şey karşı-
mıza çıktı. Ülkemizde bu kadar tek-
nik altyapı varken İngiltere, Almanya, 
Avusturya gibi birçok ülkede yapılan 
cephe yangın testlerinin benzerinin   
yapılabilmesi ve başarılı olmuş sis-
temlerinin kullanımına izin verilmesi 
gerekirdi.

Bizdeki durumda ise tamamen 
malum bir takım sektörlere yarayan, 
onların algısını düzelten, pazarlarını 
arttıran, bilimsellikten uzak, yoğun 
lobi faaliyetiyle, insanları yangın, yan-
gın diyerek korkutup ve yapılan mil-
yonlarca metrekare mantolama uygu-
lamasında bir cephe yangın olayı 
yaşanmamış olmasına rağmen, bazı 
AB ülkelerinin yangın yönetmeliğinden 
esinlenerek, tamamen bir takım lobile-
rin etkisi altında kalınarak yayımlandı.

Sonuçta karşımıza bilimsel araş-
tırma ve testlerden uzak, neden niye 
diye sorduğumuz, pekçok yerinde 
farklı anlamalara yol açan, tasarımcıyı 
kısıtlayan yeni bir yangın yönetmeli-
ğine sahip olduk. Bizim itirazımız bu 
haksızlığa ve taraflı algıya yönelik olu-

şudur. Umarım açmış olduğumuz dava 
sonucunda mağduriyetlerimiz giderilir 
ve sektörümüzün haklılığı anlaşılır.

2) Geofoam:
Dernek olarak uzun yıllardır devam 

eden çalışmalarımız 2017 Dünya Geo-
foam Konferansı’nı ülkemize kazan-
dırarak belli bir noktaya getirdiğimiz 
EPS’in hafif dolgu malzemesi olarak 
inşaat mühendisliğinde kullanılmasına 
yönelik çalışma.

Uluslararası birçok hocanın ve fir-
manın da katılım sağlayacağı, danış-
man hocalığını ve organizasyon komite 
başkanlığını Okan Ünüversitesi İnşaat 
Fakültesi’nden Doç. Dr. Tolga Özer’in 
yapacağı Uluslararası Geofoam Semi-
neri’mize çok fazla önem veriyor, bu 

“Yeni yangın yönetmeliğiyle ilgili açtığımız 
dava ile ilgili yönetim kurulu kararımızı 

bir genel kurul kararı haline getirmek ve 
üyelerin desteğini görmek için 7 Ekim 
2015’de Ankara’da Olağanüstü Genel 

Kurulumuzu yaptık.”
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konferans ile EPS sektörüne yeni bir 
pazar ve inşaat mühendisliği alanında 
çalışan kişilere ülkemiz için yeni,  dünya 
ülkeleri için ise eski bir zemin islah meto-
dunu gündeme getirmiş olacağımıza 
inanıyoruz. Bu konferans  22 - 24 Mayıs 
2017 tarihinde Ceylan Intercontinental 
Otel İstanbul’da “5th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON THE USE OF EFS 
GEOFAM BLOCKS IN CONSTRUCTION 
APPLICATIONS – EPS 2017” adı ile 
düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanın-
dan mühendislerin, akademisyenlerin, 
müteahhitlerin ve ilgililerin katılacağı bu 
konferansla Türkiye’de  Geofoam tanıtı-
mını yapmayı ve uygulama alanı açmayı 
hedefl emekteyiz. Uzun gibi olan ama 
aslında çok çabuk geçeceğine inandı-
ğımız bu proje sürecinde hazırlıklarımızı 
tam olarak bitirmek, başarılı olmak için 
üyelerimizden de projeyi sahiplenmelerini 
ve bize destek olmalarını rica ediyoruz.

Konu ile ilgili web sayfamız da yayında 
olup http://www.geofoam2017.org/en/ 
adresindedir.

3) Kalite Denetim Sistemi (KDS): 
Önemli bir gündem maddemiz ise 

haksız rekabeti önlemeyi ve sektörü 
disipline etmeyi amaçlayan Kalite Dene-
tim Sistemi (KDS) adını verdiğimiz bir 

iç denetim mekanizmasının sektör üze-
rinde etkin olmasıdır. Bu sistemle EPS 
üretimini daha kaliteli hale getirmek ve 
güncel standartlara uygunluğunu kont-
rol etmek  amaçlanıyor. Bu çalışma ile 
piyasadan rastgele toplanan ısı yalıtım 
levhaları ve EPS Asmolen Bloklar fi rma 
beyanları ve ilgili standartlar kapsamında 
değerlendirilmekte, uygunsuzluk halinde 
sektörümüzle birlikte oluşturduğumuz 
KDS yönergesi çerçevesinde hareket 
edilerek uyarı yapılmakta ve düzeltme 
istenmekte, uygunsuzluğun devam 
etmesi durumunda ise ilgili fi rma EPS-
DER Haysiyet Divanı’na sevk edilmekte 
ve oradan çıkacak karar EPSDER Yöne-
tim Kurulu’na aksettirilmektedir. Yönetim 
Kurulu ise alacağı karara göre kendi 
üyemiz dahi olsa Bakanlığın ilgili 
birimlerine fi rmayı şikayet ede-
bilmektedir. Bu çerçevede Eylül 
ayında 4 sektör fi rması ne yazık 
ki bakanlığa şikayet edilmiştir ve 
gerektiği halde tekrarlanacaktır. 
Bunun yanı sıra derneğe hiç üye 
olmayan STK’sını, sektörünü 
yok sayan  fi rmaları da şikayet 
yönüne gideceğimizi bu yeni 
dönemde göreceksiniz.

4) Airpop® (Tasarlanmış Mühen-
dislik Havası) kampanyası 

Köpük, felizol, poliespan, 
foaam, hungarocell, espuma, 
schuimrubber  vs. farklı ülkelerde 
pek çok isimle anılan EPS için 
Avrupa EPS Üreticileri Federas-
yonu (Eumeps) dünya genelinde 
Airpop adlı bir kampanya başlattı.

EPS-Expanded Polystyren  

ismi yine teknik ad olarak kullanılmakla 
birlikte ürüne genel bir marka adı koy-
mak, EPS’nin dünya genelinde pek 
çok isimle ve bazen kötü bir imajla 
anılmasını engellemek, EPS’nin  hem 
sağlıklı, hem de ürünün % 98’inin  
havadan oluştuğu ve pekçok sek-
törde kullanılabilecek bir ürün olduğu 
anlatılmak istendi. Proje çerçevesinde 
kullanılmak üzere görseller, metinler 
ve video çalışmaları yapıldı. EPSDER 
olarak bizler de bu projeye girdik ve 
Avrupa ülkelerinden bile daha iddialı 
bir şekilde bu projeyi sosyal medyaya 
taşıyarak konuya bir başka boyut daha 
kattık. İlgili facebook sayfamız https://
www.facebook.com/AirpopTurkiye 
twitter sayfamız ise https://twitter.com/
AirpopTurkiye adreslerinden takip edil-
mekte ve oldukça başarılı bir şekilde 
devam ettirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak  www.havaile-
tasarruf.org adlı web sitesinin hazır-
lığı halen devam etmekte olup pek 
yakında hizmete sunulacaktır. 

Sözlerime burada son verirken tek-
rar hepinize sağlık, huzur dolu  güzel 
yarınlar dilerim. 

“Önemli bir gündem maddemiz ise haksız 
rekabeti önlemeyi ve sektörü disipline etmeyi 

amaçlayan Kalite Denetim Sistemi (KDS) adını 
verdiğimiz bir iç denetim mekanizmasının 

sektör üzerinde etkin olmasıdır.” 
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28. Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara 
Gerçekleştirildi

A
nkara Yapı Fuarı’na rekor sayıda 
EPSDER üyesi firma da katılım 
gösterdi, bu firmalar Austrot-
herm Yalıtım Malz. San. Tic. Ltd. 

Şti., Fixa Yapı Kimyasalları San. Tic. Ltd. 
Şti., Hekim Yapı Endüstri San. Tic. A.Ş., Hitit 
Yalıtım ve Yapı Malz. Ltd. Şti., ED Strafor ve 
Yapı Malz. San. ve Tic. A.Ş. ve Teknopanel 
Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve 
Tic. A.Ş. oldu.

Yapı sektörünün başkent buluşması 28. 
Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara’yı 24.562 
kişi ziyaret etti. Yapı sektörünün bölgedeki 
en köklü ve en büyük buluşması olan ve 28. 
kez düzenlenen fuarda yapı sektörünün en 
yeni ürün, hizmet ve teknolojileri sergilendi. 

YEM Fuarcılık tarafından düzenlenen, 
Türk yapı sektörünün bölgedeki en köklü 
ve en büyük buluşması olan 28. Yapı Fuarı 
– Turkeybuild Ankara, 12.000 m2 alanda, 
binlerce ürün çeşidini ve 200’ü aşkın firmayı, 
24.562 ziyaretçiyle buluşturdu. 

Bölge yapı sektörünün en büyük buluş-
ması olan Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara, 
başkentin merkezinde, tüm bölgedeki firma-
ları, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını, yatı-

rımcılarını sektör profesyonellerini bir araya 
getirdi. Yeni iş ve işbirliği fırsatları için büyük 
önem taşıyan bu ticari platformda, ziyaretçi-
ler yapı sektöründeki en son teknoloji, ürün 
ve hizmetleri görme fırsatı buldular, katılımcı 
firmaların üst düzey yetkililerinden görüş ve 
önerilerini aldılar.

ITE Turkey ve YEM Fuarcılık Genel 

Müdürü Burcu Başer, Ankara ve içinde 
bulunduğu Orta Anadolu Bölgesi’nin yapı 
sektörünün gelişiminde önemli bir yerinin 
olduğunu ve Türkiye ekonomisinin taşıyıcı-
larından biri olan yapı sektöründe, yılın en 
önemli buluşmalarından biri olan bu fuarın, 
bölgedeki ticari ve ekonomik faaliyetlere 
destek olduğunu söyledi. 

1-4 Ekim 2015 tarihlerinde derneğimiz EPSDER’in de katıldığı 28. Yapı Fuarı – Turkeybuild Ankara’ya, sektör 

profesyonelleri yoğun ilgi gösterdi. Yapı sektörünün bölgedeki en köklü ve en büyük buluşması olan ve 28. kez 

düzenlenen fuarda yapı sektörünün en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri sergilendi.
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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

GÜNCEL

Başer, sözlerine şu şekilde devam etti: 
“2014 yılında Orta Anadolu ve Ankara, 12,8 
milyar dolarlık inşaat harcamalarıyla Türkiye 
genelinden yüzde 17,3’lük bir pay almıştır. 
Bölge, yine 2014 yılında 9 milyar dolarlık 
bir büyüklükle Türkiye yapı malzemesi sek-
töründen yüzde 17 pay almıştır. Bu bilgiler-
den yola çıkarak Orta Anadolu ve Ankara’nın 
yapı malzemesi sektörüne büyük hareketlilik 
kattığını söyleyebiliriz. Fuarımız bu yıl, yapı 
sektörünün büyümesinde önemli rol oynayan 
bu bölgede, 200 katılımcının ürün, hizmet 
ve teknolojisini 24.562 ziyaretçiyle bir araya 
getirerek hem katılımcılar hem de ziyaretçi-
ler için verimli iş birliklerinin yaratıldığı bir 
platform oldu. Bu yıl da bölgenin en büyük 
yapı zirvesi olarak başarıyla gerçekleşen 
fuarımıza gösterdikleri ilgi için tüm sektör pro-
fesyonellerine, katılımcılarımıza ve ziyaretçi-
lerimize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bundan 
sonraki fuarımız yılın son “Yapı” buluşması 
olan 21. Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir, 5 – 8 
Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek, tüm 
sektör profesyonellerini sektör yeniliklerini 
görmeye davet ediyoruz.”

Yapı sektörü 2015 yılının son buluşması 
olarak Ankara zirvesini takiben 5 - 8 Kasım 
tarihleri arasında yeni fuar alanı, “Fuar 
İzmir”de 21. Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir’de 
buluşacak ve bu fuara her yıl olduğu gibi sek-
törümüzü temsilen EPSDER de katılacak. n



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
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GÜNCEL

EUMEPS Teras Çatılar Seminerine 
Katıldık

E
UMEPS, bu seminer ile Avru-
pa’daki EPS sektörünü des-
teklemeyi, EPS kullanımını 
teşvik etmeyi ve sektörel geliş-

meleri bünyesindeki ulusal dernekler 
ile paylaşmayı amaçlıyor. EUMEPS’in 
“Master Class” adı ile organize ettiği bu 
üçüncü seminere, Avrupa’nın 10 farklı 
ülkesinden akademisyenler, projeciler, 
mimarlar, mühendisler ve firma temsilci-
leri katıldı. Seminere EPSDER’i temsilen 
EPSDER Genel Sekreteri Murat Kenet, 
Okan Üniversitesi’nden Doç. Dr. Tolga 
Özer, ülkemizdeki ilk Geofoam uygu-
lamalarından birisi olan Bağcılar’daki 
Medipol Hastanesi inşaatında şan-
tiye şefliği yapmış olan Yüksek İnşaat 
Mühendisi Hasan Aliyazıcıoğlu ve Ater-
mit Endüstri ve Tic. A.Ş.’den Isı Yalıtım 
Grup Satış Şefi Pınar Altuğ katıldı.

Gerçekleştirilen seminerde tasar-
lama aşamasında ve kullanımda olan 
binalarda uygulama ile ilgili konular ele 

alındı. Teras çatılarla birlikte düşünül-
mesi gereken güneş panelleri, yeşil çatı 
uygulamaları ve su izolasyonu ile ilgili 
bilgiler paylaşıldı. Uzmanlar, pazar geliş-
tirme, ürün geliştirme, sürdürülebilirlik, 
yangın önleme, ekoloji ve geri dönü-
şüm gibi konularda kapsamlı sunumlar 
yaptılar.

EUMEPS’in dönem dönem yaptığı bu 
seminerlerden ilki 16-17 Kasım 2010’da 
Hollanda’nın Amsterdam şehrinde “Mas-
ter Class On The Application of EPS in 
Civil Engineering Applications” adı ile 
yapılmış ve EPS’nin inşaat mühendisli-
ğindeki çok farklı uygulamaları, sismik 
yükler altındaki davranışı, çevresel etki-
leri gibi konular ele alınmıştı.

2. Master Class programı 18-19 Mart 
2013’de Avusturya’nın başkenti Viana’da 
“External Thermal Insulation Composite 
Systems (ETICS)” adı altında yapılmış, 
ülkemizde mantolama adı ile bilinen bu 
konu başlığına 20 farklı ülkeden kulla-
nıcılar, projeciler, mimar, mühendis ve 
firma temsilcileri katılmıştı. n

21-22 Eylül’de Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da yapılan ve üyesi olduğumuz EUMEPS’in (Avrupa EPS 

Üreticiler Birliği) “Application of EPS Insulation in Flat Roofs” adlı teras çatılardaki EPS uygulamalarına 

yönelik seminerine katıldık.
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GÜNCEL

EPSDER, Isı Yalıtım Bilincinin 
Artmasına ve Sektörel Gelişmeye 
Katkı Sağlıyor 

E
PSDER üyesi Teknopanel’in 
mantolama sistemleri markası 
Teknosistem ve EPSDER (EPS 
Sanayi Derneği) işbirliği ile sıcak 

bölgelerde, ısı yalıtımıyla enerji tasarrufu 
sağlamanın önemi vurgulanarak sektör 
bilinçlendirildi. 14-15 Ekim tarihlerinde 
Mersin ve Adana bölgelerinde Teknopanel 
sponsorluğunda, “EPS Mantolama Sistemi 
ile Binalarda Isı Yalıtımı ve Enerji Tasarrufu” 
başlıklı seminerler düzenlendi. Isı yalıtımının 
sadece soğuğa karşı değil, sıcağa karşı da 
etkili olduğu ve yaşam konforunu arttırdığı 
anlatıldı.

Seminerlerin açılışına Teknopanel kurucu 
ortakları katıldı. Mersin açılışını Ramis Dal-
kılıç, Adana açılışını ise Refi k Cihan ger-
çekleştirdi. EPSDER Genel Sekreteri Murat 
Kenet, EPS malzemeleri sektörü hakkında 
bilgi verip, sektör trendlerini anlattı. Isı yalı-
tım sektör liderinin çok açık ara ile EPS’li ısı 
yalıtım sistemleri olduğunu, bunun sebebinin 
kolay montaj ve uygulama ile birlikte sağla-
nan yüksek performans olduğunu belirten 
Kenet, ayrıca bunlarla birlikte ekonomik ola-
rak diğer sistemlere göre sağlanan avantaj-
ların son kullanıcıların EPS’li sistemleri seç-

mesine neden olduğunu sözlerine ekledi.
Dernek Danışmanı Prof. Dr. İbrahim 

Uzun, konuyu uzman gözüyle ele alarak, 
teknik ve sosyo-ekonomik boyutlarıyla enerji 
verimliliği, ısı yalıtımı, ısı yalıtım malzemeleri 
ve ısı hesaplamaları hakkında dinleyicileri 
bilgilendirdi. EPS ürünlerinin ısı yalıtımındaki 
önemini anlatan Prof. Dr. İbrahim Uzun, sek-
tör trendi olarak mantolama ürünlerinin sis-
tem olarak satın alındığında hem satıcı, hem 
uygulamacı hem de nihai tüketici açısından 
kullanım kolaylığı oluşturduğunu belirtti. 

