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Z. Ümit GÜNEŞ
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı

Dünya Büyük Bir Katran 
Kazanı, Türkiye İçinde 
Bir Kaşık Bal

D
eğerli okurlar, öncelikle 15 
Temmuz 2016’da yaşanan 
terör olaylarını lanetliyor, 
demokrasimize, ülkemize 

sahip çıkan ve bu uğurda kendini ülke-
miz için feda eden tüm şehitlerimize 
Allah’tan (c.c.) rahmet diliyor, değerli 
ailelerine ve ülkemize başsağlığı dili-
yorum.

Evet  “DÜNYA BÜYÜK BİR KAT-
RAN KAZANI, TÜRKİYE İÇİNDE BİR 
KAŞIK BAL”       

Bu balı tatmak herkese nasip 

değildir. Bu bal bize milletimize ait-
tir. Bu sebeple bu balı bize yedirmek 
istemeyenleri (hain planlarını oyun 
üzerine oyun kurup üzerimizde uygu-
lamak isteyenlere rağmen) bu millet 
yüce Allah’ın yardımı ve şükrü ile ucuz 
atlattı. Bu olay bizi birbirimize daha 
çok kenetledi. Allah bir daha yaşat-
masın.

Size bu sayıda çokça sektörümüz-
den ve sorunlarından bahsetmek iste-
miyorum. Ancak yazımın sonunda deği-
neceğim. 
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Size yanımda çalışan bir Iraklı vatan-
daşın terör olayından sonra bana anlat-
tıklarından söz etmek istiyorum. Adı Kah-
tan Muhsin MUSTAFA. 15 Temmuz’da bu 
vatandaş Irak’taydı. 24 Temmuz’da iş için 
yine Türkiye’ye geldi. O’da bir Türkiye 
aşığı. Bana söylediği şuydu; “Abi siz 
Türkler nasıl bir insansınız hala anlamıyo-
rum. Neden diye sorduğumda; “Abi Irak’ı 
biliyorsun bizde hergün bomba, kan, göz-
yaşı dinmiyor. Bizde de her türlü insan var 
–Arap, Kürt, Türkmen, Müslüman, Hristi-
yan, Sünni, Şii vs.– ben birgün görmedim 
ki bir Iraklı tanka, helikoptere, atılan topa, 
mermiye canını siper etsin, ölümün üze-
rine gitsin. Bu tavrı gösteren millet tek 
sizsiniz herhalde. Onun için ailemi de alıp 
geleceğim, ben de bu milletin vatandaşı 
olmak istiyorum. Bizde bırak birliği herkes 
kaçan kaçana” dedi.

İşte değerli okurlar, bizi biz yapan ruh 
budur. Kimsenin anlayamadığı, ancak 
bizlerin ruhuna işlemiş bu lütuf başka 
hiçbir millette yok. Allah bu büyük milleti 
korusun.

Onun için diyorum ki; “DÜNYA BÜYÜK 
BİR KATRAN KAZANI TÜRKİYE İÇİNDE 
BİR KAŞIK BAL”

Sektörümüzün değerli temsilcileri;
Bizler her zamankinden daha fazla 

ülkemizi düşüneceğiz. Çünkü başka 
Türkiye’miz yok. Başka milletler gibi de 
kaçmayacağımıza göre;
1- Daha büyük ve güçlü bir ülke için canla 

başla üretime devam edeceğiz.
2- Daha doğru, daha bilimsel, daha kali-

teli üreteceğiz.
3- Katma değerimizi, yarattığımız değer-

lerimizi hem kendi adımıza, hem de 
sektörümüze vermek zorundayız.

4- Birbirimizi didikleyen değil, doğruya 
teşvik eden olmak zorundayız.

Bu bağlamda ülkemize geçmiş olsun 
diyor. Bir daha bu acıları yaşamamak 
dileğiyle hepinizi en kalbi duygularımla 
selamlıyorum.

Kaliteli, üretime devam derken,
Allah’a emanet olun diyorum.

“15 Temmuz 2016’da yaşanan terör olay-
larını lanetliyor, demokrasimize, ülkemize 
sahip çıkan ve bu uğurda kendini ülkemiz 
için feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan 
(c.c.) rahmet diliyor, değerli ailelerine ve 

ülkemize başsağlığı diliyorum.”
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KONFERANS

5. Uluslararası Geofoam 
Konferansına Doğru…

G
enleştirilmiş polistren (EPS) 
blok (Geofoam blok), EPS’nin 
hafi f dolgu malzemesi olarak 
inşaat mühendisliğinde uygu-

lamalarında kullanılmasına verilen isimdir. 
Geofoam, özellikle oturma potansiyeli 
yüksek, taşıma gücü düşük zeminler üze-
rine inşa edilecek otoyol dolgularının ima-
latında geleneksel zemin ıslahı yöntemleri 
ile zemini iyileştirip üzerine geleneksel 
dolguların inşasına alternatif olarak Nor-
veç, Hollanda, Amerika ve Japonya başta 
olmak üzere pek çok ülkede kullanılmak-
tadır. Geofoam’un yoğunluğu geleneksel 
sıkıştırılmış toprak dolgusunun yoğunlu-
ğunun yaklaşık yüzde biri olduğu için 
Geofoam dolgunun zemine uyguladığı 
düşey yük sıkıştırılmış toprak dolgulara 
göre yaklaşık yüz kat daha azdır. Dolayısı 
ile Geofoam dolgu kullanıldığında toplam 
oturmalar önemli şekilde azaltılmış olu-
nur. 2:1 ya da daha dik dolgu eğimlerini 
Geofoam bloklarla yapmak mümkündür. 
Sadece ilk yatırım maliyetine değil, aynı 
zamanda uzun süreli performans kriterle-
rine de bakıldığı zaman Geofoam yol dol-
gularının toplam oturmalarının geleneksel 
dolgulara göre çok daha az olması sebe-
biyle bakım maliyetlerinin daha az olduğu 
gözlenmiştir.
Otoyol dolgularının yanı sıra Geofoam 
bloklar olarak EPS set inşaası ve genişle-
tilmesinde, oturma hasarlarına karşı, isti-

nat duvarı arkasında geri dolgusu olarak, 
titreşim sismik kuvvetleri sönümlemede, 
drenaj işlerinde, menfez ve gömülü boru-
lara gelecek yapısal hasarları önlemede 
üzerlerinde, gürültü koruyucu set inşaat-
larında ve köprü yol yaklaşım rampalarının 
imalatında çok pratik ve ekonomik olarak 
kullanılabilinir.
 
Dünya’nın çok farklı ülkelerinde 1972 
yılından beri yüzlerce projede başa-
rıyla kullanılmıştır.

Geofoam’un teknolojisinin gelişimi ve 
geldiği yer, şimdiye kadar yapılan bazı 
projelerin uygulamacı ve akademisyen-
lerce anlatılması, gelecek kullanımlarla 
ilgili projeksiyon yapılması için 5. Ulus-
lararası Geofoam Konferansı ülkemizde 
yapılacaktır (The 5th International Con-
ference on Geofoam Blocks in Construc-
tion Applications, EPS 2017, http://www.

geofoam2017.org). 
5. Uluslararası Geofoam Konferansı (The 
5th International Conference on Geo-
foam Blocks in Construction Applicati-
ons, EPS 2017, http://www.geofoam2017.
org) Geofoam’un inşaat mühendisliği 
uygulamalarında araştırma yapan bilim 
adamlarını, Geofoam hafi f dolgu sistemini 
çözüm ortağı olarak tasarlayan karayolu 
ve demiryolu proje fi rmalarını ve yükle-
nicilerini, Geofoam blok, hammadde ve 
makine üreticilerini 22 – 24 Mayıs 2017’de 
İstanbul’da bir araya getirerek Geofoam 
teknolojisindeki son gelişmelerin tartışı-
lacağı bir platform yaratacaktır. EPS2017 
Kongresi, Geofoam’un inşaat mühendis-
liği uygulama alanlarına ve Geofoam 
teknolojisine bundan önce düzenlenen 
Oslo (1985), Tokyo (1996), Salt Lake City 
(2001) ve Oslo (2011) konferanslarından 
edinilen temel birikimlerin ışığı altında 
katkıda bulunacaktır. 

Kongre Konu Başlıkları
·  Geofoam’un kullanım alanları
·  Genleştirilmiş polisteren
·  Geofoam’un malzeme özellikleri ve 

modelleme
·  Geofoam tasarım şartnameleri
·  Geofoam’un inşaat mühendisliğindeki 

uygulama alanları
·  Geofoam teknolojisindeki yeni geliş-

meler ve özel konular
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Kongre bildirileri Springer tarafından 
yayınlanacaktır. Kongre takvimi, prog-
ramı ve önemli tarihler için: http://www.
geofoam2017.org 

Sponsorlar
5. Uluslararası Geofoam Konferansı’nın 
programının belli olması ile EPS Sanayi 
Mensupları desteklerini göstermeye 
başladılar. İlk etapta EPSDER üyesi 
Austrotherm Yalıtım Malz. San. Tic. Ltd. 
Şti. konferansımızın “Mamul Üretici Ana 
Sponsoru” ve Ravago Petrokimya A.Ş. 
ise “Hammade Üreticisi Ana Sponsoru” 
oldular.

Sergi Alanı Firmaları
Yine EPSDER üyesi makine üreticimiz 
Akkaya Eps Dış Tic. Kol. Şirketi ve EPS 
üreticisi Aschem Petrokimya San. A.Ş. 
sergi alanımızda yer alarak desteklerini 
gösterdiler.
Destek olan tüm fi rmalarımıza ayrı, ayrı 
teşekkür ediyor; Platinum, Gold, Silver 
sponsorlukları ve  diğer sergi alanları için 

sizlerin desteğini bekliyoruz.
Ayrıca konferans için kayıtlar başlamış 
olup tüm ilgililerin bir an önce web site-
mizi http://www.geofoam2017.org  ziyaret 
etmelerini rica ederiz. n

EPS2017 Hakkında

Geofoam’un kullanım alanları ve 
geofoam teknolojisindeki yeni geliş-
melerden oluşacak olan EPS2017 
kongre programı teknik bildiriler, panel 
tartışmaları ve kısa kurslardan oluşa-
caktır. Bu sayede EPS2017 geofoam 
teknolojisi ile yeni tanışan tasarımcılar, 
uygulayıcılar, üreticiler ve idarelerle 
konunun uluslar arası uzmanları ara-
sında bir köprü vazifesi görecektir.

Destekleyen Kuruluşlar

Mamul Üretici Ana Sponsor:

Hammade Üreticisi Ana Sponsor:

Medya Sponsoru:
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GÜNCEL

Çatı ve Cephe Sempozyumu Sektör 
ile Akademi Dünyasını Buluşturdu

C
ATIDER tarafından 2-3 Haziran 
2016 tarihlerinde Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 
düzenlenen ve ana teması “Çatı 

ve Cephe Sistemlerinde Yangın ile Rüzgâr 
Güvenliği” olan 8. Çatı ve Cephe Sempoz-
yumu, sektörün önde gelen uzmanlarıyla 
akademi dünyasını buluşturdu. 

Sempozyumun açılışında konuşan ÇATI-
DER Yönetim Kurulu Başkanı M. Nazım 
Yavuz, sektörde büyümenin yolunun ino-
vasyondan geçtiğini belirterek şu yorumları 
yaptı: “Sektör ve akademi işbirliğine önem 
veriyor, bu doğrultuda adımlar atıyoruz. Çatı 
sektörü olarak modern ve iyi üretim yapıyo-
ruz. Batı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere 
birçok pazara ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu, 
sektörün başarısını ve inovasyon odaklılığını 
kanıtlıyor. Bununla birlikte en büyük sorunu-
muz ise merdiven altı üretim. Biz sektörün 
yüzde 65-70’ini temsil ediyoruz ancak yüzde 
25-30’u ise maalesef merdiven altı üretim 
yapıyor. Sorunun çözülmesi için Ar-Ge’ye 
yatırım yapan şirketlerin desteklenmesi 
gerekiyor”.

Çatılar Uçuyor, Yangınlar Oluyor...
Yavuz, ÇATIDER olarak sektörün geliş-

mesi için eğitime önem verdiklerini, Tür-
kiye genelinde üniversitelerde uygulamalı 
eğitimler de gerçekleştirdiklerini vurgulaya-
rak şöyle devam etti: “Buna rağmen halen 
standartlardan uzak uygulamalar nedeniyle 
istenmeyen riskleri yaşamak zorunda kalı-

yoruz. Bu sorunun çözümü için tüm sektör 
paydaşları katkı sağlamaya hazır. Türkiye’de 
her yıl binlerce bina ve çatı yangını mey-
dana geliyor. İzmir’de 2015 yılında 3 bine 
yakın yangın meydana geldi. 2016 yılının 
ilk iki ayında ise altı yüze yakın yangın çıktı. 
Bursa’da 2015 yılında yaklaşık 1700, 2016 
yılının ilk iki ayında yüz altmışı aşkın yan-
gın meydana geldi. İstanbul’da ise 2015 
yılında sadece baca yangını sayısı 1185 
oldu. Bu yılın ilk iki ayında ise 278 baca 
yangını meydana geldi. Ankara’da geçen yıl 
45, bu yılın ilk 2 ayında ise 12 çatı yangını 
meydana geldi. Bu sorunları yaşamamak 
için merdiven altı üretim ve uygulamalardan 
uzak durulmalı”.

Çatı ve Cephe Sempozyumu, Sektöre Güçlü 
Katkılar Sağlıyor

Sempozyumun ana sponsoru Braas’ın 
Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Daniş 
Navaro ise yaptığı konuşmada, sempozyu-
mun sektöre çok önemli katkılar sağladığını 
kaydederek, “Üniversite ve sanayi işbirliği 
yadsınamaz. Eğitime büyük önem veriyoruz. 
Bu nedenle sempozyuma katkıyı, eğitime ve 
sektörün gelişmesine destek olarak görüyo-
ruz. Ayrıca sektör temsilcilerinin, deneyim 
ve bilgileri ile eğitim süreçlerine katkı sağla-
maları gerektiğine de inanıyoruz” ifadelerini 
kullandı. 

Moderatörlüğünü M. Nazım Yavuz’un üst-
lendiği ve sempozyumun ilk oturumu olan 
“Tasarımda ve Uygulamada Güvenli Çatılar” 

konulu panelde ise Nevzat Sayın (Mimar 
NSMH), Korhan Işıkel (TÜYAK Yönetim 
Kurulu Üyesi), Doç. Dr. Mustafa Özgünler 
(MSGM Öğretim Görevlisi) ve Cihan Hazine-
dar (Ata Sigorta Riziko Teftiş Dep. Müdürü) 
konuşmacı olarak yer aldılar. Panelde, sek-
törün gelişimi, eğitim uygulamaları ve risk 
faktörleri değerlendirildi.                                                   

Sempozyumun Ana Sponsoru Braas 
Çatı Sistemleri; Altın Sponsorları Işıklar 
Yapı Ürünleri, Kinspan İzopoli, Mardav ve 
Ytong; sponsorları ise 3M, Alsim, Multiplan, 
Onduline ve Rheinzink firmalarıydı. Medya 
sponsorluğunu Çatı&Cephe Dergisi ile 
Emlakwebtv’nin üstlendiği sempozyumda 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi de 
destek veren kuruluş olarak yer aldı. 

8. Çatı ve Cephe Sempozyumu’nun 
Yürütme Kurulu’nda Prof. Dr. Nihal Arıoğlu 
(İTÜ), Prof. Dr. Nil Türkeri (İTÜ), Doç. Dr. 
Mustafa Özgünler (MSGSÜ), Yrd. Doç. Dr. 
Cem Altun (İTÜ), Yrd. Doç. Dr. Erkan Avlar 
(YTÜ), Yrd. Doç. Dr. Sevgül Limoncu (YTÜ), 
Yrd. Doç. Dr. Ümit Arpacıoğlu (MSGSÜ), 
Öğr. Gör. Dr. Caner Göçer (İTÜ), Ar. Gör. 
Onur Savaşkan (MSGSÜ), Semih Kafa-
dar (ÇATIDER), Atila Gürses (Onduline 
Avrasya), Adil Baştanoğlu (Arımeks), Levent 
Pelesen (Mardav), Jozef Bonfil (BTM), Lebriz 
Akdeniz (Türk Ytong) ve Süleyman Mazlum 
(Mimar) yer aldılar. 

Başkanlığını Prof. Dr. Nihal Arıoğlu’nun 
üstlendiği Bilimsel ve Teknik Kurul ise Dokuz 
Eylül Üniversitesi, İTÜ, Yıldız Teknik Üni-
versitesi, İzmir Üniversitesi, Uludağ Üni-
versitesi ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar 
Üniversitesi’nden akademisyenler tarafın-
dan oluşturuldu. n
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GÜNCEL

Türkiye İMSAD, Dünya Çevre Günü 
için Sürdürülebilirlik Vurgusu Yaptı

İ
nşaat malzemesi sektöründe bir sivil 
toplum kuruluşu tarafından hazırlanan 
ilk sürdürülebilirlik raporunu yayın-
layan Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat 

Malzemesi Sanayicileri Derneği), 13-15 
Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The 
Bosphorus’da gerçekleştireceği SBE16 
İSTANBUL Konferansı ile sürdürülebilir-
lik ve çevre konusunda sektörde bir ilke 
daha imza atacak. 5 Haziran Dünya Çevre 
Günü kapsamında açıklama yapan Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hin-
ginar, dünyanın ve Türkiye’nin geleceğinin, 
doğayla dost sürdürülebilir bir yaşam inşa 
edilmesinde olduğunun altını çizdi. Başkan 
Hinginar, açıklamasında çevresel konularda 
alınacak önlemlerde sivil toplum kuruluşla-
rına büyük sorumluluk düştüğünü belirtti. 
Türkiye İMSAD’ın bu konuda verdiği vaatler 
çerçevesinde bir dizi faaliyet içinde bulun-
duğunu ifade eden Hinginar, bu kapsamda 
ekim ayında Türkiye’de ilk kez gerçekleştiri-
lecek olan SBE16 İSTANBUL Konferansı’nın 
bu faaliyetler için de büyük bir öneme sahip 
olduğuna değindi.

SBE16 İSTANBUL Konferansı, dünya-
nın elliden fazla ülkesinde 2000 yılından 
bu yana yapılmakta olan “Sürdürülebi-

lir Yapılı Çevre Konferansları Serisi” (The 
Sustainable Built Environment Conference 
Series) kapsamında Türkiye’de ilk kez 13-15 
Ekim 2016 tarihleri arasında Swissotel The 
Bosphorus’da gerçekleştirilecek. Konfe-
ransa ilişkin bilgi veren Hinginar, “SBE16 
İSTANBUL, daha iyi bir gelecek için fikirlerin, 
çözümlerin, yöntem ve tekniklerin tartışılma-
sını ve paylaşılmasını amaçlıyor. Bu çerçe-
vede sürdürülebilir, yeşil, dayanıklı ve akıllı 
binalar, kentler ve metropoller gibi çeşitli 
konularla ilgilenen yapı malzemesi üreticile-
rini, bilim insanlarını, uygulayıcıları, mimar-
ları, mühendisleri, müteahhitleri, sanayi ve 
devlet kurumlarını, sivil kuruluşları ve sivil 
toplumu biraraya getirecek. Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı tarafından da desteklenen organi-

zasyonumuz aynı zamanda sektörde sanayi, 
kamu, üniversite ve STK’ların işbirliği yaptığı 
ilk konferans olma özelliğini de taşıyor” bil-
gisini verdi.

