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Ülkemiz, Yalıtım, Teşekkür ve
Bir Portreye Ufak Bir Dokunuş

Ö

ncelikle sözlerime başlarken tüm
EPS sektörüne, çalışanlarına, bu
işe emek vermiş, yatırım yapmış
hizmet etmiş, geçmiş ve bugününde yer
alan herkese selam eder saygı ve hürmetlerimi sunarım.
Değerli sektörüm yavaş, yavaş yönetimini yaptığımız EPSDER’in bir yönetim
döneminin daha sonuna geliyoruz, kısmetse Şubat 2017’de bayrağı yeni yönetimimize devredeceğiz, yönetim kurulu
olarak üstlendiğimiz 2 yılı şeref saydık,
böyle bildik.
İyi kötü günler geçirdik, destek olan
herkese ayrı ayrı teşekkürü borç bilirim.

No: 5 Başakşehir Etap 1
(Shell Karşısı) / İstanbul
Tel: 0212 486 29 53
Fax: 0212 486 29 52
www.epsder.org.tr
info@epsder.org.tr

EPS Haber dergisinde yayınlanan yazı ve
fotoğraﬂar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.
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ÜLKEMİZ!
Bu güzel cennet vatanımıza, 80 milyon vatandaşımıza ALLAH (c.c) rahat,
huzur versin. Yaşamın çok kısa ve değerli
olduğu bu dünyada inanınki güzel ülkemizden daha değerli, daha güzel bir vatan
yok. Bu cennet vatan her şeyin en güzeline layıktır. Zor günler geçiriyoruz, vatanımızın her yeri ateş çemberi, bu nedenle
terörden, terörün her türlüsünden bıktık,
usandık. Lanet gelsin tüm terör odaklarına
ve örgütlerine.
Sevgili sektörüm bizi biz eden işte bu
güzel ülke toprakları ve yarınların umudu
ve daha güzel bir gelecek beklentisidir.
Yüce ALLAH (c.c) bu ülkeye bunu nasip
etsin; çocuklarımıza, özgür, güçlü, gele-

ceği çiçekler içinde olan bir ülke armağan
eylesin.
“ALLAH (C.C) HER TÜRLÜ KÖTÜ
ŞER ODAKLARINDAN BİZİ KORUSUN
YALITSIN”
YALITIM
Hayatımızda farkında olarak veya
olmayarak yalıtım ile iç içeyiz. Hayatımızın
içindedir yalıtım. Yalıttığımız ilişkiler, kişiler yalnızlığa ittiğimiz insanlar, yalıttığımız
çevre, yalıttığımız yiyecekler-giyecekler,
evlerimiz, araçlarımız, bedenimiz, hayvanlarımız ve sanki hiçbir şey yokmuş,
olmayacakmış gibi düşüncelerimiz hep
kendimizi yalıtarak ortaya koyduğumuz
kişisel egolarımız vs.
İşte bu sözde globalleşen dünyada
düşünsel en büyük yük zihinlerimizin
kendimizce, kendi kendimize yalıtılmasıdır ki yaptığımız, uğraştığımız her olay
yarının bize nasıl döneceğini bilmeden,
görmeden ileride karşılaştığımız sektörel
sorunlara sebebiyet veriyor.
Yalıtım, herhangi bir yalıtım malzemesi
kullanılarak, ortamdan dışarı veya dışarıdan ortama olan enerji akışının yavaşlatılması olarak ifade edilebilir. Yani ürettiğimiz malzemeden bahseder, ancak biz
nedense birbirimizi de sektörümüzü de
yalıtıp sır gibi satış kaygıları ile sahip çıkmadan, çıkmayarak yalıtıyoruz.

Şöyle dört-beş sene geriye dönüp baktığımızda bizim sektörün nereden nereye
geldiğini daha doğrusu yalıtım sektörünün
Türkiye’de nasıl geliştiği malumunuzdur. O
kadar çok bilgi kirliliği varki standart yanlışları, her kafadan bir ses, bir algı, her cephe
başka bir sorun yaratıyor. Ülkemizde ne
komisyonlar ne STK’lar ne de ilgili kurumlar
doğru dürüst bir bilimsel veri ve mantık ile
hareket etmiyor. Hal böyle olunca tüketimi
yapan son kullanıcı, bu kirlilikte doğru malzeme kullandığını zannediyor. Tüketicinin
kafası karışık, ülkenin milli serveti de yanlış
yalıtım malzemeleri yüzünden heba oluyor.
Isı yalıtım malzemeleri hakkında bilgi
sahibi olmayan yetkililerin yayınladıkları
yönetmelikler, kararnameler ilgili sektörleri
zora soktu, daha önceden ilgili kurumları
uyarmamıza, alternatif çalışmalar yapmamıza, itirazlar, başvurular yapmamıza rağmen karşı rakip sektörler tek vücut olup
bu işi çok iyi yönlendirdiler, algı yöntemleri
yangının çok hassas olması sebebi ile başarılı oldu gibi, şuanda bu gözüküyor. Evet çok
iyi anladığınız gibi yeni yangın yönetmeliğini
kastediyorum.
Gerçekte yapılacak bir yönetmelik tüm
malzemelere eşit davranmalıydı tümünün
eksi veya artı tarafını ortaya dökmeli,ülke gerçeklerini ve ülke yapı sistemlerini göz önüne
almalıyd. Mevcut ısı yalıtım sistemleri’nin
ülkemizdeki kalınlılar ve kullanılan son kat
yanmaz sıva sistemleri ile birlikte risksiz
olduğunu büyük çaplı yangın testleri ile
ispatlamamıza rağmen dikkate alınmadı
,dedikodu ve iddia üzerine iş yapıldı. Bu
kadar uğraş ne içindi yine yukarıda bahsettiğim beyinsel yalıtılmış olgu mekanizmaları.
Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar bunu
onlarda biliyor herkes biliyor bilimde aksi
ispatı olmayana kadar ısı yalıtımın adı
EPS’dir, aynı performans ve ekonomisi göz
önüne alındığında başka alternatiﬁ yoktur,
istedikleri kadar taş çatlatıp patlatsınlar,
sıva yapsınlar, boya yapsınlar EPS gibi yalıtamazlar, standartlar ile oynayıp yönetmelik
hazırlayıp önümüzü kesemezler! bu inancım
bakidir.
Bu süreçte bizlerde boş durmadık,
durmuyoruz da ancak biz birlikte hareket
etmekte zorlanıyoruz, satış kaygımız hep ön
planda oluyor bu işin ilklerinden olan örnek
olması gereken ﬁrmalar bile özensiz ilgisiz
üretim ve davranışlarda bulunabiliyorlar, hep
söylemimiz aslında buydu bunun bize olan
zararları işte şimdi gözüküyor.
Burada aslında tek tek ﬁrma bile sayabilirim ancak zaten nazik olan bir dönemden

“Kaliteli, düzgün üretim yapan, kendini bilen,
tartışmasız doğru üreten firmalara saygımız sonsuz
bunun erdemini taşıyan herkese yürekten saygım
var ve bu firmalara teşekkürü bir borç bilirim.”
geçiyoruz ama genel kurulda emin olun
hesaplaşacağız ,soracağız buda benim size
sürprizim olsun, çünkü düzelmiyoruz, birlik
olamıyoruz bir türlü iletişim için çaba sarf
etmiyoruz ,varsa yoksa satış.
Sonunda Yeni Yangın Yönetmeliği çıktı
biz buna sizlerden aldığımız destekle
müdahil olduk tarihinde ilk kez aktif itirazımızı Danıştay bazında başvuru ile yaptık ve
Çevre ve Şehircilik Bakanlığını ilgili yönetmeliğin durdurulması ve iptali için mahkemeye
verdik. Dava süreci halen devam etmekte
olup son ana kadar mücadelemize devam
etme kararlılığındayız.
Durum böyle iken yönetmeliğinin iptali
için açtığımız dava süresince bile hassas
dönem göz ardı edildi, ediliyor biz yönetim
olarak ne dersek diyelim kendimizi düzeltme
yönünde yeterli adım atmıyoruz, derneğimiz
etrafında kenetlenmiyoruz.
TEŞEKKÜR
Kaliteli, düzgün üretim yapan, kendini
bilen, tartışmasız doğru üreten ﬁrmalara
saygımız sonsuz bunun erdemini taşıyan
herkese yürekten saygım var ve bu ﬁrmalara
teşekkürü bir borç bilirim.
Değerli sektörüm gemi aynı gemi, bu
bizim ekmek teknemiz bizler ülkemiz için