EPS sistemlerinin tüm yapılarda dört 
mevsim ısı yalıtımı ile %50’ye yakın enerji 
tasarrufu, hızlı ve kolay montaj sağlamanın 

yanı sıra binayı aynı bir manto gibi dıştan 
sararak, hem taşıyıcı sistem olan beton ile 
demirleri koruyarak binaları korozyona karşı 
savunduğu, hem de küf, çürüme ve koku 
oluşumunu engellediği anlatıldı.

Seminerlere sektörün önemli kuruluş-
larından Mimarlar, İnşaat Mühendisleri, 
Makine Mühendisleri Odaları, Müteahhitler 
Birliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 
ve Belediyelerden yoğun ilgi gösterilirken, 
Teknopanel bayileri, üretici fi rmalar, uygu-
lamacılar, öğrenciler de katıldı.

Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim 
San. ve Tic. A.Ş.

Teknopanel, İstanbul Sanayi Odası’nın 
“Türkiye’nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuru-
luşu 2014”araştırması sonuçlarına göre 
sandviç panel sektörünün lideridir. Tarsus-
Mersin Organize Sanayi Bölgesi’nde genel 
müdürlüğü bulunan Teknopanel’in Mersin 
ve Sakarya üretim tesislerindeki toplam üre-
tim kapasitesi, sandviç panelde 10 milyon 
metrekare iken EPS ürünlerinde ise 850 bin 
metreküptür. Teknopanel’in faaliyet alanı 
sandviç panel, trapez levha, EPS üretimi, 
satışı ve ihracatıdır. n

6. Konut Konferansı, 24 Kasım 2015’te 
Düzenlenecek

Y
apı-Endüstri Merkezi tarafından 
düzenlenen Konut Konferansı, 
Türkiye’de yapı, gayrimenkul, 
inşaat, tasarım ve mimarlık alan-

larının önde gelen temsilcilerini buluştur-
maya devam ediyor. 24 Kasım 2015’te Yapı 
Endüstri Merkezi’nde altıncı kez düzenle-
necek olan Konut Konferansı’nda dünyaca 
ünlü konuşmacılar, uzmanlar ve çağdaş 

tasarımcılar, inşaat sektörünün yapıtaşı 
olan “konut” meselesini farklı coğrafyalar 
ve perspektifl er çerçevesinde değerlendi-
recek. Konutun dünü, bugünü ve yarınının 
tüm boyutlarıyla küresel ve yerel ölçekte ele 
alındığı konferans, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da pek çok sorunun ve tüm paydaşlara yol 
gösterecek yeniliklerin tartışılacağı eleştirel 
bir ortam hazırlıyor. n 





16 EPS haber • EKİM 2015

TEST

minimize etmeyi hedeflemektedir.
Gerçekte çok geniş alanda uygula-

ması yapılan bu sistem bileşenlerinin 
piyasaya sürülebilmesinde münferit 
ürünlerin testleri ile elde edilen sonuç-
lar ürünün değerlendirmesi için mantıklı 
olsa da, sistem olarak bakıldığında birçok 
farklı bileşenin birlikte sunduğu perfor-
mansın değerlendirmesi büyük önem arz 
etmektedir.

Mekanik dayanım açısından bakıldı-
ğında laboratuvar koşullarında yapılan 
testler ürünlerin mümkün olan en iyi 
koşullar altında test edilerek performans 
değerlerinin sergilenmesini sağlamak-
tadır. Bu testler çoğunlukla ürünlerin 
uygulama ardından maruz kalacağı iklim 
koşulları gözetilmeksizin tasarlanmıştır. 

ETAG 004 ve Higrotermik 
Yaşlandırma

Büyük ölçekli testler bizlere ürünlerin 
kullanım ömrü ve kullanım güvenliğine 
ilişkin çok önemli bilgiler sağlamaktadır. 
Bu ısı yalıtım sistemlerinin kullanım ömrü-
nün ve kullanım ömrü boyunca yapısal 
performans değerlerinin belirlenmesi 
amacı ile ETAG 004 Avrupa Teknik Onay 
Kılavuzu oluşturulmuştur. Bu kılavuz doğ-
rultusunda uygulanan çeşitli yaşlandırma 
şartlandırmaları ile ısı yalıtım sistemlerinin 
maruz kalabileceği aşırı koşullar simule 
edilmektedir ve bu şartlandırmalar ardın-
dan yapılan testler ile uygulanan ısı yalıtım 

sistemlerinin farklı iklim koşulları altında 
nasıl bir performans sergileyeceği görüle-
bilmektedir. Dr. Robert Murjahn Enstitüsü 
Bilimsel Araştırma Merkezi  (RMI Türkiye) 
olarak 2007 yılından buyana ETAG 004 
avrupa teknik onay kılavuzu yönergesinde 
çeşitli yaşlandırma koşulları altında (Hig-
rotermik Yaşlandırma, Donma-Çözünme, 
… vb.) Kompozit dış cephe ısı yalıtım 
sistemlerinin performans testlerini ger-
çekleştirmekteyiz.

ETAG 004 kılavuzu uyarınca yapılan 
higrotermik yaşlandırma testleri kompo-
zit dış cephe ısı yalıtım sisteminin bütün 
bileşenlerini içermektedir. Tüm sistem 
bileşenleri test yüzeyine üreticinin ver-
diği talimatlar doğrultusunda uygulanır. 
Uygulama ardından tam kuruması bekle-
nen uygulama duvarı önce Sıcak-Yağmur 
ardından Sıcak-Soğuk yaşlandırma dön-
gülerine tabi tutulur. Yaşlandırma şartlan-

RMI Türkiye

D
r. Robert Murjahn Enstitüsü ola-
rak Almanya’da 2005, Türkiye’de 
de 2007 yılından buyana dış 
cephe ısı yalıtım sistemlerinin 

performansı ve dayanıklılığı üzerine araş-
tırma, geliştirme ve akredite test faaliyetle-
rini gerçekleştiren bir kuruluş olarak çalış-
maktayız. Sektörün ihtiyacına göre yeni 
test metotları geliştirmek amacı ile ulusal 
(TSE) ve uluslararası (CEN) standardizas-
yon kurumlarının ilgili çalışma gruplarında 
görev almaktayız. RMI Türkiye olarak yürüt-
tüğümüz faaliyetler ve sektörde edindiğimiz 
tecrübe ile mevcut teknolojilerin gelişimine 
ve sektördeki ürünlerin niteliğinin ve çev-
reye karşı duyarlığının artmasına katkıda 
bulunmayı amaçlamaktayız.

Kompozit Dış Cephe Isı Yalıtım 
Sistemleri ve Büyük Ölçekli 
Testler

En basit hali ile ısı yalıtımı iki farklı 
yüzey arasındaki ısı kaybının araya 
konumlandırılan bir bariyer ile azaltıl-
masıdır. Binalarda betonarme yüzeyler-
den meydana gelen ısı kaybını önlemek 
maksadıyla çeşitli ısı yalıtım sistemleri 
uygulanmaktadır. Kompozit dış cephe ısı 
yalıtım sistemleri farklı tipte malzemelerin 
birlikte kullanılmasıyla dış ortam ve bina 
yüzeyi arasında direnç oluşturarak bina 
yüzeyinden meydana gelen ısı kaybını 

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri 
ve Sistem Testleri
GÖKHAN SERTEL
RMI-Türkiye
Cephe Sistemleri Laboratuvar Uzmanı
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dırmalarının ardından yüzeyde meydana 
gelen deformasyonlar gözlenir. Gözlem-
leri takiben cephe yüzeyine yapıştırılan 
plakaların çekilmesi ile ısı yalıtım siste-
minin bağlanma mukavemeti ve yüzeye 
atılan 3 ve 10 J güç ihtiva eden kütleler 
ile darbe dayanımı özellikleri belirlenir. 

Sistem bileşenlerinin münferit test 
edilmesi ile tespit edilemeyen ancak 
Higrotermik yaşlandırma sonrasında ısı 
yalıtım sistemlerinde tuz kusması, çiçek-
lenme, çatlak gelişimi gibi birçok yapısal 
problem ve ısı yalıtım sistemlerinin muka-
vemet değerlerindeki değişim ve darbe 
dayanımı görülebilmektedir. Bu veriler ve 
gözlemler ışığında üreticiler ürünlerinin 
uzun vadede ne gibi problemler ile kar-
şılaşabileceğini ve ürünlerinin ne yönde 
iyileştirilmesi gerektiğini görmektedir. 

Yangın Güvenliği ve Büyük 
Ölçekli Yangın Testi

Yapı güvenliğine ilişkin en büyük 
kaygılardan birisi de yangın güvenliğine 
ilişkindir. Binaların yangın güvenliğinin 
arttırılması konusunda birçok ülke yönet-
melik ve mevzuatlarını düzenlemektedir. 
Kompozit ısı yalıtım sistemlerinin irde-
lendiği kriter bu ısı yalıtım sistemlerinin 
mevcut yangına katkı sağlayıp, yangı-
nın cephede ilerlemesine katkı sağla-
yıp sağlamayacağı yönündedir. Mevcut 
yangın sınıfının belirlenmesinde kompozit 
ısı yalıtım sisteminin tüm bileşenleriyle 
uygulandığı testler olmasına karşın, ger-
çekte karşılaşılan yangınlarda kullanılan 
test numunelerinden çok daha büyük bir 
alan etkilenmektedir. Dünyada birçok ülke 
gerçekte karşılaşılabilecek riskleri kap-
sayan ve sonuçları güvenilir bir şekilde 
değerlendirilebilecek büyük çaplı yangın 
testleri üzerinde çalışmalar yürütmektedir.

Ülkemizde de RMI Türkiye olarak T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen 
talep doğrultusunda 07.11.2014 tarihinde 
Kayseri’de ilk büyük çaplı yangın testimizi 
gerçekleştirmiş bulunuyoruz. DIN 4102-
20 ve ÖNORM 3800-5 standartları kılavuz 
alınarak her biri hazırlanan 4 farklı kompo-
zit ısı yalıtım sistemi, 5,5 m yüksekliğinde 
21 m2’lik test yüzeylerine uygulanmıştır. 
Uygulanan bu sistemler yanma odasına 
konumlandırılan 25 kg’lık ahşap bloğun 
yakılması ile test edilmeye başlanmış-
tır. Ahşap blokların 22 dk boyunca yan-
ması ardından söndürme işlemi ile test 
sonlandırılmıştır. Yangın testi süresince 
değerlendirme test yüzeyinde konum-

landırılan sıcaklık ölçerlerden elde edilen 
ve kaydedilen görsel verilere dayanılarak 
yapılmıştır. Sıcaklık ölçümlerinin değer-
lendirmesine göre yangın odasının alt 
kenarından 3500 mm mesafede alınan 
sıcaklık ölçümleri 30 saniyeden fazla bir 
süre 500 °C değeri aşmamalıdır. Görsel 
incelemede ise gözlemlenen alev boyu 
yangın odasının alt kenarından 3500 mm 
mesafede 30 saniyeden fazla bir süre 
görülmemelidir.

Gerçekleştirilen büyük çaplı testte 
mevcut yönetmeliklere göre yangın sınıfı 
B – s1, d0 olan bir ısı yalıtım sisteminin 
A2 – s1, d0 yangın sınıfı bir ısı yalıtım 
sistemine denk performans sergilediği 
görülmüştür. Bu sonuca dayanarak 
tüm B sınıfı ısı yalıtım sistemlerinin A2 
sınıfına denk olduğunu söyleyemeyiz, 
ancak doğru uygulama ile farklı ısı yalıtım 
sistemlerinin mevcut 
değerlendirme kri-
terlerinin öngördü-
ğünden çok daha iyi 
performans sergileye-
bildiği söylenebilir.

Ö z e t l e y e c e k 
olursak; Isı yalıtım 
sistemlerinin nihai 
değerlendirmesinde 
büyük çaplı test-
ler oldukça yüksek 
bir öneme sahiptir. 
Gerek ısı yalıtım sis-
temlerinin kullanım 
ömrü boyunca sergi-

leyeceği dayanım performansı, gerekse 
yangın gibi aşırı koşullar altında olu-
şan hasarın yayılmasına katkı sağlayıp 
sağmaması konusunda olsun, büyük 
çaplı testler ile gerçekte karşılaşmayı 
beklediğimiz durumlarda bu sistemlerin 
ne düzeyde performans sergilediğini 
ölçümleyebiliriz.  
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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

DEKORATIF KAPLAMALI 
CEPHE ISI YALITIM LEVHALARINIZ 
IÇIN        IŞARETLEMESI
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MAKALE

Yeni Yangın Yönetmeliği ve EPS 

E
PS’nin ülkemizdeki üretimi tüm 
dünyada olduğu gibi, ağırlıklı 
olarak binalarda ısı yalıtım amaçlı 
levhadır.  Bu kullanım amacı ve 

şekli ile EPS sektörü, enerjide dışa bağımlı 
ülkemizde enerji tasarrufu sağlayarak, cari 
açığın kapanmasına, dışa olan bağımlılı-
ğımızın azaltılmasına, CO2 emisyonunun 
azaltılarak yarınlarımıza daha temiz bir Tür-
kiye bırakmamıza ve konforlu bir sıcaklıkta 
yaşamamıza hizmet etmektedir. 

EPS ısı yalıtım levhaları, diğer muadil ısı 
yalıtım ürünlerine göre daha yüksek ısı yalı-
tım performansı sunmaları, uygulama kolay-
lığı, ithal girdisinin ve üretiminde kullanılan 
enerji miktarının çok düşük olması, atıkları 
tamamen geri dönüştürülebilir olduğu için 
çevre dostu olması, üretim ve uygulama-
sında diğer muadillerinden farklı olarak işçi 
sağlığı açısından risk oluşturmaması gibi 
nedenler ile pazarda daha çok tercih edil-
mekte ve ülkemizde mantolama uygulama-
larının %70’inden fazlasında Pazar lideri 
olarak bulunmaktadır.

Kimi ısı yalıtım malzemelerinin üretimi 
esnasında harcanan enerji, normal bir evin 
yıllarca tükettiği enerjiden fazladır. Üstelik 
üretim sırasında salınan gazlar da hava 
kirliliğinde büyük bir paya sahiptir. Ancak 
EPS’de böyle bir sorun yoktur.”

Binalarda kullanılan EPS ısı yalıtım lev-
haları Avrupa Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
CPR-305/2011/AB kapsamında olup  ısı yalı-
tımı yapan veya yaptığını iddia eden birçok 
ürünün sahip olmadığı, harmonize bir stan-
darda (TS EN 13163 –ISI YALITIM MAMUL-
LERİ –BİNALAR İÇİN –FABRİKASYON OLA-
RAK İMAL EDİLEN MAMULLER – GENLEŞ-
TİRİLMİŞ POLİSTİREN (EPS)-ÖZELLİKLER) 
ve CE işaretine sahip olması dolayısı ile 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı piyasa denetim 
gözetim faaliyetleri kapsamındadır. Halbuki 
ülkemizde ısı yalıtımı yaptığını iddia aden 
pekçok malzeme yanlış, geçerliliğini yitirmiş 
standartlar refere edilerek,  Üniversitelerden 
alınan raporlar  ile yanlış beyanlarla piya-
saya arz edilmekte, hatta bunlarla CE veya 
G işaretlemesi yapılarak tüketici kandırıl-
makta ve yasal suç işlenmektedir. 

Bakanlığın yayınladığı “Binalarda Enerji 
Performansı Yönetmeliği” uyarınca yeni 
yapılan binaların TS 825 standardını sağ-
layacak şekilde ısı yalıtımına sahip olması 
gerekliliği, ülkemiz ısı yalıtım sektörünün hızlı 
gelişimine katkı sağlamıştır. Binalarını EPS 
ile yalıtan tüketicilerin, yalıtım sonrası ısınma 
giderlerinin ortalamada yaklaşık %50 azaldı-
ğını bizzat görmelerinin de sektörün bu hızlı 
gelişimine son derece büyük etkisi olmuş-
tur. Devletimiz de bu kazancı ve uygulama 
kolaylığını gördüğü için TOKİ konutlarının 

%90’ı EPS ısı yalıtım levhaları kullanılarak 
yapılmıştır, yine devletimizin inşa ettiği pek-
çok yüksek bina, hatta buna hastane, okul 
ve devlet binaları gibi yerler dahil, EPS ısı 
yalıtım sistemleri ile yapılmıştır.

Son yıllar itibarı ile Türkiye metrekare 
bazında Avrupa’nın en önde gelen dış 
cephe ısı yalıtım pazarıdır. Bu gelişmede, 
Bakanlığın yeni binalara getirdiği zorunlu-
luklar kadar müşterilerin pozitif deneyimle-
rinin etkisi son derece büyüktür. Öyle ki, ısı 
yalıtımı yapılan mevcut binaların neredeyse 
tamamı, tadilat ruhsatı almadan, dolayısı ile 
tamamen gönüllü olarak ısı yalıtımı yaptır-
maktadır. Bu gönüllü ısı yalıtım piyasasında 
EPS’nin pazar payı ülkemizde yaklaşık %70, 
Avrupa’da %85’dir ve EPS’nin bu başarısı 
kullanıcıların EPS ile elde ettikleri pozitif tec-
rübelerin birikiminden kaynaklanmaktadır. 