Türkiye İMSAD’ın İkinci Sürdürülebilirlik 
Raporu yolda 

Türkiye İMSAD’ın sürdürülebilirliğe ver-
diği öneme, bu konuda yaptığı çalışmalara 
ve gelecek nesillere ışık tutacak ekonomik, 
sosyal ve çevresel gelişim için attığı adım-
lara devam edeceğini ifade eden Hinginar, 
“2013 yılında Küresel Raporlama Girişimi 
(GRI) G4 Rehberi kapsamında ilk sürdürüle-
bilirlik raporumuzu hazırlamıştık. Bu rapor ile 
yalnızca Türkiye’de değil, dünyada da sek-
törel anlamda bir ilki gerçekleştirmiş olduk. 
Şimdi ikinci sürdürülebilirlik raporumuzun 
çalışmalarını başlattık. Derneğimizin sürdü-
rülebilirlik konusunda yürüttüğü önemli çalış-
malara dahil olarak, bu sayede çok ciddi 
enerji tasarrufları sağlamış, üretim prosesleri 
geliştirmiş ve inovatif gelişmeler sağlamış 
başarılı üyelerimiz bulunuyor. Bu şirketlerin 
iyi uygulama örnekleri ikinci raporumuzda 
da yer alacak ve hem sektördeki hem de 
paydaş sektörlerdeki bu alanda atılım içinde 
olacak kurumlara yol gösterecek” dedi. n

BASF’den Türkiye için Sürdürülebilir 
Eğitim Hamlesi

S
ürdürülebilirlik kavramını ekono-
mik, çevresel ve sosyal sorumluluk 
kapsamında ele alan kimya şirketi 
BASF’nin dört yıldır Platin Sponsor 

olduğu Sürdürülebilir Markalar Konferansı 2016 
İstanbul, SwissOtel The Bosphorus’ta gerçek-
leşti. Yerli ve yabancı 50’den fazla konuşmacının 
katıldığı konferansın açılış konuşmasını BASF 
Türk CEO’su Buğra Kavuncu yaptı. 

Konferansta, BASF’nin sürdürülebilirlik kap-
samında “topluma katkı” başlığında gerçekleş-
tirdiği “81 İlde 81 Kimya Laboratuvarı” projesini 

anlatan bir sunum yapan Kavuncu, “Dünyanın 
lider kimya şirketi olarak, kurumsal stratejimizin 
kalbinde ‘Sürdürülebilir bir gelecek için kimya 
yaratıyoruz’ misyonu yatıyor. Bu misyon bizi, ger-
çekleştirdiğimiz tüm faaliyetlerde bizden sonraki 
nesillerin sorumluluğunu da göz önünde bulun-
durmaya yöneltiyor. Farklı ihtiyaç gruplarının 
sesini dinliyor, ihtiyaç neredeyse orada olmaya 
çalışıyoruz. Türkiye genelindeki liselerde labo-
ratuvarlarla ilgili bazı çalışmalar yapılabileceğini 
tespit ettiğimiz 2010 yılında, ‘81 İlde 81 Kimya 
Laboratuvarı’ projemizi hayata geçirdik” dedi. 

Türkiye’de 2010 
yılında Milli Eğitim 
Bakanlığı iş birliğiyle 
başlatılan 81 İlde 
81 Kimya Labora-
tuvarı projesi ile 
Anadolu’nun en ücra 
köşelerine kadar 
gidildiğini ve kimya laboratuvarları kurulduğunu 
belirten Kavuncu, şu ana kadar 60 şehirde 60 
laboratuvar kurduklarını ve bu sene 10 tanesini 
daha tamamlayacaklarını ifade etti. n
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GÜNCEL

U Değeri Nedir? 
Nasıl Hesaplanır?

T
eknoloji ve sanayide oluşan dev-
rim niteliğindeki ilerlemeler ile 
birlikte enerjiye duyulan ihtiyaç 
her geçen gün artmaktadır. Olu-

şan talep artışı karşılığında harcanan enerji 
miktarı da büyük bir artış eğilimi göstermek-
tedir. Her ne kadar son yıllarda alternatif 
enerji kaynakları geliştirilmeye çalışılsa da, 
şu an için mevcut ve artmakta olan talebi 
karşılamaya yetecek ölçülerde değildir. Bu 
sebeple de fosil yakıt ve türevlerine olan 
ihtiyaç ve bağımlılık, özellikle alternatif enerji 
kaynakları konusunda çok bilinçli davranma-
yan bizim gibi ülkelerde maalesef büyüyerek 
devam etmektedir.

Bilindiği üzere ülkemiz kendi kaynakları 
ile talep edilen enerji miktarını karşılayacak 
durumda değildir. Başka bir deyişle, ener-
jide dışa bağımlı bir konumda yer almak-
tadır. Her ne kadar enerjinin büyük bir kıs-
mının sanayi tesislerinde ya da taşıtlarda 
harcandığı düşünülse de aslında enerjinin 
yaklaşık %50’si konutlarda harcanmaktadır. 
Harcanan enerji miktarının bu kadar yük-
sek oranlarda olmasına dair birçok sebep 
sayılabilir. Yalıtım başlığı altında, tüketicilerin 
yalıtım konusundaki bilgi eksikliği, uygu-
lamaların istenilen kalitede yapılamaması, 
teknik bir hesaplama yapmadan ortalama 
bir kalınlık hesabı ile yalıtım yapılması gibi ve 
çok çeşitlendirilebilecek nedenler sayılabilir.

Her ürünün yalıtım kabiliyetini gösteren 
ısıl iletkenlik hesap değerleri (λ) literatürde 
yer almaktadır. Isıl iletkenlik, malzemenin ne 
kadar ısı ilettiğini anlatır. Her malzeme için, 
o malzeme ya da ürüne has bir özelliktir. 
Yalıtım mantığında ısıl iletkenlik değerinin 
olabildiğince küçük olması, diğer bir deyişle 
sıfıra olabildiğince yakın olması tercih edi-
len bir durumdur. Ancak farklı malzemele-
rin sadece ısıl iletkenlik değerlerinin birbiri 
ile karşılaştırılması, yalıtım performansının 
ortaya konması açısından doğru sonuç ver-
memektedir. Isıl iletkenlik hesap değeri daha 
düşük olan bir ürün, binada kullanılacak 
detay için uygun olmayabilir. Isıl iletkenlik 
değeri daha yüksek ancak mevcut detayda 
çok daha iyi çözüm verebilecek çözümler 
bulunabilir. Yalıtım performansının değer-
lendirilebilmesi için mutlaka ısıl direnç (R) 

değerinin hesaplanması gerekmektedir. 
Isı iletim katsayısı tüm yalıtım malzeme-
lerinin yalıtım seviyesini gösteren ve her 
malzemede değişen bir değerdir. Bu değer 
bize kullanılacak malzemenin ne kadar ısı 
ilettiğini gösterir. Isı iletim katsayısı  yalıtım 
ürünlerinden beklenen en önemli özellik-
tir ve düşük olması o malzemenin tercih 
sebeplerinden biridir.

ISO ve CEN standartlarına göre ısıl 
iletkenlik katsayısı (l) 0,065 W/(m.K) değe-
rinden düşük olan malzemeler ısı yalıtım 
malzemesi olarak tanımlanır. Isıl iletkenlik 
katsayısı  0,065 W/(m.K) değerinin üzerinde 
olan malzemeler ise “yapı malzemesi” ola-
rak adlandırılmaktadır (ısı yalıtım özelliği, ısıl 
iletkenlik değeri düştükçe artar, yükseldikçe 
azalır). Tuğla, gazbeton, bimsblok gibi mal-
zemelerin ısıl iletkenlik katsayıları bu değerin 
üzerinde olduğu için ısı yalıtım malzemesi 
değil, ancak ısı yalıtım malzemelerine katkı 
yapabilecek yapı malzemeleridir.

Yalıtım hesabının performansı ya da 
uygunluğu hesaplanacağı ve kontrol edi-
leceği zaman, yapılması gereken, U değe-
rinin (Toplam ısı geçiş katsayısı; W/m2K) 
hesaplanmasıdır. Bir duvar elemanında U 
hesabı yapılacağı zaman aşağıdaki formül-
den faydalanılmaktadır:

Formülde gözüken, α değerleri, iç ve 
dış yüzey ısı taşınım katsayıları olup, sabit 
değerler tablolardan okunarak kullanılmak-
tadır. Dolayısıyla, formül içerisinde yer alan 
değişkenlerden ve bahsettiğimiz diğer 
tanımlamaların ardından, daha önce de 
kısaca bahsedildiği üzere yalıtım perfor-
mansının ısıl direnç (R) değeri ile ilişkili 
olduğu görülmektedir. Isıl direnç (R), fizik-
sel bir özellik olup, yalıtım malzemesinin iki 
ana özelliği olan kalınlık (d) ve ısıl iletkenlik 
hesap değerinin (λ) birbirine oranlanması 
ile hesaplanır.

Amaç, U değerinin olabildiğince 
azaltılmasıdır. α değerlerini değiştirmek 
söz konusu olmadığı için, R değerlerinin 
büyütülmesi U değerinin istenilen seviyeye 
inmesini sağlayacaktır. R değerini büyütmek 
için de iki olasılık mevcuttur. Bu seçenekler; 
Kullanılan malzemenin kalınlığının artırılması 
veya kullanılacak malzemenin ısıl iletkenlik 
(λ) değerinin daha küçük seçilmesi olarak 
belirlenmektedir. Daha önce de belirttiğimiz 
üzere, ısıl iletkenlik değeri en küçük olan 
ürün kullanılacak detay için en uygun ürün 
olmayabilir. Ürün seçimi yapılırken, detaya 
uygun ve üreticilerin detay için onayladığı 
ürünler arasından ısıl iletkenlik hesap değeri 
uygun olanı seçmek, R değerinin hesap-
lanması sırasında performans açısından 
tüketiciye avantaj sağlamaktadır.

Her ne kadar teknik bir detay olmasa 
da, göz ardı edilemeyecek bir diğer detay, 
kullanılacak ürünün fiyat / kalite endeksinin 
değerlendirilmesi gerekliliğidir. Bina detayı 
için ürün seçilirken, ısıl iletkenlik hesap 
değerinde az oranda bir azalma için çok 
yüksek bedel ödemek çok anlamlı değildir. 
Fiyat ve kalite açısından uygun bir malze-
menin kalınlığını artırmak da R değerinin 
artırılması için bir çözümdür.

TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları 
Standardı içerisinde illere göre derece gün 
bölgeleri ayrılmış olup, yalıtım performansı 
hesaplanmak istenen yapı elemanı ve şehir 
bölgesi seçilerek gereken U değeri tablo-
dan okunabilir. Tabloda verilen değerler, 
bölgelere göre kullanılması tavsiye edilen 
en büyük değerlerdir. Binada hesaplama 
yapılacak bölümlerde hesaplanacak U 
değerleri, TS825 EK 1 C tablosunda yer 
alan değerleri geçmemelidir.

Son zamanlarda, ısı yalıtım plakaları kul-
lanmak yerine, aynı performansı sadece sıva 
malzemesi kullanarak yapmanın mümkün 
olduğu konusu tartışılmaktadır. Isı yalıtımlı 
sıva kapsamına giren ürünlerin ısıl iletkenlik 
hesap değerleri TS825’deki tanımlamalara 
göre 0,070 ile 0,10 W/mK arasında değiş-
mektedir. İlk örnekteki hesaplamada U 
değerini uygun değere çekebilmek için, ısı 
yalıtımlı şeklinde anılan sıvalardan kullanıl-
dığı düşünülecek olursa, minimum değer 
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olan 0,07 W/mK ısıl iletkenlik değerine 
sahip sıva ile dış cephede 8 cm’lik, 0,1 W/
mK değerine sahip bir sıva ile 11 cm’lik 
bir uygulama yapılması gerekmektedir. Dış 
cephede 8 ila 11 cm’lik uygulama yapılması 
çok sağlıklı olmamakla birlikte binaya ek 
yük getirmektedir. Pratikte bu kalınlıkta sıva 
uygulanmış olan bir cephe bulmak nere-
deyse imkansız gibidir. (Kalıp hatası ve 
benzeri sorunlar oluştuğu durumlar hariç.) 
Delikli tuğla yerine tünel kalıp sistem kulla-
nıldığı zaman yapılması gereken sıva kalın-
lığının ise 10 – 15 cm arasında olmasıdır.

Özetle, son zamanlarda, yalıtım piyasa-
sında sıklıkla değerlendirilen ve tüketicinin 
aklında bazı karışıklıklar yaşanmasına sebep 
olan sadece sıva ile yalıtım performansı elde 
etmek konusu teorik olarak mümkün olsa 
da sadece sıva ile yalıtım performansına 
erişilebileceği düşünülen uygulamalarda 
gereken sıva kalınlıklarının uygulanması 
sağlıklı ve mümkün görülmemektedir. Bu 
nedenle yapılacak teknik hesaplamalarda U 
değerinin nasıl yakalandığına dair detayların 
iyi incelenmesi ve müşteri tarafından iyi irde-
lenmesi gerekmektedir. Gerektiğinde yalıtım 
kurumları, üreticiler ve satıcılar da müşteri-
lerine teknik konular hakkında doğru bilgiyi 
iletmekle yükümlüdürler. Unutulmamalıdır 
ki, istenen performansın elde edilemediği 

ısı yalıtım sistemleri, paranın sokağa atıl-
ması ve ülkemizin enerji konusunda dışa 
bağımlılığının artarak devam etmesi anla-
mına gelmektedir.

Türkiye’de, Avrupa ülkeleri ile kıyaslan-
dığında çok daha kısa bir geçmişe sahip 
olan yalıtım sektörünün en önemli eksik-
lerinden biri de toplumun yalıtım konusun-
daki bilinçsizliğidir. Halkımızın alım gücü 
çok yüksek olmadığında zaman zaman teklif 
edilen uygulama projelerinde fiyatlar makul 
tutulmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle de 
fiyatların çok artmaması için plaka kalınlıkları 
çok artırılmamaktadır. Çünkü kalınlık artışı-
nın halkımıza geri dönüşünün nasıl olacağı 
tam olarak izah edilememekte ya da proje 
sahipleri ikna edilememektedir. Çeşitli iklim 
koşullarının görüldüğü ülkemizde (hatta 
bazı şehirlerin farklı bölgelerinde bile iklim 
şartları büyük değişiklikler göstermektedir) 
her bölgede aynı yalıtım kalınlığının kullanıl-
ması mümkün değildir. Her iklim koşulu için 
minimum yalıtım kalınlıkları hesaplanmalıdır. 
Hesaplanan minimum kalınlık uygulama-
sında, dış cephe ısı yalıtımı ile öngörülen 
%50’lere varan enerji tasarrufuna ulaşılacağı 
bilimsel bir gerçektir. Mevcut durumda, yani 
tahmini kalınlıklarla yapılan uygulamalarda 
%50’lere varan tasarruf sağlandığı ancak 
tahmin edilmektedir.

Özellikle yapılacak yalıtım uygulaması-
nın kalınlığının arttırılması, yazının içinde 
de izah edilmeye çalışıldığı üzere yalıtımın 
performansını artıracaktır. Günümüz trendi, 
özellikle gelişmiş ülkelerde, enerjiden %50 
civarında tasarruf etmek değildir. Dış cephe 
ısı yalıtım sistemlerini sürekli iyileştirmek ya 
da uygulama tamamlandıktan sonra üzerine 
yeni yalıtım levhaları ilave etmek imkansız 
olmasa da çok kolay değildir. Almanya, 
Avusturya ve Baltık ülkelerinde yapılmış 
örnekleri olsa da bu iyileştirme faaliyetlerinin 
de uygulama maliyeti açısından tek seferde 
yapılacak bir uygulamaya göre daha yük-
sek maliyette olacağı unutulmamalıdır. Uzun 
süreliğine (bina ömrü kadar) performansını 
en yüksek seviyede sürdürecek ve %80-85 
civarlarında tasarruf yüzdelerine ulaşmak 
için binaya dış cephe ısı yalıtımı yapılırken 
kalınlık seçiminin yüksek yapılması, ısı trans-
feri sırasında enerji tasarrufunun daha da 
artırılması demektir. Başlangıç için uygu-
lamaya yatırılacak uygulama maliyeti arta-
cak olsa da, sarf edilen enerji maliyetindeki 
düşüş ile geri ödeme süreleri kısalacak ve 
enerji tasarrufu çok daha yüksek yüzdelerde 
olacaktır.

Kaynak: Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic. Ltd. Şti.  n

AB Yolunda Türkiye için U Değerleri 
Konferansı Düzenlendi

T
.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve 
İZODER işbirliği ile düzenlenen 2023 
enerji verimliliği hedefleri doğrultu-
sunda Türkiye için yeni U değerleri 

ile ilgili rapor sonuçları, 8 Haziran günü Ankara 
TOBB’da düzenlenen konferansla açıklandı. 
Açılışta konuşan İZODER Yönetim Kurulu Baş-
kanı Tayfun Küçükoğlu, enerji verimliliğinin, 
çağdaşlaşan ülkemizin 2023 hedeflerine ulaş-
masında kritik öneme sahip olduğunu belirte-
rek, binalarda, konutlarda sağlanacak enerji 
verimliliği potansiyelinin ulaşım ve sanayiden 
büyük olduğunu vurguladı. Küçükoğlu, “Ülke-
mize uygun ideal U değerlerinin, akademis-
yenlerimiz ve gelişmiş ülke tecrübeleri, ülkemiz 
koşulları, olanakları ve 2023 hedeflerimiz dik-
kate alınarak hazırlanması esastır. Atacağımız 
başarılı adım coğrafyamızda örnek oluştura-

caktır” şeklinde konuştu. Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü 
Selami Merdin, yapılan U değerleri çalışması 
ile binarlarda enerji verimliliği uygulamasında 
bir dönüm noktası yaşanacağını, bu sayede 
binalardaki enerji verimliliğini yönetebilir, enerji 
tüketimine yönelik strateji üretebilir konuma geli-

neceğinin altını çizdi. Merdin, sürdürülebilir 
yapılaşma için güvenli yapı malzeme, nitelikli 
iş gücü ve sürdürülebilir yasal düzenlemelerin 
önemli olduğunu ifade ederek bu çalışmanın 
sonuçlarını değerlendirerek gerekli adımların 
atılacağının bilgisini verdi. 

Ecofys Enerji Verimliliği Baş Danışmanı Tho-
mas Boermans “Türkiye İçin Yeni Maliyet Etkin 
U Değerleri” konulu sunum gerçekleştirdi. 

Prof. Dr. Erol Aracaklı (Yıldırım Beyazıt Üni-
versitesi), Doç. Dr. Can Coşkun (Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi), Yrd. Doç. Dr. Mustafa 
Ertürk’ün (Balıkesir Üniversitesi) hazırladığı 
“81 İl için Enerji Perspektifinde Bina Bileşeni 
U Değerlerinin Tespiti” başlıklı sunum Doç. Dr. 
Can Coşkun tarafından katılımcılarla paylaşıldı. 

Konferansa sektörden ve ilgili bakanlık yet-
kililerinden temsilciler yoğun ilgi gösterdi. n
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TEKNİK

NACE Kodu ve EPS Üretim 
Tesislerinde Durum

NACE Kodu Nedir?

A
vrupa Topluluğunda Ekonomik 
Faaliyetlerin İstatistikî Sınıflaması 
NACE olarak adlandırılmakta 
olup, Avrupa’da ekonomik faali-

yetlerle ilgili istatistiklerin üretilmesi ve yayıl-
ması amacına yönelik bir başvuru kaynağı 
olarak kullanılmaktadır. NACE kodlamasında 
faaliyet konularına göre işyerlerine/işletme-
lere altı haneli bir kod verilmektedir.