kendimiz için yarınlar için doğru üretimin her
birimizin boynunun borcu olduğunu unutmayalım. Yönetime geldiğimizde ilk işimiz
dernek ismini değiştirip telaffuzu zor olanı
kolaya çevirmek oldu, sahi içimizde eski
ismi hatırlayan var mı? EPSDER, logosundan
tutun internet sitesine kadar yeni imajı ile var
oldu. Bir KDS olgusu kalite denetim sistemi
ortaya koyduk, herkes bu belgeye ulaşsın
ama gereğini de yapsın, kaliteli üretsin,
buna uymayan ise denetlensin istedik. Bu
yolda mesafe katettik ama bunu sürdürmemizde şart. ÇEVKAK akredite kuruluşumuz
kar etsin daha işlevsel olsun diye cihazlar
aldık kitaplar, broşürler bastık, eğitim çalışmaları düzenledik sahada daha aktif daha
değerli olsun diye başına Prof. Dr. İbrahim
Uzun hocamızı getirdik, emekleri için çok
teşekkür ederim.
Bir başka konu olan dernek muhasebe
çalışmamızda yeniden yapılandık, bu
konuda DMF Mali Müşavirlik ile anlaştık ve
Türkiye’nin sayılı üstadı olan Aslan Kaya ile
çalışmaya başladık, kendisine de teşekkürlerimi sunarım DMF’nin katkıları ÇEVKAK ve
EPSDER’ de yadsınamaz.
İMSAD başkanının tarafsız olmayan
tutumundan dolayı kendisini ve yönetimini
istifaya davet ettik ve 22 dernek içinde bunu
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“Bu sektörde yön alan herkesi, bu dernekte bir
olmaya davet ederken; inançlarımıza, ülkemiz
TÜRKİYE’MİZE, insanlarımıza olan saygı ve sevgiyi
borcumuz bilerek son bir sayıda
buluşmak üzere hoşça kalın.”
yüzüne söyledik. Basında kullandığı ifadelerini tekzip ettirdik.
Dernek daha katılımcı olsun dedik 34
olan üye sayımızı 60 lara kadar çıkardık,
tüzük değiştirip yönetimin daha katılımcı
olmasını sağlamaya çalıştık.
Yinede sektörde bulunan ﬁrma sayısının
yarısı kadar bile üyeye halen sahip değiliz,
derneğine üye olmayan ,üyelikten istifa edip
kaçan sektörün bir parçası olmaktan kendini imtina eden bilgi sahibi olan - olmayan
kalitesiz üretime baş koymuş kişilere ne
demeli nereye koymalı, adımızı sektörümüzü
kirletenlere de yazıklar olsun derim.
Ülkemizin enerji verimliliği konusunda
temel konularından birisi olan “U” değerlerinin iyileştirilmesi üzerinde eğildik planladık
çalıştık şu anda İZODER’in en başarılı projelerinden biri halinde yürüyor. Bu çalışmanın
mimarlarından biriside yönetim kurulu üyemiz olan Erdem Ateş’tir emeklerinden dolayı
kendisine selam ve teşekkür ederim kendisi
bilgisi ve beyefendiliği ile derneğimizde bir
değerdir.
Yalıtım meclisinin Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)içinde kurulmasının ilk adımını attık. Bu meclis içinde kurulan Plastik,
Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi içinde
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EPSDER olarak asil üye olarak temsil imkanına kavuştuk.
Dernekler arası iletişim bilgi güçlü olsun
diye İZODER yönetiminde 4 yıldır görev
yürütmekteyiz ve çok başarılı verimli yönetim dönemleri geçirdik, farklı ve sektörümüze
faydalı olacak projeler içinde yer aldık.
EPSDER olarak Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı
PAGEV’de yer aldık, üye olduk, burada bizlere olan yakınlığı ve destekleri için başkan
Yavuz Eroğlu’na teşekkürü bir borç bilirim.
Birazdan Eroğlu’na ayrı bir başlık altında
yeniden değineceğim.
Yönetimimiz döneminde farklı çalışma
komisyonları kurduk. Ajans çalışması, sosyal medya çalışmaları yaptık, bu çalışmalarda ve dava sürecimizde dik, cesur ve lider
duruşu için sektörün abisi Faruk Tiritoğlu
beye teşekkürümü borç bilirim, saygılarımı
sunarım.
Adını anmaktan gurur duyduğum bir
başka güzel insan Mehmet Parlak abime
Avrupa’da sektörümüz adına yaptığı katkılar, kazandırdığı maddi-manevi tüm katkılarından dolayı teşekkürümü bir borç bilirim.
Bölgesindeki çalışmaları, misaﬁrperverliği, örnek kişiliğinden dolayı bir teşekkür

de Fehrebi Terece’ye sunarım.
2017 Geofoam projesini Türkiye’mize
kazandıran Tolga Özer hocamıza teşekkürlerimizi borç bilirim .
Kadir Arı beye de yarattığı birlikte hareket
etme duygusu için teşekkür ederim.
Her türlü koşulda dernek içinde genel
sekreterliğimizi yapan, bilgisi ve duruşu ile
kalite insan dernek direği Genel Sekreterimiz Murat Kenet beye, dernek çalışanlarımız
Nazan Aslan ve Sibel Talpa hanım size de
teşekkür ederim.
Hikmet Çetin, Bülent Kunt, Güneş İnan,
Murat Bahadır, Cem Cansever, Aslan Salman, Emin ve Levent Özgür, Yaman Akyol,
Mahmut Çağlayan, Gülay Dindoruk, Tuğba
Tok, Yücel Atmaca ve destek verip mesaisini harcayan herkese teşekkür, teşekkür...
VE BİR PORTREYE UFAK BİR
DOKUNUŞ
PAGEV’in Başkanı Yavuz Eroğlu tanıdığım
günden bu yana gerek beyefendiliği, gerek
bilgisi ve gerekse Türk Plastik Sanayisi’ne
katkısı onu sırtlayıp götürüşü hakikaten şana
layıktır. Günü gelmiş ile değil günü yarınlara
yakın tutma isteği bende örnek teşkil etti.
Tanımayanlarınız için diyorumki mutlaka
tanışın ondaki mütevazi yapıya, samimiyete,
içtenliğe, çalışkanlığa hayran olacaksınız,
yolun açık olsun Yavuz Eroğlu.
Sevgili sektörüm, değerli arkadaşlarım
sizi yürekten kucaklarken en samimi sıcak
selamlarımı yolluyorum. Bu sektörde yön
alan herkesi, bu dernekte bir olmaya davet
ederken; inançlarımıza, ülkemiz TÜRKİYE’MİZE, insanlarımıza olan saygı ve sevgiyi
borcumuz bilerek son bir sayıda buluşmak
üzere hoşça kalın. n
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Türkiye’nin Dev Plastik Endüstrisi ile
İran’ın Hammadde Kaynağı Buluşacak