Sektörümüzün bu pazar büyüklüğü ve 
liderliği yıllardır rakip sektörlerin ilgisini 
çekmiş ve EPS’nin çıplak ürün halindeyken 
sahip olduğu yanma sınıfından (E veya D – 
Normal Alevlenici) başka bulabildikleri bir 
şey olmadığından da sürekli bunu gündeme 
getirmiş ve yapabildikleri maksimum çaba 
ile devlet nezdinde şikayetlerde bulunmayı 
bir görev edinmişlerdir.

Halbuki EPS ısı yalıtım levhaları çıplak 

Z. ÜMIT GÜNEŞ 
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı
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olarak kullanılmaz, sistem içerisinde üzeri 
fileli sıva ve yine yanmaz olan mineral sıva ile 
kaplanarak kullanılır bu durumda ise yanma 
sınıfı B sınıfına yükselir ve Zor Alevlenici 
olarak adlandırılır. Bu sebeple gerek yüksek 
gerekse yüksek olmayan binaların dış cep-
helerinde milyonlarca m2 imalat yapılmasına 
rağmen şimdiye kadar tarafımızca tespit 
edilmiş veya tarafımıza ilgili kurum veya 
kuruluşlarca bilgisi verilmiş, “alevlerin cephe 
boyunca ilerlemesine, üzeri fileli sıva ile kaplı 
EPS’nin katkı sağladığı” hiçbir yangın bilgisi 
bulunmamaktadır. Takip ettiğimiz son dönem 
çıkan haberlere bakıldığında, konunun farklı 
uygulamalardan kaynaklandığını (örneğin 
giydirme cepheler) ancak içinde yalıtım keli-
mesi geçmesi sebebi ile mantolama sistemi 
intibası oluştuğunu gözlemliyoruz. Ayrıca 
konuya yönelik İtfaiye Müdürlükleri’ne yap-
tığımız resmi başvurularda bu yönde olay 
veya olaylara ilişkin bilgiler ile karşılaşılma-
mıştır. Hal böyle iken 27/11/2007 tarihinde 
yayımlanan 2007/12937 sayılı Yangın 
Yönetmeliği’nin bazı tanımlama ve mad-
deleri 09/07/2015’de “Binaların Yangın-
dan Korunması Hakkındaki Yönetmelikte 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ 
adı altında yayımlandı ve bununla bir-
likte mantolama sistemlerine karşı bazı 
kısıtlamalar ve bazı gereksiz uygulamalar 
getirildi.

Şimdi sormak lazım; 

Çok mu bilimsel metotlar ve hazırlık evre-
lerinden geçti de hazırlandı bu yönetme-
lik? Bakıyorsunuz alakası yok. Kimse nasıl 
hazırlandığını bilmiyor, sadece görüntüde 
yüzlerce görüşler alındığını biliyoruz ama 
okunduğunu zannetmiyoruz. Bakanlıkça 
ilk hazırlanan ve görüşe açılan çalışma ile 
çıkan bu yönetmelik bile çok büyük farklılık-
lar taşıyor, son ana kadar yapılan farklı lobi 
ve faaliyetlerinin etkisi açık.  

Biz EPSDER olarak her sektörün kendi 
pazar kaygıları ile kulaktan dolma veya 
önyargılı olarak yangın yönetmeliğine 
müdahale etmesinden büyük rahatsızlık 
duyduğumuzdan 7 Kasım 2014 tarihinde 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dr. Robert 
Murjahn Enstitüsü işbirliği ile yapılan büyük 
ölçekli cephe yangın testlerine destek ver-
dik, durumu bizler ve bakanlık yetkilileri 
kendi gözleri ile görsün istedik. Burada 
Türkiye’de ilk defa “gerçek bina ölçekli 
bilimsel metotlar” ile test yapıldı. 5-10 ve 
12 cm EPS’li sistemler ayrıca 5 cm Taş-

yünü sistem test edildi. Amaç, alevlerin 
cephe boyunca yayılıp yayılmadığı idi. 
Bu durum görsel ve termal kamera ve 
sıcaklık sensörleri kullanılarak izlendi ve 
görüldü ki cephede alevlere maruz kalma 
sonucunda alevlenme meydana gelmi-
yor (referans: https://www.youtube.com/
watch?v=L_7jQ8oGgjY ). 

İlk testte 5 cm EPS, ikinci testte ise 5 
cm Taşyünü içeren mantolama sistemleri 
yaklaşık 30’ar dakika boyunca test edildi. 
Test sonucunda 5 cm EPS sistem ile 5 cm 
taşyünü sistem aynı yangına dayanım per-
formansı sergiledi ve testleri geçti. 10 cm 
EPS ve yangın bariyerli olarak 12 cm EPS 
içeren diğer mantoma sistemleri de diğer-
leri ile aynı performansı sergiledi ve testleri 
geçti. EPS’li sistemler ile Taşyünü sistem 
arasında alev boyu açısından çok küçük 
farklılıklar var.

Tabii ki yapılan deney sayısı ve çeşitliliği 
azdır fakat yapılan bu tek çalışma da özel 
sektör tarafından yapılmıştır. Biz isterdik 
ki bunları ilgili devlet kurumları, TSE veya 
akredite yangın laboratuvarları yapsın ve 
sonucuna bizim sektörümüz başta olmak 
üzere herkes razı olsun ama yapılan ne 
yazık ki bu olmadı...

En optimum malzemelerin ve uygu-
lama tekniklerinin tespit edilebilmesi için, 
yangın testlerinin gerçekçi olması, malze-
meleri doğru değerlendirmesi gerekiyor. 
Ülkemizde yürürlükte olan standartlar bu 
anlamda yeterli olmamasına karşın,  birçok 
Avrupa ülkesinde yaygın olarak yapılan “ger-
çek bina ölçekli yangın testleri” sayesinde 
doğru değerlendirmeler yapılabiliyor ve en 
optimum malzemeler ve uygulama teknikleri 
tespit edilebiliyor. 

İngiltere, Almanya, Avusturya gibi birçok 
ülkede bu tür büyük ölçekli testler yapılıyor. 
Ülkemizdeki mantolama sistemlerinin de bu 
testlerden geçmesi ve Bakanlığın hazırladığı 
yönetmelikler vasıtasıyla, özellikle yangın 
riski yüksek olan binalarda bu testlerde 
başarılı olmuş sistemlerin kullanımına izin 
verilmesi gerekir. 

Birçok ülkenin kendi yapı stoku, yapı alış-
kanlıkları, bina tipi ve bunun gibi hususlar 
dikkate alınarak hazırlanmış ulusal standart, 
yönetmelik, test yöntemi mevcuttur. Örneğin, 
ısı yalıtım kalınlıklarının ülkemizden çok daha 
yüksek olduğu Almanya ve İngiltere gibi 
ülkeler, TS EN 13501-1’deki testleri ve sınıf-
landırmayı yetersiz bulmalarından dolayı, 
BS 8414-1 ve DIN 4102-20 gibi ulusal 
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MAKALE

standartlar aracılığı ile büyük ölçekli yangın 
testlerini mevzuatlarına adapte etmişlerdir. 
Ülkemizde Yangın Yönetmeliği’nde, TS EN 
13501-1 standartlarının yetersiz kaldığı ve 
haksız değerlendirme yaptığı alanlara yöne-
lik, ülkemiz koşullarına uygun düzenlemeler 
yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Bizdeki durumda ise tamamen malum 
bir takım sektörlere yarayan, onların algı-
sını düzelten, pazarlarını arttıran, bilimsel-
likten uzak, yoğun lobi faaliyetiyle, insanları 
yangın, yangın diyerek korkutup ve yapı-
lan milyonlarca metrekare mantolama 
uygulamasında bir cephe yangın olayı 
yaşanmamış olmasına rağmen, bazı 
AB ülkelerinin yangın yönetmeliğinden 
esinlenerek, tamamen bir takım lobile-
rin etkisi altında kalınarak yönetmelik 
yayımlandı.

Neresinden bakarsanız bakın tam bir 
tutarsızlık örneği.

Yapılan değişiklikler ile yapılacak man-
tolama uygulamalarının, ilgili standart ve 
yönetmeliklerinde çok yüksek ısı yalıtım 
şartlarına sahip Almanya, Hollanda ve 
Danimarka gibi ülkelerinkine benzerlik 
gösterdiği görülmektedir. Ancak, unutul-
mamalıdır ki, bu ülkelerdeki çok yüksek ısı 
yalıtım standartları ve farklı son kat kap-
lama uygulamaları ve çok farklı yapı tipleri 
vardır. Bahsi geçen ülkelerde mantolama 
kalınlıklarının, iklimsel farklılıklara göre en 
az 10 cm ile 40 cm aralığında, ortalamada 
ise 17 cm iken ülkemizde TSE 825 Stan-
dardı hesaplaması gereğince, mantolama 
sistemlerinin kalınlıkları sıcak bölgelerde 
3 cm’dir. Soğuk bölgelerde bile 8 cm’yi 
geçmemektedir. Ortalaması ise 5 cm civa-
rında bulunmaktadır. Ayrıca, ülkemizde 
mantolama sistemlerinde son kat kaplama 
olarak çimento bazlı ve organik malzeme 
içeriği çok düşük ürünler kullanılmaktadır. 
Yukarıda bahsi geçen Avrupa ülkelerinde 
ise, yangın güvenliği açısından ülkemizde 
kullanılan çimento bazlı ürünlere göre deza-
vantajlı olan organik ve daha ince son kat 
kaplamaların kullanımı yaygına dayanımı 
azaltmaktadır. Dolayısı ile hem ısı yalıtım 
kalınlıklarımızın bahsi geçen Avrupa ülkele-
rinden daha düşük olması, hem de çimento 
bazlı ürünlerin mantolamada son kat kap-
lama olarak kullanılması, sistemlerimizin 
bahsi geçen ülkelerde kullanılan sistemlere 
kıyasla yangın emniyeti bakımından daha 
güvenli olmasını sağlamaktadır. 

Bu sebeplerden dolayı, bahsi geçen 
ülkeler baz alınarak düzenlenmiş bu uygu-
lamayla TOKİ başta olmak üzere, yapı sek-
töründeki ısı yalıtım ve inşaat maliyetleri 
de gereksiz ve orantısız artacak ve büyük 
uygulama zorlukları yaşanacaktır.

Başka bir olayı daha sormak gerekir: 
Özel sektör ve TOKİ eliyle onlarca yılda yapı-
lan milyonlarca konutun, yüzlerce binlerce 
okul, hastane, otel, fabrika gibi binaların yalı-
tımının yüzde 80’i, yüksekliğe bakılmaksızın 
EPS ve XPS’li sistemler ile yapıldı. Şimdi eski 
yönetmeliğe göre bu yapılan binalar yanlış 
mı yapıldı? Bu binaların yangın güvenliği 
yok mu? Konu cephe yangını ise cephede 
niye sırf ısı yalıtım sistemlerinin yanıcılık sınıfı 
sorgulanıyor. Eğer bir tehlike varsa, örneğin 
benzer hatta daha düşük yanma sınıfına 
sahip PVC doğramalarda, PVC yağmur oluk-
larında, panjur, güneşlik gibi malzemelerde 
niye bir sınırlamaya gidilmiyor? Mantolama 
sistemlerinde istenen sistem yangın testi 
neden giydirme binaların cephe sistemle-
rinde istenmiyor? İç cephelerde kullanılan 
malzemelerin ve sistemlerin yanma sınıfları 
niye daha az, acaba iç cephe yangınları dış 
cephe yangınlarından daha mı az tehlikeli? 
Yaşadığınız iç mekana bir bakın, kolay yan-
mayan kaç şey var bir sorgulayın, sonra da 
zor alevlenici yanma sınıfına sahip, üstelik 
dış cephede bulunan bir sistemi sorgula-
yın. Sorunun cevabı taştan mobilya, demir 
sacdan halı ve perde, tuğladan pencere, 
betondan bir kapı mıdır? Yangınlar, dıştan 
mı başlayıp içe gidiyor da biz bilmiyoruz, 
niye sırf dış cephe üzerine gidiliyor?

Türkiye’de ağırlıklı inşa edilmekte olan 
binalar yüksek bina kategorisinde olup, sek-
törümüzün bu binalara hizmet etmemesi, 
belirttiğimiz sebepler ile ülkemiz menfaatle-
rine ve hedeflerine hizmet etmeyecek, teknik 
ve mühendislik olarak ihtiyaçtan çok öte bir 
adım olacaktır. Bu durum aynı zamanda ısı 
yalıtım sektörünü, Türkiye’de ve Avrupa’da 
kullanımı olmayan, kendini ispatlamamış, 
standardı bulunmayan, kalitesi ve perfor-
mansı sağlıklı ve doğru bir şekilde denetle-
nemeyecek ürünlerin, ülkemizde daha çok 
kullanım bulmasına sebep olabilecektir. 

Günümüzde harmonize bir standart oluş-
turmak için Avrupa genelinde kullanılacak 
büyük ölçekli cephe yangın test yöntemi 
ve standart çalışması vardır. Bunun için de 
Avrupa Teknik Onay Kuruluşu EOTA, EOTA 
PT4 isimli çalışma grubunu görevlendirmiş-
tir. Test yöntemini tanımlayan standardın 
2013 yılında taslağı EOTA PT4 tarafından 
görüşe de sunulmuş ve taslak Mart 2015’te 
onaylanmıştır. EOTA PT4’ün hazırlanmış 
olduğu büyük ölçek test yöntemi, Alman DIN 
4120-20 ve İngiliz BS 8414-1 standartlarında 
tanımlanan büyük ölçek test yöntemleri baz 
alınarak oluşturulmuş olup bu taslağın kısa 
süre zarfında tüm hazırlıklarının tamamlan-
ması ve yürürlüğe girmesi beklenmektedir. 
Standardın hazırlanmasında temel alınan 
deney yöntemleri, yapılan tam ölçekli testler 
sonucunda, yani tam boyutlu bina ve bina 
bölümlerinde gerçek hayatta karşılaşılan 
yangın yükleri ile çıkarılmış yangınlar sonucu 
ortaya konmuş verilerdir. Bu sebepten EOTA 
PT4 tarafından hazırlanmış taslak standart, 
dış cephe ısı yalıtım sistemlerinin gerçek 
yangınlar karşısında ortaya koyacakları 
performansı birebir olarak yansıtmaktadır. 
Bu standart ile tüm Avrupa ortak bir büyük 
ölçek test yöntemine kavuşmuş olacaktır.

 
Avrupa’da ortak olarak kullanılacak bu 

yeni test yöntemi ülkemizde de gündeme 
alınmalı ve değerlendirilmeli veya bu stan-
dart baz alınarak ulusal bir büyük ölçekli 
yangın test standardı hazırlanmalıdır. Bunun 
için gerekli altyapının bir an önce hazırlan-
masına başlanması gerekmektedir. 

Uyarıyoruz; Bilimsel araştırma ve 
testlerden, kendimize özgü yapı şekli-
mizin ihtiyaçlarını gözetmeden yapılan 
her çalışma ülkemize ve insanımıza zarar 
olarak geri dönecektir, bu sebeple yeni 
yangın yönetmeliği bir an önce revize 
edilmelidir. n
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GÖRÜŞ

Yeşil Bina Sertifika Sistemleri 
ve Maliyet 

T
üm dünyada tanınan ve marka 
değeri oldukça yüksek olan Yeşil 
Bina değerlendirme sistemleri olan 
LEED ve BREEAM, çeşitli kriter-

lere göre bir bina projesini tasarımından 
uygulama ve kabule kadar olan süreçle-
rini denetler. Bunun sonucunda söz konusu 
bina, sağladığı kriter miktarınca puanlar alır 
ve çeşitli seviyelerde sertifika almaya hak 
kazanır. 

Yeşil Bina sertifika hedefine veya belirli 
bir sertifika seviyesine ulaşmak için tek 
bir yol yoktur; birçok yoldan aynı sertifika 
seviyelerine ulaşılabilir. Bu yollar tamamen 
projenin kendi özelliklerine göre belirlenir. 
Bu yollar belirlenirken en önemli kriterlerden 
birisi, o projenin mali sınırlarını belirleyen 
bütçeler içerisinde kalabilmektir. Çevre 
dostu bina sertifikası iki konuda maliyet 
getirebilir. Birincisi, sertifikanın kendisine ait 
kayıt, harç, başvuru bedelleri ve bu süreç-
lerin doğru ve etkili şekilde yönetilmesine 
ilişkin danışmanlık maliyetleridir. İkincisi ise 
Yeşil Bina sisteminin asgari gerekliliklerini 
sağlamak adına gerek görüldüğü takdirde 
yapılabilecek uygulamaların getirebileceği 
ek maliyetlerdir. 

Birinci sıradaki danışmanlık ve başvuru 
maliyetleri genellikle projeler için çok ciddi 

bir yük getirmemektedir. Özellikle projenin 
sertifikaya hak kazanmasıyla elde edeceği 
prestij ve bu yönde yaptığı verimlilik artı-
rıcı uygulamalar sonucunda sağlayacağı 
maliyet avantajlarıyla karşılaştırıldığında çok 
düşük kalmaktadır.