Bilindiği gibi 4/a (SSK) kapsamındaki 
sigortalılar adına her ay ödenen sigorta 
primleri,

•  Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası (yani 
emeklilik, dul veya yetim aylığı için),

•  Kısa vadeli sigorta kolları (iş kazası ve 
meslek hastalıkları, hastalık, analık sigor-
tası),

•  Genel sağlık sigortası,
•  İşsizlik sigortası,

için ödenen primlerden oluşmaktadır.

Ödenecek prim miktarı ise sigortalı adına 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirilen “prime 
esas kazançlar” esas alınarak hesaplan-
makta olup, bu hesaplama sırasında uygu-
lanacak “prim oranı” diğer sigorta kolları 
için sabit iken, kısa vadeli sigorta kolları (iş 
kazası ve meslek hastalıkları, hastalık, analık 
sigortası) için ödenecek prim miktarı ise 
işyerinin “iş kolu kodu”na bağlı olarak % 1 
ile % 6,5 arasında değişmektedir.

Hangi iş kolunun hangi tehlike sınıfına 
girdiği, tehlike sınıf ve derecesine ait prim 
oranlarının ve tehlike derecelerinin belir-
lenmesinde uygulanacak usul ve esaslar, 
22/09/2008 tarihli ve 2008/14173 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararıyla 01/10/2008 
tarihinde yürürlüğe konulan “Kısa Vadeli 
Sigorta Kolları Prim Tarifesi”nde yer 
almaktadır.

İşkolu kodu; işyerinde yapılan veya sigor-
talının yaptığı işin, prim tarifesine göre hangi 

işkoluna tabi olduğunu belirleyen ve tarife 
eki listenin (prim tarife cetveli) sınıf sütu-
nunda belirtilen kodları,

Tehlike sınıfı; işkollarının, iş kazası ve 
meslek hastalığı bakımından gösterdiği teh-
likenin ağırlığına göre belirlenen (az tehlikeli, 
tehlikeli ve çok tehlikeli) 3 adet tehlike sınıfını 
ifade etmektedir. 

NACE Kodları Ülkemizde de 
Kullanılıyor mu?

Ülkemizde birçok alanda yürütülen 
Avrupa Birliğine uyum çalışmaları kapsa-
mında, NACE kodu uygulaması da kullanıl-
maya başlanmıştır. Örneğin Maliye Bakanlı-
ğına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı bir süredir 
NACE kodlarını kullanmaktadır.

30/6/2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “6331 sayılı İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Kanunu”nun yürürlüğe 
girmesiyle birlikte yakın zamanda Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından da 
işyerlerinin altı haneli NACE kodları kullanıl-
maya başlanacaktır.

NACE Kodunun İşyeri Kodu (İş Kolu) İle 
Bir İlgisi Var mı?

“6331 sayılı Kanun’un “Tehlike sınıfının 
belirlenmesi” başlıklı 9 uncu maddesinde;

“İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli 
ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel 
Sağlık Sigortası Kanunu’nun 83’üncü mad-
desine göre belirlenen kısa vadeli sigorta 
kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş 
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün 
Başkanlığı’nda ilgili taraflarca oluşturu-
lan komisyonun görüşleri doğrultusunda, 
Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.” 
hükmü yer almaktadır.

Bu maddeye istinaden, İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğünün talebi üze-
rine, Sosyal Güvenlik Kurumu 2012 Eylül 
ayından itibaren e-bildirge sistemi üzerin-
den aylık prim ve hizmet belgesinin gönde-
rilmesi sırasında, bir defaya mahsus olmak 

üzere, işyerinin altı haneli NACE kodunun 
seçilmesi/girilmesi zorunluluğunu getirmiştir. 
Dolayısıyla, daha önce işyerinin altı haneli 
NACE kodunu sisteme girmemiş olanlar, 
aylık prim ve hizmet belgesini sistem üzerin-
den gönderebilmeleri için söz konusu kodu 
girmek zorundadırlar.

E-bildirge sistemi üzerinden işyerinin 
NACE kodunun girilmesi işlemi ise e-Bildirge 
ana menüsünde yer alan “İşkolu kodu alt 
sınıf giriş işlemleri” menüsünden yapıl-
maktadır. Bu menü seçildiğinde söz konusu 
işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu koduna kar-
şılık gelen altı basamaklı NACE kodu görün-
mekte, kodun buradan seçilmesi gerek-
mektedir. Dolayısıyla NACE kodu işyerinin 
mevcut iş kolu koduna karşılık gelen kodlar-
dan oluşmaktadır. Örneğin işyerinin iş kolu 
kodu “7022-İşletme ve diğer idari danış-
manlık faaliyetleri” olarak tescil edilmiş ise 
bu işyerinin NACE kodları 702202-İşletme 
ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri veya 
702203-İnsan kaynakları yönetim danışman-
lığı faaliyetleri şeklinde çıkmakta, işyerinin 
faaliyetine bunlardan hangisi daha uygunsa 
onun seçilmesi gerekmektedir. Bu yönüyle 
NACE kod sistemi aslında işyerinin iş kolu 
kodunun, az tehlikeli, tehlikeli veya çok teh-
likeli gibi alt sınıflara ayrılması şeklinde bir 
uygulamadır.

E-Bildirge Sisteminde Çıkan 
NACE Kodu İşyerinin Faali-
yet Konusuyla İlgili / Uyumlu 
Değilse Ne Yapmalı?

Yukarıda belirtildiği üzere, NACE kodunu 
seçme/girme işlemi, şu anki uygulamaya göre, 
faaliyet konularına göre bütün işyerlerinin 
NACE kodlarının bulunduğu genel bir liste-
den o işyerine ait NACE kodunun seçilmesi 
şeklinde olmayıp, kullanıcının önüne gelen 
listede yer alan ve yukarıda da bahsi edilen 
işyeri kodu’na karşılık gelen sınırlı sayıdaki 
NACE kodlarından birini seçme şeklindedir. 
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Yani işlem sırasında, işyerinin sistemde kayıtlı 
iş kolu koduna karşılılık gelen NACE kodları 
görüntülenmekte, e-bildirge kullanıcısı kar-
şısına çıkan sınırlı sayıdaki kod listesinden 
birini seçmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla 
NACE kodunun girilmesi sırasında listelenen 
kodlar işyerinin faaliyet konusuyla uyumluysa, 
aynı şekilde işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu 
kodu da işyerinin faaliyet konusuyla uyumlu 
demektir. Tam tersi, NACE kodunun girilmesi 
için listelenen kodlar, işyerinin faaliyet konu-
suyla uyumlu veya ilgili değilse, aynı şekilde 
işyerinin sistemde kayıtlı iş kolu kodu da işye-
rinin faaliyet konusuna uygun bir iş kolu kodu 
değildir, yani sistemde o işyeri için yanlış/hatalı 
işkolu kodu kayıtlı demektir. (Örneğin İş Kolu 
“41.20 – Bina İnşaatı…” olan bir işyeri’nin, 
sistemdeki NACE kodu seçme listesinde de 
sadece 41.20 ile başlayan kodlar olacaktır) 
Sistemde hatalı işkolu kodunun kayıtlı olması, 
işyerinin tescili sırasında Kurumca o işyerine 
hatalı işkolu kodu verilmesinden kaynaklanıyor 
olabileceği gibi, o işyerinin faaliyet konusunun 
sonradan değişmesinden de kaynaklanıyor 
olabilir. Bu durumda, aylık prim ve hizmet 
belgesinin sistem üzerinden gönderilebilmesi 
için, NACE kodunun girilmesi (seçilmesi) 
gerekeceğinden (sadece belgenin verilmesi 
gereken sürenin son üç günü bu zorunluluk 
kaldırılmaktadır), işyeriyle ilgisi olmasa da 
o an listelenen kodlardan biri seçilip belge 
gönderilebilir. Çünkü belgenin gönderilmesi 

işlemi daha sonraya bırakılırsa, belgeyi verme 
süresi geçirilebilir ve işveren idari para cezası 
ödemek zorunda kalabilir. Ancak, belge bu 
şekilde gönderildikten sonra, geciktirmeden 
işyerinin bağlı bulunduğu Sosyal Güvenlik İl 
Müdürlüğü veya Sosyal Güvenlik Merkezine 
başvurup, işyerinin işkolu kodunun düzeltil-
mesi talep edilmelidir.

Daha önce, e-bildirge sistemi üzerinden 
işyerinin faaliyet konusuyla ilgisi olmayan 
NACE kodunu seçmiş olanların da aynı şekilde 
geciktirmeden, işyerinin bağlı bulunduğu Sos-
yal Güvenlik İl Müdürlüğü veya Sosyal Güven-
lik Merkezi’ne işkolu kodunun düzeltilmesi için 
başvurmaları gerekmektedir. İşverenin talebi 
üzerine, ilgili Kurum ünitesi duruma göre ya 
doğrudan, ya da Sosyal Güvenlik Denetmeni 
tarafından yapılacak incelemenin sonucuna 
göre işyerinin iş kolu kodunu değiştirerek 
doğru iş kolu kodunu verecektir.

EPS (Genleştirilmiş Polistiren) Üretim 
Tesislerinde Durum

Bilindiği gibi Genleştirilmiş Polistiren (EPS) 
üretimi, bir tür plastik çeşidi olan sitiren mono-
merinin polimerizasyonu ve  şişirici katalizör 
etken madde olan pentan’ın eklenmesi ile ön 
şişirmede genleşen polistiren taneciklerinin, 
bir kalıba dökülüp kalıp içerisinde homojen 
şekilde yayılarak su buharı ile birbirine kay-
naşması ile üretilen ve üretim amacı (ısı yalı-
tım, ambalaj vd.) ve şekline (blok veya enjek-

siyon üretim gibi) göre genel olarak kalıptan 
çıkarıldıktan sonra levha şeklinde sıcak telle 
kesilmesi ile de ısı yalıtım levhası formunda 
piyasaya arz halinde son halini alması ile 
gerçekleşir. 

EPS üretimi, plastik bazlı bir üretim oldu-
ğundan plastiklerin bağlı olduğu “68” kodlu 
Meslek Grubu ile iş sağlığı ve iş güvenliği’ne 
ilişkin işyeri tehlike sınıfları listesinde “İma-
lat” (10-33 ile başlayan NACE kodları) İşyeri 
sınıfı ana kapsamında bulunmaktadır. Ancak 
bütün NACE kodlarının (2182 adet) altındaki 
“68 kodlu Meslek Grubu” altında tanımlanmış 
bulunan toplam 50 adet plastik imalat çeşidi 
içerisinde Genleştirilmiş Polistiren üretimine 
doğrudan değinen bir NACE kodu bulunma-
maktadır. Bunun sonucu olarak EPS üretici 
firmaları farklı NACE kodları kullanmaktadır-
lar. Ambalaj dışındaki amaçlarla EPS imalatı 
gerçekleştiren bazı firmalar aşağıdaki tabloda 
belirtilen NACE kodlarını kullanmaktadırlar ki 
ancak bu kodların EPS üretimini ifade etme-
diği kodların açıklamalarından da rahatlıkla 
anlaşılabilir (Bir işletmenin birden fazla çeşitte 
faaliyeti varsa asıl işi dikkate alınır, bu birden 
fazla faaliyet de asıl iş tanımına giriyorsa teh-
like sınıfı yüksek olan faaliyet dikkate alınır ve 
o faaliyetin NACE kodu verilir dolayısıyla bir 
EPS üretim tesisinde farklı üretim faaliyetleri 
de varsa o tesis için daha yüksek tehlike sınıflı 
faaliyete ait NACE kodu kullanılır bu durum 
aşağıdaki tablo için istisna oluşturur):

Plastikten mamul halde tüp, boru, hortum ve 
bunların bağlantı elemanlarının imalatı (suni 
bağırsaklar dahil)

Mineral ses/ısı izolasyon malzemelerinin ima-
latı (cüruf yünleri, taş yünü, madeni yünler, 
pul pul ayrılmış vermikulit, genleştirilmiş kil, 
soğuk tandiş plakası, vb. ısı ve ses yalıtım 
malzemeleri)

İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fab-
rika, atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan 
binalar ile hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, 
alışveriş merkezi, lokanta, kapalı spor tesisi, 
cami, kapalı otopark, tuvalet, vb. inşaatı)

Birincil formda polimerlerin imalatı (etilen, 
propilen, stiren, vinil klorür, vinil asetat, vinil 
esterleri, akrilik vb. polimerleri ile sertleştirilmiş 
proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri 
dahil)

Tehlikeli68 22.21.03

Çok Tehlikeli20.16.0368

Çok Tehlikeli23.99.0247

Çok Tehlikeli41.20.0146

Tehlike SınıfıNACE BaşlıkNACE KoduMeslek Grubu

EPS Üretimi (Ambalaj Dışındaki Amaçlarla) Faaliyeti İçin Yanlış Olarak Kullanılan NACE Kodları
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TEKNİK

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer plastik 
ürünlerin imalatı Tehlikeli68 22.29.90

Tehlike SınıfıNACE BaşlıkNACE KoduMeslek Grubu

EPS Üretimi (Ambalaj Dışındaki) Faaliyeti İçin Kullanılması Uygun Olarak Öngörülen NACE Kodu

Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, 
file, sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, 
bidon, makara, masura, bobin, tıpa, kapak, 
kapsül vb. paketleme malzemelerinin imalatı 
(idrar torbası dahil)

Tehlikeli68 22.22.43

Tehlike SınıfıNACE BaşlıkNACE KoduMeslek Grubu

EPS Üretimi (Sadece Ambalaj) Faaliyeti İçin Kullanılması Uygun Olarak Öngörülen NACE Kodu

Ancak NACE kodları oluşturulurken işlet-
melerin NACE karşılığının boşta kalması duru-
muyla karşılaşılmaması için önlemler de alın-
mıştır. Bu sınıfa giren faaliyetler için en yakın 
faaliyetli NACE kodlarının sonuna “sınıflandır-
masına değinilmeyen benzer faaliyetler” için 
NACE kodları ve başlıkları açılmıştır. Bu min-
valde nihai olarak Genleştirilmiş Polistiren 
Üretimi için NACE Kodu’na değinilecek olu-
nursa bu kodlar [Ambalaj ve Ambalaj dışı 
(ısı yalıtım, Geofoam vb.) üretim] aşağıdaki 
kodlardan başkası olmayacaktır.

Sonuç:
İşyerinin NACE kodu tehlike sınıfını, dola-

yısıyla firmaların kanundaki yükümlülüklerini 
belirliyor. “İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin 
İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği” firmaların 
işyeri sicil bilgilerinde yer alan NACE kodu-
nun karşılığı olarak bir tehlike sınıfı belirliyor. 
Bu tehlike sınıfı ve çalışan sayısı bilgisi işye-
rinde hangi tarihten itibaren işyeri hekimi, iş 
güvenliği uzmanı ve yardımcı sağlık personeli 
istihdam etmeniz gerektiğini ve ayrıca bu kişi-
leri ne kadar süre ile çalıştırmanız gerektiğini 
söylüyor. 

Tehlike sınıflarının farklı belirlenmesi işyerle-
rinin maliyetlerini yükseltiyor. “Tehlikeli” sınıfın-
daki bir işyeri çalışan başına ayda 15 dakika iş 
güvenliği hizmeti alacakken “az tehlikeli” sınıfta 
yer alan bir işyeri 10’dan az çalışanı bulunması 
halinde yılda 60 dakika hizmet alabiliyor. NACE 
Kodunun doğru belirlenmesi işte tam da bu 
yüzden gereklilik haline geliyor.  n 
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TEKNİK

Enerji Kimliği

Süreç:

T
ürkiye’nin, Avrupa Birliği uyum 
programı çerçevesinde yer 
alan “Enerji” başlığı kap-
samında 5627 sayılı “Enerji 

Verimliliği Kanunu”, 2 Mayıs 2007 
tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. 
İlgili kanunun 7. ve 16. maddeleri gere-
ğince, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 
tarafından “Binalarda Enerji Perfor-
mansı Yönetmeliği (BEPY)” (27075 
sayılı, 05.12.2008 tarihli resmi gazete) 
ve “Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su 
Yönetmeliği” (26847sayılı 14.08.2008 
tarihli resmi gazete) yayınlanmıştır.

Neden BEPY?
Gayri safi  milli hasılada birincil sıra-

daki enerji ihtiyacımızın AB’nin 2 katı 
ve enerji ihtiyacımızın 70%’nin ithal 
edildiği göz önünde bulunduruldu-
ğunda; enerjinin etkin kullanılması, 
israfın önlenmesi, enerji maliyetle-
rinin ekonomi üzerindeki yükünün 
hafi fl etilmesi ve çevrenin korunması 
için enerji kaynaklarının ve enerjinin 
kullanımında verimliliğinin artırılması 
amacını içeren çalışmaları gerekli kıl-
maktadır.

Kapsam:
BEPY ile yeni ve 1000 m2’den büyük 

mevcut binaların Enerji Kimlik Belgesi 
almasını zorunlu kılınmıştır. 1000 m2 ve 
üzerinde olan mevcut binaların söz 

konusu belgeyi alması için 2017 yılına 
kadar zaman tanınmıştır.

Sanayi alanlarında üretim faaliyet-
leri yürütülen binalar, planlanan kul-
lanım süresi iki yıldan az olan binalar, 
toplam kullanım alanı 50 m2’nin altında 
olan binalar, seralar, atölyeler ve mün-
ferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına 
ve soğutulmasına gerek duyulmayan 
depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl 
gibi binalar bu yönetmeliğin kapsamı 
dışındadır. Bir binaya Enerji Kimlik 
Belgesi verilebilmesi için öncelikle o 
binanın Bina Enerji Performansı (BEP) 
hesaplanmalıdır.

BEP-TR Nedir?
Türkiye için bina enerji performansı 

ulusal hesaplama yöntemi (BEP-TR), 
binanın enerji tüketimine etki eden 
tüm parametrelerin, binaların enerji 
verimliliğine etkisini değerlendirmek 
ve enerji performans sınıfını belir-
lemek için geliştirilmiştir. BEP-TR, 
internet tabanlı bir yazılımdır. BEP 
yönetmeliği kapsamına giren binaların 
yıllık m2 başına düşen enerji tüketim 
miktarını ve buna bağlı olarak CO2 
salınımını hesaplar.

BEP-TR yazılımında, binaların ısı-
tılması ve soğutulması için net enerji 
miktarının hesaplanmasında esas alı-
nan yöntem basit saatlik hesaplama 
yöntemidir (EN 13790). Bu yöntem, 
ısıtma ve soğutma mevsimlerinin 
belirlenmesini gerektirir. Geçiş mev-

simlerinde de net enerji miktarının 
hesaplanmasına olanak verir.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Nedir?
Asgari olarak binanın enerji ihti-

yacı ve enerji tüketim sınıfl andırması, 
yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya 
soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili 
bilgileri içeren belgedir. EKB’ de, 
hesaplama sonucuna göre bina A-G 
arası bir enerji sınıfına yerleştirilmekte-
dir. A sınıfı, enerji performansı en yük-
sek ve SEG (Sera Gazları Emisyonu 
Göstergesi) emisyonu düşük konutları 
temsil eder. G sınıfı ise enerji perfor-
mansı en düşük binayı temsil eder.

EKB, düzenleme tarihinden itibaren 
10 yıl geçerlidir. Bu sürenin sonunda 
hazırlanılacak bir rapor doğrultu-
sunda yeniden düzenlenir. Enerji Kim-
lik Belgesi, yetkili kuruluş tarafından 
hazırlanır ve ilgili idarece onaylanır.