E

konomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla yola çıkan ve
bugün 3,7 trilyon dolarlık bir
pazara ulaşan D-8 ülkeleri plastik
endüstrisi için güçlerini birleştirdi. Mısır’ın
ev sahipliğinde gerçekleştirilen D-8 Bakanlar Kurulu Toplantısı’nda toplam 100 milyar
dolara yaklaşan plastik mamul üretimini
daha da yukarıya taşımak amacıyla Kimya,
Petrokimya ve Plastik Derneği kuruldu. Petrokimya rezervleriyle İran’ın, plastik üretim
kapasitesi ile de Türkiye’nin başı çektiği
dernek, ülkeler arasındaki plastik yatırımlarını hızlandıracak ve işbirliklerini geliştirecek.
Bugün üretim kapasitesiyle dünya altıncısı
ve Avrupa ikincisi olan Türk plastik sektörünü ise PAGEV temsil edecek.
Türkiye’nin önderliğinde Bangladeş,
Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya
ve Pakistan’ın katılımı ile oluşturulan D-8,
bugün ulaştığı toplam 3,7 trilyon dolarlık
pazarı geliştirecek adımlar atmaya devam
ediyor. Üye 8 ülke, kalkınma yolundaki ülkelerin dünya ekonomisi içindeki konumlarını
iyileştirmek, ticari ilişkilerini çeşitlendirmek
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ve ticaret alanında üye ülkelere yeni imkânlar
yaratmak, uluslararası seviyede karar verme
mekanizmalarına güçlü biçimde katılımlarını
sağlamak ve halklarının yaşam seviyesini
yükseltmek amacıyla yürüttüğü çalışmalara
bir yenisini daha ekledi. Mısır ev sahipliğinde gerçekleştirdiği son Bakanlar Kurulu
toplantısına T.C. Bilim, Sanayi ve Ticaret
Bakan Yardımcısı Hasan Ali Çelik ve Sanayi
Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan
liderliğinde Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV)’nın
da aralarında olduğu 55 kişilik Türk heyeti
katıldı.
Genel Sekreter Seyyid Ali Muhammed
Musavi ve Mısır Başbakanı Şerif İsmail katılımıyla gerçekleşen ve plastik sektörünün
de ele alındığı toplantıda, D-8 ülkelerini
kapsayacak Kimya, Petrokimya ve Plastik
Derneği kuruldu.
Türk plastik sektörünü temsilen PAGEV’in
de yönetiminde yer aldığı dernek, bölgenin
en büyük endüstrilerinden olan plastik pazarını üye ülkelerin işbirlikleriyle sanayicilere
açacak.

D-8 ülkelerinin plastik üretiminde
lider Türkiye
Petrokimya rezervleriyle İran’ın, plastik üretim kapasitesi ile de Türkiye’nin
başı çektiği üye 8 ülke tarafından kurulan
Kimya, Petrokimya ve Plastik Derneği,
100 milyar dolara yaklaşan plastik mamul
üretimini daha yukarı taşımayı hedeﬂiyor.
2015 yılında gerçekleştirilen toplam plastik mamul üretiminin yüzde 31’ini Türkiye
üstlenirken; yüzde 17’si Endonezya, yüzde
14’ü Malezya, yüzde 13’ü Mısır ve yüzde
11’i İran tarafından yapıldı. Nijerya ve Pakistan toplam üretimden yüzde 5 pay alırken;
Bangladeş ise yüzde 4 paya sahip oldu.

Plastik mamul ihracatında aslan
payını yüzde 39 ile Türkiye üstlendi
8 üye ülkenin 2015 yılındaki toplam plastik mamul ihracatı ise miktar bazında 3,6
milyon ton, değer bazında ise 11,1 milyar
dolar oldu. Değer bazındaki ihracatta aslan
payı yüzde 39 ile Türkiye’nin oldu. Türkiye’yi;
yüzde 30 ile Malezya, yüzde 11 ile Endonezya ve İran, yüzde 7 ile Mısır takip etti.

Pakistan, Nijerya ve Bangladeş ise toplam
ihracattan yüzde 1’in altında pay aldı.

8 ülkeden yapılan plastik mamul ve
hammadde toplam ihracatı, dünya
sıralamasından yüzde 3,4 pay aldı
D-8 ülkelerinin 2015 yılındaki toplam
plastik mamul ve hammadde ihracatı ise 19
milyar dolara ulaştı. Toplam ihracatın yüzde
38’i Malezya’dan yapılırken; yüzde 29’u Türkiye, yüzde 16’sı İran, yüzde 11’i Endonezya
ve yüzde 5’i de Mısır tarafından gerçekleştirildi. Pakistan, Bangladeş ve Nijerya’nın
toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde
2’nin altında kaldı. D-8 ülkeleri tarafından
gerçekleştirilen plastik mamul ve hammadde
ihracatı, toplam dünya plastik ihracatından
yüzde 3,4 pay aldı. Üye 8 ülkenin en çok
ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Çin oldu.

Türkiye’ye en fazla hammadde
İran’dan…İşbirliğiyle Rekabetçilik
artacak ve Türk Plastik sektörü
Avrupa Birinciliğine bir adım daha
yaklaşacak
2015 yılındaki 8,6 milyon tonluk üretimi
ile dünya altıncısı ve Avrupa ikincisi olan
Türk plastik sektörü D-8’in Plastik Mamül
üretiminde en önemli rola sahiptir. Ancak
polimer hammadde üretimi Türk Plastik
sektörünün ihtiyacının %15’ini ancak karşılayabilmektedir. Aynı şekilde d-8 ülkeleri
içinde yine polimer hammadde dış ticaret
açığında Türkiye en öndedir. Hammadde de
yüzde 85 oranında ithalata bağımlı olan Türk
plastik sektörünün D-8 ülkelerinden toplam
ithalatının büyük bir bölümünü petrokimya
rezervleri ile dikkat çeken İran üstlendi.

Mısır’da Arap basınına konuşan PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, 100 milyar dolarlık D-8
plastik pazarında engelsiz işbirliği mesajı verdi.

D-8 Zirvesi’ni değerlendiren PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “8 ülke
aralarındaki işbirliğini ve yatırımları güçlendirmek üzere başarılı çalışmalar yürütüyor. Bu
toplantıda da sektörümüz adına çok önemli
bir adım attık ve D-8 ülkelerini kapsayacak
bir Kimya, Petrokimya ve Plastik Derneği Kurduk. Türk plastik sektörünü temsilen PAGEV
olarak biz de bu derneğin yönetiminde aktif
olarak yer alacağız. 100 milyar dolarlık D-8
Plastik Pazarını harekete geçirebilirsek, tüm
D-8 ülkelerine büyük istihdam ve ekonomik
gelir kazandırabileceğiz” dedi.
Kurulan dernek ile üye ülkeler arasında
plastik yatırımları hızlanacağını ve plastik sektörü özelinde işbirliklerinin geliştirileceğini
vurgulayan Eroğlu, “D-8 ülkelerinde 100 mil-

yar dolara yaklaşan bir plastik mamul üretimi
söz konusu. 2015 yılındaki 8,6 milyon tonluk
üretim kapasitesi ile dünya altıncısı ve Avrupa
ikincisi olan Türk plastik sektörümüzde bu
ülkeler arasında en önde geliyor. Ancak
hammadde konusunda yüzde 85 oranında
ithalata bağımlılığımız söz konusu. Bugün
burada kurduğumuz dernek sayesinde petrokimya sektöründe başı çeken ve bizimde
hammadde ithalatımızda önemli bir pay üstlenen İran ile yasal bir platformda buluşma
imkanımız oldu. Yakın zamanda İran’ın büyük
hammadde kaynağı ile ülkemizin dev plastik
endüstrisini bir araya getirmeyi ümit ediyoruz.
Böylece iki ülkede gerçekleştirilecek yeni
işbirlikleri ve yatırımlardan kazançlı çıkacaktır” diyerek sözlerini tamamladı. n
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Türkiye İMSAD’dan Ekonomiyi ve
Sektörü Canlandıracak 5 Öneri

T

ürkiye İMSAD’ın yılda dört kez
düzenlediği Gündem Buluşmaları
etkinliğinin bu yılki 3.’sü “15 Temmuz Sonrası Türkiye, Toplumsal ve
Siyasi Dinamikler” temasıyla 22 Eylül Perşembe günü Ortaköy Feriye’de gerçekleştirildi. Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F. Fethi Hinginar’ın açılış konuşmasını
gerçekleştirdiği Gündem Buluşmaları’nda
panel, Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kenan Aracı moderatörlüğünde Türkiye İMSAD Ekonomi Danışmanları Prof. Dr. Kerem Alkin ve Dr. Can Fuat
Gürlesel ile KONDA Araştırma ve Danışmanlık Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın katılımıyla
düzenlendi.
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı F.
Fethi Hinginar, yaptığı açılış konuşmasında,
15 Temmuz gecesi gerçekleştirilen darbe
girişiminin halkın sağduyusu, demokrasiye
inancı ve hukukun üstünlüğü ile atlatıldığını
ifade ederek, yine de tüm sektörlerin temkini
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elden bırakmaması gerektiğini söyledi. Hinginar, ekonomiyi canlandıracak önerilerini
5 maddede katılımcılarla paylaştı. Öneriler
şöyleydi:
• Mevcut yapılarda tamir, tadilat, yenileme,
değiştirme, iyileştirme amacıyla hükümetler tarafından desteklenen Yenileme
Pazarı oluşturulması, iç pazarın büyümesine oldukça katkı sağlayacaktır.
• Devam eden konutlardaki Kentsel
Dönüşüm projeleri gibi sanayi tesislerini kapsayacak Endüstriyel Bina Dönüşüm Projeleri’nin geliştirilmesi iç pazarın
büyüme ve gelişimine katkı sağlayacaktır.
• Sanayi yatırımlarında inşa edilecek
fabrika binaları ve tesislerin makine ve
ekipman yatırımları gibi daha yüksek
amortismana tabi tutulması ile sanayi
tesislerinde çağdaş ve verimli bina yatırımları artırılabilecektir.
• Eximbank teminat koşullarının iyileştirilmesi ile yurtdışı inşaat ve inşaat malze-