İkinci sıradaki uygulama maliyetleri-
nin yönetimi ise Yeşil Bina danışmanlığı-
nın ana hizmet konularından biridir. Yeşil 
Binaya giden süreçte, projenin ekonomik 
olarak da fizibilitesini koruması gerekir ve bu 
nokta çok iyi yönetilmelidir. Altensis olarak, 
inşaat süreçlerindeki tecrübemizi Yeşil Bina 
uzmanlığımızla birleştirerek, çalıştığımız pro-
jelerde fayda-maliyet prensibiyle optimum 
çözümler sunmaktayız. Bu noktada, genel-
leme yapılmasının ve rakamsal bir oran söy-
lemenin yanlış olduğunu ifade etmek isteriz. 

Diğer yandan, bu konu etrafındaki bilgi 
kirliliğinden kafası karışmış olan bir kitle 
oluştuğunu gördüğümüz için şimdiye kadar 
Yeşil Bina sertifikasyonu yönünde çalışmış 
ve bu hedefine ulaşmış ya da halen çalış-
makta olan hiçbir kurum ya da kuruluşun 
bu konuya özel olarak çok büyük bütçeler 
ayırmadığını bir “ipucu” olarak paylaşmak 
isteriz. Günümüzde rakamlara ulaşmak 
artık çok kolay. Herkes malzeme ve ekip-
manların fiyat listelerine anında ulaşabiliyor, 

fizibilitesini hemen yapabiliyor. Bu sebeple 
gerekli hesapları yapmadan, daha projenin 
başında, her önerilen uygulamaya ek mali-
yet getirebileceği sebebiyle itiraz etmek çok 
inandırıcı olmamaktadır. 

Ayrıca, binaların yaşam boyu maliyetine 
Yeşil Bina sistemleri kapsamında yapılan 
uygulamaların getirdiği pozitif etki düşü-
nüldüğünde, bu sertifikaların geri ödeme 
süreleri oldukça azalmaktadır. Yapılan ista-
tistiklere göre, sertifikalı binaların standart 
binalara oranla enerji verimliliğinde yüzde 
20 ila 30, su verimliliğinde yüzde 20-40 
ve katı atık azaltımında yüzde 40-50 arası 
verimlilik sağladığı öngörülmektedir.

Bizim yurtiçi ve yurtdışında tamamladığı-
mız altmışı aşkın LEED ve BREEAM projesi 
ve devam eden yüzden fazla projemizde 
edindiğimiz tecrübeye göre, genel olarak 
birçok etken olsa da aslında Yeşil Bina 
ortaya çıkarmanın getireceği ek maliyeti  
kayda değer olarak etkileyebilecek 5 ana 
parametre bulunmaktadır:

1. Yeşil Bina Kararının Zamanlaması: 
Burada ortaya çıkan kesin sonuç, 

“ERKEN KARAR VERİLMESİ”dir. Yani Yeşil 
Bina sertifikasyonu alınıp alınmayacağı 
ve seviyesi, projenin mümkün olduğunca 

EMRE ILICALI
Altensis Yönetici Ortağı
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başında belirlenmelidir. Özellikle ülkemizde 
yaygın olan “Proje bir başlasın da gerisine 
sonra bakarız” yaklaşımı  yurtdışında denet-
lenen Yeşil Bina değerlendirme sistemleri 
sözkonusu olduğunda pek sağlıklı değildir. 
Maliyet ve süreci etkileyebilir.

2. Sertifika Seviyesi: 
Projenin hedeflediği sertifika seviyesi ve 

bunu sağlamak için yapılması gerekenler, 
maliyetlere etki edebilecek faktörlerdir. Her 
proje hedeflediği seviyeyi iyi etüt etmeli, 
yapılması gerekenlere proje sürecinin 
başında karar verilmelidir.

3. Bina Lokasyonu: 
Yeşil Binaların en önemli kriterlerinden 

birisi, lokasyon ve bunun getirdiği avan-
tajlardır. Genelde proje lokasyonu seçimi 
çok önceden belli olduğu için aslında Yeşil 
Bina sertifikasyon sürecindeki birçok pua-
nın akıbeti belirlenmiş olur. Özellikle şehir 
merkezlerine, toplu taşımaya yakın, altyapısı 
hazır araziler bu konuda daha avantajlıdır.

4. Tecrübeli Tasarım ve Uygulama Ekipleri: 
Projede seçilecek tasarım ekipleri, uygu-

lamaları kontrol edecek müşavir firma ve 
de uygulayıcı yüklenici/alt yüklenicilerin bu 

konudaki tecrübeleri olası ek maliyetleri en 
aza indirecek önemli faktörlerdendir.

 
5. Yeşil Bina Uzmanı: 

Özellikle Yeşil Bina sertifikasyonunda, 
bu konuda uzman kişilerin proje ekibinde 
yer alması, sahip oldukları tecrübeyle olası 
sorunları ve buna bağlı olarak maliyetleri 
etkilemesi adına önemlidir. Oysa, günü-
müzde birkaç sınava girip bir yetki belgesi 
almış herkes bu konuda danışmanlık yapa-
bilmektedir.  Projenin bulunduğu ülkenin 
dinamiklerine hakim olmayan, saha tecrü-
besi olmayan, daha önce benzer bir proje 
tamamlamamış  bir “Yeşil Bina Uzmanı”, 
proje ekiplerine yanlış veya eksik  yönlen-
dirme yaparak ek maliyet yaratabilir.

2008 yılında Türkiye’de bu konuda pro-
fesyonel çalışmaları ilk kez başlatan firma 
olarak, ilginin o zamanlarda birkaç ulusla-
rarası kurum ve gayrimenkul geliştirici fir-
madan ibaret olduğunu söyleyebiliriz. Fakat 
zamanla bu sertifikaların getirileri daha iyi 
etüt edilmeye başlandıkça bu sistemlere 
olan ilgi geometrik olarak arttı.  

Özellikle, dünyada sürdürülebilirlik konu-
suna yükselen ilgiyle birlikte ülkemizde de 
yerli ve yabancı yatırımcıların ilgisi katlana-
rak artıyor. Yabancı yatırımcıların, ülkemiz-

deki LEED gibi uluslararası bilinirliğe ve tanı-
nırlığa sahip sertifikalı projeleri tercih etmesi 
de bu tip sertifikaların önemini artırmaktadır.

Ayrıca, kentsel dönüşüm ve mütekabili-
yet yasalarının da bu konuyu pozitif yönde 
tetikleyeceğini düşünüyoruz. Kentsel dönü-
şüm süreciyle birlikte makro ölçekte bir 
değişime girecek olan büyük kentlerde, 
Yeşil Bina ve yerleşim alanı değerlendirme 
sistemlerinin gerekliliklerinin uygulanma-
sıyla oluşturulacak sürdürülebilir yaşam 
alanları, sürdürülebilirlik de toplam faydayı 
görmek adına önemli birer adım olacaktır. 
Bu şekilde bu bölgelerde yaşayanlar için 
kalite, çevre ve ekonomik getiriler sağla-
nırken, bu alanları geliştiren yatırımcılar 
için iyi bir ticari araç da ortaya çıkacaktır. 
Özellikle günümüzde bir taraftan konut ihti-
yacına cevap verirken, bir yandan çarpık 
ve yoğun kentleşmenin getirdiği altyapı 
eksiklikleri en aza indirilecektir. Bu süreçte 
çevre dostu projeler desteklenmeli, bunla-
rın geliştirilmesi ve teşvik edilmesi adına 
yeni finansman araçları ve/veya bürokratik 
kolaylıklar sağlanmalıdır. Zira sürdürülebilir 
kentleşmeye yapılacak bir yatırım, aslında o 
ülkenin kendi doğal kaynaklarına, doğasına 
ve de en önemlisi insanına yapılacak bir 
yatırım olacaktır. n



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
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TEKNİK

Yapı Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Yapı 
Malzemeleri Çevresel Ürün Beyanları

S
ürdürülebilirlik dünyanın gün-
demine iyice oturdu. Daha çok 
çevresel açıdan yeterliliği ve etkin 
kaynak kullanımını tanımlayan bu 

“Sürdürülebilirlik” ifadesi aslında ekonomik 
ve sosyal göstergeleri de içeriyor. İklim deği-
şikliği, kaynakların azalması ve artan nüfus 
ile birlikte bu kaynaklara olan talebin artıyor 
olması, sürdürülebilirliğin üç temelinden biri 
olan “çevre”yi ön plana çıkartıyor. 

Sürdürülebilirlik konusu yapı sektöründe 
de ön plana çıkıyor. Sürdürülebilir yapılar, 
Yeşil Binalar gibi kavramları her geçen gün 
artan sıklıkla duyuyoruz. Bunun nedeni, 
yapı sektörünün çevresel performansının 
zayıf, daha pozitif bir ifadeyle iyileştirme 
potansiyeli yüksek bir sektör olmasından 
kaynaklanıyor. Bu yılın sonunda Paris’te de 
görüşmelerin devam edeceği iklim deği-
şikliğinin yanında kaynak tüketimi ve atık 
üretimi açısından en önemli sektörlerden 
birinin yapı sektörü olduğunu rakamlar tüm 
çıplaklığı ile gözler önüne seriyor [1]:
•  Yüzde 40 gibi bir oranla iklim değişikli-

ğine neden olan sektörlerin başında
•  Doğadan alınan kaynakların yaklaşık 

yüzde 50’si yapılarda kullanılıyor
•  Dünyada ortaya çıkan atıkların yüzde 

30’dan fazlası yapı sektörü kaynaklı. 

Yapı kaynaklı birçok çevresel etkinin 
azaltılması için çok sayıda değerlendirme 
sistemi geliştirilmiştir. Bu konuda dünyadaki 
gelişmelere paralel olarak Çevre Bakanlığı 
tarafından “Sürdürülebilir Yeşil Bina ile Sür-
dürülebilir Yerleşmelerin Belgelendirme Usul 
ve Esaslarına Dair Yönetmelik”[2]. 2014’ün 
son ayında yayınlandı. 2015 yılının sonuna 
gelirken ortada henüz bir icraat olduğu söy-
lenemez. İlgili bakanlıklar tarafından politi-
kalar geliştirilmedikçe, yukarıda sıralanan 
etkilerde bir azaltma olması beklenemez. 
Her ne kadar Yeşil Bina değerlendirme sis-
temleri pazar mekanizmaları ile iyileştirme 
sağlamaya çalışsa da, bunun belge öze-
linde kaldığı ve rakamlara dökülemediği de 
kabul edilen bir gerçektir.

“Bir bina nasıl sürdürülebilir yapılır?” soru-
sunun cevabı bu yazı için çok detaylı olabilir. 
Fakat bilinmesi gereken, yukarıda verilen 
olumsuz etkileri azaltma yönünde ihtiyaç 
duyulan eğitim, teknik bilgi ve standart alt-
yapısının hızlı bir şekilde oluşturulmasıdır. 
Avrupa Komisyonu, yapıların temel taşı olan 
yapı malzemelerine odaklanarak ve yasalar 
geliştirerek bu konuyu ele almaya başla-
mıştır. EN 15804 yapı malzemeleri [3] ve 
EN 15978 bina çevresel değerlendirme [4]  
normları bu gelişmelerin başında gelmekte-

dir. EN 15804 standardı ile yapı ürünlerinin 
çevresel performansının tutarlı ve ölçülebilir 
bir şekilde hesaplanmasına ve yayınlanma-
sına, EN 15978 normu ise yapı boyutunda 
çevresel performansın hesaplanmasına ola-
nak sağlamaktadır. Her iki normda da ortak 
hesaplama yöntemi ISO 14040/44 Yaşam 
Döngüsü Değerlendirmesi (YDD) standar-
dıdır. Uluslararası Yeşil Bina değerlendirme 
sistemlerinin son zamanlarda YDD’yi tercih 
etmeye başlaması, Avrupa’nın aslında ne 
kadar doğru adım attığının bir göstergesidir. 
Yoğun ticari odaklı bu sertifika sistemlerinin 
Avrupa Komisyonu’na lobi faaliyetlerinde 
bulunduğu da bir gerçektir. Fakat bunun 
başarılı olamayacağı, aklın yolunun bir 
olduğu bir defa daha doğrulanıyor.

Yapı malzemeleri için geliştirilen EN 
15804 normunun çıktısı, Çevresel Ürün 
Beyanları’dır (EPD) [5]. EPD Beyanları, Tip 
III olarak tanımlanan, bir ürünün veya siste-
min çevresel etki değerlendirmesi iletişimini 
ISO 14025’e göre ve hesaplamasını ISO 
14040-44 YDD standartlarına uygun ola-
rak sağlayan bir etiketleme olarak bilinirler. 
Yapı malzemeleri üretiminde hammaddenin 
doğadan elde edilmesi, üretimi ve yaşam 
sonu bertarafına kadar olan tüm süreçle-
rin şeffaf ve nicel olarak bilimsel bir yak-
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laşımla değerlendirildiği ve ürünün çevre 
performansını belirli etki kategorilerine göre 
hesaplandığı çalışmalardır. Türkiye’de özel-
likle yapı ürünleri sektöründen ilginin olduğu 
bu etiketleme türü, yapı ürünleri harici ürün-
ler için de elde edilebilmektedir. Daha çok 
firmalar arası ticarette kullanılan bir etiket-
leme türü olarak bilinmektedirler. 

1989’da yürürlüğe giren Avrupa Yapı 
Ürünleri Direktifi [6] (CPD-Construction 
Products Directive) Mart 2011’de Avrupa 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği [7] (CPR-
Construction Products Regulation) olarak 
yenilendi. Yönetmelik Avrupa’da üretilen 
yapı ürünlerinin uyumlaştırılmış standartlar 
çerçevesinde üretimini ve pazarlanmasını 
öngörüyor. 1 Temmuz 2013 tarihinden iti-
baren üye ülkeler ve Türkiye, bu direktife 
uyumluluk sağlamak zorundadır. Bunun 
başında CE işareti gelmektedir. CE mar-
kası gerekliliklerinden biri EPD beyanlarıdır.

İMSAD’ın da üye olduğu Avrupa Yapı 
Malzemeleri Üreticileri Birliği (Construction 
Products Europe) [8] kanalıyla kurulan ECO 
Platform [9], EPD belgeli ürünleri Kasım 
2014 tarihi itibariyle kayıt altına almaya baş-
lamıştır [10] ve bugün itibariyle farklı firma-
lara ait 226’nın üzerinde ürün bu listede yer 
alıyor. Türkiye’den seramik sağlık gereçleri 
üreten İdevit ve Creavit markaları, seramik 
sektörünün büyüyen markaları Seranit ve 
NG Kütahya, Avrupa’nın 3 büyük üreticisin-
den biri olan Fırat Plastik, boya sektörünün 
öncü firmalarından Polisan Boya, yapı çelik-
leri üreten Habaş, Ekinciler, Yazıcı, İÇDAŞ, 
Kroman, Nursan, Diler ve İzmir Demir-çelik, 

yalıtım ürünleri ile İzocam ve çimento sek-
törünün öncü firması Çimsa bu listede yer 
alan öncü firmalarımızdır. EPD beyanları 
olan fakat EN 15804 uyumlu olmadıkların-
dan dolayı yer alamayan Türk firmaları da 
mevcuttur. Teknik uyumluluk anlamına gelen 
CE işaretinin yanında artık EPD logosunu 
da çevresel performans göstergesi ya da 
uyumluluğu olarak görüyor olacağız.

EPD belgeleri ürünün iklim değişikliğine 
etkiyi ifade eden karbon ayakizinin hesap-
lanmasının yanında diğer birçok çevresel 
yükü de şeffaf bir şekilde ortaya koyuyor. 
Özellikle yapı inşasında ve işletiminde kar-
bon emisyonlarının sıfıra çekilmesinde de 
etkin olacak EPD belgeleri, Yeşil Bina serti-
fika ve değerlendirme sistemlerinde de ön 
plana çıkıyor. Yapı kaynaklı birçok çevresel 
etkinin azaltılması için geliştirilen bu sis-
temlerden Amerikan LEED, İngiliz BREEAM, 
Alman DGNB bunlardan sadece birkaçıdır. 
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de hızlı 
bir şekilde yayılan bu değerlendirme sis-
temleri, yapı malzemeleri üreticileri için yeni 
pazar fırsatı oluşturmaktadır. EPD beyanı 
olan ürünler bu sertifika sistemlerinde ilave 
puan imkanları sağlamaktadır [11]. Tüm 
dünyada geçerli olan bu belgeler ihracat 
pazarlarında da ürünlerimizi ayrıştıracak 
fırsatlar sunmaktadır. Avrupa’da yerleşik 

EPD Belgelendirme sistemlerinin yanında 
Türkiye’de Sürdürülebilir Üretim ArGe ve 
Tasarım Merkezi [12] bünyesinde kurulan 
EPD Türkiye [13]  kanalıyla veriliyor. Bugün 
EPD Türkiye, uluslararası seviyede belgelen-
dirme yapan ve Türk malzemeleri üreticileri 
başta olmak üzere tüm sanayiye hizmet 
vererek büyük bir açığı kapatmaktadır.