BEP-TR’yi Kimler Kullanacak?
Bakanlık, gerekli eğitimi tamam-

lamış ve sınavdan başarılı şekilde 
geçmiş Enerji Kimlik Belgesi (EKB) 
Uzmanlarına, kişiye özgü kullanıcı adı 
ve şifresi verir.

Kaynaklar:
Binalarda Enerji Performansı Yönet-
meliği.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı.
Yapı İşleri Genel Müdürlüğü. n

YÜKSEL ÖZTÜRK 
Kalite Kontrol Sorumlusu
Dünya Polistren Grup

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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MAKALE

Isı Yalıtımı Nedir? Nasıl Sağlanır?

D
ünya üzerindeki birincil enerji 
kaynaklarının hızla tükenmesi 
üzerine gelişmiş ülkeler başta 
olmak üzere tüm ülkeler enerji 

ihtiyaçlarını kontrol altına alma ve ener-
jiyi etkin kullanma yöntemleri geliştirmiş-
lerdir. Ülkemizde de; başta sanayi ve 
konut sektörlerinde olmak üzere, enerji 
tüketimleri her geçen yıl artmaktadır. 
Konutlarda kullanılan enerjinin büyük bir 
kısmı ısıtma ve soğutma amaçlı olarak 
tüketilmektedir. Söz konusu bu enerjinin; 
etkin kullanılması, ısı yalıtımı ile sağla-
nabilir.

Binalarımız kışın soğur, yazın ise ısı-
nır. Kışın kömür, doğalgaz gibi yakıtlar 
kullanarak evimizi soğumaması için 
ısıtır; yazın ise ısınan evimizi klimalarla 
soğuturuz. Isı yalıtımı kışın ısınmak yazın 
da serinlemek için harcadığımız ener-
jiyi azaltmak ve daha rahat ortamlarda 
yaşamak amacıyla binaların dış cephe 
duvarları, cam ve doğramaları, çatıları, 
döşemeleri yalıtılarak yapılır. 

İnsanların konforlu bir yasam süre-
bilmeleri; 20-22°C sıcaklık ve yüzde 50 
bağıl nem değerine sahip olan ortam-
larda mümkün olabilir. Kış aylarında 
dış ortam sıcaklıkları 20°C’nin oldukça 

altında seyreder. Yaz aylarında ise hava 
sıcaklıkları 20°C’nin oldukça üstündedir. 
Isı bir enerji türüdür ve Termodinami-
ğin 2. Yasası gereği ısı; yüksek sıcak-
lıklı ortamdan düşük sıcaklıklı ortama 
transfer olur. Bu nedenle yapılarda; kışın 
enerji kayıpları, yazın ise istenmeyen 
enerji kazançları meydana gelir.

Bina içerisinde istenen konfor ortamı-
nın sağlanabilmesi için kış mevsiminde 
kaybolan ısının bir ısıtma sistemiyle kar-
şılanması ve yaz aylarında kazanılan ısı-
nın bir soğutma sistemiyle iç ortamdan 
atılması gerekir.

Gerek ısıtma, gerek soğutma işlem-
leri için enerji harcanır. Bir yapıda ısı 
kazanç ve kayıplarının sınırlandırılması; 
ısıtma ve soğutma amaçlı olarak tüke-
tilmesi gereken enerji miktarının azaltıl-
ması anlamına gelir. Isıtma ve soğutma 
prosesleri; çoğunlukla sıcak veya soğuk 
akışkanların ilgili tesisatlar aracılığıyla 
taşınmasını gerektirir. Termodinamiğin 
2. Yasası gereği sıcak olan akışkandan 
ortama doğru veya ortamdan soğuk 
akışkana doğru enerjinin niteliğini azal-
tan bir ısı transferi meydana gelmesi 
kaçınılmazdır.

Isıtma ve soğutma sistemlerinin iste-

nen performansla işletilebilmeleri için; 
bu kayıp ve kazançların miktarı göz 
önüne alınarak, akışkanın olması gere-
kenden daha sıcak veya soğuk olarak 
kullanılması gerekir. Bu durum ilave bir 
enerji tüketimine neden olur.

Yapılarda ve tesisatlarda ısı kayıp ve 
kazançlarının sınırlandırılması için yapı-
lan isleme “ısı yalıtımı” denir.

Teknik olarak, ısı yalıtımı, farklı sıcak-
lıktaki iki ortam arasında ısı geçişini 
azaltmak için uygulanır. Isı yalıtımı yapa-
rak binanın ömrünü uzatmak, kullanıcıya 
sağlıklı, konforlu mekanlar sunabilmek 
ve bina kullanım aşamasında yakıt ve 
soğutma giderlerinde büyük kazanım 
sağlamak mümkündür.

Binaların ısıtılması amacıyla büyük 
oranda fosil yakıtlar kullanılır. Fosil yakıt-
ların yakılması sonucu yanma ürünü ola-
rak açığa çıkan gazlar, hava kirliliğine ve 
küresel ısınmaya neden olur. Isı yalıtımı 
uygulamaları ile konfor koşullarının oluş-
turulmasında kullanılan enerji miktarının 
azalması, küresel ısınma ve hava kirlili-
ğinin artmasını önler.

Yapılarda kurallara uygun şekilde 
gerçekleştirilen ısı yalıtımının bireyler ve 
ülkeler açısından pek çok yararı vardır. 
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Bunların en önemlisi ısı yalıtımının enerji 
tasarrufuna olan katkısıdır.

İnsanoğlu doğal koşullarda yaşamını 
sürdürebilecek kürk vb. bir donanıma 
sahip olmadığından, tarih boyunca ken-
disi için uygun koşullara sahip doğal 
sığınaklarda veya kendi yarattığı yapay 
ortamlarda barınmak zorunda kalmıştır. 
Bu küçük ortamlarda enerji harcayarak 
kendisi için gerekli olan iklim koşullarını 
yaratarak en zorlu iklim koşullarında 
dahi türünün yok olmasını önlemiştir.

Başlangıçta duvarları çok kalın olan 
mağaralara sığınılarak dış iklim koşul-
larından korunuluyordu. Yakılan küçük 
bir ateş insanlar için gerekli olan sıcak-
lık koşullarının oluşmasına yetiyordu. 
Mağaralar terk edilerek zamanla; su 
kaynaklarına yakın bölgelerde yerleşik 
hayat düzenine geçildi. Bu dönemde 
inşa edilen yapılarda günümüzdeki 
örneklerine göre daha kalın olan duvar-
lar kullanılıyordu. Nüfusun yoğunlaş-
masıyla bina sayısı artarak, şehirleşme 
yolunda ilk adımlar atıldı. Bir süre sonra 
su kaynaklarına olan yakınlık bir sosyal 
statü göstergesi haline geldi.

Su kaynaklarından uzaklaşıldıkça 
konutların değeri düşüyordu ve mer-
kezi bölgelerde daha zengin olan kim-
seler ikamet ediyordu. Tarih boyunca 
meydana gelen depremler, arsaların 
ekonomik bir değer haline gelmesi ve 
malzeme teknolojisindeki gelişmelerle, 
inşaat işlerinde hafif ve ince yapı ele-
manları tercih edilmeye başlandı.

Kalın duvarlar, ticari değere sahip 
yapılarda kullanma alanını azaltıyor ve 
ilk yatırım maliyetini artırıyordu. Deprem-
lerde meydana gelen sismik titreşimler 
neticesinde oluşan moment etkisiyle 
hantal yapılar yıkılıyordu. Yapı elemanla-
rının incelmesi neticesinde sağlanması 
gereken konfor koşulları için daha fazla 
enerjinin tüketilmesine ihtiyaç duyuldu.

Birinci ve ikinci dünya savaşları ve 
ardından 1970’li yıllarda yaşanan petrol 
krizi nedeniyle enerjinin önemi giderek 
arttı. Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu 
ile ilgili bilimsel çalışmalara önem verildi.

Arsa maliyetleri ve kullanım alanları 
göz önüne alındığında yaşadığımız eko-
nomik koşullar yapı elemanları için; hem 
mümkün olduğu kadar az yer kaplayan, 
hem de ısı kayıp ve kazançlarının az 

olduğu tasarımları zorunlu kılmaktadır. 
Yapı elemanlarının kalınlığını fazla artır-
madan, binalarda ısıtma amaçlı enerji 
tüketiminin azaltılmasının hedeflendiği 
o dönemlerde ısı yalıtım malzemeleri bu 
ihtiyaca cevap veren bir çözüm olarak 
geliştirildi.

Yeni ısı yalıtım malzemeleri; hem 
hafif olmaları hem de ısı geçişine karşı 
gösterdikleri yüksek direnç nedeniyle 
günümüz yapılarının vazgeçilmez bir 
parçası haline geldi.

Dört mevsimi yaşayan ülkemizde, 
ısıtmanın yanı sıra soğutma ihtiyacı da 
gün geçtikçe artıyor. Konutlarda; kay-
bedilen veya kazanılan enerjinin büyük-
lüğü, ısıtma veya soğutma amacı ile 
tüketilen enerji miktarını belirlediğinden, 
enerji tasarrufu sağlamak için yaşadığı-
mız alanın ısı kaybı/kazancını azaltmak 
gerekir.

Yapı bileşenleri üzerinden geçen 
ısıl enerji miktarını sınırlandırmak; bina 
kabuğunda ısı yalıtımı yapılması, yalı-
tımlı doğrama ve camların kullanımı ile 
mümkündür. İnsanların yaşam kalitesin-
den ve konforundan ödün vermeden, 
enerji tasarrufu sağlamak için alınabi-
lecek üç önlem vardır.

Bunlar, yüksek verimli cihazların kul-
lanılması, otomasyon sistemleri ve ısı 
yalıtımıdır.

Bu üç önlem arasında ilk sırayı ise 
ısı yalıtımı alır. Etkin bir ısı yalıtımının 
yapılmadığı binalarda, enerji tüketimi 

çok fazladır. Hesaplamalar, etkin bir ısı 
yalıtımı ile yapılarda ortalama yüzde 
50 enerji tasarruf edilebileceğini ortaya 
koyuyor. Enerjinin verimli kullanılma-
ması, çevre kirliliğine neden olurken 
doğal yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Kapalı ortamlardaki ısıl koşullar, o 
ortamda yaşayan insanların konforunu 
ve sağlığını doğrudan ilgilendirir. İnsan-
ların çalışma verimlerini büyük ölçüde 
bulundukları ortamın sıcaklığı belirler.

Çalışma ortamının ısıl koşulları, 
insanların bedensel ve zihinsel üretim 
hızını doğrudan etkiler. Çok soğuk ya 
da çok sıcak ortamların çalışma verimini 
düşürdüğü belirlenmiştir.

Yine çok soğuk ortamların yol açtığı 
sağlık sorunları da iş gücü kaybına ve 
buna bağlı sağlık harcamalarına neden 
olur. Ortam sıcaklığının işyerlerinde iş 
kazalarına yol açtığı da belirlenmiştir.

Bunları engellemek için yapılarda ısıl 
konforu sağlamak gerekir. Isıl konforu 
sağlamak için ortam sıcaklığı ile duvar 
iç yüzey sıcaklığı arasındaki sıcaklık 
farkı düşürülmelidir. Bu fark ne kadar 
yüksek olursa konfor da o kadar düşük 
olacaktır. Konforlu bir mekân için bu 
farkın en fazla 3°C olması gerekir.

İç yüzey sıcaklıklarının düşük olması 
durumunda, ısının ortam içinde soğuk 
yüzeylere doğru hareketi, istenmeyen 
hava akımları oluşturur. Bu hava akım-
ları da konforu azaltarak hastalıklara 
neden olur.
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İç yüzey sıcaklıkları ile ortam sıcakları 
arasındaki farkı azaltmak için ısı yalıtımı 
gerekir. Isı yalıtımı ile mekânın her nok-
tasında homojen bir sıcaklık sağlanır 
ve hava akımları engellenir. Bu da hem 
konforlu hem de sağlıklı bir ortam sağlar.

İç ortamda üretilen su buharı, yapı-
lara zarar veren bir potansiyele sahip-
tir. Su buharı; basınç farkı nedeniyle ısı 
akımı ile aynı yönde hareket ederek yapı 
elemanının gözeneklerinden geçer ve 
dış ortama ulaşmaya çalışır. Su buharı-
nın yapı elemanı içerisindeki bu geçişi 
sırasında, doyma veya daha düşük 
sıcaklıkta bir yüzeyle temas etmesi 
durumunda buharın bir kısmı yoğuşarak 
su haline geçer.

Yapı elemanları içerisinde birike-
rek yapıya ve konforumuza zarar verir. 
Yoğuşma iç yüzeyde veya yapı eleman-
ları içine meydana gelebilir. Bu nedenle, 
yapı elemanları tasarlanırken mutlaka 
yoğuşma kontrolü yapılmalıdır.

Bina kabuğu tasarımında; bağıl nem 
değerinin, kısa süreler için bile 0,8’den 
yüksek olması durumunda iç yüzey-
lerde küf oluşumu riski vardır. Yüzeyde 
meydana gelen yoğuşma, neme karşı 
hassas olan korunmamış yapı malze-
melerinde hasarlar oluşmasına neden 
olabilir.

Yüzeydeki nem miktarının fazla 
olması; telafi si olmayan, fi ziksel deği-
şikliklere (dökülme, kabarma vb.), kim-
yasal reaksiyonlara (paslanma vb.) ve 
biyolojik gelişmelere (ahşabın çürümesi 
vb.) neden olarak konforumuzu bozar.

Yapı elemanlarının ara yüzeylerinde 
meydana gelen yoğuşma, yapımızın yük 
taşıyıcı kısımlarında bulunan demirlerin 
paslanmasına neden olduğu için, yapı 
ömrünü tehdit eden unsurlardan biridir. 
Yoğuşma riskinin azaltılması veya orta-
dan kaldırılması için; yapı bileşenlerinin 
içinden birim zamanda geçen su buharı 
miktarı sınırlandırılmalı ya da yapı bile-
şeninin tüm kesitindeki sıcaklık dağılımı 
doyma sıcaklığının üstünde olmalıdır.

Yoğuşmanın hiç olmaması için, yapı 
bileşeni içindeki tüm sıcaklıkların, su 
buharının doyma sıcaklığından daha 
yüksek olması gerekir. Bu da yapı bile-
şeninin dış iklim koşullarından korunma-
sıyla, yani dış cephe ısı yalıtım sistemleri 
ile sağlanır. Böylece yapı bileşenlerinin, 

ısı yalıtımının sıcak tarafında kalma-
ları sağlanır ve yoğuşma sıcaklığının 
üstünde tutulur. Dolayısı ile yoğuşmanın 
zararlı etkilerinden korunulur.

Yoğuşmanın zararlı etkilerinden 
korunmak için yapılabilecek uygu-
lamalardan biri de içten ısı yalıtımı 
uygulamalarıdır. Bu uygulamalarda, 
yapı bileşeninin içerisinden geçen su 
buharının azaltılması için buhar difüzyon 
katsayıları, yüksek buhar dengeleyicileri 
kullanılabilir.

İçten ısı yalıtımı uygulamaları ile iç 
yüzeyin sıcaklığı su buharının doyma 
sıcaklığının üzerinde tutularak küf, man-
tar, vb. oluşumu engellenir. Ayrıca yapı 
bileşeni içerisinden geçen su buharı 
miktarı sınırlandırılarak meydana gele-
bilecek yoğuşma miktarının yapı malze-
melerine zarar vermesi önlenir.

Isı yalıtımının faydaları nelerdir?
Yönetmeliklere uygun yapılacak ısı 

yalıtımı, ısınma veya serinleme ama-
cıyla yaptığımız harcamalardan orta-
lama % 50 tasarruf ederek yazın serin 
kalmaya, kışın daha iyi ısınmaya imkan 
sağlar. Dengeli oda sıcaklıkları yaratarak 
konforlu ve sağlıklı mekânlar oluşturur. 
Evlerde küfl enme, siyah leke ve man-
tar oluşmasına neden olan yoğuşmayı 
(terlemeyi) önler. Isı yalıtımıyla ayrıca 
yakıt tüketimi ve dolayısıyla atık gazlar 
azaltılarak çevrenin korunmasına kat-
kıda bulunulur.

Isı yalıtımı binanın nerelerine yapılır?
Isı yalıtımı – Binaların çatı ve duvarla-

rına – Toprak temaslı mahallere – Katları 
ayıran döşemelere – Tesisat boruları ve 
havalandırma kanallarına – Garaj, depo 
gibi ısıtılmayan bölümlere bakan duvar-
lara yapılır. Ayrıca özel kaplamalı yalıtım 
camı üniteleri ve yalıtımlı doğramalar 
kullanılarak kışın pencerelerden oluşan 
ısı kayıpları azaltılır, yazın binaya güneş 
ısısı girişi sınırlanır.

Isı yalıtımı nasıl yapılır?
Isı yalıtımı evlerimizin çatı, döşeme ve 

dışa bakan tüm duvarlarına ısı geçişini 
yavaşlatan  malzemelerin uygulanma-
sıyla yapılır. Pencerelerde de özel kap-
lamalı yalıtım camı üniteleri ve yalıtımlı 
doğramalar kullanılmalıdır. Isı yalıtımı 

binaların içinden veya dışından uygu-
lanabilir. Isı yalıtımının önemli bir unsuru 
da tesisatların yalıtılmasıdır.

Isı yalıtımının maliyeti nedir?
Isı yalıtımının binanın yapım aşama-

sındaki maliyeti, bina maliyetinin % 2’si 
ile 5’i arasındadır. İnşaat aşamasında 
ısı yalıtımı yapılmış bir binada; düşük 
kapasiteli kazan, klima, küçük radyatör 
ve tesisat kullanılacağı için yatırım ve 
işletme maliyeti de azalacaktır. Isı yalı-
tımı için yapacağınız harcamalar, sağ-
lanan enerji tasarrufu ile 2-5 yıl içinde 
kendini geri öder.

Isı yalıtımı ne kadar sürede yapılır?
Binalarda yapılacak ısı yalıtımı uygu-

lamaları için gereken süre; yapının ihti-
yaçları, büyüklüğü ve yalıtım uygula-
masında çalışacak kişi sayısıyla ilişkili 
olarak belirlenir. Genel olarak ısı yalıtımı 
uygulamaları, orta büyüklükteki bir bina 
için 1-4 haftalık zaman zarfında tamam-
lanır. Dıştan yapılan yalıtım uygulama-
larının aşırı soğuk ve yağışlı günlerde 
yapılamadığı unutulmamalıdır.

Isı yalıtımının yararları nelerdir?
Hesaplamalar, tüm konutların stan-

dart ve yönetmeliklere uygun olarak 
yalıtılması durumunda, ülkemizin yılda 
yaklaşık 3 milyar dolar tasarruf yapa-
cağını göstermiştir. Ekonominin can-
lanması, istihdamın artması, üretim ve 
uygulama ile birlikte artacak vergi gelir-
leri diğer önemli faydalar arasındadır. 
Bu tasarrufun eğitim, sağlık vb. zorunlu 
ihtiyaçlarımıza aktarılacağını göz önüne 
aldığımızda, yalıtımın toplumsal refahı-
mız için de önemli katkılarının olacağı 
bir gerçektir.