meleri pazarının büyümesi sağlanabilecektir. İhracatı geliştirmek için sağlanacak iyileştirmelerle inşaat malzemesi
sektörünün 25 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirme potansiyeli bulunmaktadır.
• Kentsel dönüşümde ortaya çıkan yasal
boşlukların süratle giderilmesi için işbirliğine gidilmesi, inşaat sektörüne dönük
yasal alt yapının süratle tamamlanması
gerekmektedir. Yapı Yasası’nın acilen ele
alınması ile inşaat sektöründeki muhtelif
yönetmelikler arasında yaşanan karmaşa
ve eksikliklerin giderilmesi sağlanacaktır.
Konuk konuşmacı Bekir Ağırdır ise, 15
Temmuz sonrası toplumsal dinamiklere
temas ederek, dünyadaki ekonomik ve
siyasi gidişata ilişkin değerlendirmelerini
paylaştı. Merkeziyetçi devlet sistemi sürdürülebilir olmadığını ifade eden Ağırdır,
“Dünya yeni bir döneme hazırlanırken, bütçe
ve plan öngörülerine olası senaryoları da
eklemeliyiz” dedi. n

GÜNCEL

PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi
Türkiye’yi Üretim Üssü Haline Getirecek

T

ürk plastik sektörü 2015 yılında
ulaştığı 8,6 milyon tonluk üretim
kapasitesiyle Avrupa’da ikinci,
dünyada ise altıncı sıraya ulaştı.
Sektörün ihracatı ise aynı yıl 4,34 milyar dolar
oldu. Üretimde liderliğe doğru emin adımlarla
ilerleyen Türkiye, katma değerli plastik mamul
ihracatında ise dünya ortalamasının altında
kalıyor. Dünya mamul ihracatını yönlendiren
ülkeler ihracatta kilogram başına ortalama
5,3 dolar katma değer sağlarken; Türkiye’de
bu rakam 2,8 dolar. Türk plastik endüstrisinin
geleceğini yakından ilgilendiren bu soruna
çözüm arayan PAGEV, sektörün ileri teknolojiyle birlikte yüksek katma değer üretmesi
ve rekabet avantajı sağlaması için harekete
geçti. PAGEV öncülüğünde T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde kurulacak Türkiye’nin ilk PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi için imzalar atıldı. Yüksek
teknoloji gerektiren ürünlerin üretimini sağlayacak merkez ile ilk aşamada ihracat birim
ﬁyatının 4 dolara çıkarılması ve dış ticaret
açığının azaltılması hedeﬂeniyor.
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) plastik sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünü
artıracak ve sürdürülebilirliğine katkı verecek
çalışmalarına hız verdi. Vakıf, büyük plastik
üreticilerinin yanı sıra küçük ölçekli sektör
temsilcilerine de destek olabilmek amacıyla
katma değeri yüksek ürünleri üretebilecek
teknolojilerin geliştirileceği ‘Plastik Mükemmeliyet Merkezi’ kurulumu için harekete geçti.
PAGEV öncülüğünde T.C. Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın himayesinde hayata
geçirilecek olan merkezin kurulumuna start
veren imzalar düzenlenen törenle atıldı.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk
Özlü, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan ve PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı
Yavuz Eroğlu ile çok sayıda plastik sektörü
temsilcisi törene katıldı.
Küçükçekmece PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yerleşkesinde yapılacak
merkez, toplamda 30 bin metrekare kapalı
alana sahip olacak. Projenin ilk etabını oluşturan 3 bin 500 metrekarelik bölümün bir yıl
içerisinde faaliyete geçirilmesi planlanıyor. 70
milyon liralık yatırım bedeline sahip projenin
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tamamının ise önümüzdeki dört yıl içinde
tamamlanması hedeﬂeniyor. Ayrıca imzalanan protokol gereği Türkiye’nin farklı noktalarında ihtiyaç olduğunda yine PAGEV ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile
yeni PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezleri
kurulabilecek.
PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi,
Türkiye’nin milli projelerinin temelini oluşturacak endüstriyel beceri ve yeteneklerin geliştirilmesini sağlayarak özelde plastik sektörünün, genelde Türkiye ekonomisinin gücüne
güç katacak. Stratejik iş birliğiyle kurulacak
PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi’ndeki;
izlenebilir hedeﬂeri olan, bilimsel nitelikli,
ticarileşme potansiyeli yüksek araştırmalar
ile plastik sektörünün daha hızlı büyümesi
hedeﬂeniyor. Plastik sektörünün yanı sıra
kimya, kauçuk ve kompozit sektörlerine de
hizmet vermesi planlanan merkez; araştırma,
sertiﬁkasyon, test ve laboratuvar hizmetleri
verecek, en yeni teknolojiye sahip ürünlerin
üretimi için sanayi kuruluşları, üniversiteler,
araştırma kurumları, mesleki birlikler ve sivil
toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapacak. Ayrıca
mesleki ve teknik eğitim ile danışmanlık hizmetleri sağlayacak. Makine sektörüne de hizmet verecek olan merkez, teknolojik gelişmelerin yapılabilmesi gerekli olan plastik makine,
kalıp ve ekipman üretiminin hem miktar hem
kalite olarak artırılmasını sağlayacak. Tüm bu
hizmetler sayesinde sektörün rekabet gücü
artırılacak ve Türkiye dünya plastik üretiminin
üssü haline getirilecek.

Standart dışı plastik ürün ithalinin
önüne geçilecek…
PAGEV Mükemmeliyet Merkezi, ihraç edilen ürünlere ilişkin bir kontrol mekanizması
oluşturarak Türkiye’de üretilen plastik ürünlerin uluslararası pazarlardaki güvenirliğinin ve
itibarının korunmasına da katkı sağlayacak.
Merkezin çok önemli bir artısı ise ithal edilen
plastik ürünlerin, kesin ithalatı yapılmadan
laboratuvarlarda teknik uygunluğunun belirlenmesi ile ülkemize kalitesiz ve standart dışı
ürün girişini engellemesi olacak.
İmza töreni açılışında konuşan PAGEV
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu, “2015
yılında ulaştığımız 8,6 milyon tonluk üretim
kapasitemizle dünyada altıncı, Avrupa’da
ise ikinci sıradayız. Aynı yıl ihracatımız ise
değerde 4,34 milyar dolar oldu. Başarılı üretim
ve ihracat performansımızla Türkiye ekonomisine ve sanayisine verdiğimiz katkıyı her
geçen gün artıyor olsak da bizim hedeﬁmiz
çok daha ilerisi. Bu hedefe bizi ulaştıracak en
büyük atılım ise katma değerli üretimi artırmak. Bugün dünya plastik mamul ihracatını
yönlendiren ilk 10 ülkenin birim ihracat ﬁyatı
5,3 dolar/kilogram, plastik hammadde ithalat ﬁyatı ise ortalama 2 dolar / Kilogram ve
her 1 kilogramlık üretim ve ihracatta ortalama
3,3 dolar katma değer sağlıyor. Türk plastik
sektörü temsilcileri 1,8 dolar/kilogram değerinde ithal ettiği plastik hammaddeyi proses
ettikten sonra 2,8 dolar/kilograma ihraç ediyor.
Kilogram başına da 1 dolar katma değer elde
ediyor. Bizim en büyük arzumuz bu seviyeyi