1.  EU COM (2011) 571, EU Roadmap to a Resource 
Efficient Europe

2. h t t p : / / w w w. c s b . g o v. t r / t u r k c e / i n d e x .
php?Sayfa=faaliyetdetay&Id=1203

3.  EN 15804 (2012), Sustainability of Construction 
Works. Environmental Product Declarations: Core 
Rules for the Product Category of Construction 
Products

4.  EN 15978 (2011) Sustainability of Construction 
Works. Assessment of Environmental Performance 
of Buildings

5.  Türkiye EPD Belgelendirme Sistemi, www.epdturkey.
org

6.  Construction Products Directive (EU) No 89/106/
EEC (CPD), 1989.

7.  Construction Products Regulation (EU) No 305/2011 
(CPR), Marc 2011.

8.  http://www.construction-products.eu
9.  http://www.eco-platform.org
10. http://www.eco-platform.org/list-of-all-eco-epds.

html
11. Türkiye Yapı Malzemeleri EPD Veritabanı, http://

www.epdyapi.org
12. http:/www. surdurulebiliruretimmerkezi.org/  
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MAKALE

amaçla, çalışmada WUFI®2D-3 bilgisayar 
modeli kullanılarak kagir dolgu malzeme-
leri (tuğla, gazbeton, bimsblok) ile oluştu-
rulan yapı kabuğu kesitlerinde yalıtımsız 
durumda dolgu malzemesi değişimi ve 
dışarıdan yalıtımlı durumunda dolgu mal-
zemesi ve yalıtım malzemesi (EPS, XPS, 
MW) değiştirildiğinde sıcaklık, nem ve su 
içeriğinin değişimi araştırılmıştır.

2. YÖNTEM
Günümüzde, duvar konstrüksiyonlarının 

ve katmanlarının zamana bağlı sıcaklık, su 
ve nem performansı ile ilgili gerekli verileri 
kullanıcıya sağlayan çok sayıda bilgisayar 
modeli geliştirilmiştir. CHMC (Canada Mort-
gage and Housing Corporation)’nin yaptığı 
bir araştırmada, bu amaç için geliştirilen 45 
bilgisayar modeli incelenmiş ve bu model-
lerden üçü, gerekli kriterleri karşılaması 
açısından farklı duvar konstrüksiyonlarının 
higrotermal performansının değerlendiril-
mesinde uygun bulunmuştur. Bu bilgisayar 
modelleri MATCH, WUFİ ve MOİST’tir. Bu 
modeller duvar konstrüksiyonu içerisindeki 
ısı, sıcaklık, su ve nem akışını tek ve iki 
boyutlu olarak hesaplamaktadır. 

WUFİ-ORNL/IBP, modüller yardımıyla 

çalışan bilgisayar modeli, farklı bina 
kabuğu sistemleri için su ve suyun zarar-
larına karşı çözümler üretilmesini sağla-
maktadır. Bu program iklimsel ve malzeme 
veritabanları ile birlikte çalışmaktadır. 
WUFİ-ORNL/IBP’nin ana modülü sayısal 
eşitliklerin çözümünü yaparken, diğer 
modüller iklim, konstrüksiyon ve iç ortam 
iklimsel koşulların detaylarının üretilmesini 
sağlamaktır. Modüllerin her biri birbiriyle 
ilişkili olarak çalışmaktadır. Hesap sonuçları 
duvar konstrüksiyonu katmanlarındaki su 
miktarı, bağıl nem ve sıcaklık değerlerin-
deki değişimi saatlik, günlük ve yıllık olarak 
vermektedir. 

Çalışmada oluşturulan duvar kesitle-
rinde, yaygın kullanılan dolgu malzemele-
rinden tuğla, gazbeton ve bimsblok seçil-
miştir. Önce duvarlar yalıtımsız, daha sonra 
da dışarıdan yalıtımlı olarak incelenmiştir. 
Yalıtım malzemesi olarak EPS (Genleşti-
rilmiş Polistren Köpük), XPS (Haddeden 
Çekilmiş Polistren Köpük) ve MW (Mineral 
Yün) kullanıldığı kabul edilmiştir. Oluşturu-
lan duvar kesitleri, kuzey yönünde düzen-
lenmiş ve bir metre yüksekliği sahiptir.  
Kesitlerde kullanılan malzemelerin fiziksel 
özellikleri Çizelge 1’de verilmektedir.

1. GIRIŞ

Y
apı kabuğu, fiziksel çevre dene-
timi açısından iç ortamda belirli 
bir dengenin kurulması ve sür-
dürülmesi amacıyla iç ve dış 

ortamlar arasında bir dengeleyici bileşen 
rolünü üstlenmektedir. Binalarda enerjinin 
verimli kullanımı ancak yapı kabuğunun 
doğru seçimi ile mümkün olmaktadır. Bina-
larda ısı kaybının yüzde 40’ı cepheden 
gerçekleşmektedir. Bu yüzden cephe sis-
teminde malzeme seçimi ve binanın inşa 
edildikten sonraki performansı önemli kri-
terlerdir. Oluşturulacak cephe kurgusunun 
performansını tasarım aşamasında bilmek, 
hem zaman hem maliyet açısından önemli 
katkılar sağlar. 

Bu amaçla günümüzde, duvar konstrük-
siyonlarının ve katmanlarının zamana bağlı 
ısı, su ve nem akışı ile ilgili gerekli verileri 
kullanıcıya sağlayan çok sayıda bilgisayar 
modeli geliştirilmiştir. WUFI®2D-3 simü-
lasyon programı ile bir duvar sisteminin 
istenen iklim bölgesinde istenen zaman 
aralığında gösterdiği sıcaklık, su ve nem 
performansını dikkate alarak uygun duvar 
ve malzeme seçimi yapılabilmektedir. Bu 

Dış Duvarlarda Sıcaklık, 
Su ve Nem Performansının 
Incelenmesi(*)

Y. DOÇ. DR. FILIZ UMAROĞULLARI
Y. DOÇ. DR. ESMA MIHLAYANLAR
PROF. DR. GÜLAY ZORER GEDIK
Y. MIMAR SELDA HASAN

(*) 1. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrol Kongresi’nde sunulmuştur.
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3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE 
DEĞERLENDIRME

Araştırma kapsamında öncelikle dolgu 
olarak kullanılan malzemelerin karşılaştı-
rılması yapılmıştır. Oluşturulan grafikler bir 
yıllık periyotta aylık ortalama değerleri gös-
termektedir. Ancak yapılan değerlendirmeler 
kış aylarında (Aralık, Ocak, Şubat) ve yaz 
aylarında (Haziran, Temmuz, Ağustos) olmak 
üzere iki kategoride incelenmiştir.

Şekil 1’deki grafikte yalıtımsız durumdaki 
duvar kesitinin toplam sıcaklığının zamana 
bağlı değişimi izlenmektedir. Sıcaklıkların 
aylık ortalamalarına bakıldığında, kış ayla-
rında tuğla duvarda 9,6 °C, gazbetonda 10,2 
°C, bimsblokta 9,6 °C’ye kadar düştüğü; yaz 
aylarında ise gazbetonda 25,9 °C’ye, tuğlada 
26,1°C ve bimsblokta 26,7 °C’ye kadar çıktığı 
görülmektedir. Tuğla ile bimsblok sıcaklık 
değerleri arasında fark yoktur. Gazbeton da 
ise kış aylarında ortalama 1°C daha yüksektir. 
Bunun nedeni diğer dolgu malzemelerine 
göre en düşük ısıl iletkenlik (λ) değerine 
sahip olmasıdır.

Şekil 2’de aylık ortalama nem değerleri 
görülmektedir. Tuğla duvar kesitinde top-
lam nem değerleri kış aylarında ortalama % 
79,1’e kadar yükseldiği görülmektedir. Yaz 
aylarında ise % 61,9’a düştüğü görülmekte-
dir. Gazbetonda  % 68 ile % 80,2 arasında 
değişmektedir. En yüksek nem oranı % 71,2 
ve % 81,7 arasında  bimsblokta gözlenmek-
tedir.

Yalıtımsız kesitlerin aylık ortalama su içe-
riği değerleri Şekil 3’te verilmiştir. Tuğla duvar 
kesitinde toplam su miktarı 6,2 kg/m3 ile 16,8 

kg/m3 arasında değişmektedir. Tuğlayı gaz-
beton takip etmekte olup, değerler 7,1 kg/m3 
ile 20,3 kg/m3 arasındadır. 18,5 kg/m3 ile 34,8 
kg/m3 su içeriği ile nem durumunda olduğu 
gibi, en fazla su içeriğini bimsblok barındır-
maktadır. Tuğla, gazbeton ve bimsblok yalı-
tımsız duvar kesitlerinde nemlenme durumu 
söz konusudur. Programda “suda ayrışabilen 
malzemelerin sınır değerleri limit 1, suda 
çözünmeyen malzemelerin sınır değerleri 
limit 2 ile gösterilmektedir”. Buna göre yalı-
tımsız dolgu malzemelerinin hepsi limit 1 
olarak verilen değeri aşmakta, tuğla limit 2 
sınırının biraz altında, gazbeton tam limit 2 

sınırında ve bimsblok limit 2’yi geçmektedir. 
Bu yüzden yalıtımsız duvar kesitleri içinde 
nemlenme durumu söz konusudur.

Çalışmanın sonraki aşamasında aynı 
dolgu malzemelerinden oluşan duvarların 
dışarıdan yalıtılması durumu araştırılmıştır. 
Yalıtım malzemesi olarak EPS, XPS ve MW 
kullanılmıştır. 

Dışarıdan yalıtımlı tuğla duvar kesitinde 
sıcaklık değerlerine bakıldığında, yalıtım mal-
zemesi olarak XPS kullanılması durumunda 
kış aylarında en düşük sıcaklık 15,5 °C, MW 
ve EPS’de 15 °C, yaz aylarında bütün kesit-
lerde 25,6 °C’ye yükselmektedir (Şekil 4).  

Çizelge 1: Duvar kesitlerinde kullanılan malzemelerin fiziksel özellikleri

Malzeme adı Kalınlık
 d (cm)

Yoğunluk
γ (kg/m3)

Gözeneklilik
porozite
(m3/m3)

Özgül ısı 
kapasitesi
c (J/kg.K)

Isıl iletkenlik
λ (W/mK)

Su buharı 
difüzyon direnç 

faktörü, μ

EPS 6 cm 15 0,95 1500 0,04 *50

Tuğla 19 cm 800 0,6 850 *0,39 *10

İç  sıva (Alçı) 1 cm 850 0,65 850 *0,7 *10

Dış sıva
 (polimer ince sıva)

0.8 cm *800 0,12 850 *0,30 *15

Dış sıva 2 cm 1310  0,36  850  0,87 8

XPS 6cm 40 0,95 1500 0,03 *250

Mineral yün 6cm 60 0,95 850 0,04 *1

Gazbeton 20 cm 600 0,72 850 *0,19 *10

Bimsblok 19 cm *600 0,67 850 *0,22 *10
*TS 825 “Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” standardından alınmıştır. Diğer değerler programın değerleridir.

Şekil 2: Yalıtımsız duvar kesitlerinde nem 
değişimi

Şekil 1: Yalıtımsız duvar kesitlerinde sıcaklık 
değişimi karşılaştırılması 

Şekil 3: Yalıtımsız duvar kesitlerinde su içeriği 
değişimi

Şekil 4: Dışarıdan yalıtımlı tuğla duvar kesitinde 
sıcaklık değişimi
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Nem değerlerine bakıldığında, EPS’de 
%59,1,  XPS’te %60,9 ve MW’de %59,9 
ile en yüksek nem oranı  Kasım ayında 
görülmektedir. Yaz aylarında ise %48 ile 
EPS’de, %52,1 XPS’te, MW de  ise % 35,7 
nem oranları gözlenmektedir (Şekil 5).

Su içeriği ise EPS’de 3,3 kg/m3 ile 4,7 
kg /m3 arasında XPS’te 3,7 kg/m3 ile 4,8 kg 
/m3 arasında değişmekte olup, MW de 2,1 
kg/m3 ile 4,7 kg/m3 sonucunu vermektedir 
(Şekil 6). 

Dışarıdan yalıtımlı gazbeton duvar kesi-
tinde sıcaklık değerlerine bakıldığında, 
yalıtım malzemesi olarak EPS kullanılması 
durumunda kış aylarında en düşük sıcaklık 
14°C, MW’de 13,9°C, XPS’te 14,5°C,  yaz 
aylarında bütün kesitlerde 25,6 °C’ye yük-
selmektedir (Şekil 7).

Nem değerlerine bakıldığında en yük-
sek nem oranlarının EPS ve MW’de %61,5, 
XPS’te %61,7 olduğu görülmektedir. Yaz 
aylarında ise %49,7 ile EPS’de, %52,9 
ile XPS’te ve MW’de %36,7 nem oranı ile 
tuğla duvar kesitine göre %1 daha yüksek 
sonuçlar verdiği görülmektedir (Şekil 8).

Su içeriği gazbeton duvarda EPS kulla-
nılan kesitlerde 4,7 kg/m3, XPS’de 5,3 kg/
m3, MW’de ise 3,5 kg/m3 arasında değiş-
mektedir. Kış aylarında en yüksek su içeriği 
tüm kesitlerde 6,6 kg /m3 olarak görülmek-
tedir (Şekil 9).

Dışarıdan yalıtımlı bimsblok duvar kesi-
tinde sıcaklık değerlerine bakıldığında, 
yalıtım malzemesi olarak EPS veya MW 
kullanıldığında kış aylarında en düşük 
sıcaklık 14,3 °C, XPS kullanıldığında 14,9 

°C’dır. Yaz aylarındaki sıcaklık değerleri 
tüm kesitlerde 25,6 °C olarak görülmekte-
dir (Şekil 10).

Nem değerlerine bakıldığında en yük-
sek nem oranları  kış aylarında, EPS’de 
%62,3, XPS’te %64,9, MW’de %59,7 
olduğu görülmektedir. Yaz aylarında ise 
EPS’de %50,5, XPS’te %53,8  MW’de 
%52,3 oranları ile en düşük değer Temmuz 
ayında gözlenmektedir (Şekil 11).

Su içeriği EPS’de 7,1 kg/m3 ile 9,1 kg 
/m3 arasında değişmekte, XPS’te 8,2 kg/
m3 ile 10,3 kg /m3 arasında değişmekte, 

MW’de 4,7 kg/m3 ile 8,1 kg/m3 ile en düşük 
sonucu vermektedir. Tuğla ve gazbetona 
göre en yüksek su oranı bimsblokta bulun-
maktadır (Şekil 12).

DEĞERLENDIRME
Sıcaklık açısından;
• Yalıtımsız duvar kesitlerine göre yalı-

tımlı duvar kesitleri kış aylarında önemli 
farklar göstermektedir. Kesitlerde kış ayla-
rındaki sıcaklık değişimi yaz aylarına göre 
çok daha belirgindir. Kış aylarında yalıtımlı 
kesitlerde sıcaklıklar ort. 4-6 °C daha yük-
sek izlenirken, yaz aylarında 1°C dolayla-
rında daha düşük elde edilmektedir. Dola-
yısıyla yalıtımlı kesitlerin kış dönemindeki 
etkisi çok belirgindir (Şekil 1 ve 4).

• Tuğla, gazbeton ve bimsblok yalıtımlı 
kesitleri karşılaştırdığımızda, sıcaklık açı-
sından kış aylarında tuğla duvarın yalıtımlı 
kullanıldığı durumun diğer iki durumdan 
daha iyi sonuç verdiği görülmektedir (Şekil 
4, 7 ve 10’un karşılaştırılması). Yaz ayla-
rında ise aralarında değişen bir durum söz 
konusu değildir. 

• Yalıtım malzemelerinin değişimi ise, 
ısıl iletkenlik katsayılarının (l) birbirine çok 
yakın olması nedeniyle sıcaklık değerle-
rinde çok küçük ve önemsenmeyecek 
değişiklikler oluşturmaktadır.

Nem ve su içeriği açısından;
• Yalıtımsız kesitlerde bimsblokta bağıl 

nemin yıl boyunca, özellikle kış aylarında 
yüksek olduğu izlenmektedir (Şekil 2’de % 
80’in üzerine çıkmakta). Benzer şekilde su 

Şekil 5: Dışarıdan yalıtımlı tuğla duvar kesitinde  
nem değişimi

Şekil 7: Dışarıdan yalıtımlı gazbeton duvar kesi-
tinde sıcaklık değişimi

Şekil 6: Dışarıdan yalıtımlı tuğla duvar kesitinde 
su içeriği değişimi

Şekil 8: Dışarıdan yalıtımlı gazbeton duvar kesi-
tinde nem değişimi

Şekil 9: Dışarıdan yalıtımlı gazbeton duvar kesi-
tinde su içeriği değişimi

Şekil 10: Dışarıdan yalıtımlı bimsblok duvar kesi-
tinde sıcaklık değişimi

Şekil 11: Dışarıdan yalıtımlı bimsblok duvar kesi-
tinde nem değişimi

Şekil 12: Dışarıdan yalıtımlı bimsblok duvar kesi-
tinde su içeriği değişimi

MAKALE
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içeriği açısından da bimsblok en yüksek 
değerleri göstermektedir. (Şekil 3).