Isı yalıtımı, binaların daha az yakıtla 
ısıtılmasını sağlayacağından atmosfere 
yayılan karbondioksit (CO2), kükürtdiok-
sit (SO2) ve diğer gazlar azalır. Böylece 
atmosferde oluşan sera etkisi, küresel 
ısınma ve iklim değişikliği ile mücade-
leye katkıda bulunulur. Dünyanın ısın-
ması kutuplardaki buzulların erimesine 
ve iklim değişikliklerine yol açmakta; 
buna bağlı olarak doğal hayat giderek 
yok olmaktadır. 
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Zeminden Isıtma Sistemi

HİKMET ÇETİN                       
Çetin Mühendislik Ltd. Şti. / Eskişehir

Z
eminden ısıtma sistemi aslında 
çok eski dönemler de bilinen 
ve uygulanan bir ısıtma siste-
midir. M.Ö. 1200 yıllarında ilk 

örneklerine rastlanan (Bu dönemde taş 
ve mermer  yapılarda döşeme  altından 
baca gazı (duman) geçirilerek yapılan 
zeminden ısıtma uygulamaları vardır.) 

zeminden  ısıtma sistemi 1900 yılların 
başında tekrar uygulanmaya başlan-
mış fakat  betonarme yapılarda  beton 
içinde uzun ömürlü  boru malzemelerinin 
olmadığı için Zeminden ısıtma sistemi 
uygulamalarına ara verilmiştir. 1970’li yıl-
larda yapılan Kocatepe camiinde bakır 
boru ile zeminden ısıtma uygulamaları 
görülmektedir. 1990 yıllara gelindiğin de 
teknolojik gelişmelerin inşaat sektörüne 
kazandırdığı Plastik borular (pex, Al-pex, 
pert v.b) Zeminden ısıtma için ihtiyaç 
duyulan beton içinde uzun ömürlü  boru 
malzemesi ihtiyacını çözmüştür. Bu duru-
mun sonucun da zeminden ısıtma siste-
minin   sağladığı konfor ve enerji tasar-
rufu tekrar keşfedilmiş ve bu gün yeni 
yapılan binalarda en çok tercih edilen 
ısıtma ve serinletme sistemi olmuştur.

Zeminden ısıtma sisteminin basit tarifi  
şu şekildedir; zemindeki şap betonu 
içine proje de hesaplanmış boy ve 
modülasyon aralıkları ile yerleştirilmiş 
boruların içinden sıcak su  (maksimum 

55 OC) geçirilerek  yapılan ısıtma siste-
midir. 

Zeminden ısıtma uygulanacak  kat 
betonu üzerine  ısı yalıtım malzemesi 
serilip ısıttığımız şap betonunun; kat 
betonu, duvar ve kolon gibi binanın 
taşıyıcı sistemine ısı kaçışlarını önle-
mek gerekmektedir. İşte bura da tercih 
edilecek ısı izolasyon malzemesi çok 

önemlidir.  
 Şap betonun kat betonuna piriz-

leme suyu ile ulaşacak ısı köprülerini 
de önlemek için koruyucu  folyo kapla-
ması olan EPS ısı izolasyon sistemleri-
nin kullanılması gerekir. Isı iletiminden 
faydalandığımız son tesviye şapının 
yaşadığımız alanların zeminini  oluştur-
duğunu unutmamalıyız, dolayısı ile yaşa-
nan mekanlarda zemine koyduğumuz 
eşyaların oluşturacağı basıncı alabilecek 
yoğunlukta (En az 26 kg/m3) bir EPS ısı 
izolasyon malzemesi kullanmalıdır. Bina-
larda malzeme tercihlerini  yaparken geri 
dönüşü zor veya imkansız olan bölgeler 
de (Bina temeli su izolasyonları, beton 
içindeki demir donatı, beton kalitesi ve 
şap betonu altına yerleştirilen izolasyon 
malzemesi) hata oldu hadi söküp tekrar 
yapalım deme şansımızın olmadığını iyi 
düşünmemiz gerekir.

Zeminden ısıtma sistemi de şap 
betonu altına yerleştirildiği için tercih edi-
len İzolasyon malzemesi ve Boru kalitesi 
çok önemlidir. Yüzeyde kalan kollektör, 
vana, oda termostatı gibi diğer malzeme-
lerin zamanla değişimi ve hatanın telafi si 
mümkündür. Fakat Isı izolasyon malze-
mesi ve borunun değiştirilmesi  mümkün 
değildir.  Her konuda olduğu gibi zemin-
den ısıtma konusunda da kullanılacak 
malzemeler ve uygulama detayları  TSE  
EN standartların da belirtilmiştir (Zemin-
den ısıtma sitemi  malzemeleri TSE EN 
1264 standardın da belirtilmiştir.)

Bu standartlara uygun malzeme 
kullanılması gerekmektedir. Zeminden 
ısıtma malzemelerinin büyük bir kısmı 
da  ithal gelmektedir. Avrupa’da yapılan 
zeminden ısıtma uygulamalarında Folyo 
kaplaması olmayan EPS Isı izolasyon 
malzemesi ve oksijen bariyeri olmayan 
plastik boru kullanılamaz. Her alanda 
olduğu gibi ülkemizde zeminden ısıtma 
uygulamalarında hatalar yapılmaktadır. 
Doğru malzemelerle ve iyi projelendiril-
miş bir zeminden ısıtma sistemi; 
•  % 35 varan yakıt tasarrufu (yoğuşmalı 

kombi ve Isı pompaların da mükem-
mel verim)  

•  Isıtma ve serinletme her iki konforu tek 
yatırımda sunabilen tek sistem

•  Temiz ve sağlıklı alanlar, İnsan anato-
misine en uygun ısıtma sistemi

•  Cam önlerinde  (radyatör, aparey v.b.) 
ısıtıcılar olamadığı için %5’e varan 
alan tasarrufu ve rahat dekorasyon  
imkanı

•  Geniş alanların paravan, alçı duvarlar 
ile oluşturulacak bağımsız bölümlerin  
(sekreterlik, muayene odası, büro v.b.) 
ısıtılması sorun olmaz.

gibi birçok avantajı birlikte sunmaktadır. n
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MAKALE

ETICS (Mantolama) Uygulamalarında 
Kullanılan EPS Isı Yalıtım Levhalarının 
Sağlaması Gereken Şartlar

ERDEM ATEŞ
EPSDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ

E
PS (Genleştirilmiş Polisitren)’den 
mamul ısı yalıtım levhaları, 
01.01.2007 tarihinden itibaren 
24870 sayılı resmi gazete ile 

yayınlanan Yapı Malzemeleri Yönetme-
liği  (89/106/EEC) kapsamında olup “CE” 
işareti taşımak zorunda olan yapı malze-
meleri arasında yer almaktadır.  Bilindiği 
üzere, “CE” işaretine sahip ürün, “güvenli 
ürün”dür.

Bu “CE” işaretinin gerektirdiği diğer 
unsurların da ürün ve/veya ürün ambalajı 
üzerinde bulunması standartlar gereği 
zorunludur. “CE” işareti ve bu işaretin 
gerektirdiği etiketi/işaretlemeyi taşıma-
yan EPS ısı yalıtım levhalarını piyasaya 
sürmek, yürürlükte olan direktif ve yönet-
meliklere kesinlikle aykırıdır.  Tüketicinin, 
son kullanıcının, yalıtımı uygulayanın, yük-
lenicinin, proje müellifi nin ve işverenin 

mevzuata uygun iş yapması bağlamında, 
kendi güvenliği ve yapının güvenliği açı-
sından, güvenli ürün olan “CE” işaretli 
ürünleri kullanması ve kullandırtması 
yasal bir zorunluluktur.  

“CE” gereği, EPS ısı yalıtım levhaları-
nın üzerlerinde ve/veya ambalajlarında 
bulunması gereken teknik bilgiler var-
dır ve bu zorunlu teknik bilgilerin, neler 
olduğu, neleri içermesi gerektiği ve bunun 
gibi şartlar yine ürün standardı olan “TS 
EN 13163 – Isı Yalıtım mamulleri – 

Binalar için – Genleştirilmiş polisti-
renden (EPS) fabrikasyon mamuller 
– Özellikler”de açıkça belirtilmiştir.  TS 
EN 13163, Avrupa’da ve ülkemizde de 
geçerli olan, EPS ısı yalıtım levhalarının 
ve özelliklerinin sınıfl andırmasını içeren 
zorunlu bir standarttır.

Farklı bir yönetmelik ve/veya standart 
ile aksi belirtilmedikçe her EPS ısı yalı-
tım levhasının yapılacak uygulamadan 
bağımsız olarak, sahip olması gereken 
sınıfl ar TS EN 13163’te belirtilmiştir ve Şekil 1.  CE İşareti

Şekil 2. CE İşareti ve Etiket Örneği

“CE” İşareti

Belgelendirmeyi yapan Onaylı Kuruluş numarası

Üretici fi rmanın açık adresi

Belgelendirmenin yapıldığı yılın son iki rakamı
Ürün Performans Beyanı tarihi

Ürünün tabi olduğu standardın adı

Ürünün Yangına Tepki Sınıfı
Ürünün Isıl Direnci (R = d / λ)
Ürünün Isıl İletkenlik Değeri  (λ)
Anma kalınlığı (d)
İşaretleme kodu

Ürüne ait ek bilgiler (üretim tarihi, paket içeriği, 
ürünün eni ve boyu, izlenebilirlik kodu vs.)

Ürünün kullanım amacı (binalarda ısı yalıtımı)
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her EPS ısı yalıtım levhasının uygulama-
dan bağımsız olarak etiketinde/işaretle-
mesinde içermesi gereken özellikler ve 
bunlara ait sınıflar standartta belirtilmiştir.

Yukarıdaki etiket örneğinde en alttaki 
kutucukta yer alan bilgiler, Yapı Malzeme-
leri Direktifi Kapsamında CE İşaretlemesi 
kılavuzlarından yararlanarak, ürününe ait 
diğer ek bilgilerin verildiği kısımdır.  Kıla-
vuzlarda ek bilgilerin nasıl tanımlanacağı 
şu şekilde belirtilmektedir: “Bir ürünle 
birlikte olan ancak uyumlulaştırılmamış 
yönlerini ilgilendiren her türlü beyan, CE 
işaretinin yanında bulunan bilgiden ayrı 
tutulmalıdır. Uyumlulaştırılmamış yönlerin, 
uyumlulaştırılmış yönler ile karıştırılma-
sına imkân verebilecek biçimde ya da 
CE işaretinin, bilerek ya da yanlışlıkla, söz 
konusu yönler için de geçerli olabileceğini 
ifade edecek bir biçimde takdim edilme-
mesi gerekir.  Bu nedenle, bir imalatçı 
CE işaretli ürünler için ilave bilgi sağlama 
hakkına sahiptir. (Örneğin tarih, ürün par-
tisi, imalatçının üretim bandı veya kimlik 
numarası). Bununla birlikte ihtiyari işaret 
içeren bu ilave bilgi, CE işaretlemesine 
bağlı bilgi ile herhangi bir karışıklığı önle-
mek için ayrı bir yerde verilmiş olmalıdır.
(Örneğin ayrı kutu)”

Ancak, TS EN 13163, her özellik için 
birden fazla sınıf tanımlamaktadır. Diğer 
tüm ürün normlarda (EN) olduğu gibi, 
TS EN 13163 de hangi uygulamada 
hangi sınıfta ürün kullanılacağına dair 
bir açıklama getirmemektedir.  Zaten, TS 
EN 13163’ün “1.  Kapsam” bölümünde 
aynen şu ifadeler yer almaktadır: “Bu 
standart, belirli bir uygulama amacına 
göre mamulün uygunluğunu belirlemek 
için, mamulün herhangi bir özelliği açı-
sından sahip olması gereken sınıf veya 
seviyeleri belirtmez.  Belirli bir uygulama 
alanı için gerekli mamul sınıfı ve seviyeleri 
yönetmeliklerde veya bu standartla diğer 
standartlarda bulunabilir.” 

Uygulama alanına göre ayrıca bir 
standart varsa, ürün sınıflarının uygunlu-
ğunun bu standarda göre değerlendiril-
mesi gerekir. ETICS (mantolama) uygu-
lamaları için de standartlar mevcuttur ve 
Avrupa’da olduğu gibi bunlar ülkemizde 
de geçerlidir. “TS EN 13499 – Isı Yalı-
tım Malzemeleri –Binalarda Kullanılan 
Genleştirilmiş Polistren Esaslı Harici 
Kompozit Isı Yalıtım Sistemleri (ETICS) 

– Özellikler” standardında ETICS (manto-
lama) uygulamalarında kullanılacak EPS 
ısı yalıtım levhalarının sağlaması gere-
ken asgari şartlar belirtilmiştir. Yani, TS 
EN 13163 uygulamadan bağımsız daha 
genel, EPS malzemenin sahip olabileceği 
minimum sınıfları tanımlayan bir standart 
olup mantolamada (ETICS) kullanılacak 
EPS ısı yalıtım levhasının sağlaması gere-
ken minimum şartlar ve malzemenin sahip 
olması gereken minimum sınıflar TS EN 
13499’da belirtilmiştir.

EPS ısı yalıtım levhaları ile yapılacak 
olan ETICS (mantolama) harici kompo-
zit ısı yalıtım sistemleri uygulamalarında 
kullanılacak EPS ısı yalıtım levhaları, TS 
EN 13163’e uygun olma ve “CE” işareti 
taşıma zorunluluğu yanında, TS EN 13499 
standardında belirtilen asgari sınıfları 
ve kriterleri de sağlamak zorundadırlar.  
ETICS (mantolama) uygulamalarında 
kullanılacak EPS ısı yalıtım levhası ürün 
işaretlemesinde her EPS ısı yalıtım lev-
hasının işaretlemesinde bulunması gere-

ken sınıflara ek olarak, TS EN 13499’daki 
asgari şartlara/sınıflara uygun değerler 
yer almalıdır.  Tüm bu standartlarda belir-
tilen tüm malzeme sınıf ve seviyeleri, yine 
standartlarda belirtilen laboratuvar ortam-
larında, belirtilen şartlar altında, belirtilen 
test cihazları ve yöntemleri ile belirlen-
melidir.

TS EN 13499 gereği olan şartlar ve 
bunların anlamları aşağıda verilmiştir:

Isıl Direnç: Malzemenin ısıl direnci (R), 
yani malzeme kalınlığının (d), ısı iletkenlik 
katsayısına (λ, lambda) bölünerek hesap-
lanan değeri en az R = d/ λ =  1,00 W/
m2K olmalıdır. Bu özellik için bir minimum 
değer belirlenmiş olmasının sebebi, yalı-
tım özelliğinin hem ısı iletkenlik katsayı-
sına hem de malzeme kalınlığına bağlı 
bir özellik olmasıdır.  Bilindiği gibi, mal-
zeme ne kadar kalın olursa ve ısı iletkenlik 
değeri ne kadar düşük olursa, o kadar 
çok yalıtım sağlar ve yapılan tasarruf da 
artmış olur.  Bu belirlenmiş olan minimum 

Tablo 1.  TS EN 13499’a Göre EPS Levhaların Sağlaması Gereken Minimum Şartlar

Özellikler

Beyan Edilen Isıl Direnç

Düzlemsellik Toleransı (Yüzey 
Düzgünlüğü Toleransı)

Uzunluk Toleransı

≥ 100 kPa

± % 0,2

± 2 mm / m

± 5 mm

± 2 mm

± 2 mm

± 1 mm

≥ 150 kPa

≥ 0,5 kg/m2

TS EN 1603

TS EN 824

TS EN 825

TS EN 822

TS EN 823

TS EN 12087

TS EN 1607

Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su 
Emme

Kalınlık Toleransı

Genişlik Toleransı

Gönyeden Sapma Toleransı

Boyutsal Kararlılık

-Raylar ile tespit edilen EPS 
levhalar

-Yapıştırıcı veya dübeller ile 
tespit edilen EPS levhalar

Yüzeylere Dik Çekme Dayamını

TS EN 12667

TS EN 12939

Sınır Değer

TR 100

TR 150

DS(N)2

S2

P5

L2

W2

T1

Sınır Değer

RD ≥1.00m2K/M

Sağlanması Gereken Şartlar

Test
Standardı

Değer Sınıf, Seviye veya 
Sınır Değer
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ısıl direnç değerine ulaşabilmek için ısı 
iletkenlik katsayısı mümkün olduğunca 
düşük olan malzemeyi, mümkün olan 
en yüksek kalınlıkta kullanmak gerekir.  
Bu da uygun hammadde seçimi ile EPS 
taneciklerinin iyi bir şekilde kaynaşacağı, 
yani bitmiş ürün olan levhada tanecikle-
rin oluşturduğu bal peteği görünümüne 
sahip, kaliteli ve doğru yoğunlukta üretim 
yapılması ile sağlanabilir.

Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı: Kon-
vansiyonel ETICS uygulaması olan, EPS 
ısı yalıtım levhasının yapıştırıcı marifeti ile 
duvara tespit edildiği sistemler için, EPS 
malzemenin yüzeylere dik çekme geril-
mesi en az 100 kPa (TR100) olmalıdır.  
EPS ısı yalıtım levhalarının raylar arasına 
tespit edildiği sistemlerde malzemenin 
yüzeylere dik çekme gerilmesi en az 
150 kPa (TR150) olmalıdır. Bu özellik için 
minimum bir değer belirlenmiş olmasının 
sebebi, cepheye dik doğrultuda oluşabi-
lecek rüzgâr etkilerinden dolayı ısı yalı-
tım malzemesinin hasar görmemesi ve 
sistemin bütünlüğünün bozulmamasıdır.  
Bu minimum şartların yakalanabilmesi 
de ancak birbiri ile iyi kaynaşmış olan 
EPS tanelerinden (bal peteği görünümü) 
meydana gelene levhaların doğru bir 
yoğunlukta kullanılması ile mümkündür.  
Ayrıca, bitmiş ürün levhadaki bal peteği 
görünümü ve doğru yoğunluk haricinde 
üretimde kullanılmış geri dönüşümlü 
malzeme oranının da yüksek olmaması 
gerekir.  Yüksek oranda geri dönüşüm 
malzemesi kullanmak, levhaların mekanik 
dayanımlarının kötü yönde etkilenmesine 
sebebiyet verebilir.

Boyutsal Kararlılık:  EPS ısı yalıtım lev-
hasının normal laboratuvar şartları altın-
daki boyutsal kararlılığı en fazla ± %0,2 
(DS(N)2) olabilir. Bu özellikte bir sınır 
tanımlanmış olmasının sebebi, ısı yalıtım 
levhalarının piyasaya sunuldukları andan 
itibaren şekil ve boyut değişikliklerinin 
belirli sınırlar içinde kalmasını sağlamaktır.  
Aksi halde, uygulamada ve uygulama 
sonrasında ısı köprüleri, gereğinden fazla 
sıva ve/veya kaplama malzemesi tüketimi, 
levhaların döşendikleri zaman aralarında 
boşluklar ve oluşması veya levhaların dış 
yüzeylerinin aynı düzlemde bulunmaması 
gibi çok ciddi sorunlar yaşanabilir. Bu 

belirtilmiş değerlere ancak uygun şekilde 
üretilmiş ve ürün levha haline getirilmeden 
blok halinde dinlendirilmiş malzeme ile 
ulaşılabilir.  

Gönyeden Sapma Toleransı: Malze-
menin gönyeden sapma toleransı bir 
metrede en fazla ± 2 mm/m (S2) olabi-
lir.  Gönyeden sapma durumu, levhala-
rın kesim kalitesi ile ilişkili bir durumdur.  
Levhalardaki gönyeden sapma toleran-
sının izin verilen değerden daha fazla 
olması, levhaların döşenmesinde problem 
yaratabilir; ısı köprüleri oluşmasına sebep 
olabilir ve gereğinden fazla yapıştırıcı ile 
sıva sarfı yapılmasına yol açabilir.