4 dolar/kilograma çekmek. Bugün T.C. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın da katkıları ile imzalarını attığımız PAGEV Plastik
Mükemmeliyet Merkezi ile bu hedeﬁmizi gerçekleştireceğiz. Buradaki en önemli husus,
merkezimiz yalnızca katma değerli üretim
için Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları, eğitim,
sertiﬁkasyon, test ve laboratuvar hizmetleri,
danışmanlık gibi birçok alanda sektöre hizmet
veren bir Mükemmeliyet Merkezi olacak” dedi.
Türkiye’yi, dünyada plastik üretiminin üssü
haline getirecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet
Merkezi’nde inovatif projeler yürüteceklerini
vurgulayan Yavuz Eroğlu açıklamalarını şu
sözlerle tamamlandı: “PAGEV olarak hayata
geçireceğimiz Plastik Mükemmeliyet Merkezi ile Türk plastik sektörünün dünya lideri
olması için çalışacağız. Bugün ülke ekonomisine sağladığımız 13 milyar dolarlık katkıyı
artıracak ve dış ticaret açığının azalmasına
yardımcı olacağız. Ayrıca katma değerli üretim sayesinde sektörümüzün direk ve dolaylı
toplam ihracatını da dolar bazında yüzde 43
artıracağız.”
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan, “Plastik sektörü mamul üretiminde
başarılı olmasına rağmen katma değeri düşük
ürünler üretiyor. Teknolojisi yüksek katma
değerli ürün üretilmek için girdilerimize Ar-Ge,
tasarım ve marka katmalıyız. Plastik sektöründe hiç Ar-Ge merkezi olmaması önemli bir
nokta. T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile PAGEV işbirliği ile hayata geçirilecek PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi
sektördeki bir ilk olacak ve sektörün katma
değerini artıracak” dedi.
T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü ise PAGEV Plastik Mükemmeliyet
Merkezi imza töreninde şu açıklamaları yaptı:
“PAGEV ile ülkemizde bir Plastik Mükemmeliyet Merkezi kurulması yönünde ilk adımı
atıyoruz. Mükemmeliyet Merkezi; üniversite,
sanayi ve kamu arasında bir köprü işlevi üstlenerek, plastik sektöründeki Ar-Ge, Ür-Ge

ve tasarım çalışmaları için bir üs olacaktır.
Türkiye’nin hemen her sektörde küresel rekabet gücünü artırması için teknoloji yoğun bir
üretim yapısına geçmesi gerekiyor. Bundan
sadece bir ay önce, ülke tarihinin en ağır travmasını yaşadık. Ancak 15 Temmuz’a rağmen
Türkiye, önüne bakıyor, yoluna devam ediyor.
Aynı iradenin özel sektörümüzde de olduğunu görmek bizi ayrıca sevindiriyor. Plastik
sektörümüzün temsilcileri, bütün dikkatlerini
sektörün geleceğine, bu sektörün rekabet
gücünü artırmaya odaklamış durumdalar.
Türkiye’nin plastik sektöründe çok ciddi bir
potansiyel taşıdığına inanıyorum. Dünyada
talebin her yıl yüzde 4 civarında arttığı bu
sektörde, çok daha başarılı işlere imza atabileceğimizi düşünüyorum.”
Bakan Faruk Özlü, “Plastik sektöründe
iki temel sorunumuz var. Bunlardan birincisi,
petrokimya ürünlerini girdi olarak kullanan bu
sektörün yüzde 80-90 oranında dışa bağımlı
olmasıdır. Sektörün yaşadığı ikinci temel
sorun ise katma değerin düşük olmasıdır. Bu
tabloyu değiştirecek olan en önemli enstrümanlardan birisi de bugün mutabakat zabtını
imzaladığımız Mükemmeliyet Merkezi olacaktır. Küçük ﬁrmaların, mevcut bilgi ve teknoloji
seviyeleriyle gerçekleştiremeyecekleri Ar-Ge
projeleri, bu merkezde ortaklık kültürü içinde
yapılabilecektir. Yapılacak çalışmalarla, plastik sektörümüzde daha nitelikli ve daha yüksek katma değerli üretimin önü açılacaktır”
diye konuştu.

•

•

•

•

Rakamlarla Türk Plastik Sektörü
• Plastik sektörü 2015 yılında büyümeyi
üretimde yakaladı. Sektörün 2015 yılında
mamul üretimi bir önceki yıla göre miktar
bazında yüzde 3,2 artış ile 8,6 milyon tona
yükseldi. Değer bazında ise yüzde 6,6
azalış ile 32,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Değer bazındaki gerilemede petrol
ﬁyatlarındaki düşüş ve euro-dolar paritesindeki dalgalanmalar etkili oldu.
• 2015 yılındaki 8,6 milyon tonluk toplam

•

plastik mamul üretimi içinde 3,4 milyon
tonla plastik ambalaj malzemeler ilk sırada
yer alırken; bu ürün grubunu 1,9 milyon
tonla plastik inşaat malzemeleri takip etti.
Plastik sektörü söz konusu üretimle kapasitesini yüzde 73 oranında kullandı. Sektörün geride bıraktığımız yılda iç pazardaki
tüketimi miktar bazında önceki yıla göre
yüzde 4,1 oranında artarak 7,6 milyon tona
yükseldi.
Türk plastik sektörünün mamul ihracatı
2015 yılında 2014’e kıyasla miktar ve
değer bazında geriledi. Miktar bazında
ihracat yüzde 1,6 düşüşle ile 1,58 milyon
ton, değer bazında ihracat yüzde 12,8
düşüşle 4,34 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2015’te plastik sektörünün en çok
plastik mamul ihracatı yaptığı ülkeler; Irak,
Almanya ve İngiltere olarak sıralandı.
Sektörün önemli sorunlarında biri de
sektörün hammaddesinin Türkiye’de
yetersiz üretilmesi ve ithalata bağımlılık
2015 yılında da devam etti. 2014 yılına
kıyasla sektörün hammadde ithalatı miktar
bazında yüzde 3,7 artış ile 6,3 milyon tona
ulaşırken; değer bazında ise yüzde 15,1
azalışla 9,4 milyar dolar oldu.
Türkiye plastik sektörünün 2015 yılında
toplam plastik hammadde üretimi yaklaşık
1 milyon ton civarında gerçekleşti. Aynı
dönemde plastik hammadde ihracatı ise
miktarda yüzde 2,6 artışla 688 bin tona
yükseldi. Değerde yüzde 17 azalışla 933
milyon dolar oldu. 2015 yılında plastik
sektörü en çok hammadde ihracatını;
Almanya, Mısır ve Rusya’ya yaptı.
Türkiye plastik sektörünün toplam makine
ekipman yatırımı son beş yılda ortalama
765 milyon dolar seviyesinde seyretti. Bu
ekipman talebinin ortalama yüzde 25’lik
kısmı yurtiçi üretim, yüzde 75’i ise ithalatla
karşılandı. Türkiye’de teknolojik gelişme
için plastik makine, kalıp ve ekipman
üretiminin hem miktar hem kalite olarak
arttırılması gerekiyor. n
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EPSDER, Kalite Denetim Sistemi (KDS)
Uygulamalarına Devam Ediyor