Yalıtımlı kesitlerde;
Tuğla: Bağıl nem değerleri yalıtımsız 

tuğla duvarda kış aylarında %75-80 ara-
lığında izlenirken, yalıtım uygulamasıyla 
%55-60 aralığına düşmektedir. Yalıtım 
türleri arasında ise en düşük bağıl nem 
değerleri MW uygulamasında izlenmek-
tedir. Kış aylarında XPS ve EPS uygula-
malarının bağıl nem değerleri çok yakın 
olsa da yıl boyunca en yüksek bağıl nem 
değeri XPS uygulamasında izlenmektedir. 
Su içeriği açısından da benzer durum Şekil 
6’da görünmektedir.

Gazbeton: Bağıl nem değerleri yalıtım-
sız gazbeton duvarlarda kış aylarında tuğla 
duvarda olduğu gibi %75-80 aralığında 
izlenmekte, ancak yıl boyunca gazbeton 
kesitin bağıl nem değerleri biraz daha yük-
sek olmaktadır. Yalıtım uygulamasıyla %58-
62 aralığına düşmektedir. Bu değerler, yalı-
tımlı tuğla duvarlarda izlenen değerlerin 
üzerindedir. Yalıtım türleri arasında ise yine 
en düşük bağıl nem değerleri MW uygula-
masında izlenmekte, kış aylarında ise XPS 
ve EPS uygulamalarının nem değerleri çok 
yakın olmaktadır. Su içeriği açısından da 
benzer durum Şekil 9’da görünmektedir.

Bimsblok: Yalıtımsız kesitler arasında 
en yüksek bağıl nem değerleri izlenen 
bimsblokta yalıtım uygulamasıyla bağıl 
nem değerleri %58-66 arasında değiş-
mektedir. Bu değerler yalıtımlı tuğla ve 
gazbeton kesitleriyle karşılaştırdığımızda 
daha yüksektir. Yalıtım türleri arasındaki 
sıralama, bu kesitte de değişmemekte (en 
düşük bağıl nem değerleri MW uygulama-
sında, en yüksek bağıl nem değeri XPS 

uygulamasında), ancak aralarındaki fark 
daha belirgin olmaktadır. 

Özetle; dışarıdan yalıtımlı durumda yalı-
tım malzemeleri değiştiğinde en düşük 
nem değerleri MW’da görülmektedir, dolgu 
duvar malzemeleri değiştiğinde ise değer-
ler birbirine daha yakındır ve en yüksek 
nem değeri bimsblokta görülmektedir. Su 
içeriğine bakıldığında yalıtım malzemeleri 
değiştiğinde EPS ve XPS arasında çok 
fark gözlenmemekte, mineral yünde (MW) 
değerlerin düşük olduğu görülmektedir. 
Dolgu duvar malzemeleri değiştiğinde 
ise su miktarları arasında tuğla en düşük 
değerlerde sonra gazbeton gelmektedir. 
Bimsblokta ise su miktarının tuğla duvara 
göre 2 kat fazla olduğu görülmektedir. 
Sonuç olarak bu bildiri kapsamında ince-
lenen fiziki koşullarda, dışarıdan yalıtımlı 
duvar kesitlerinin tümü limit 1’in altında 
kalmaktadır. Bu yüzden Edirne için dışa-
rıdan yalıtımlı duvar kesitlerinde yoğuşma 
açısından risk olmadığı söylenebilir.

Isıl konfor şartları açısından ve yoğuşma 
oluşmaması için iç yüzey sıcaklığı büyük 
önem taşımaktadır ve ortam sıcaklığından 
en fazla ±3 °C fark olması kabul edilebil-
mektedir. Çizelge 2’de duvar kesitlerinde 
toplam kesit sıcaklıkları ve iç yüzey sıcak-
lıklarının minimum ve maksimum değerleri 
verilmiştir.

Yalıtımsız duvar kesitlerinde en düşük 
iç yüzey sıcaklıkları, bimsblok ve tuğla 
duvar kesitlerindedir. Buna göre tuğla ve 
bimsblok duvar kesiti yalıtımsız durumda 
ısıl konfor şartlarını sağlayamamaktadır. 
Gazbeton duvar kesitinde ise iç yüzey 
sıcaklığının 17,2°C olarak ısıl konfor açısın-
dan sınır değere yaklaştığı izlenmektedir. 

Yalıtımlı durumda kış şartlarında iç yüzey 
sıcaklıkları, XPS ile yalıtılmış gazbeton 
duvarda 19°C ile en yüksek değeri ver-
mekte ve diğer kesitlerde de 0,2°C farklarla 
birbirine çok yakın değerler almakta ve ısıl 
konfor şartları açısından herhangi bir sorun 
oluşturmamaktadır.

Toplam kesit sıcaklıklarına bakıldığında 
yalıtımsız durumda kış şartlarında 6,2 °C ile 
gazbeton daha iyi sonuç vermekte, tuğla 
duvarda 5,7 °C, bimsblokta 5,5 °C’dir. Yaz 
şartlarında ise 0,3 °C farklarla kesit sıcak-
lıkları birbirine çok yakın değerdedir. Dışa-
rıdan yalıtımlı tuğla duvarda XPS kullanılan 
kesitte minimum toplam kesit sıcaklığı 13,5 
°C olarak en iyi sonucu vermekte, yine 
gazbeton ve bimsblok kesitlerde de XPS 
kullanılması durumunda kesit sıcaklıkları 
daha yüksek çıkmaktadır.

Yalıtımsız ve yalıtımlı durumdaki toplam 
kesit sıcaklıklarına bakıldığında kesit içe-
risinde seyreden nem değeri açısından 
tuğla duvarın daha iyi durumda olduğu 
izlenmektedir. Ancak iç yüzey nem içeriği 
açısından gazbeton ve bimsblok duvarda 
kesit iç yüzey sıcaklık değerleri daha yük-
sek olduğundan, tuğlaya göre daha düşük 
bağıl nem oranı görülmektedir.

Yalıtımsız duvarlarda bimsblokta en 
yüksek nem değerinin olduğu görülmek-
tedir. Dışarıdan yalıtımlı kesitin toplam nem 
değerlerine bakıldığında bimsblok duvarda 
XPS ile yapılan yalıtımda kış aylarında 
maksimum toplam nem değeri olarak en 
yüksek değeri vermekte, aşağıda Çizelge 
4’te de XPS kullanıldığında kış aylarında 
toplam su içeriği maksimum 10,7 kg/m3 
ile en yüksek değerin bimsblokta olduğu 
görülmektedir. Nem ve su içeriği açısından 

Çizelge 2: Yalıtımsız ve dışarıdan yalıtımlı duvar kesitlerinde sıcaklık değerleri 

TUĞLA GAZBETON BİMSBLOK

Min Max Min Max Min Max

Yalıtımsız duvar toplam  kesit 
sıcaklıkları  (°C) 5,7 32,6 6,2 32,2 5,5 32,5

Yalıtımlı duvar toplam 
kesit sıcaklıkları (°C)

EPS 12,9 28,9 11,5 29,4 12 29,2

XPS 13,5 28,6 12,3 29 12,7 28,8

MW 12,7 28,8 11,3 29,3 11,8 29,1

Yalıtımsız duvar
İç yüzey sıcaklıkları  (°C) 15 27,4 17,2 26,3 15,9 26,8

Yalıtımlı duvar  iç  
yüzey sıcaklıkları (°C)

EPS 18,6 25,6 18,8 25,4 18,7 25,5

XPS 18,8 25,5 19 25,4 18,9 25,4

MW 18,7 25,1 18,8 25,4 18,7 25,4
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Çizelge 3 ve 4’te benzer sonuçlar izlen-
mektedir.Yalın kesitlerde ısıl iletkenliğinin 
düşük olması dolayısıyla gazbeton duvar-
larda toplam ve iç yüzey sıcaklığının daha 
iyi durumda olduğu, nem açısından ise 
tuğla duvarın daha düşük bağıl nem ve su 
içeriğine sahip olduğu söylenebilir. 

İç yüzey sıcaklıkları ve nem durumları 
açısından değerlendirme yapıldığında, 
yalıtımsız durumda Gazbeton duvarın 
daha olumlu, yalıtımlı durumlarda ise tüm 
kesitlerin birbirine çok yakın değerler 
verdiği görülmektedir. Sıcaklık açısından 
bimsblok duvar diğer kesitlerle paralel ve 
yakın değerlerde iken kesitin toplam nem 
ve su içeriği açısından değerler yüksel-
mekte, diğer kesitlerle önemli farklar gös-
termektedir.

4. SONUÇ
Teknolojik gelişmelerle birlikte aynı 

işlevi yerine getirebilecek, birçok dış 
kabuk seçeneğinin geliştirilmesi olanaklı-
dır. Yapı kabuğu, sürekli iç ve dış ortam ile 
temas ve etkileşim halinde olup, iklimsel 
konforun sağlanmasında ve enerji koru-
numunda en önemli tasarım değişkenidir. 
Tasarım aşamasında farklı yapı kabuğu 
seçenekleri arasında ısı ve nem ile ilgili 
performansına bağlı olarak yalıtımın yeri-
nin seçimi, enerji korunumu açısından 
önemlidir. 

Bu çalışmada, bina cephelerinin 
tasarım aşamasında, kesiti oluştururken 
kullanılacak uygun malzeme seçimi ile 
kullanıcıya konfor koşullarının sağlanması 
ve binanın sağlığı açısından faydalı olmak 

hedeflenmiştir. Bu amaçla, wufI simülas-
yon programı ile Edirne iklim verileri kul-
lanılarak, dolgu duvar malzemelerinden 
tuğla, gazbeton, bimsblok ile duvarların 
yalıtımsız ve dışarıdan yalıtımlı (EPS, 
XPS, MW) durumlardaki sıcaklık, su ve 
nem performansları incelenmiştir. Ancak 
çalışma kapsamında incelenen seçenek-
ler sınırlandırılmıştır. 

Ülkemizdeki yapılaşmanın hızla arttığı 
gözönünde bulundurulursa, yapı kabuğu 
tasarımında enerji giderlerinin azaltılma-
sına yönelik çalışmalar önem kazanmakta-
dır. Bu tür çalışmaların çok sayıda alternatif 
için geliştirilerek, Türkiye’deki farklı iklimsel 
verilerle değerlendirilmesi ve yapı sektö-
ründe kullanılacak verilere dönüştürülmesi 
önemli bir adım olacaktır. n

Çizelge 3: Yalıtımsız ve dışarıdan yalıtımlı duvar kesitlerinde nem değerleri 

TUĞLA GAZBETON BİMSBLOK
Min Max Min Max Min Max

Yalıtımsız duvar toplam   kesit   
nem içeriği   (%) 51,4 79,3 47 79,7 64,9 82,3

Yalıtımlı toplam ke-
sit nem içeriği (%)  

 
EPS 44 62 44,2 63,5 45,8 63

XPS 49,1 61,9 49,3 63,1 50,6 65,5

MW 28,4 62,2 29,3 62,9 32,1 60,6

Yalıtımsız duvar
İç yüzey nem içeriği (%) 49,4 66,8 43,6 63,8 47,6 66,6

Yalıtımlı duvar  iç  
yüzey nem içeriği 

(%)

EPS 40,5 61,2 39,8 60,7 40,3 60,7

XPS 40 61 39,5 60,6 40 60,8

MW 36,9 60,1 39,8 60,6 40,2 60,6

Çizelge 4: Yalıtımsız ve dışarıdan yalıtımlı duvar kesitlerinde su içeriği değerleri 

TUĞLA GAZBETON BİMSBLOK
Min Max Min Max Min Max

Yalıtımsız duvar toplam  kesit  
su içeriği  (kg/m) 4,19 17,18 5,2 22,3 15,9 37,1

Yalıtımlı toplam ke-
sit su içeriği (kg/m)

EPS 2,92 5,4 4,34 7,1 6,6 9,6

XPS 3,22 5,7 4,9 7,4 7,9 10,7

MW 1,68 5,4 2,92 7 4,12 8,6

Yalıtımsız duvar
İç  yüzey su içeriği(kg/m) 3,56 5,3 3,14 5,1 3,43 5,3

Yalıtımlı duvar  iç  
yüzey su içeriği (kg/

m)

EPS 2,91 4,79 2,86 4,74 2,9 4,75

XPS 2,88 4,78 2,84 4,73 2,88 4,75

MW 0,29 0,48 2,86 4,73 2,9 4,73

MAKALE
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MYK Belgeleri Zorunlu Hale Getirildi

M
illi Eğitim Bakanlığı’nın koordi-
nasyonunda 2002-2007 yılla-
rında uygulanan Mesleki Eğitim 
ve Öğretim Sisteminin Güçlen-

dirilmesi Projesi (MEGEP) çerçevesinde ilk 
adımları atılan meslek tanımları çalışmaları, 
2006 yılında kurulan ve yasalaşan Mesleki 
Yeterlilikler Kurumu ile hayata geçirilmiştir. 

Bu çerçevede Mesleki Yeterlilik 
Kurumu’nun (MYK) yetkilendirdiği, İNTES ile 
birlikte İZODER tarafından yürütülen çalış-
malar kapsamında ısı, su, ses ve yangın 
yalıtım ustalarının taşıması gereken özel-
liklerin tanımlandığı meslek standartları ve 
yeterlilikleri hazırlanmış ve 2011 yılı itibari ile 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

TEBAR Personel Belgelendirme 
Merkezi, Ustaları 4 Yalıtım 
Alanında Belgelendiriyor 

2007 yılında kurulan TEBAR A.Ş., perso-
nel belgelendirme alanındaki faaliyetlerine 
2012 yılında TÜRKAK TS EN ISO 17024 
akreditasyonu ve MYK yetkilendirmesi ile 
başlamıştır. TEBAR AŞ, yalıtım sektöründe 
çalışan ustalara ‘Isı Yalıtımcısı’, ‘Su Yalı-
tımcısı’, ‘Ses Yalıtımcısı’ ve ‘Yangın Yalı-
tımcısı’ olmak üzere 4 ayrı kategoride Mes-
leki Yeterlilik Belgesi vermeye yetkili akredite 
bir kuruluş olarak hizmet vermektedir.

Son yıllarda yaşanan elim kazalar bir kez 
daha iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda 
ülkemizde alınan önlemlerin yetersizliğini, 
bu konudaki bilgi seviyesinin eksikliğini ve 
uygulamadaki eksiklikleri ortaya koymuş-
tur. Bu konudaki çalışmaları Mesleki Yeter-
lilik Kurumu ile birlikte yürütülen Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,6645 sayılı 
Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu 
Kanunu’nda yapılan düzenlemeyle, tehlikeli 
ve çok tehlikeli işler olarak belirlenen 40 
meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni zorunlu 
hale getirmiştir. 

Bu gelişmeleri takip eden süreçte 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 25 
Mayıs 2015’te yayımladığı tebliğ ile 12 aylık 
bir süre tanımlanmıştır. Buna göre 26 Mayıs 
2016 tarihi itibari ile yayımlanan 40 meslek 

ile ilgili çalışan adayların MYK belgelerinin 
olmaması durumunda çalışamayacakları net 
bir şekilde ifade edilmiştir. 

MYK belgelerinin zorunlu hale geldiği 
bu dönemde MYK ve İŞKUR tarafından 
yürütülen bir diğer çalışma da hayata geçi-
rilmiştir. Tebliğin yayımlandığı 25 Mayıs 
2015 tarihinden itibaren akredite kurum-
larda sınava girerek MYK belgesi almaya 
hak kazanan adayların belgelendirme 
kuruluşlarına ödedikleri sınav ücretle-
rinin 635 TL’sinin (Asgari brüt ücretin 
yarısı) IŞKUR tarafından geri ödenmesi 
ve MYK’ya ödenen belge ücreti olan 50 
TL’nin belge almaya hak kazanmış aday-
lardan alınmamasına ilikişkin Bakanlar 
Kurulu kararı yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. 

Bu kapsamda ikinci bir teşvik metodu-
nun çalışmaları da tamamlanarak MYK ile 
protokol imzalanarak hayata geçirilmiştir. 
AB fonlarından belgelendirilmiş her bir 
aday için 300 Euro’ya kadar bir miktarın 
kurum ve kişilere aktarılması uygulama-
sına başlanmıştır. Bu kapsamda TEBAR 
A.Ş. ile Mesleki Yeterlilik Kurumu arasında 
yapılan bir hibe protokolü ile ilk etapta 
TEBAR A.Ş. kullanımına 122.000 Euro tah-
sis edilmiştir. Bu miktar yetkimizde bulu-
nan Isı Yalıtımcısı, Su Yalıtımcısı, Ses Yalı-
tımcısı ve Yangın Yalıtımcısı mesleklerinin 
belgelendirilmesinde kullanılabilecektir. 

ERTUĞRUL ŞEN
İZODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
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Bu konuda ilgili meslek sahiplerine ve 
bu meslekleri icra eden kişileri bünyesinde 
istihdam eden yalıtım sektöründeki firmalara 
açık çağrıda bulunmak istiyorum. 26 Mayıs 
2016’da bu meslekleri icra eden herkesin 
zaten almasının zorunlu olduğu “Mesleki 
Yeterlilik MYK Belgesi” için çok önemli 
bu fırsatlar değerlendirilmelidir. 26 Mayıs 
2016’yı beklemek, hem para cezası hem 
de meslekten men edilme riski yanı sıra 
sınav için oluşacak muhtemel bir sıkışıklık 
da yaratabilecektir. 