Düzlemsellik Toleransı (Yüzey Düzgün-
lüğü): Malzemenin düzlemsellik toleransı 
en fazla ± 5 mm (P5) olabilir.  Yüzey düz-
günlüğü, levha kesim öncesi dinlendirme 
süresi ve kesim kalitesi ile ilgilidir. Lev-
halardaki düzlemsellik toleransının izin 
verilen değerden daha fazla olması, lev-
haların döşenmesinde problem yaratabi-
lir; dübelleme işleminde önceki safhada 
levhalar yapıştırıcı ile aderans sağlanma-
mışken levhaların duvardan ayrılmasına 
yol açabilir; gereğinden fazla yapıştırıcı ile 
sıva sarfı yapılmasına yol açabilir; levha-
ların yüzeylerinin aynı düzleme getirilmesi 

için ilave işçiliğe sebebiyet verebilir; ısı 
köprüleri oluşmasına neden olabilir.

Uzunluk Toleransı: Malzemenin uzunluk 
toleransı en fazla ± 2 mm (L2) olabilir.  
Uzunlukta meydana gelen sapmalar, 
kesim kalitesi ve ürünün kesim öncesin-
deki dinlendirme süresi ile alakalıdır. Lev-
halardaki uzunluk toleransının izin verilen 
değerden daha fazla olması, levhaların 
döşenmesinde problem yaratabilir; gere-
ğinden fazla yapıştırıcı ile sıva sarfı yapıl-
masına yol açabilir; levha arasında kalan 
boşlukların ilave EPS ile doldurulması 
gerekeceğinden malzeme sarfının art-
masına ve ilave işçilik yapılmasına sebep 
olabilir ve ısı köprüleri oluşmasına neden 
olabilir.

Genişlik Toleransı:  Malzemenin genişlik 
toleransı en fazla ± 2 mm (W2) olabi-
lir.  Bu özellik, kesim kalitesi ve ürünün 
kesim öncesindeki dinlendirme süresi ile 
alakalıdır. Levhalardaki genişlik toleran-
sının izin verilen değerden daha fazla 
olması, levhaların döşenmesinde problem 
yaratabilir; gereğinden fazla yapıştırıcı ile 
sıva sarfı yapılmasına yol açabilir; levha 
arasında kalan boşlukların ilave EPS ile 
doldurulması gerekeceğinden malzeme 
sarfının artmasına ve ilave işçilik yapılma-

Resim 1. Gönyeden Sapma Toleransı Deneyi

Resim 2. Düzlemsellik Toleransı (Yüzey 
Düzgünlüğü) Deneyi

Resim 3. Uzunluk Ölçümü

MAKALE
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sına sebep olabilir ve ısı köprüleri oluşma-
sına neden olabilir.

Kalınlık Toleransı:  Malzemenin kalınlık 
toleransı en fazla ± 1 mm (T1) olabilir.  
Kalınlığın istenilen ölçüde olması, kesim 
kalitesi ve ürünün kesim öncesindeki din-
lendirme süresi ile ilgilidir. Levhalardaki 
genişlik toleransının izin verilen değerden 
daha fazla olması, levhaların döşenme-
sinde problem yaratabilir; gereğinden 
fazla yapıştırıcı ile sıva sarfı yapılmasına 
yol açabilir; ısı köprüleri oluşmasına 
neden olabilir; istenilen ısıl direnç dolayısı 
ile istenilen yalıtım değerine ulaşılmasını 
engelleyebilir ve levhaların yüzeylerinin 
aynı düzleme getirilmesi için ilave işçiliğe 
sebebiyet verebilir.

Kısmi Daldırma ile Uzun Süreli Su 
Emme:  Malzemenin kısmı daldırma yön-
temiyle yapılan test sonucu emdiği su 
miktarı birim m2 başına en fazla 0,5 kg/
m2 olmalıdır.  Levhanın, tam daldırma yön-
temi ile bünyesine alabileceği su miktarı, 
levhayı oluşturan taneciklerin birbirleri ile 
ne derecede kaynaşmış olduklarına, lev-
hanın yoğunluğuna, üretimde kullanılan 
geri dönüşümlü malzeme miktarına bağ-
lıdır.  Malzemenin izin verilen miktardan 
daha fazla su emmesi, ısı iletkenlik özel-
liğinin artmasına, yani ısı yalıtım özelliğin 
azalmasına yol açabilir; EPS levhaların 

ön yüzündeki sıvanın hasar görmesine 
neden olabilir. Bu özelliğe ait ürün sınıfı 
ve seviyesi TS EN 13499’da belirtildiği 
şekilde CE etiketinde EPS levha üreticisi 
tarafından belirtilmez.  Bunun yerine, TS 
EN 13163’ün gereği olarak Uzun Süreli 
Daldırma İle Su Emme değeri “WL(T)….” 
hacimsel olarak belirtilerek sınıflandırılır.  
TS EN 13499 kapsamındaki ısı yalıtım 
sistemleri için üretici sistem ile birlikte bir 
tanıtım belgesi vermelidir.  Bu belgede 
EPS levhalar için gerekli çekme seviyesi 
ve uzun süreli daldırma ile su emmenin 
sınır değeri dahil TS EN 13163’e göre 
işaretleme ve etiketleme yapılmalıdır.

Etiketinde yer alan Isıl Direnç, Kalın-
lık Toleransı, Uzunluk Toleransı, Genişlik 
Toleransı, Gönyeden Sapma Toleransı, 
Düzlemsellik Toleransı, Normal Labora-
tuar Şartları Altındaki Boyut Kararlılığı, 
Yüzeylere Dik çekme Dayanımı, Kısmi 
Daldırma İle Su Emme Oranı beyanla-
rından herhangibiri veya birkaçı, TS EN 
13499 standardında belirtilmiş asgari 
ürün sınıfından/seviyesinden teknik açı-
dan daha kötü seviyede olan ve/veya 
hiç “CE” işareti taşımayan EPS ürünler, 
kanunlarla belirlenmiş olduğu gibi kesin-
likle ETICS (mantolama) uygulamalarında 
ısı yalıtım levhası olarak kullanılmamalıdır.  

Aşağıdaki etiket, mantolamada (ETICS) 
kullanılacak EPS levhaların olması gere-
ken etiketine bir örnektir.   Örnek etikette 
görülebileceği üzere, ürünün hem “CE” 
işaretlemesi standart ve yönetmeliklere 
uygun yapılmış; hem de ürünün özellikleri 
ETICS (mantolama) standardında belirti-
len asgari şartlara uygun olarak beyan 
edilmiştir.

Aşağıdaki etiket örneği ise, uygun 
“CE” işaretlemesi yapılmış; ancak beyan 
edilen özellikleri ETICS (mantolama) TS 
EN 13499 standardında belirtilen asgari 
şartlara uygun olmayan bir EPS ürüne ait-
tir.  Yani, aşağıdaki EPS ısı yalıtım levhası 
mantolama (ETICS) uygulamasında kul-
lanıma uygun değildir; binalarda başka 
bir uygulamada ısı yalıtım amaçlı olarak 
kullanmaya uygundur.  Aşağıdaki etikette, 
TS EN 13499’a uygun olmayan kısımlar 
da ayrıca belirtilmiştir.

Resim 5. Kalınlık Ölçümü

Resim 4. Genişlik Ölçümü

Hem “CE” 
İşaretlemesine 
hem de ETICS          
(Mantolama) 
Uygulamasına Uygun

Hem “CE” 
İşaretlemesine 
hem de ETICS          
(Mantolama) 
Uygulamasına Uygun

“CE” İşaretlemesine 
Uygun; Ancak ETICS          
(Mantolama) Şartlarına 
Uygun Değil!
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Önceki sayfadaki etiket örneğinin İşa-
retleme Kodu’nda yer alan Kalınlık Tole-
ransı T2, Uzunluk Toleransı L3, Genişlik 
Toleransı W3, Gönyeden Sapma Tole-
ransı S3, Düzlemsellik Toleransı P10 ve 
Yüzeylere Dik Çekme Dayanımı TR50, TS 
En 13499 standardında belirtilen asgari 
şartlara uygun olmadıkları için, örnekteki 
etikete sahip ürünün ETICS (mantolama) 
uygulamasında kullanılmaması gerekir.  
Bu örnekte, bazı özellikleri TS EN 13449’a 
uygun; ancak birden fazla beyan değeri 
TS EN 13499 standardına uygun olma-
yan bir levha baz alınmıştır. Aslında, bu 
özelliklerden herhangibirinin standartta 
yer alan sınıfta olmaması, ürünün ETICS 

(mantolama) uygulamasına uygun olama-
ması için yeterlidir.

Özet
1.  Binalarda ısı yalıtım amaçlı kullanılacak 

her EPS ısı yalıtım levhası, “CE” işare-
tine sahip olmalıdır.

2.  “CE” işaretine sahip birEPS ısı yalıtım 
levhasının, ETICS (mantolama) uygu-
lamasında kullanılabilmesi için TS EN 
13499’da belirtilen asgari şartları sağ-
laması zorunludur.

3.  “CE” işareti taşıyan her EPS ısı yalıtım 
levhası, TS EN 13499’daki asgari şart-
ları sağlamıyorsa, ETICS (mantolama) 
uygulamasında kullanıma uygun değil-

dir veya bu ürün ETICS (mantolama)
uygulaması için değil, başka bir uygu-
lamada kullanılmak üzere üretilmiş ola-
bilir.

Kaynaklar:
1. TS EN 13163 – Isı Yalıtım mamulleri 

– Binalar için – Genleştirilmiş polisti-
renden (EPS) fabrikasyon mamuller 
– Özellikler”

2.  TS EN 13499 – Isı Yalıtım Malzemeleri 
–Binalarda Kullanılan Genleştirilmiş 
Polistren Esaslı Harici Kompozit Isı 
Yalıtım Sistemleri (ETICS) – Özellikler

3.  Yapı Malzemeleri Yönetmeliği  (89/106/
EEC) n

MAKALE
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MAKALE

Enerji Kimlik Belgesi Temini 
İçin Fazla Süre Kalmadı!

Ü
lkemizde gündem, içinde bulun-
muş olduğu jeopolitik koşullar 
gereği (Terör, iç ve dış siyaset, 
bölgesel ve küresel sorunlar) 

o kadar hızlı değişiyor ki bu kadar hızlı 
gelişen koşullar, sektörel bazlı bazı sorun-
ların tartışılmasını maalesef olanaksız 
hale getiriyor. ISI YALITIM SEKTÖRÜNÜ 
çok yakından ilgilendiren BİNALARDA 
ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ 
çerçevesinde her bir binanın temin etmesi 
gereken ENEJİ KİMLİK BELGESİ alma 
zorunluluğu 2 Mayıs 2017 tarihinde dolu-
yor maalesef. Kuşkusuz bir yıldan daha 
az kalmış bir süre içinde bina sahipleri-
nin bu belgeyi alması olanaksız ve uygu-
lama tarihi yetkili mercilerce ötelenecektir. 
Ancak kontrole tabi tutulacak o kadar çok 
binamız var ki yeterli altyapı olsa dahi 
(Yani denetim yapıp gerekli belgeleri vere-
cek fi rma ve elemanlar) mevcut binaların 
tamamı için EKB’lerinin temin edilmesi 
5 – 10 yılları alacak gibi görünüyor. Peki 
bu yönetmelik neyi amaçlıyor? Tabi ki 
yaşam standardı ve hizmet kalitesinin 
düşmesine sebebiyet vermeksizin bina-
larda enerji tüketiminin azaltılmasını. Yıllık 
enerji ihtiyacının azaltılmasının bir başka 

yolu da yenilenebilir enerji kaynaklarından 
(Rüzgar, Güneş, Jeotermal, Biyokütle ve 
Biyogaz gibi) maksimum ölçüde istifade 
etmektir. ENERJİ KİMLİK BELGESİ’nde 
binanın enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, 
ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimi, 
etkenliği ve Binanın Enerji Tüketim Sınıf-
landırılması ile ilgili bilgiler yer alır. Buna 
ilave olarak EKB’nde Birincil Enerji Tüke-
timine göre Enerji Sınıfı ve Nihai Enerji 
Tüketimine göre ise CO2 salınım sınıfı ile 
binanın yenilenebilir enerji kullanım oran-
ları gibi bilgiler de yer alır. 

Bizim EPS sektörü olarak dikkat etme-
miz gereken hususlar ise Isı Transferi 
yoluyla kaybedilen sıcaklığın (kış ayla-
rında) yine benzer şekilde yaz aylarında 
artan dış ortam sıcaklığının içeriye insan-
ları rahatsız edecek şekilde nüfuz etme-
sini önlemek maksadıyla DOĞRU ve 
STANDARDLARA UYGUN BİR YALITIM 
yapılmasını sağlamak ve bu amaca uygun 
YALITIM LEVHALARI üretmek olmalıdır. 
Ülkemizin enerjide dışa bağımlı olması ve 
özellikle doğalgaz temin ettiğimiz komşu 
ülkelerle zaman zaman siyaseten ayrı 
kulvarlarda yer alıyor olmamızdan dolayı, 
özellikle ısıtma ve soğutma amacıyla tüke-

tilen enerji ihtiyacını asgari düzeyde tut-
mak gibi bir MECBURİYETİMİZ VARDIR. 
Bunun tek yolu da çok iyi yapılmış bir 
MANTOLAMA UYGULAMASIDIR. Burada 
dikkat edilmesi gereken en önemli iki 
özellik, kullanılan yalıtım levhasının 
YOĞUNLUK ve KALINLIKLARI’dır. Isı yalı-
tım grafi klerine baktığımızda en iyi yalıtım 
değerinin gerek beyaz, gerekse gri/kar-
bonlu malzemelerde 20 g/l yoğunlukta 
elde edilebildiği anlaşılmaktadır. İkinci 
önemli husus ise içinde bulunulan coğrafi  
bölge (dolayısıyla iklim koşullarına göre) 
uygun kalınlıkta (minimum 6 cm fakat iç 
ve doğu anadolu bölgelerinde ise 8-10 
cm’e kadar) yalıtım levhası kullanılması 
gerekmektedir. Isı yalıtım malzemelerinde 
aranan özelliklerden olmazsa olmazı olan 
iletkenlik, hafi fl ik, su/nem geçirmeme, 
uygulama kolaylığı ve zaman içinde ori-
jinal özelliklerini muhafaza etme durumu 
EPS’den yapılmış levhalarda ziyadesiyle 
bulunmaktadır. Bu özelliklerinden dolayı 
INEOS SILVER POLYMERLERİ ülkemizde 
her geçen yıl daha fazla kullanılmak sure-
tiyle ekonomimize yıllar boyunca milyon-
larca dolar tasarruf sağlayacak bir kat-
kıda bulunmaktadır. 

MEHMET PARLAK
EPSDER YÖNETİM KURULU ÜYESİ
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Bina Biçiminin Enerji Tüketimi 
Üzerindeki Etkisi (*)

DOÇ. DR. ESRA BOSTANCIOĞLU
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ, MİMARLIK FAKÜLTESİ

1. GİRİŞ

G
ünümüzde fosil enerji kaynak-
larının hızla tükenmesi ve bun-
ların yarattığı çevre sorunları-
nın artması nedeniyle, enerji 

tüketiminin denetimi ve yönetimi giderek 
önem kazanmaktadır. Kyoto protokolü 
kapsamında belirlenen hedefl er doğ-
rultusunda, 1990 yılı ile kıyaslandığında 
2020 yılı itibarıyla; % 20 daha az enerji 
tüketimi, % 20 daha az karbon emisyonu 
ve üretilen enerjinin % 20’sinin yenilene-
bilir enerji kaynaklarından karşılanması 
yönünde çalışmalar yapılmaktadır [1]. AB 
ülkelerinde çevre ve yaşam kalitesinin 
iyileştirilmesini amaçlayan “6. AB Çevre 
Eylem Programı’nın (6th EU Environment 
Action Programme) “Bizim Geleceğimiz 
Bizim Seçimimiz” (Our future, our choice) 
başlıklı raporunda bina tasarımlarında 
enerji tasarrufunu kapsayan çevreye 
duyarlı önlemlerin de alınması gerektiği 
üzerinde durulmaktadır [2]. Birçok ülkede, 
binalarda ısıtma için gereksinim duyulan 
enerji, konutlarda tüketilen enerjinin %40 
gibi büyük bir çoğunluğunu oluşturmak-
tadır [3]. Bütün dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de toplam enerjinin çok önemli 

bir oranı binalarda kullanıcı konforunu 
sağlamak üzere ısıtma, klima, havalan-
dırma ve aydınlatma amaçlı kullanılmak-
tadır. Dünyada ise binalarda kullanılan 
enerjinin toplam enerji içerisindeki payı 
%45-50’ye kadar çıkabilmektedir. Bu 
durum binalarda enerji tasarrufunun ve 
yönetiminin ne kadar önemli olduğunun 
göstergesidir [4]. Isıtma enerjisi ekono-
misinde etkili yapma çevre değişkenleri; 
binanın yeri, binanın diğer binalara göre 
konumu, binanın boyutları ve biçim fak-
törü, binanın yönlendiriliş durumu, bina 
kabuğunun optik ve termofi ziksel özellik-
leridir [5]. Tasarım evresinde bina biçimi 
ile ilgili kararların bina enerji maliyetleri 
üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Bu 
nedenle, bu çalışmada bina biçimindeki 
değişikliklerin bina ısıtma enerjisi mali-
yetleri üzerindeki etkisi analiz edilecek 
ve ileriye yönelik olarak daha az enerji 
tüketen, çevreyi daha az kirleten konut 
binaları hakkında tasarım öncesinde bilgi 
sahibi olunabilecektir.

2. LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ
Aksoy ve İnallı, biçimin ısıtma ihtiyacı 

üzerindeki etkisini değerlendirmek için, 
binanın bir katındaki enin derinliğe ora-

nını biçim faktörü ya da kompaktlık ola-
rak tanımlamaktadırlar [6]. Bina biçiminin 
yapım, enerji ve yaşam dönemi maliyeti 
üzerindeki etkisini araştıran Bostancıoğlu, 
aynı büyüklük ve özelliklere sahip kare, 
dikdörgen, yıldız ve H biçimli binaları dış 
duvar alanının döşeme alanına oranla-
rını (DDA/DA) esas alarak karşılaştırmıştır 
[7]. Gonzalo ve Habermann’ın kullandığı 
A/S oranı [8] veya Hegger’in kullandığı 
A/V oranı [9], bina dış kabuk alanının iç 
hacime oranı şeklinde ifade edilen kom-
paktlık değerlendirmesinin relatif değeri 
olarak büyük ölçüde kullanılmaktadır. Bu 
değer, Depecker, Menezo, Virgone ve 
Lepers’in bina biçimi ile enerji tüketimi 
arasındaki ilişkiyi araştıran yazısında, 
biçim katsayısı olarak verilmiştir [10]. 
Ourghi, Al Anzi ve Krarti, büro binaları-
nın biçiminin yıllık soğutma ve enerji kul-
lanımı üzerindeki etkisini belirlemek için 
basitleştirilmiş analiz metodu geliştirmiş-
lerdir. Biçim katsayısını relatif kompaktlık 
(RC) olarak ifade ederek değiştirmişler-
dir. Relatif kompaktlık, tasarlanan binanın 
biçim faktörü (A/V)bina ile aynı hacimdeki 
dikdörtgen (referans) binanın mimimum 
biçim faktörü (A/V)ref arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir [11]. Bina biçimini ve 

(*) 2. Ulusal Yapı Fiziği ve Çevre Kontrolü Kongresi Bildiriler Kitabı’ndan Alınmıştır. 
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onun kabuk özelliklerini optimize etmek 
için araç geliştiren Tuhus-Dubrow ve 
Krarti, relatif kompaktlığı (RC) ifade olarak 
basitleştirmişlerdir. RC, en iyi (referans) 
sonuçtan, bina biçiminin sapmasını gös-
termektedir. (RC = (A/V)bina /(A/V)ref = Aref 

/ Abina) [12].
Parasonis, Keizikas ve Kalibatiene, 

mimari hacim tasarımının binalar için 
enerji ihtiyacı ve malzeme kaynakları 
üzerindeki etkisini araştırmışlardır. Bina 
biçiminin karşılaştırmalı analizini gerçek-
leştirirken, binaların büyüklüğü, kompakt-
lığı ve geometrik etkinliği değerlendir-
mede ele alınması gereken kriterlerdir. 
Geometrik etkinliği (GE=A/S), A/S (Birim 
ısıtılan alan başına bina kabuğu alanı) 
oranı ile açıklamaktadırlar [13]. Bekko-
uche, Benouaz, Cherier, Hamdani, Yaiche 
ve Benamrane’nin çalışması, uygun kom-
paktlık indeksi ve bina geometrik para-
metrelerinin kullanımının bina enerji tüke-
timini önemli ölçüde azalttığını ve bina 
iç sıcaklığını iyileştirdiğini açıkça göster-
miştir. Binanın kompaktlığını gösteren S/V 
oranının (S: Bina kabuk yüzeylerinin alanı, 
V: Bina hacmi), yalıtım seviyesi ne olursa 
olsun; binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı üze-
rinde önemli etkisi vardır [14].