E

PS Sanayi Derneği (EPSDER)
üyelerinin ve diğer EPS üreticilerinin kaliteli ve standartlara
uygun ürün üretmeleri ve EPS ısı
yalıtım malzemesi kullanıcılarının haklarını
güvence altına almak üzere Kalite Denetim Sistemi (KDS) devreye alınmıştır. Çok
hızlı gelişen ısı yalıtım sektöründe, lider
konumdaki EPS’nin talebinin artmasına
paralel olarak arz’da da çok hızlı bir artış
olmuş ve yakın bir zamana kadar 40-50
adet olan üretici ﬁrma sayısı 150’lere çıkmıştır. Buna paralel olarak diğer yalıtım
malzemeleri üreten ﬁrmalarda da sayı ve
üretim miktarlarında artışlar yaşanmıştır.
Büyüyen yalıtım malzemeleri pazarında
haksız rekabet unsuru temel sorunlardan
birisi haline gelmiş rekabet kaliteden çok
ﬁyata kaymıştır. Bu sorunu en azından
kendi sanayimizde mümkün olduğunca
çözmek, yasa ve standartlara uygun üretim yaparak yine ürünlerini etik değerler
çerçevesinde piyasaya sunan ﬁrmaları
teşvik etmek, onları ve son kullanıcıları
korumak, aksi yönde faaliyet gösteren
ﬁrmaları ise doğru yöne çekebilmek amacıyla, üyelerden gelen yoğun talep göz
önüne alınarak “Kalite Denetim SistemiKDS” uygulamasına başlanılmıştır.
Bu sistem ile piyasadaki EPS ürünlerinin mevzuatlara ve standartlara uygunluğu, üretici performans beyanları dikkate
alınarak değerlendirilecek eksiklik ve yanlış tesbiti halinde ﬁrmalara rapor düzenlenip bunları düzeltmesi için süre verilecek,
verilen süre sonunda tekrar denetim yapılacak, uygunsuzluğun devam ettiğinin
belirlenmesi durumunda ilgili mercilere
şikayet etme ve eğer üye ﬁrma ise dernek
üyeliğinden çıkarılmaya kadar gidecek
süreç başlayacaktır.
2015 yılı içerisinde uygunsuzlukları
belirlenen 10 eps üreticisi bakanlığın
ilgili birimlerine şikayet edilerek, denetime girmeleri hususunda EPSDER
tarafından talepte bulunulmuştur.
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suzluklar ile ilgili gerek ﬁrmalar gerekse
belli bir noktadan sonra ilgili bakanlık
birimleri bilgilendirilmekte düzeltici faaliyet ve kontrol istenmektedir.
Bu sayede hedeﬂenen haksız rekabeti önlemek ve düzgün üretim yapanı
korumak olacaktır.Bu rekabet unsurunda
kaliteli üretim yapan ﬁrmaların çıkarlarını
korumak ve diğer ﬁrmalarıda özendirmek
amacıyla EPSDER PR çalışmalarında
bulunacak ve her platformda KDS kullanım hakkı kazanan ﬁrmaların tercih edilmesini beyan edecektir.
EPS Sanayi Derneği (EPSDER)’in iktisadi işletmesi olarak faaliyetlerini yürüten
ve ısı yalıtım malzemeleri testleri konusunda akredite ve onaylı kuruluş olan
ÇEVKAK tarafından aşağıdaki testler
yapılacaktır;
• TS EN 822 Uzunluk ve Genişlik Tayini
• TS EN 12667 Isıl İletkenlik Tayini
• TS EN 823 Kalınlık Tayini
• TS EN 1602 Görünür Yoğunluk Tayini
• TS EN 826 Basma Dayanımı
• TS EN 11925-2 Yangına Tepki Dayanımı
• TS EN 1607 Çekme Dayanımı (ETICS için)
Ayrıca EPS Asmolen ile ilgili’de denetimlere başlanmış olup TSE-UTO-RD 011
teknik onay dökümanı çerçevesinde G
işaretlemesi aranmaktadır.
Gerçekleştirilen denetimler ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri neticesinde

herhangi bir uygunsuzluğu tespit edilmeyen ﬁrmalara Kalite Denetim Sistemi
Belgesi ve Kalite Denetim Sistemi(KDS)
işareti kullanım hakkı verilecektir.
Firma bu işareti ürün ambalajlarında
ve tanıtım dokümanlarında kullanabilecek ve bunu bir pazarlama argümanı
olarak değerlendirebilecektir.Tabiiki bu
kullanım hakkı ﬁrmanın KDS ye uygun
üretim yaptığı sürece devam edecek,
uygunsuzluk halinde KDS kullanım hakkı
geri alınabilecektir.
Bu denetim sistemi için EPSDER 2016
yılı için bütçesine gerekli parayı koymuş
olmakla beraber masraﬂarı bir nebze
azaltmak ,sistemin tanıtımına harcanacak
bir bütçe yaratmak ve süreci beklemeyip
denetiminin bir an önce tamamlanmasını
isteyecek ﬁrmalar için, ÇEVKAK’la bir protokol imzalayıp talepte bulunmaları, deney
masraﬂarını ödemeleri ve denetimlerden başarı ile
geçmeleri halinde
KDS kullanım hakkını hızlı almalarına
yönelik alternatif
bir uygulamada
yapılacaktır.
EPSDER olarak yaptığımız KDS (Kalite
Denetim Sistemi) uygulamalarında gördüğümüz uygunsuzlukların büyük kısmının
nedeni, sektörümüzde çalışan personelin
eğitimi ile ilgilidir buradan yola çıkarak
uygunsuz üretimleri asgariye indirmek,
çalışanlarınızı yetiştirmek için eğitim
programları hazırlanmıştır.
Bu eğitim programaları ile;
Amaç: EPS Sanayi Derneği(EPSDER)
ısı yalıtım sektöründe faaliyet gösteren
EPS yalıtım levhası üreticileri başta olmak
üzere ﬁrmalarımızın Ar-Ge Birimleri, Kalite
Sorumluları, Belgelendirme ve Laboratuar
çalışanlarına yönelik eğitim programları
planlayarak sektör çalışanlarının bilgilendirilmesi ve karşılıklı bilgi paylaşımı
amaçlanmaktadır.

Eğitim Konuları
1

Süre (saat)

Isı Yalıtımı Genel Bilgilendirme

2

CE işaretlemesi
Fabrika Üretim Kontrolü -FÜK
2

Ulusal Teknik Onay

3

G Belgelendirilmesi
TSE Belgesi
3
4
Teorik

Program: Isı yalıtım malzemelerinin
pazarda dolaşımının sağlanması ve
asgari şartlarının yerine getirilmesi için
fabrikadaki üretim, çalışanlar, laboratuar
konularında temel bilgiler yanında ürün
standartlarının öngördüğü şartları da
sağlamaları gerekmektedir. Bunlar fabrika
üretim kontrolü, üretim yerinde yapılması
gereken deneyler, dış kuruluşlara yaptırılacak deneyler, dış kuruluşlardan alınacak
belgeler, alınacak belgelerin nitelikleri ve
onaylanmış kuruluşla ilişkiler konularında
bir eğitim programının faydalı olacağı
düşünülmüştür. Bu eğitim programının iki
ayağı söz konusu olup bunlardan birincisi
EPSDER merkezinde verilecek teorik ve
uygulamalı eğitim programları diğeri ise
isteyen ﬁrmalara bu eğitim programlarının

Tür

5
6

Uygulama

Hedef: EPS ile ilişkili ısı yalıtım sektöründe doğrudan ve dolaylı 130 kadar
ﬁrmaya özellikle EPSDER üyesi olan ﬁrmalara kaliteli ve standartlara uygun üretim
yapmaları konularında eğitim ve uygulamalarla destek olunması hedeﬂenmektedir. Bu çerçevede sektör çalışanlarının
fabrika üretim kontrolü, laboratuar uygulamaları, standart okuma, belgelendirme
gibi konuların daha sağlıklı işlemesi hedeflenmektedir.

7

Ürün Beyan Değerleri

1

Etiketleme
Genel Değerlendirme

1

Tartışma
Sınav

1

Değerlendirme
Isı Yalıtımı Zorunlu Deneyler
Uygulama Deneyi
Değerlendirme

yerinde verilmesidir.
Yerinde eğitim programı talep edilen
ﬁrmalara herhangi bir takvim önerilmemiş
olup isteklerin iletişim araçlarıyla iletilmesi
durumunda program takvimi karşılıklı
kararlaştırılarak uygulanacaktır. Ancak bu

6

2

programa EPSDER merkezinde katılmak
isteyenler için yılda en az iki kez olmak
üzere bu eğitim programı uygulanması
planlanmıştır.
Program tarihleri gelecek taleplere
göre belirlenecektir. n
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EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Ümit Güneş

EPSDER Olarak Çok Çalışmak ve
Sektörümüzde Yaşanabilecek Sorunları
Hızlı Bir Şekilde Çözmek Zorundayız”
Ülkemizde yeni inşaat ve renovasyon projeleri kapsamında çok büyük ısı yalıtım potansiyelinin
olduğunu belirten EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı Z. Ümit Güneş, “Fakat bu potansiyel haksız
rekabeti de beraberinde getirmektedir. Sektör faydaları doğrultusunda ve son kullanıcının
talepleri açısından sürekli yenilenme ve kaliteyi düşürmeme sektör liderliği için şarttır. Bunu
sağlamak için EPSDER olarak çok çalışmak ve sektörümüzde yaşanabilecek sorunları hızlı bir
şekilde çözmek zorundayız” diyor…

EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı olarak
EPSDER’i tanıtır mısınız?