Devlet tarafından meslek sahiplerine 
sunulan bu parasal desteklerin geri öde-
nemeyeceğini hatırlatmakta fayda görüyo-
rum. ‘Isı Yalıtımcısı’, ‘Su Yalıtımcısı’, ‘Ses 
Yalıtımcısı’ ve ‘Yangın Yalıtımcısı’ Mesleki 
Yeterlilik Belgesi başvuruları için TEBAR A.Ş. 
web sayfası www.tebar.com.tr ve 0216 420 
47 52 numaralı telefonlardan sınav gün ve 
koşullarını öğrenebilirsiniz.”

IZODER’in Son Dönemlerdeki 
Bazı Faaliyetleri 

İZODER Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları 
Derneği, “yalıtım” konusunda kamuoyunu ve 
sektörü bilinçlendirmeyi amaç edinen ve 
bunu sağlamak üzere ısı, su, ses ve yangın 
yalıtım malzemesi üreticilerini, satıcılarını ve 
uygulayıcılarını bir çatı altında toplayan sivil 
toplum örgütüdür.

Yalıtım bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 

22 yıldır faaliyet gösteren İZODER olarak; 
günümüzde, dünyanın en önemli gün-
dem konuları haline gelen ‘enerji’, ‘çevre’ 
ve ‘istihdam’ kavramlarıyla direkt ilişkili bir 
sektörü temsil ediyoruz. Bugün ülkemizde 
önemli bir büyüklüğe ulaşan yalıtım sektö-
rünü tek çatı altında toplayan bir kuruluş 
olmanın sorumluluğuyla hareket ederken, 
yalıtım uygulamalarının artması ve sektörün 
büyümesini sağlamak amacıyla çok önemli 
adımlar atıyoruz. 

İZODER olarak hayata geçirdiğimiz 
önemli uygulamalardan biri de, kalite ser-
tifikası çalışmalarıdır. Üyelerimizin mevcut 
kanun ve yönetmeliklerde yer alan stan-
dartlara uygun olarak piyasaya ürün arz 
ettiklerini belgelemek ve haksız rekabeti 
önlemek amacı ile yeni bir uygulama baş-
lattık. İZODER Kalite Onay Sertifikası (İKOS) 
adını verdiğimiz bu belge için üyelerimizin 
ürünlerini piyasadan rastgele alıyor ve İZO-
DER bünyesinde kurulan TEBAR A.Ş.’de 
deneye tabi tutuyoruz. Firmanın beyan ettiği 
değerlerle test sonuçlarını karşılaştırarak 
İKOS veriyoruz.

Türkiye’nin En Geniş Kapsamlı 
Akredite Yalıtım Laboratuvarı 
Sektörün Hizmetinde 

2007 yılında kurulan Türkiye’nin en 
geniş kapsamlı akredite yalıtım laboratu-
varı TEBAR A.Ş. yalıtım malzemelerinin CE 

işareti ile pazara arz edilmeleri sürecinde, 
onaylanmış test laboratuvarı olarak sunmuş 
olduğu hizmetlerin yanı sıra üreticilerin alt 
yapılarında yer almayan deneyleri, üretici 
adına gerçekleştirerek fabrika üretimine, 
yoğun bir şekilde yalıtım malzemesi kul-
lanan inşaat firmaları ve müteahhitler için 
standartlara uygun olmayan ürünleri kul-
lanmadan önce tespit ederek hatalı uygula-
maların önüne geçmelerine yardımcı olmayı 
hedeflemektedir. 

Sektörün Gelişimi ve Büyüme 
Potansiyeli 

Türkiye enerji ihtiyacının %72’si ithal kay-
naklar ile karşılanırken, bu oran Avrupa’da 
%51’dir. Türkiye’nin %72’lik ithal enerji ora-
nını G20 içerisindeki gelişmekte olan ülkeler 
ile karşılaştırdığımızda, Türkiye’yi %28’lik 
oran ile Hindistan’ın, %11’lik oran ile ise 
Çin’in takip ettiğini görüyoruz. Bu rakam-
lar şunu ifade ediyor: Türkiye enerjide dışa 
bağımlı bir ülke, ancak Türkiye’nin rekabet 
içerisinde olduğu ülkeler için enerjide dışa 
bağımlılık bir sorun değil. Bu koşullar altında 
Türkiye’nin bu ülkeler ile rekabet edebil-
mesi, Avrupa, Orta Doğu ve Dünya pazar-
larında rekabetçi kalabilmesi için mutlak 
suretle enerji verimliliğinde çıta atlayarak, 
artan enerji talebini kontrol altında tutması ve 
enerji talebimizin gelişimine engel olmaması 
zorunludur. 
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Türkiye’nin enerji verimliliğindeki duru-
munu değerlendirecek olursak: Bilindiği 
üzere, bu konuda en sık kullanılan gös-
tergelerden bir tanesi enerji yoğunluğu. 
Enerji yoğunluğu genellikle bir ülkenin 
1000 $’lık Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) 
elde edilmesi için tüketilen enerji mik-
tarı olarak tarif ediliyor. Rakamsal bazda 
Türkiye’nin enerji yoğunluğunun gelişen 
teknoloji ve ısı yalıtımı gibi uygulamaların 
yaygınlaşması sonucu bir azalma trendi 
içerisinde olduğunu görsek de, bu azal-
manın yeterli seviyede olmadığını söy-
leyebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, 
2011 yılında Türkiye 1000 $’lık GSMH elde 
etmek için 145 kiloTEP (Ton Eşdeğer Pet-
rol) enerji tüketirken, Almanya aynı yıl 83, 
Japonya ise 78 kiloTEP enerji tüketmiş. 
Bu rakamlar bize Türkiye’nin enerji verim-
liliği yolunda alması gereken uzun bir yol 
olduğunu gösteriyor. Binalarda ısı yalıtımı 
ile sağlanabilecek %50 tasarruf da, bu 
alanda atılacak en önemli ve öncelikli adım 
olarak karşımıza çıkıyor. 

Enerji verimliliğini artırmak, bu yönde 
yatırımlar yapmak ülkemizin stratejik hedef-
lerinde yer alan bir konu. Bu hedeflere ulaş-
mak için, enerji kullanımını öncelikli olarak 
hangi alanlarda verimli hale getireceğimiz 
konusunda hem ülke hem de bireyler olarak 
son derece dikkatli ve akıllı kararlar verme-
miz gerekiyor. Binalarda tüketilen enerji bu 
aşamada ön plana çıkıyor, çünkü %37 ile 
binalarda yapılan tüketim, toplam tüketi-
mimizde en yüksek paya sahip. Binalarda 
tüketilen enerjinin yaklaşık %80’i ise, bina-
ları ısıtmak ve soğutmak için harcanıyor.  

Binalarda ısı yalıtımı ile elde edilebi-
lecek tasarrufun yaklaşık %50 olduğunu 
düşünecek olursak, Türkiye’deki binaların 
ısı yalıtımlı hale gelmesi ile Türkiye’nin 
toplam enerji faturasını yaklaşık %15 
azaltmak mümkün. Isı yalıtımı ile elde edi-
lecek bu oranda bir tasarrufa, sanayi ve 
ulaşım sektörleri dahil, aynı yatırım mali-
yeti ve amortismana sahip hiçbir başka 
yöntem ile ulaşmanın mümkün olmadığını 
düşünüyoruz.

Bu konuya tüketici gözüyle baktığımızda 
da, benzer şekilde büyük bir verimlilik fırsatı 
görüyoruz. Güvenlik ve konforu arttırma-
nın yanı sıra, ısı yalıtımı ile enerji tüketimi 
ve doğalgaz faturalarında %50’ye varan 
tasarruf elde etmek, bu amaçla yatırdığı-
mız bedelin, sağladığı tasarruf ile 3-4 yıl 
içerisinde kendisini geri ödemesini ve son-
rasında da kazandıran bir yatırıma dönüş-
mesini sağlamak mümkün.

Enerji verimliliğindeki en kritik konu; 2014 
yılında 56 milyar $ olarak bildirilen birincil 
enerji tüketiminin %37’sinin binalarda ger-
çekleşmesidir. Binalarda tüketilen enerji-
nin yaklaşık %80 ise ısıtma/soğutma için 
harcanmaktadır. Çözüm olarak, bir yandan 
hızlı geri ödeme potansiyeline sahip ısı yalı-
tımının yaygınlaşması için teşvik mekaniz-
malarının oluşturulması gerekirken, diğer 
yandan tasarruf miktarını arttırabilmemiz için 
binalarda ısı yalıtım standartlarının AB ülke-
lerindeki gibi bir program dahilinde geliştiri-
lerek tüketicilere optimum fayda sağlayacak 
seviyeye getirilmesi gerekiyor. n
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olmalıdır. Cephede oluşmuş yosun, bak-
teri ve kirliliklerin uygun temizleyiciler ile 
temizlenmesi gereklidir. Isı yalıtımı yapıla-
cak yüzeylerde cam mozaik, fayans gibi 
malzemeler var ise kaldırıldıktan sonra 
uygulamanın yapılması tavsiye edilir. 
(Fotoğraf 2.1 – Uygunsuz Yüzeyler)

2.2 Gevşek ve oynak parçalar yüzeyden 
kaldırılmalıdır. Yüzey eğriliği ve delikler 2 
cm’yi geçmemeli, bu değerlerden fazla olan 
eğrilikler, kabarmalar ve çatlaklar tamir harcı 
kullanılarak düzeltilmelidir. (Fotoğraf 2.2)

3. Iskele Bağlantılarının 
Yapılması:

3.1 “Isı Yalıtım Sistemi” uygulamasına 
başlamadan önce iskele bağlantı elemanları 
en doğru şekilde bina yüzeyine sabitlen-
melidir. Bu işlem esnasında klima, elektrik 
hatları, su gider boruları ve yüzeyde bulunan 
mevcut aparatlar sökülmelidir. Bina yüzeyine 
yansıyacak ısı yalıtım levhasının kalınlığı dik-
kate alınmalıdır. İskelenin direkt güneşe veya 
rüzgara bakan cepheleri gerekirse naylon 
delikli branda ile örtülerek uygulama esna-
sında çimento esaslı ürünlerin zarar görmesi 
engellenmelidir. (Fotoğraf 3.1)

D
oğru Isı Yalıtımı Sisteminde 
yapılacak yüzey, malzeme 
seçimi ve doğru şekilde uygu-
lama kısaca 3D kuralı önem-

lidir. Doğru Uygulamanın yapılmaması 
standardizasyon konusunda en sık 
karşılaştığımız sorunlardan birisidir. Bu 
nedenle her ne kadar “Kırk yıllık ustayım”  
dense de mutlaka teorik olarak üretici 
firmaların beyanları dikkatle okunmalıdır.  

      

1. Isı Yalıtım Sisteminin 
Seçimi:

1.1 “Isı Yalıtım Sistemi” uygulamasına 
başlamadan önce uygulama yapılacak 
bina dikkatle incelenmelidir. TS 825’e ve 
Isı Yalıtım Yönetmeliği’ne uygun olarak 
binanın enerji ihtiyacı ve performansı 
doğru hesaplanmalı ve uygulanacak “Isı 
Yalıtım Sistemi” tipine karar verilmelidir.

Isı yalıtımı sadece soğuk ortamı 
sıcak hale getirmek için değil, sıcak 
olan iklimlerde de yapılır. Çünkü 1 0C 
ısıyı arttırmak için gerekli harcama 
bedeli 1 Birim ise, 1 0C ısıyı soğutmak 
için gerekli harcama bedeli 4-5 birimdir.   

2. Yüzeyin Uygulamaya 
Hazırlanması:

2.1 Uygulama yüzeyinin temiz, kuru 
ve sağlam olmasına dikkat edilmelidir. 
Yüzey kürünü almış olmalı, boya, silikon 
kür malzemesi, kalıp yağları gibi yapış-
mayı önleyici maddelerden temizlenmiş 

Doğru Mantolama Nasıl Yapılır?
CEM ERCAN
İnş. Yük. Müh.
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3.2 Cephede açık kalan bölgeler yalıtıl-
malı, ısı yalıtım malzemesine herhangi bir 
yerden su sızması engellenmelidir.

3.3 Uygulama +5°C ile +35°C aralığında 
yapılmalıdır.

4. Su Basman Profilinin 
Yerleştirilmesi:

4.1 Su basman profilinin ölçüsü uygu-
lanacak yalıtım levhası kalınlığına göre 
değişir. Seçilecek profil, kaplama kalınlığı 
da hesaba katılarak ısı yalıtım levhasından 
3 – 5 mm daha geniş olmalıdır. Sistemin 
ana taşıyıcılarından olan su basman profili, 
uygulama şartlarına göre ipinde ve terazi-
sinde monte edilebilmesi için 30 – 50 cm 
aralıklarla özel dübeller yardımı ile cepheye 
monte edilir. (Fotoğraf 4.1)

Su basman profilinin faydaları;
a) Yapılan uygulamanın düzgün bir 

şekilde başlaması için bir mastar görevi 
görür. 

b) Yapının temelinden gelen su yalıtı-
mını korumak ve ısı yalıtımı sağlaması için 
kullanılan levha ile binanın dış cephesinde 
kullanılacak levha kalınlıklarının farklı olması 
durumunda bir detay çözüm malzemesidir. 
Ayrıca su damlacıklı tipi sayesinde temele 
gelen suya yön veren damlalık vazifesi görür.

c) Bu seviyede oluşabilecek darbelere 
karşı dayanımı arttırır. 

4.2 Su basman profili zeminden uygun 
yükseklikte teraziye alınmalı, cephe ile 
asarındaki eğriliklerin önlenmesi amacı ile 
uygun su basman takozu ile desteklenme-
lidir. (Fotoğraf 4.2)

4.3 Su basman profilleri arasında 2 – 3 
mm boşluk bırakılmalı, profiller birbiri üze-
rine bindirilmemelidir. (Fotoğraf 4.3)

4.4 Köşe birleşiminde 45° açı ile uçlar 
kesilerek profiller düzgün bir şekilde birleş-
tirilmelidir. (Fotoğraf 4.4)

5. Isı Yalıtım Levhalarının 
Yapıştırılması:

5.1 Temiz bir kova içerisine yaklaşık 5,5 – 
6,5 lt temiz su ilave edilir. Üzerine 25 kg’lık ısı 
yalıtım levhası yapıştırma harcı ilave edilerek 
topak kalmayacak şekilde düşük devirli bir 
mikser yardımı ile karıştırılır. Hazırlanan harç 
3 – 5 dakika dinlendirildikten sonra kulla-
nıma hazır hale gelir.

5.2 Uygulama yüzeyinin düzgünlüğüne 
göre iki çeşit yapıştırma metodu vardır;

5.2.1 Tüm Yüzeye Yapıştırma Metodu: 
Isı yalıtım levhasının tamamına bir mala veya 
uygun taraklı mala ile yapıştırma harcı sürü-
lür ve taraklanır. Genelde düzgün cephe-
lerde uygulanabilir. Dış kenarlara yapıştırıcı 
gelmemesine dikkat edilmelidir. 

5.2.2 Şerit ve Noktasal Sürme Metodu: 
Isı yalıtım levhasının tüm kenarlarına şerit 
halinde ve orta bölümlerine ise noktasal 
olarak mala ile yapıştırma harcı sürülür. Etkili 
bir sonuç için yalıtım levha yüzeyinin en 
az %40’ının yapıştırıcı ile kaplanmış olması 
gerekmektedir. Dış kenarlara yapıştırıcı 
gelmemesine dikkat edilmelidir. (Fotoğraf 
5.2.2)

6. Isı Yalıtım Levhalarının 
Montajı:

6.1 Yalıtım levhaları su basman profiline 
oturtularak yerleştirilir. Levhalar cephenin 
alt kısmından başlanarak yukarı doğru ara-
lıksız, cephe ve köşelerde şaşırtmalı olarak 
döşenmelidir. Levhaların düzgün döşenme-
sini ve iyi yapışmayı sağlamak için levhaların 
yüzeyine geniş yüzeyli mastar ile vurulmalı-
dır. (Fotoğraf 6.1)

6.2 Levhaların arasında boşluk kalması 
durumunda bu boşluklar ek parçalar kesile-
rek kapatılmalıdır. Yeterli kuruma sağlandık-
tan sonra yüzeydeki seviye farkları levhaların 
birleşim yerlerinde tıraşlanıp giderilmelidir.

6.3 Yapıştırıcı taşmamalı, gerekirse taşan 
bölümler spatula ile temizlenmelidir.

6.4 Şaşırtmalı döşeme yapabilmek için 
kenarlarda bir tam, bir yarım levha kullanıl-
malı ve üst üste binmiş bir döşeme yapıl-
malıdır. (Fotoğraf 6.4)
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7.5 Dübel yerlerinin doğru seçilmesi ve 
yeterli miktarda dübel kullanılması sistemin 
performansı açısından son derece önemli-
dir. (Fotoğraf 7.5)

8. Köşe ve Kenar Detaylarının 
Uygulanması:

8.1 Bina köşelerinin mukavemetini arttır-
mak için tercihen köşe profili veya alümin-
yum köşe profili kullanılır.

8.2 Fileli köşe profilleri kullanıldığında 
sistem donatı filesi ile profil filesinin, tutun-
mayı arttırmak için en az 10 cm üst üste 
bindirilmesi gereklidir. 