3. YÖNTEM VE KABULLER
Çalışma kapsamında aynı özelliklere 

sahip konut binalarının sadece bina 
biçimi, yönlenmeleri ve kabuk alternatif-
leri farklılaştırılarak; enerji maliyetlerinde 
meydana getirecekleri değişimler değer-
lendirilmiştir.

3.1. Bina Biçimlerinin Belirlenmesi
Enerji maliyetlerine yönelik mevcut 

çalışmalarda; bina biçimi A/V, A/S, S/V 
veya DDA/DA oranlarıyla değerlendiril-
miştir. Bu çalışmada bina biçmi, A/V (bina 
dış kabuk alanı/bina hacmi) ve DDA/DA 
(dış duvar alanı/ döşeme alanı) oranlarıyla 
değerlendirilecektir. Çalışma kapsama-
nında yaklaşık aynı döşeme alanına, kat 
adedi, kat yüksekliği, dış kapı ve pen-
cere alanına sahip, farklı bina biçimlerine 
sahip 4 farklı konut binası esas alınmıştır. 
Katında dört daire bulunan, 5 katlı konut 
binalarında seçilen bina biçimleri kare, 
dikdörtgen, yıldız biçim ve H biçimdir. 
Çalışmada kullanılan konut binalarının 
farklı bina biçimleri için özellikleri Çizelge 

1’de verilmiştir.

3.2. Kabuk Alternatiflerinin Belirlen-
mesi

Konutlardaki en büyük ısı kayıpları, 
duvar, döşeme, çatı, pencere ve ısı 
köprüleri gibi yapı elemanlarından ger-
çekleşmektedir. Bu bölgelerde oluşan 
ısı kayıpları oranları yapının mimarisine, 
konumuna, ısı yalıtım durumuna ve kullanı-
lan yapı malzemelerinin özelliklerine göre 
değişiklik göstermektedir [15].

Gelişen teknoloji ile birlikte günü-
müzde duvarlar; tek bir katmandan olu-
şabildiği gibi; bünyesinde yalıtım malze-
mesi barındıran, birden fazla katmandan 
oluşan bir yapı elemanı olarak da ele 
alınabilmektedir. Yalıtım malzemeleri, su, 
ısı ve yangına karşı korunum sağlamak 
amacıyla kullanılmaktadır. Ülkemizde 
sıklıkla kullanılan yalıtım malzemelerinin 
lifli malzemeler ve köpüklü malzemeler 
olduğu görülmektedir. Lifli malzemeler; 
taşyünü ve camyünü gibi mineral yün-

leri ve ahşap yünü, köpüklü malzemeler 
ise; genleştirilmiş polistren köpük (EPS) 
ve haddeden çekilmiş polistren köpük 
(XPS) gibi polistren köpükler ve poliüretan 
köpükler olmalıdır.

Türkiye’de dış duvarlardaki yalıtım, ısı 
yalıtım malzemlerinin konumuna göre 4 
farklı sistemde uygulanmaktadır:

• Duvarların dış yüzeyine yapılan ısı 
yalıtım uygulamaları (Mantolama)

• Duvarların iç yüzeyine yapılan ısı yalı-
tım uygulamaları,

• Çift duvar arası ısı yalıtım uygulama-
ları (Sandviç duvar),

• Havalandırmalı dış duvar yalıtım 
uygulamaları (giydirme cephe sistemi).

Dışarıdan yalıtım sisteminde, yalıtım 
binayı bir manto gibi sarmakta, ısı köp-
rüsü oluşturmamaktadır. Dışarıdan yalıtım 
sisteminin maliyeti diğer sistemlere göre 
daha yüksek olmasına rağmen, konut gibi 
uzun süreli kullanılan mekanlar için en 
uygun sistemdir [16].

Çizelge 1. Çalışmada Kullanılan Binaların Özellikleri

Bina Biçimi
(Kare)

Kabuk Alanı (A) (m2)

HAcim (V) (m3)

A/V

Toplam Döşeme Alanı (m2)

Dış Duvar Alanı 1 (m2)

Dış Duvar Alanı 2 (m2)

Pencere Alanı (m2)

Dış Cephe Kapı Alanı (m2)

(Betonarme)

(Duvar gövde malzemesi)

DDA/DA

Döşeme Alanı (m2) (DA)

Dış Duvar Alanı (m2) (DDA)

Kat Yüksekliği (m)

Toplam Daire Adedi

Kat Adedi 5 5 5 5

20 20 20 20

2.70 2.70 2.70 2.70

1,080.00 1,125.90 1,314.90 1,501.20

400.00 400.50 418.90 416.32

2.700 2.811 3.139 3.606

2,000.00 2,002.50 2,094.50 2,081.60

1,880.00 1,926.90 2,152.70 2,333.84

5,400.00 5,406.75 5,655.15 5,620.32

0.348 0.356 0.381 0.415

553.10 573.38 702.83 836.50

315.60 334.20 388.80 436.50

110.50 119.20 124.15 127.40

100.80 99.12 99.12 100.80

Bina Biçimi
(Dikdörtgen)

Bina Biçimi
(Yıldız Biçim)

Bina Biçimi
(H Biçim)



36 EPS haber • TEMMUZ 2016

Isıtma enerjisi ekonomisinde etkili 
olan yapma çevre değişkenlerinden 
bina kabuğuna ait özellikler bu çalışmada 
göz önünde tutulmuştur. Bina kabuğuna 
oluşturan yapı bileşenleri duvarlar, çatı 
ve zemine oturan döşemedir. Duvarda, 
çatıda ve zemine oturan döşemede kul-
lanılan gövde ve yalıtım malzemelerinin 
değişimi ile, bina ısıtma enerjisi maliyetleri 
farklılaşacaktır. Yapılan çalışmada ülke-

mizde mevcut standart ve yönetmelikler 
esas alındığından; öncelikle TS 825’te [17] 
yer alan duvar, zemine oturan döşeme ve 
çatıda kullanabilecek malzemeler belir-
lenmiştir. Çatı olarak ahşap oturtma çatı 
kabulü yapılmıştır. Yalıtım malzemesi 
olarak, zemine oturan döşemede 4 cm 
ekstüde polistren köpük (XPS), çatıda 
ise çatı arasında 10 cm cam yünü kulla-
nımı olacağı düşünülmüştür. Duvar gövde 

malzemesi olarak, yatay delikli tuğla ve 
gazbeton; duvar yalıtım malzemesi olarak 
ise farklı kalınlıklarda ekstrüde polistren 
köpük (XPS), ekspande polistren köpük 
(EPS) ve taşyününün kullanımıyla farklı 
bina kabuğu alternatifleri oluşturulmuştur. 
Konut gibi uzun süreli kullanılan mekan-
larda daha uygun bir sistem olduğu ve 
buhar difüzyonu sonucunda yoğuşma 
olasılığı daha az olduğu için; duvarlarda 
yalıtım malzemelerinin dıştan kullanıldığı 
(mantolama yapıldığı) kabul edilmiştir. 
Çalışmada kullanılan bina kabuğu alter-
natifleri Çizelge 2’de görülmektedir.

3.3. Enerji Maliyetlerinin Hesaplanması
Türkiye, TS 825’de il merkezleri için 4 

iklim bölgesine ayrılmıştır. 1. bölge ısıtma 
için en az enerji ihtiyacının olduğu, 4. 
bölge ise en fazla enerji ihtiyacının olduğu 
bölgeyi temsil etmektedir. Bina alterna-
tifleri için ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yıllık 
yakıt miktarları, İstanbul’un da içinde 
olduğu ılıman iklim bölgesi olan 2. bölge 
için hesaplanmıştır. Duvar alternatifleri 
yoğuşma açısından kontrol edilmiştir ve 
yoğuşma meydana gelen alternatif bulun-
mamaktadır. Yıllık yakıt miktarlarının belir-
lenmesinde “TS 825 Isı Yalıtım Hesabı” 
bilgisayar programı kullanılmıştır. İZODER 
tarafından hazırlanan bu hesap programı; 
“TS 825 Binalarda Isı Yalıtım Kuralları” 
standardını ve Türkiye’nin son 20 yıllık 
meteorolojik verilerini esas almaktadır. Bu 
program kullanılarak, TS 825 “Binalarda 
Isı Yalıtımı Kuralları” standardında tanımla-
nan özgül ısı kaybı ve yoğuşma tahkikine 
yönelik hesaplamalar yapılabilmekte ve 
hesaplanan değerlerle standartta tanım-
lanan sınır değerler karşılaştırılarak, 
tasarlanan binanın enerji verimliliği ile 
ilgili ulusal mevzuatlara uygunluğu değer-
lendirilmektedir. Programın temel olarak 
işleyişi TS 825 standardına paraleldir. 
Programda öncelikle standarda tabi yapı 
ile ilgili bilgi girişleri yapılmakta, yapının 
yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ve yoğuşma 
hesapları yapılarak standartta belirtilen 
kriterlerin sağlanıp sağlanmadığı kontrol 
edilmektedir. Tanımlanan hesap meto-
dunda, yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacı ısıtma 
dönemini kapsayan aylık ısıtma enerjisi 
ihtiyaçlarının toplanması ile bulunur. Böy-
lece binanın ısıl performansının gerçeğe 
daha yakın bir şekilde değerlendirilmesi 

g

g10c
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t5e10c

t4x10c
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g5e10c
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Çatı Yalıtım 
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19 cm gazbeton
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-

-
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-

-
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5 cm XPS
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-
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4 cm XPS

Çizelge 2. Bina Kabuğu Alternatifleri
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Yönlendirme 1
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Çizelge 3. Yönlenme Durumlarına Göre Pencere Alanları

MAKALE
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mümkün olmaktadır [18].
Yıllık yakıt miktarlarının belirlenmesin-

den sonra; binalarda yakıt olarak doğal-
gaz tüketildiği kabul edilerek, yıllık ısıtma 
enerjisi maliyetleri belirlenmiştir. Isıtma 
enerjisi maliyetlerinin belirlenmesinde 
2016 yılı Şubat ayı İstanbul doğalgaz 
fiyatları [19] esas alınmıştır. Farklı bina 
biçimlerine sahip konut binaları için, bina 
kabuğu ve yönlenme durumu farklılaştırı-
larak ısıtma enerjisi maliyetleri hesaplan-
mıştır. Binalarda yönlenmenin farklılaşma-
sıyla oluşacak güneş enerjisi kazancı ile 
enerji maliyetleri farklılaşacaktır. Dolayısı 
ile farklı DDA/DA ve A/V oranlarına sahip 
binalarda, binanın ana yönlere göre dört 
farklı yönde konumlanması ile oluşacak 
enerji maliyetleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. 
Dört farklı yönlenme, binaların aynı eksen 
etrafında 00, 900, 1800 ve 2700 döndürül-
mesi ile elde edilmiştir. Dört farklı yön-
lenmedeki pencere alanlarının değerleri 
Çizelge 3’te verilmiştir.

4. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME
M2 başına yıllık enerji maliyetleri dört 

farklı bina biçmi (farklı DDA/DA ve A/V 
oranlarına sahip), 14 farklı bina kabuğu 
ve 4 farklı yönlenme durumu göz önüne 
alınarak hesaplanmıştır. Farklı biçim (farklı 
DDA/DA ve A/V oranlarına) ve kabuk özel-
liklerine sahip binaların 4 farklı yönlenme 
durumunda hesaplanan m2 başına mini-
mum yıllık enerji maliyetleri Çizelge 4’te 
ve Şekil 1’de karşılaştırılmıştır. Farklı bina 
kabuklarına sahip dikdörtgen binanın 
(DDA/DA=2.811 ve A/V=0.356) m2 başına 
minimum yıllık enerji maliyeti, kare bina-
nınkinden (DDA/DA=2.700 ve A/V=0.348) 
%1.40 ile %3.23 arasında daha fazladır. 
Farklı bina kabuklarına sahip yıldız biçimli 
binanın (DDA/DA=3.139 ve A/V=0.381) m2 
başına minimum yıllık enerji maliyeti, kare 
binanınkinden %4.04 ile %11.93 arasında; 
H biçimli binanınki (DDA/DA=3.606 ve A/
V=0.415) ise kare binanınkinden %8.87 ile 
%24.14 arasında daha fazladır. Farklı biçim 
(farklı DDA/DA ve A/V oranlarına) ve kabuk 
özelliklerine sahip binaların 4 farklı yön-
lenme durumunda hesaplanan m2 başına 
maksimum yıllık enerji maliyetleri Çizelge 
5’te ve Şekil 2’de karşılaştırılmıştır. Farklı 
bina kabuklarına sahip dikdörtgen binanın 
(DDA/DA=2.811 ve A/V=0.356) m2 başına 
maksimum yıllık enerji maliyeti, kare bina-

nınkinden (DDA/DA=2.700 ve A/V=0.348) 
%1.61 ile %3.30 arasında daha fazladır. 
Farklı bina kabuklarına sahip yıldız biçimli 
binanın (DDA/DA=3.139 ve A/V=0.381) m2 
başına maksimum yıllık enerji maliyeti, kare 
binanınkinden %4.00 ile %11.88 arasında; 
H biçimli binanınki (DDA/DA=3.606 ve A/
V=0.415) ise kare binanınkinden %9.24 ile 
%24.37 arasında daha fazladır.

Gerek Çizelge 4 ve Çizelge 5’teki sayı-
sal sonuçlar, gerekse Şekil 1 ve Şekil 2’deki 
grafikler değerlendirildiğinde; binaların 
yalıtımsız veya sadece çatı yalıtımı olduğu 
durumlarda, DDA/DA ve A/V oranları artı-
şının yıllık enerji maliyetlerini daha büyük 
oranda arttırdığı görülmektedir.

5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmada, bina biçimi faktörü-

nün enerji maliyetleri üzerinde önemli etkisi 
olduğu görülmüştür. Tasarım aşamasında 
bina biçimine (DDA/DA ve A/V oranlarına) 
yönelik olarak verilen kararların binaların 
enerji tüketimi üzerinde çok büyük etkisi 
bulunmaktadır. DDA/DA ve A/V oranlarının 

artışı ile enerji maliyetleri artmaktadır. Yön-
lenmedeki farklarla güneş enerjisi kazan-
cına bağlı olarak da enerji maliyetleri fark-
lılaşmaktadır. Ancak, bina biçimine bağlı 
olarak enerji maliyetlerinde meydana gelen 
değişimin yönlenmeden kaynaklanan enerji 
maliyeti değişimine oranla daha fazla olduğu 
görülmüştür. Yapılan çalışmada DDA/DA ve 
A/V oranlarındaki artışa bağlı olarak, enerji 
maliyetlerinde %24.37’ye varan artışlar 
görülmüştür. Konfor koşullarını sağlamada 
yapma alt sistemlerle tüketilen enerji mikta-
rının artışına bağlı olarak; kullanılan enerji 
kaynaklarının azalması, bu kaynaklarda dış 
ülkelere bağımlı olunması, enerji tüketimi 
sonucu ortaya çıkan gazların insan sağlı-
ğına verdiği zararlar, hava kirliliğinin artması 
ve buna bağlı olarak oluşan küresel ısınma 
sorunları önemli hale gelmiştir. DDA/DA ve 
A/V oranların artışına bağlı olarak tüketilen 
enerji miktarının arttığı görülmektedir. Dola-
yısıyla tasarım kararları verilirken gerekli 
konfor koşullarını sağlayan, minimum enerji 
tüketen yapıların tasarlanması konusunda 
daha bilinçli davranılmalıdır.

Çizelge 4. DDA/DA ve A/V Oranı Artışlarına Bağlı Olarak Minimum M2 Başına 
Yıllık Enerji Maliyetlerinin Değişimi
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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
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Çizelge 5. DDA/DA ve A/V Oranı Artışlarına Bağlı Olarak Maksimum M2 Başına 
Yıllık Enerji Maliyetlerinin Değişimi

Şekil 2: Maksimum M
2
 Başına Yıllık Enerji Maliyetlerinin DDA/DA ve A/V Oranlarına Bağlı 

Olarak Değişimi

g

g10c

g3x10c

t5e10c

t4x10c

g5t10c

g5e10c

g5x10c

t5t10c

t5x10c

t4x10c

t3x10c

t10c

t

74.69

52.45

31.49

30.97

30.22

29.88

29.88

29.22

30.97

30.15

31.29

33.04

59.41

81.76

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

76.43

54.18

32.11

31.47

30.74

30.42

30.42

29.75

31.47

30.65

31.88

33.65

61.35

83.71

102.33

103.30

101.97

101.61

101.72

101.81

101.81

101.81

101.61

101.66

101.89

101.85

103.27

102.39

58.06

33.17

31.56

80.32

30.39

31.19

31.19

32.46

32.46

31.50

32.97

34.95

66.47

89.01

107.54

110.70

105.34

104.81

104.43

104.38

104.38

104.00

104.81

104.48

105.37

105.78

111.88

108.87

86.07

63.71

34.99

34.30

33.25

32.78

32.78

31.92

34.30

33.23

34.86

37.28

73.89

96.47

115.24

121.47

111.11

110.75

110.03

109.71

109.71

109.24

110.75

110.22

111.41

112.83

124.37

117.99

2.700
0.348

2.811
0.356

3.139
0.381

3.606
0.415

maksimum

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

(TL)

maksimum

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

(TL)

maksimum

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

(TL)

maksimum

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

(TL)

maksimum

göreceli

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

maksimum

göreceli

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

maksimum

göreceli

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

maksimum

göreceli

m2 başına

yıllık

enerji 

maliyeti

DDA/DA
A/V

Şekil 1: Minimum M
2
 Başına Yıllık Enerji Maliyetlerinin DDA/DA ve A/V Oranlarına Bağlı Olarak 

Değişimi
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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
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Isı Geçişi ve Ölçüm Teknikleri
PROF. DR. İBRAHİM UZUN 
ÇEVKAK

E
nerji, üretimi, dönüşümü ve 
aktarma mekanizmaları oldukça 
kapsamlı bir konudur. Bu çalış-
mada çok yüzeysel ve basit ola-

rak enerji geçişi, ısıl iletkenlik ve ölçüm 
yöntemleri hakkında temel bilgiler ağır-
lıklı olarak şekiller üzerinden derlenmeye 
çalışılmıştır.  Enerjinin ısı enerjisi ayağı 
ele alınarak bu enerji türünün korunması, 
geçişi ve bu geçişin hangi yöntemlerle 
ölçülebildiği, hesaplandığı gösterilmeye 
çalışılmıştır. Bu süreçlerin en kapsamlı 
incelendiği bilim dalı Termodinamiktir. 
Termodinamik sıcaklık, basınç, zaman 
karşısındaki maddelerin davranışları ve 
özellikleri konusunda incelemelerin yapıl-
dığı alan olarak kısaca tarif edilebilir. 