E

PSDER - EPS SANAYİ DERNEĞİ,
EPS (Expanded Polystyrene)
hammaddesini ağırlıklı olarak ısı
yalıtım malzemesi, ambalaj ve
dekoratif ürün haline getiren sanayicilerin
(hammaddeciler,makineciler ve mamul üreticileri) 1996 yılında Ankara merkezli olarak
Polistren Üreticileri Derneği adı ile kurduğu
bir sivil toplum örgütüdür. Merkezimiz daha
sonra İstanbul’a taşınmış ve 2012 yılında da
ismini EPSDER olarak değiştirmiştir. Başkanı
olduğum EPSDER Yönetim Kurulu olarak
bizler 2 sene için genel kurulumuzca göreve
getirilmekte ve bu süre zarfında dernek yönetiminde görev almakta ve diğer üyelere karşı
olan sorumluluklarımız çerçevesinde çalışmaktayız.
EPSDER’in şu anda 40’a yakın şehrimizde üretim yapan 57 mamul üreticisi, 2
makine üreticisi ve 6 hammadeci üyesi vardır.
Gerçi sektör mensupları bunun çok üzerinde ama ne yazık ki bir toplumsal eksikliğimiz sonucu örgütlenme, bir araya gelip
sorunları çözme kültürümüz yetersiz olduğundan ve nasılsa birileri çalışıyor deyip elini
taşın altına koymayanlar da var.
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EPS nedir ve kullanım alanları nelerdir?
EPS’nin tercih edilmesinin temelinde
yatan sebepler nelerdir?
EPS hammaddesi petrol olan polistren
taneciklerinin su buharı ile pişirilmesi ve bu
esnada hammadde içinde bulunan pentan
gazının tanecikleri şişirmesi ve bu tanecikleri birbirine yapıştırması ile elde edilen bir
malzemedir. Şişme anında 0,05-2 mm arasında olan tanecikler ilk hacimlerinin 20-40
katı kadar genişler pentan, su buharı ile
yer değiştirir ve böylece EPS’nin içine durgun hava girer. Biliyorsunuz durgun hava en
iyi izolasyon malzemesidir, bu sebeple de
EPS’den yapılan ısı yalıtım levhaları çok yüksek ısı yalıtımı sağlar. EPS’nin sadece %2’si
polistren hammaddesi, geri kalan %98’i ise
durgun havadır.
EPS’nin öne çıkan özelliklerini şöyle sıralayabiliriz, çok haﬁftir, su emmez, mükemmel
ısı yalıtımına sahip, ısı ve neme dayanıklı,
çok kolay işlenebilir, istenilen yoğunlukta
üretilebilinir, küf oluşturmaz, doğal etkilere
dayanıklı ve çevre dostudur. Esas kullanım
alanı ısı yalıtımı, ambalaj ve dekoratif malzemeler (söve, silme, panel gibi) olmasına karşın, saydığımız bu özelliklerinden dolayı çok
farklı alanlarda kullanılabilir. Bunlara örnek
olarak sinema, sahne sektöründe dekor mal-

zemesi olarak kullanılmasını, ﬁdecilikte ﬁde
kalıbı olarak kullanılmasını, arıcılıkta kovan
yapılmasını, otomotiv sektöründe çeşitli
elemanların iskeletinde kullanılmasını, can
yeleklerinde hatta kafa kaskı yapımında ana
malzeme olarak kullanılmasını sayabiliriz.
EPSDER EPS Sanayi Derneği’nin
kuruluş amacı, faaliyetleri ve sektörün
projeksiyonunu anlatır mısınız?
EPSDER’in kuruluş amacı, EPS ile ilgili
standartların, yönetmeliklerin oluşturulması
ve oluşturulan bu standart ve yönetmeliklerin geliştirilmesi amacı ile düzenleyici
organlar nezdinde sektörü temsil etmek ve
görüşlerini iletmektir. Bu amaç doğrultusunda önceliğimiz ısı yalıtımında EPS kullanımının yaygınlaştırılması ve doğabilecek
haksız rekabet unsurları ile mücade etmektir.
Bunu yaparken kendi iç kontrolümüz içinde
Kalite Denetim Sistemi (KDS) adını verdiğimiz bir uygulama ile çalışma yapmaktayız.
Ayrıca sektörün test ihtiyaçlarını düşünerek 2007 yılında Türkiye’nin ilk ısı yalıtım akredite laboratuvarı olan ÇEVKAK’ı
(Çevre,Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi
İşletmesi ) kurarak üreticilerin standart periyodik test ihtiyaçlarını karşılamaya başlamıştır. ÇEVKAK 2012 yılından beride onaylan-

mış kuruluş olarak atanarak CE işaretlemesi
hususunda üreticilere cevap vermektedir.
EPSDER çalışmalarını yürütürken gerek
yurt içi gerekse yurt dışı sivil toplum örgütleri
ilede çalışmakta ve sektör faydası doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir, buna örnek
olarak yurt içinde İMSAD, İZODER, PAGEV
ve yurt dışında EUMEPS gösterilebilinir.
Ülkemizde yeni inşaat ve renovasyon
projeleri kapsamında çok büyük bir ısı yalıtım potansiyeli vardır, fakat bu potansiyel
haksız rekabeti de beraberinde getirmektedir. Sektör faydaları doğrultusunda ve son
kullanıcının talepleri açısından sürekli yenilenme ve kaliteyi düşürmeme sektör liderliği
için şarttır. Bunu sağlamak için EPSDER
olarak çok çalışmak ve sektörümüzde yaşanabilecek sorunları hızlı bir şekilde çözmek
zorundayız.
Biz dernek olarak ülkemizde henüz çok
yaygın olmayıp yurtdışı farklı ana uygulamalarını da takip etmekte ve bunu ülkemize
de taşımaya çalışmaktayız, çünkü bu yeni
kullanım alanlarının pazar payımızı da büyüteceğini düşünmekteyiz.
Burada öne çıkan ve büyük kapasiteye
sahip olan farklı kullanım ise GEOFOAM
isimli sistemdir. Geofoam haﬁf dolgu malzemesi olarak EPS’in kullanılmasına inşaat
mühendisliğinde verilen isimdir. Geleneksel
zemin ıslahı yöntemlerine alternatif olarak
kullanılmaktadır. Geofoam’un yoğunluğu
geleneksel sıkıştırılmış toprak dolgusunun
yoğunluğunun 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 olur.
Uzun süreli performans kriterlerine bakıldığı zaman Geofoam yol dolgularının toplam oturmalarının geleneksel dolgulara
göre çok daha az olması sebebiyle bakım
maliyetlerinin daha az olduğu gözlenmiştir.
Ayrıca Geofoam olarak EPS set inşaası ve
genişletilmesinde, oturma hasarlarına karşı,
istinat duvarı arkasında, titreşim sönümlemede, drenaj işlerinde, menfez üzerlerinde,
gürültü koruyucu set inşaatlarında ve köprü
yol yaklaşımlarında da çok pratik ve ekono-