8.3 Alüminyum köşe profilleri ise önce 
yüzey sıvası ile köşelere yerleştirilir, daha 
sonra üzerine donatı filesi gerilir. 

8.4 Pencere ve kapı detaylarında ise çat-
lamaları önlemek için mutlaka sistem donatı 
filesi ile diyagonal takviye yapılır. 

8.5 Binalardaki çıkmaların alt köşelerinde 
ve kapı, pencere lentolarında düzgün bitiş-
ler sağlamak ve su sızmasını engellemek 
için ilk kat sıvanın içerisine damlalık profilleri 
yerleştirilir.

9. Sıva ve Donatı Filesinin 
Uygulanması:

9.1 Temiz bir kova içerisine yaklaşık 5,5 – 
6,5 lt. temiz su ilave edilir. Üzerine 25 kg’lık 
elyaf katkılı ısı yalıtım levhası sıvama harcı 
ilave edilerek topak kalmayacak şekilde 
düşük devirli bir mikser yardımı ile karıştırılır. 
Hazırlanan harç 3 – 5 dakika dinlendirildik-
ten sonra kullanıma hazır hale gelir.

9.2 Sıvama harcı düz çelik mala veya 
6 – 8 mm taraklı mala ile yüzeye uygulanır. 
(Fotoğraf 9.2)

9.3 İlk kat sıva kurumadan donatı filesi ek 
yerlerinden en az 10 cm binili olarak cep-
heye uygulanır. Donatı filesi mala yardımı ile 
ilk kat sıva içerisine gömülür. (Fotoğraf 9.3)

7.3 Sistemde kullanılan levha çeşitle-
rine ve cephenin yapısına göre farklı tipte 
ve boyutta dübeller tercih edilmelidir. Aynı 
zamanda cephenin yüksekliği ve rüzgar 
şiddeti de düşünülerek her levha başına 
düşecek dübel adedi de belirlenmelidir. 
Özellikle binanın kenarlarında, rüzgarın 
çekme kuvvetinden dolayı kullanılacak 
dübel sayısı arttırılmalıdır. 

7.4 Panç ve havşa kullanılarak levha 
yüzeyine dübel başları gizlenebilir. Yapılan 
işin kalitesini olumlu yönde etkiler ve işi gös-
terir. Levha tipine ve cephe yüzeyine uygun 
seçilen matkap ucu ile levha üzerinde dübel 
deliği delinir. (Fotoğraf 7.4)

6.5 Levha ek yerlerinin pencere, kapı gibi 
boşluklara gelmesi engellenmelidir, böylece 
çatlaklar önlenmiş olur. (Fotoğraf 6.5)

6.6 Kaplanacak binalarda bulunan dila-
tasyon derzleri, uygun dilatasyon profilleri 
kullanılarak sistem üzerine taşınmalıdır.

7. Isı Yalıtım Levhalarının 
Dübellenmesi:

7.1 Yapıştırma işleminden en az 24 saat 
sonra ve kurumanın tam olarak gerçekleş-
tiğinden emin olduktan sonra, dübelleme 
işlemine başlanabilir. Kullanılan ısı yalıtım 
levhasının türü, dübel atılacak yerin tuğla, 
gazbeton, beton olması gibi hususlar dik-
kate alınarak uygun dübel türü tercih edil-
melidir.  

7.2 Dübelleme, cepheye yapıştırılmış ısı 
yalıtım levhalarını yüzeye mekanik olarak 
tespit eder. Böylece sistemi rüzgar ve tür-
bülansın etkilerine karşı korur. (Fotoğraf 7.2)

TEKNİK
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yüzeye yayılmalıdır. Uygulama kalınlığı 
en büyük agregaya göre hazırlanmalıdır. 
(Fotoğraf 11.2)

11.3 En geç 10 dakika içerisinde 
malzeme henüz ıslakken plastik mala ile 
dairesel hareketler yaparak sıvaya desen 
verilmelidir. (Fotoğraf 11.3)

11.4 Uygulama esnasında şiddetli 
rüzgar olmamalı, hava sıcaklığı +5°C ile 
+35°C arasında olmalıdır.

11.5 Mümkünse ara vermeden uygu-
lanmalı, ara verilmesi gerekirse yüzeyi 
yaklaşık 20 m2’lik alanlara bölerek ayrı 
ayrı uygulama yapılmalıdır.

11.6 Çimento esaslı son kat kaplama 
beyaz renkte olduğu için üzeri solvent 
içermeyen akrilik dış cephe boyası ile iste-
nilen renkte boyanabilir. (Fotoğraf 11.6) n

lerek ürünün çatlamasını önler.

10.2 Hava koşullarına bağlı olarak 
süre değişimleri olmakla beraber, cep-
heye sürülmesinden yaklaşık 12 – 24 saat 
sonra dekoratif kaplama uygulamasına 
geçilebilir.

11. Dekoratif Sıva Uygulaması:
11.1 Temiz bir kova içerisine yaklaşık 

5,5 – 6,5 lt. temiz su ilave edilir. Üzerine 
25 kg’lık dekoratif sıva tercihen düşük 
devirli bir mikser ile topak kalmayacak 
şekilde karıştırılır. Hazırlanan harç 2 – 3 
dakika olgunlaşması için dinlendirilir ve 
tekrar karıştırılarak uygulanır. Kaplama 
malzemesi yüksek aderans ve dayanım 
özelliğine sahiptir. 

11.2 Kaplama malzemesi astar 
uygulanmış cephe üzerine çelik mala 
ile uygulanmalı ve eşit kalınlıkta tüm 

9.4 İkinci kat sıva yaş uygulama ile file 
üzerine uygulanmalı ve toplam sıva kalınlığı 
iki katta en az 3 – 4 mm olmalıdır. Toplam 
sıva kalınlığının 1/3’ünün file üzerinde kal-
ması sağlanmalıdır. (Fotoğraf 9.4)

Bazı uygulamalarda üstü yaş olacak 
şekilde de tek seferde sıva yapılabilir.

9.5 Darbelere maruz kalacak veya yük-
sek mekanik dayanım isteyen bölgelerde 
panzer file kullanılmalıdır.

10. Astar Uygulaması:
10.1 Akrilik esaslı kullanıma hazır çok 

amaçlı astar sıvanın kuruması beklen-
dikten sonra (en az 48 saat sonra) rulo 
yardımı ile homojen şekilde yüzeye uygu-
lanır. Astar, üzerine kaplanacak dekoratif 
sıvanın sistem ile aderansını arttırır, kap-
lamanın sarfiyatını azaltır, ve dekoratif sıva 
içerisindeki karışım suyunun çabuk çeki-
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ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz

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

KOMAK ISI YALITIM SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AVP Mah. Hünkar Cad. No: 8 Kestel / Bursa
Tel : 0224 373 04 61
Faks : 0224 373 04 35
info@komakisiyalitim.com.tr

ULUDAĞ YALITIM İZO.AMB.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ankara Cad. Barakfakıh San. Böl. 
No: 81/A Kestel / Bursa
Tel :  0224 384 1203  
Faks : 0224 384 1204
mehmet.yalitim@gmail.com      
mehmet.sove@hotmail.com

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

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

ELAZIĞ
ED STRAFOR VE YAPI MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş.
OSB 3. Kısım 24.Yol No: 3 / Elazığ
Tel  :   0424 255 57 34
Faks :  0424 255 57 35
info@redboard.com.tr
www.redboard.com.tr

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

ESKİŞEHİR
ÇETİN GRUP ENERJİ ÜRT.SİST.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
KOBİ Org. San. Böl. 104.Cd. No:11 / Eskişehir
Tel : 0222 236 90 55
Faks : 0222 236 90 45
cetin@cetingrup.com.tr
www.cetingrup.com.tr

ISITAŞ SOBA YALITIM İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi 6. Cadde 
No: 4 / Eskişehir 
Tel  : 0222 236 01 63-64
Faks  : 0222 236 06 58
isitas@isitas.com.tr
www.isitas.com.tr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BİRSAN YALITIM VE AMB. SAN. TİC. A.Ş. 
İsmetpaşa Cad. No: 3 Kağıthane / İstanbul
Tel : 0212 294 11 00
Faks : 0212 294 11 01 
birsan@birsanpor.com.tr 
www.birsanpor.com.tr

GÖKKUŞAĞI YAPI SİST.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Demirciler Sistesi 10.Yol No: 72  Zeytinburnu / İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr

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

IGLOTEK ISI YALITIM SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Beylikdüzü OSB Bakır ve Pirinç San. Sit. Mustafa Kurdoğlu Cad. 
No:14 Beylikdüzü / İstanbul
Tel  : 0212  875 88 55
Faks : 0212 428  62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr

ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mh.Aydınlık Cd.No:68 Tuzla / İstanbul 
Tel  : 0216 393 15 57
Tel  : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com

ÖZKAR STRAFOR SAN.LTD.ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69   
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel  : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56    
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr

SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5 
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr

YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Aarnavutköy / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34 
Faks : 0212 597 87 35 
bilgi@yonyapi.com.tr 
www.isolion.com.tr

KAYSERİ
ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9 Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr
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KURTZ GMBH (MTL MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat  Bahçeşehir / İstanbul
Tel  : 0212 669 01 14
Faks : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

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

BASF TÜRK KİMYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 
Mete Plaza Değirmenyolu Cd.Huzur Hoca Sk. No. 84 
K. 9-17 İçerenköy / İstanbul
Tel  : 0216 570 34 00
Faks : 0216 570 37 79
sevgul.keskin@basf.com / www.basf.com.tr

INEOS STYRENICS KİM. ÜRÜN. LTD. ŞTİ.
İnönü Cd. No: 83/A Seylan İş Mrk.
Kozyatağı / İstanbul
Tel : 0216 369 23 22
Faks : 0216 369 23 44
mehmet.parlak@ineosstyrenics.com
www.ineosstyrenics.com

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

KOCAELİ
CFN KİMYA SAN. VE DIŞ TİC. A.Ş.  
OSB Murat Yıldıran Cad. No: 2 
Çerkeşli-Dilovası / Kocaeli
Tel  : 0 262 290 86 55/56
Faks : 0 262 290 86 60
info@cfnkimya.com / www.cfnkimya.com

EPS Hammadde İthalatçısı Üyelerimiz
İSTANBUL 
PALMERS ULUSLARARASI TİC.VE KİMYA LTD. ŞTİ.
Cemil Topuzlu Cad. No: 26 D: 2 
Çiftehavuzlar-Kadıköy / İstanbul
Tel : 0216 449 95 17
Faks : 0216 338 61 92
erkan.korkmaz@palmerschemical.com
www.palmerschemical.com

POLİSAN KİMYA SAN. A.Ş.
İçerenköy Mh.Ali Nihat Tarlan Cd.
No: 86 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0216 578 56 00
Faks : 0216 577 66 11
www.polisankimya.com.tr

TRICON ENERGY LTD.
Büyükdere Cd.Maya Akar Center 
No:102 K:19 D:74-75 Esentepe / İstanbul
Tel  : 0212 216 31 00
Faks : 0212 216 45 25
tugbat@triconenergy.com 
www.triconenergy.com

SAMSUN
ATAKUM KİMYA İNŞ. TEM. MAD. EML. TUR. GIDA SAN. 
VE TİC. LTD. ŞTİ.
Samsun O.S.B. Yeşilırmak Cad. No: 15/B  
Kutlukent / Samsun
Tel : 0362 266 88 63  
Faks : 0362 266 88 73
akkimya@hotmail.com    

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

İZOLE YAPI MALZ. İML. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Zincirlikuyu Mah. Hüsamettin Dayıbaşı Cad. No: 43 
Boyabat / Sinop
Tel : 0368 362 66 96  
Faks : 0368 315 53 54
alimirkenson@gmail.com

SİVAS
GÜRBAL İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
1. O.S.B. 2. Kısım 4. Cad. No:16 / Sivas
Tel : 0346 218 20 00 
Faks : 0346 218 20 01
gurbaleps@gmail.com

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

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

TECHNOVA YAPI VE YALITIM MALZ. SAN. VE TİC. A.Ş.
Gazi Osman Paşa Mah. 1. Cad. No: 135/1 OSB 
Çerkezköy / Tekirdağ 
Tel : 0282 674 40 64-65 
Faks : 0282 674 40 66 
info@tech-nova.com.tr
www.tech-nova.com.tr

VAN
ARPALI MÜH. MİM. İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Şerefiye Mah. Milli Egemenlik Cad. 8/D - Van
Tel : 0432 226 07 07
info@winyapi.com

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

EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL
AKKAYA EPS DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ 
UMUT AKKAYA VE ORTAĞI
A.S.B. 116 Ada 17 Pr, No: 116
Velimeşe-Çorlu / Tekirdağ
Tel : 0282 691 12 75
Faks : 0282 691 12 78
info@akkaya-akkaya.com 
www.akkaya-akkaya.com

STROTON YALITIM A.Ş. 
Mimarsinan Organize San. Böl. 19. Cad. No: 31
Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 241 25 25 
Faks : 0352 241 19 19 
www.stroton.com.tr 
pbi@pbizolasyon.com

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

KOCAELİ
AKPOR YALITIM MALZ.ÜRETİM ve PAZ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Dilovası O.S.B 3. Kısım Seyhan Cad. No:1 
Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 759 17 42  
Faks : 0262 759 12 54
info@akpor.com.tr
www.akpor.com.tr
 
ATERMİT ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.
Barış Mah. 1805/4 Sok No:14 Gebze / Kocaeli
Tel  : 0262 641 79 71
Tel : 0262 641 79 70
atermit@atermit.com
www.atermit.com

BETEK BOYA A.Ş.
Gebze Org. San. Böl. Tembelova Alanı 3200.Sk.
No: 3206 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 678 30 80
Tel : 0262 678 30 88
tuketici_danisma@betek.com.tr
www.betek.com.tr

ÇUKUROVA YALITIM SAN.TİC.AŞ.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No: 4 
Çayırova / Kocaeli
Tel : 0 262 658 08 80
Faks : 0 262 658 97 56
info@yapiser.com
www.cukurovayalitim.com

SÜNPOR ISI YALITIM LTD.ŞTİ.
Pelitli Köyü Ayaz Sok. No:49 Gebze / Kocaeli
Tel : 0262 751 38 48
Faks : 0262 751 38 49
info@sunpor.com.tr
www.sunpor.com.tr

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

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

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

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

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

BİRSAN YALITIM VE AMB. SAN. TİC. A.Ş. 
İsmetpaşa Cad. No: 3 Kağıthane / İstanbul
Tel : 0212 294 11 00
Faks : 0212 294 11 01 
birsan@birsanpor.com.tr 
www.birsanpor.com.tr

GÖKKUŞAĞI YAPI SİST.İNŞ.TAAH.SAN.TİC. LTD.ŞTİ.
Demirciler Sistesi 10.Yol No: 72  Zeytinburnu / İstanbul
Tel : 0212 679 36 36
Tel : 0212 679 36 38
info@gys.com.tr
www.gys.com.tr

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

IGLOTEK ISI YALITIM SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Beylikdüzü OSB Bakır ve Pirinç San. Sit. Mustafa Kurdoğlu Cad. 
No:14 Beylikdüzü / İstanbul
Tel  : 0212  875 88 55
Faks : 0212 428  62 85
danisma@fixa.com.tr
www.igloo.com.tr

ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mh.Aydınlık Cd.No:68 Tuzla / İstanbul 
Tel  : 0216 393 15 57
Tel  : 0216 393 11 72
orcan@orcangroup.com
www.orcangroup.com

ÖZKAR STRAFOR SAN.LTD.ŞTİ.
Merkez Mah. Çukurçeşme Cd. No: 69   
Gaziosmanpaşa / İstanbul
Tel  : 0212 545 55 61
Faks : 0212 545 45 56    
info@ozkarstrafor.com.tr
www.ozkarstrafor.com.tr

SENA YAPI END.MAM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Beylikdüzü Birlik San. Sit. 2. Cd. No: 5 
Beylikdüzü / İstanbul
Tel : 0212 876 93 95
Faks : 0212 876 93 98
info@senapor.com.tr
www.senapor.com.tr

YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Aarnavutköy / İstanbul
Tel : 0212 597 87 34 
Faks : 0212 597 87 35 
bilgi@yonyapi.com.tr 
www.isolion.com.tr

KAYSERİ
ARPOL AMBALAJ VE ISI YALITIM PET. ÜRÜN.
SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
Kayseri Org.San.Böl.19. Cd. No: 9 Melikgazi / Kayseri
Tel : 0352 321 28 66
Faks : 0352 321 28 65
kadirorhanari1@hotmail.com
www.arpol.com.tr





Çocuklarınızın kafasını ve 
milyonlarca başka şeyi korur.

Teşekkürler %98 havaya.

Yaşamsal organlar 
nasıl nakledilir?

%98 hava ile.

Bu resimde Avrupa mühendisliğinin 
bir şaheserini görüyorsunuz.

Ve bir TV.

EPS’in Yeni AdıEPS’in Yeni Adı

EPS’in %98’i durgun havadır, bu sayede çok az bir malzeme ile pek çok alanda 
insana hizmet eden bir mühendislik başarısı elde edilir.

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

www.epsder.org.tr