Termodinamik komik bir konudur. 
•  İlk defa öğrendiğinizde, ne olduğunu 

anlamazsınız bile. 
•  İkinci defa üzerinden geçtiğinizde, bir-iki 

nokta hariç anladığınızı düşünürsünüz. 
•  Üçüncü defa baktığınızda ise, anlama-

dığınızı bilirsiniz, ama o zamana kadar 
konuya alıştığınız için bu sizi o kadar 
rahatsız etmez. “Arnold Sommerfeld” 

▶ Yunanca thermos (ısı) ve dynamic 
(hareket-enerji) 

▶  Enerji, Isı, iş ile sıcaklık  arasındaki ilişki 
▶  Enerjinin bir yerden başka bir yere ve 

bir biçimden başka bir biçime dönü-
şümü,

▶  Enerjinin makineler üzerindeki uygula-
maları termodinamiğin temel ilgi alan-
larıdır.

Isı Enerjisi ve Geçişi
Maddelerin herhangi bir enerji kay-

nağı ile (kimyasal, elektrik, hareket, rüz-

gar, güneş) etkileştirilmesi esnasında iç 
moleküllerinde hareketlenme ve enerji 
sevilerinin yükseltilmesi ile sonuçlanır. 
Bu enerji yükselmesi, enerji seviyesinin 
yüksek olduğu bölgeden düşük olduğu 
bölgeye geçişi şeklinde kendini gösterir. 
Örneğin sıcaklığı düşük bir madde mole-
külleri, sıcaklığı yüksek olanlara göre düşük 
frekansta hareketli gibi temsil edilebilir-
ler. Isıtılan bir su, önce durgun bir şekilde 
görünürken ısıtmaya devam edildikçe 
kıpırdanmalar ve ısıtmaya daha da devam 
edildiğinde kaynama işlemi ve hareketlen-
menin hızlandığı gözlemlenebilir. Bu durum 
akışkan olan su için böyle olup gözlemle-
nebilirken katı bir madde için de benzer bir 
durum gibi görülebilir. Böyle bir durumda 
madde molekülleri çok sıkı bağlı oldukların-
dan konumlarını değiştirmemekle birlikle h 
enerji transferi sıcak bölgeden soğuk böl-
geye doğru artmaktadır. Bu durum sıcaklık 
yükselmesiyle gözlemlenmektedir. 

Bu bağlamda enerji geçişi olarak da 
bilinen Isı Transferi;
•  Enerjinin cisimler veya ortamlar ara-

sında nasıl geçtiği,
•  Enerjinin geçişini etkileyen ortam özel-

likleriyle,

•  Enerjinin ne kadar geçtiği konuları ile 
ilgilenir. 

Isı Geçişi
İki ortam arasında sıcaklık farkı varsa, 

ısı yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük 
sıcaklıktaki ortama geçer. Bu geçiş katı, 
akışkan, hava veya havasız ortam farket-
meksizin  gerçekleşebilir. Katı ortamlar-
daki geçişte madde iç dokusuna bağlı 
olarak moloküler hareketler sonucu ileti-
lir. Akışkanlarda ve hava gibi ortamlarda 
akışkan partiküllerinin ısınma sonucu 
hareketlenmesi ve bir yerden başka bir 
yere yoğunluk değişiminden kaynaklı 
hareketlenmesiyle gerçekleşir. Bu temel 
üç farklı ısı geçiş yönteminin hesaplama-
ları birbirlerinden farklı olup farklı yasa-
larla belirlenmektedir.
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Isı transferi veya bir başka deyişle ısı 
geçişi üç başlık altında incelenmek-
tedir.

1. İletim (Conduction)
İletim aşağıdaki şekilde de görüleceği 

üzere katı maddeler içerisinde sıcaklık far-
kından dolayı moloküller arasındaki enerji 

geçişi ile gerçekleşir. Bu durumda madde 
hareketi söz konusu değildir.

Binalardaki ısı kaybı hesaplamaları, 
malzemelerin ısı kaybına oluşturacağı 
dirençler ağırlıklı olarak bu yolla gerçek-
leşir. 
▶ Farklı sıcaklıktaki cisimler arasında, 
▶ Birbirleriyle temas halindeki parçacık-

lardan, 
▶ Yüksek enerji seviyesinden düşük 

enerji seviyesine doğru geçen enerji
▶ Enerji geçişi katı, sıvı ve gaz ortamında 

gerçekleşebilir. 

Isı İletkenlik
1 m kalınlığındaki bir malzemenin iki 

yüzeyi arası 1 °C sıcaklık farkında 1m2 
yüzeyden birim zamanda geçen enerji 

olarak tanımlanır. 

Isı İletimi – Tek Boyutlu Durum

Isı İletimi,
▶ Isının Geçtiği Alan(A)
▶ Isının Geçtiği Yöndeki Kalınlık(L)
▶ Isının Geçtiği Malzemenin Isıl 

İletkenliği(k)
▶ Isının Geçtiği Doğrultudaki Sıcaklık 

Farkı(DT)  ile ilişkilidir.

Kararlı Kararsız
Sistemde sıcaklıklar zamanla değişmi-

yorsa kararlı rejimde ısı geçişi
Sistemde sıcaklıklar zamanla değişi-

yorsa kararsız rejimde ısı geçişi

Tek – Çok Boyutlu
Sistemin sıcaklık değişimi tek yönde 

ise Tek Boyutlu
Sistemin sıcaklık değişimi iki doğrul-

tuda ise İki Boyutlu
Sistemin sıcaklık değişimi üç doğrul-

tuda ise Üç Boyutlu ısı geçişi söz konu-
sudur.
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HOT
(lots of vibration)

heat travels
along the rod

İletimle Isı Geçişi

COLD
(not much vibration)



2. Taşınım (Convection)
Taşınımla ısı geçişinde enerjisi yük-

selen akışkan partikülleri hareket ederek 
konumlarını değiştirirler. Bu değişim çoğu 
zaman doğal olarak gerçekleşir ve bu 
duruma doğal taşınım denilmektedir. Eğer 
sıcaklığı yüksek akışkan veya havanın 
bir pompa veya benzeri bir cihaz ile bir 
başka ortama taşınması söz konusu ise 
bu duruma da zorlanmış taşınım denil-
mektedir. Her iki taşınım durumunda da 
akışkan ve hareketi söz konusudur. 

Taşınımla ısı geçişinde birçok etken 
söz konusudur. Akışkanın cinsi, akışkanın 
hızı, ortamın sıcaklığı, geometri gibi birçok 
etken taşınımla ısı geçişini değiştirebil-
mektedir.

Evin bir köşesinde duran radyatör 
sıcaklığı ortam sıcaklığından yüksek 
olduğunda radyatörün kanatlarına veya 
yüzeylerine temas eden hava molekül-
leri ısınarak yükselirler. Yükselen havanın 
yerini radyatörün alt kısmında bulunan 
hava molekülleri doldurarak bu işlem 
böyle devam eder. Evde perdelerin kir-
lenmesinin nedeni bu hava sirkülasyonu 
sonucu olmaktadır. 

Newton katı bir yüzeyle temasta olan 
hareketli bir akışkan arasında birim alan-
dan birim zamana geçen ısı akısını Tw 
yüzey sıcaklığını, Tf  sınır tabaka dışındaki 
akışkan sıcaklığını ve h taşınım katsa-
yısını göstermiştir. Bu eşitlik Newton’un  
soğuma yasası olarak adlandırılır.

Isı taşınım katsayısının akışkanın özel-
likleri olan viskozite, yoğunluk, ısı iletim 
kat sayısı, akışkanın türü, akış geometrisi 
ve akışkanın hızı gibi özeliklere bağlıdır. 

                                                             
R=1 /hA değeri ısı taşınım direnci olarak 
adlandırılır.

3. Isı Işınımı (Radiation)
Isı ışınımında enerji, fiziksel bir ortam 

olmaksızın elektromanyetik dalgalar 

yardımıyla yayılarak geçer. Tüm cisim-
ler (katı, sıvı, gaz) yüksek sıcaklıklarda 
elektro manyetik dalgalar şeklinde ener-
jiyi hem yayar hem de yutarlar. Yüzeye 
gelen ışınımın bir kısmı geri yansır, bir 
kısmı cisim tarafından soğurulur ve geri 

kalan kısmı ise yüzeyden geçer. 

Stefan-Boltzmann Yasası

Eb = σT4

Burada σ Stefan-Boltzmann sabiti T 
mutlak sıcaklık, Eb siyah cisim yayma 
gücü ve σ=5,67.10-8 W /M2 K4 şeklindedir.  

Isı Geçişi - Standartlar
  

TS EN 12664 – Isıl direnci orta ve 
düşük seviyede olan kuru ve rutubetli 
mamuller

Kuru durumdaki veya rutubet dengesi 
sağlanacak şekilde nemli havada şartlan-
dırılmış, ısıl direnci 0,1 m2.K/W’dan ve ısıl 
iletkenliği 2,0 W/(m.K)’e kadar olan deney 
parçalarının ısıl direncinin, tayini için 
uygulanacak deney işlemlerini kapsar.

TS EN 12667 – Isıl direncin tayini - yük-
sek ve orta ısıl dirençli mamuller

Isıl direnci 0,5 m2.K/W’dan daha az 
olmayan deney parçalarının ısıl direncinin 
tayini için uygulanan deney işlemlerini ve 
genel prensipleri kapsar.

TS EN 12939 – Isıl direncin tayini - yük-
sek ve orta ısıl dirençli kalın mamuller

Kalınlıkları mahfazalı sıcak plâka ve ısı 
akış sayacı cihazları için kullanılan azamî 
kalınlıkların üzerinde olan mamullerin ısıl 
direncini tayin etmek için uygulanan 
işlemleri kapsar. 

MAKALE
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%4 %20 %6

Güneşten Gelen
Radyasyon %100

%19
Atmosfer ve Bulutlar
Tarafından Tutulan

Yeryüzeyinden 
Yansıyan

%51
Yeryüzü Tarafından 

Tutulan

Bulutlardan
Yansıyan

Atmosferden
Yansıyan



Axial Flow Methods
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Isıl İletkenlik Ölçüm Yöntemleri

Isıl iletkenlik ölçümleri genel hatlarıyla 
oda sıcaklığından 2000°C sıcaklıklara 
kadar hatta negatif sıcaklıklarda ölçüle-
bilmektedir. Uygulanan yöntemler birçok 
yönleriyle birbirlerine benzerlikler göster-
mektedir. Yaygın yöntemlerden bazıları 
aşağıda sıralanmıştır.

Isı Akışının Ölçülmesi 
Isı akışı doğrudan veya dolaylı olarak 

ölçülebilir. 
a. Mutlak olarak verilen elektrik enerjisi 

ile belirlenir.
b. Karşılaştırmalı yöntemde ise her yöne 

geçme yetisi olan ısının yalıtımla azal-
tılarak hesaplanmasıdır.
 

Isıl İletkenlik Ölçümünde
▶  Numune boyutları ısıl iletkenlikle ilişki-

lidir. 
▶  Numunenin ısıl iletkenliği yüksek oldu-

ğunda geçen ısı miktarı yüksek olup 
numunenin yan yüzeylerinden kaybo-
lan ısı küçüktür. 

Æ▶  Isıl iletkenliği düşük olan numunelerde 
geçen ısı miktarı azdır ve sıcaklık grad-
yeni büyüktür.

▶  Isıl iletkenliği düşük numunelerde daha 
küçük kalınlıklar yeterli olabilir.

▶  Küçük kalınlıklarda yan yüzeylerdeki 
kayıplarda azalır.

▶  Yanal yüzeylerdeki kayıpları azaltmak 
için yalıtım yapılır.

▶  Yanal yüzey yalıtımında numune ile 
yalıtım malzemesi ısıl iletkenliği oranı 
önemlidir.

Guarded/Unguarded Heat Flow Meter 
Method: Isı enerjisinin bir doğrultuda 
aktığı varsayılır. Numune kalınlığı ve 
boyutları önemlidir.

Guarded/Unguarded Heat Flow Meter 
Method: Isı enerjisinin bir doğrultuda 
akmasını sağlamak ve kaçakları hesaba 
olabildiğince katmak gerekir.
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Guarded Heat Plate Method
▶  Numuneler her taraftan ısıtılarak kararlı 

hale gelinceye kadar devam edilir. 
▶  Sistem simetrik olarak tasarlanır.
▶  Isıtıcı iki numune arasındadır.

Guarded Heat Box
▶ Bu yöntem genelde duvar bileşenleri-

nin ısıl performansını ölçmede kullanılır.
▶  Numuneler duvarlar ve yapı bileşenle-

ridir.

▶  Boyutları metrelerle ifade edilebilir 
(2.25 x 2.25 m) 

▶  Duvarın bir tarafı sıcak diğer tarafı 
soğuk olacak şekilde tasarlanır.

▶  Isı köprülerinin belirlenmesi

Hot Wire Method 
▶  Bu yöntem genelde akışkanların ısıl 
iletkenliklerinin belirlenmesinde kullanılır.
▶  Homojen olmayan karışık akışkanlar.
▶  Zamana bağlı ölçümlerle sonuca gider. 
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Laser Flash Technique
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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

BALIKESİR
OKPOR AMB.İML.İTH.İHR.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ömerli Mah. 3000. Sokak Bandırma / Balıkesir
Tel : 0532 685 13 83
okporambalaj@yahoo.com 

BARTIN
YAZLAR PAZARLAMA BETON VE PET.ÜRÜ.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

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

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

KASIMLI MADENİ YAĞLAR OTO.NAK.İNŞ.KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Cendere Yolu No:53 Kağıthane / İstanbul
Tel  : 0212  304 22 33 
Tel : 0212  321 32 24
bilgi@kasimli.com
www.kasimli@com

ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mah. 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

TRAKYA EPS STRAFOR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mimarsinan Silivri Mah. Semt Köstemir Cad.No:50 Silivri / İstanbul
Tel : 0212 728 81 84       
Faks : 0212 728 81 85
info@trakyaeps.com
www.trakyaeps.com

YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Arnavutköy / 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
 
K4 EPS BLOK ENTG.TES.İNŞ.MÜH.MİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İncesu O.S.B. Sultansazı 2. Cad. No:23 İncesu / Kayseri
Tel : 0352 691 33 33 
Faks : 0352 691 33 32
K4eps@nuovopor.com
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EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL
AKKAYA EPS DIŞ TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ 
UMUT AKKAYA VE ORTAĞI
A.S.B. 116 Ada 17 Pr, No: 116
Velimeşe-Çorlu / Tekirdağ
Tel : 0282 691 12 75
Faks : 0282 691 12 78
info@akkaya-akkaya.com 
www.akkaya-akkaya.com

KURTZ GMBH (MTL MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.)
Cenk Koray Cd.Akasya03 Kentvilla02
No: 9/A Giriş Kat  Bahçeşehir / İstanbul
Tel  : 0212 669 01 14
Faks : 0212 669 01 15
msenocak@mtlmakina.com.tr
www.mtlmakina.com.tr

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

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

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

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

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

ŞANLIURFA
RAMAZANOĞULLARI İTH.İHR.VE BİL.DAH.TİC.LTD.ŞTİ.
2.O.S.B. 17.Cadde No:4 Merkez / Şanlıurfa
Tel : 0414 369 12 43 
Faks : 0414 369 12 44
yavuz@efeboard.com

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

TRABZON
GEMATHERM TURAN YALITIM AMB. PLA. SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Arsin O.S.B.  5. Cadde No: 2 Arsin / Trabzon
Tel : 0462 712 07 12
Faks : 0462 712 01 61
info@gematherm.com.tr

PT POLİTEK
Arsin O.S.B.  2 Nolu Cadde No: 1 Arsin / Trabzon
Tel : 0462 711 18 96     
Faks : 0462 711 18 98
ozturksabri@hotmail.com
www.ptpolitek.com

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

ZONGULDAK
BALPOR DEMİR ÇELİK İNŞAAT MADEN TURİZM DAY.
TÜK.MALL.GIDA SAN. TİC. A.Ş.
Müftü Mah. Çetinapatay Bulvarı No: 52/A  Kdz-Ereğli 
/ Zonguldak
Tel : 0372 322 38 00  
Faks : 0372 322 38 02-03
info@balcilaras.com.tr 
www.bhsharc.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. A.Ş.
Şekerpınar Mh. Süleyman Demirel Cd. No: 4 
Çayırova / Kocaeli
Tel : 0 262 658 08 80
Faks : 0 262 658 97 56
info@yapiser.com
www.cukurovayalitim.com

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

SAKARYA
SAKARYA STRAFOR İÇ VE DIŞ TİC. SAN. LTD. ŞTİ.
2. OSB 2. SOK. NO:9 Hendek / Sakarya
Tel : 0264 502 25 20 
Faks : 0264 502 25 21
info@sakaryastrafor.com.tr 
www.sakaryastrafor.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

KASIMLI MADENİ YAĞLAR OTO.NAK.İNŞ.KİMYA SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Cendere Yolu No:53 Kağıthane / İstanbul
Tel  : 0212  304 22 33 
Tel : 0212  321 32 24
bilgi@kasimli.com
www.kasimli@com

ORCAN A.Ş.
Aydınlı Mah. 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

TRAKYA EPS STRAFOR SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mimarsinan Silivri Mah. Semt Köstemir Cad.No:50 Silivri / İstanbul
Tel : 0212 728 81 84       
Faks : 0212 728 81 85
info@trakyaeps.com
www.trakyaeps.com

YÖN YAPI MÜH. MİM. İNŞAAT TAAH. SAN. VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.
Anadolu Mah. Eski Edirne Cad. No: 1304
Arnavutköy / 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
 
K4 EPS BLOK ENTG.TES.İNŞ.MÜH.MİM.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
İncesu O.S.B. Sultansazı 2. Cad. No:23 İncesu / Kayseri
Tel : 0352 691 33 33 
Faks : 0352 691 33 32
K4eps@nuovopor.com





“ Ar-Ge, Sürdürülebilir
 Bir Büyemenin Güvencesidir”
“ Ar-Ge, Sürdürülebilir
 Bir Büyemenin Güvencesidir”
ÇEVKAK, Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kuruluşu İktisadi İşletmesi

İ.O.S.B. Tümsan Sanayi Sitesi 2. Kısım B-BLok No:5 PK: 34490
İkitelli - Başakşehir / İstanbul
Tel: +90 212 486 29 54 Faks: +90 212 486 29 52
info@cevkak.org • www.cevkak.org

ÇEVKAK, EPS Sanayi Derneği’nin (EPSDER) İktisadi İşletmesidir.

TS EN 13163 KAPSAMINDA 
DEKORATİF CEPHE PANEL ÜRETİMİNİZE 

BELGELENDİRMESİ YAPTIRDINIZ MI? 

TS EN 13163 KAPSAMINDA 
DEKORATİF CEPHE PANEL ÜRETİMİNİZE 

BELGELENDİRMESİ YAPTIRDINIZ MI? 



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

EPS Silver, standart beyaz EPS’ye göre ısı 
yalıtım özelliği önemli oranda geliştirilmiş yalıtım 
malzemesidir.

Taneciklerine özel kızılötesi emicilerin veya 
yansıtıcılarının eklenmesinin bir sonucu olarak 
radyasyon yöntemi ile ısı iletkenlik özelliği önemli 
ölçüde elimine edilmiştir.

EPS Silver ile
Sınıf Atlama

Zamanı