mik olarak kullanılabilinir.
Geofoam teknolojisinin gelişimi ve geldiği yer, şimdiye kadar yapılan bazı projelerin uygulamacı ve akademisyenlerce
anlatılması, gelecek kullanımlarla ilgili projeksiyon yapılması için 5. Uluslararası Geofoam Konferansı (The 5th International Conference on Geofoam Blocks in Construction
Applications) yakın bir tarihde ülkemizde
yapılacaktır. Bu konferans Geofoam’un
inşaat mühendisliği uygulamalarında
araştırma yapan bilim adamlarını, Geofoam haﬁf dolgu sistemini çözüm ortağı
olarak tasarlayan karayolu ve demiryolu
proje ﬁrmalarını ve yüklenicilerini, Geofoam
blok, hammadde ve makine üreticilerini bir
araya getirerek Geofoam teknolojisindeki
son gelişmelerin tartışılacağı bir platform
yaratacaktır. Bu kongre Geofoam’un inşaat
mühendisliği 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.
Bizim için şimdi ve gelecekte önemli
olan bir diğer konu ise sektörümüzün denetlenmesi ve kalitenin yakalanabilmesi için
oluşturduğumuz Kalite Denetim Sistemi
(KDS)’dir.
Büyüyen yalıtım malzemeleri pazarında
haksız rekabet unsurunu önlemek için eli-
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mizden gelen çabayı göstermekteyiz. Bu
sorunu en azından kendi sanayimizde mümkün olduğunca çözmek, yasa ve standartlara
uygun üretim yaparak yine ürünlerini etik
değerler çerçevesinde piyasaya sunan ﬁrmaları teşvik etmek, onları ve son kullanıcıları
korumak, aksi yönde faaliyet gösteren ﬁrmaları ise doğru yöne çekebilmek amacıyla,
üyelerden gelen yoğun talep göz önüne alınarak “Kalite Denetim Sistemi –KDS” uygulamasına başlanılmıştır. Bu uygulamamızda
yapı market ve şantiyelerden EPS ısı yalıtım
levhalarını toplamakta ve yazılı kurallarımız
çerçevesinde ilgili standartlara göre bunları
test etmekte, rastladığımız uygunsuzluklarda
üreticileri, üyemiz olsun olmasın uyarmakta
ve düzeltme talep etmekteyiz. Buna rağmen
olumlu bir gelişme göremezsek de ilgili kamu
birimlerine bildirimde bulunarak denetleme
yapılmasını istemekteyiz.
Üretimi düzgün olan ve bunu sürekli
yakalayan ﬁrmalara ise KDS logo kullanım
hakkı vermekte ve her platformda KDS kullanım hakkı kazanan ﬁrmaların tercih edilmesini beyan etmekteyiz.
EPS konusu ile iştigal eden
sanayicilerimizin en önemli sorunları
nelerdir ve bu sorunların çözümlenmesi
hakkında neler yapıyorsunuz?
Sanayicilerimizin sorunları diğer plastik
sanayi mensupları ile paralellik göstermektedir, bunlardan başlıcaları haksız rekabet,
kamu denetiminin eksikliği ve talep üzerinde
arz olarak sayılabilinir. Bunları biraz açarsak, merdiven altı diye tabir edilen üreticiler
sektörümüzde ne yazık ki vardır ve standart
dışı, belgesiz, faturasız malzeme satarak
haksız rekabete yol açmaktadırlar. Bunun
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“Isı yalıtımı ile enerjide dışa bağımlı ülkemizde enerji
tasarrufu sağlayarak, cari açığın kapanmasına, dışa
olan bağımlılığımızın azaltılmasına, CO2 emisyonunun
azaltılarak yarınlarımıza daha temiz bir Türkiye
bırakmamıza hizmet edilmektedir.”
yaygın olabilmesinin sebebi de ne yazık ki
ilgili denetimlerin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.
Son olarak EPS üretim tesislerinin ilk
üretim yatırım maliyetinin düşüklüğü buna
karşın pazar büyüklüğü insanları bu işe
çekmekte, ancak hammadde işleme konusunda gereken çok büyük sermeye, ﬁrmaları zora sokmaktadır. Bu da kalitenin düşmesine, haksız rekabete ve mali zorluklara
yol açmaktadır. Örnek olarak verirsek; kimi
Avrupa ülkeleri ile benzer üretim tonajlarına
sahip olmamıza karşın fabrika sayımız o
ülkelerin 2 hatta 3 katı kadardır. Bu sebeple
her işte düşünülmesi gerektiği gibi kontrolsüz ve ihtiyaç talebi ortaya konulmadan tesis
kurulmasına izin verilmemelidir.
Isı yalıtımının önemi ve avantajları
nelerdir? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır?
Isı yalıtımı ile enerjide dışa bağımlı ülkemizde enerji tasarrufu sağlayarak, cari açığın kapanmasına, dışa olan bağımlılığımızın
azaltılmasına, CO2 emisyonunun azaltılarak
yarınlarımıza daha temiz bir Türkiye bırakmamıza hizmet edilmektedir.
Isı yalıtımı, yapılarda kışın yaşanan enerji
kayıpları ısınma ihtiyacını, yazın yaşanan
enerji kazançları ise soğutma ihtiyacını
doğurur, kışın ısı kaybının önlenmesine yazın
ise ısının yaşam mekânına girmesinin engellenmesine yönelik yapılır. Isı yalıtımı denince
genelde ülkemizde kışın daha ekonomik ve
konforlu ısınma akla gelir, hâlbuki ısı yalıtımı
sıcaktan korunma amaçlı olarak yazın da çok
etkin olan bir uygulamadır. Yazın, bilhassa
güneye bakan dairelerde gündüz oturmak
gece de rahat uyumak neredeyse mümkün
değildir. Bu konforsuzluğu gidermek içinse
her sene artan miktarda klima kullanımı yaygınlaşmakta, hatta bunlar 1 adet ile sınırlı
kalmayıp, hane başına 3-4 adede kadar yükselmektedir. Bilhassa güney illerimizde bu
tür klimalaşma inanılmaz boyuttadır. Hâlbuki
mekânı soğutma ihtiyacı, uygun kalınlıkta bir
mantolama ve yalıtımın diğer gerekleri olan

çatı, zemin yalıtımı ve ısı yalıtımlı pencereler
ile ortadan kaldırılabilir veya çok ufak bir
klima kapasitesi ile çözülebilir. Isı yalıtımı,
hem kendi cebimize hem de ülke ekonomisine geri dönebilecek yakıt, elektrik ve cihaz
tüketimini ifade eder.
Isı yalıtımı bina iç veya dış yüzeyinden
uygulanabilir. Fakat ısı köprülerini engellemek, yoğuşma problemini daha sorunsuz
çözmek, bina yapı kabuğunu atmosferik
şartlardan koruyarak yapı bileşenlerinde
oluşan büzülme ve genleşme gibi yıpratıcı
etkilerden binayı korumak açısından yalıtımı dış yüzeyden yapmak daha doğru bir
metoddur. Bu sebeplerden dıştan yapılan ısı
yalıtımı yapı ﬁziği açısından en sağlıklı uygulamadır. Sağladığı ekonomik katkı ile de 3-4
senede kendisini amorti eder, bu nedenle bir
harcama değil kazançlı bir yatırımdır.
EPS’nin ısı yalıtım pazarındaki yeri ve
payı nedir? Tercih sebepleri nelerdir?
EPS ısı yalıtım levhaları, diğer muadil ısı
yalıtım ürünlerine göre daha yüksek ısı yalıtım performansını daha ekonomik olarak
sunması, ısı yalıtımındaki uygulama kolaylığı, ithal girdisinin ve üretiminde kullanılan
enerji miktarının çok düşük olması, atıkları
tamamen geri dönüştürülebilir olduğu için
çevre dostu olması, üretim ve uygulamasında diğer muadillerinden farklı olarak
işçi sağlığı açısından risk oluşturmaması
gibi nedenler ile pazarda daha çok tercih
edilmekte ve ülkemizde ısı yalıtım uygulamalarının %70’inden fazlasında senelerdir
kullanılmaktadır.
2014 yılında yaklaşık 58-60.000.000 m2
olan mantolama pazarının 47-48.000.000
m 2’si EPS ile yapılmış ve 2015’de
63-64.000.000 m2’ye çıkan mantolama
pazarının yaklaşık 54-55.000.000 m2’si yine
EPS kullanılarak yapılmıştır. Bu açık ara farklı
tercihin sebebi mantolama işleminin teknik,
uygulama, yalıtım performansı ve ekonomi
olarak en çok EPS’ye uygun olmasından
kaynaklanmasıdır. n

en önemlisi

geleceğe kattıklarımız

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

İtiraf ediyoruz , 1952’den beri size %98 hava sattık.
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EPS’in Yeni Adı
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 %98’i durgun havadır, bu sayede çok az bir malzeme ile pek çok alanda
insana hizmet eden bir mühendislik başarısı elde edilir.
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YÜKSEL ÖZTÜRK
Kalite Yönetim Sorumlusu
Dünya Polistren Grup

Mevcut ve Yeni Binalar için
BEP Yönetmeliği’nin Getirdikleri

Binalarda Enerji Performans
Yönetmeliği’nin Amacı

B

u Yönetmeliğin amacı; dış iklim
şartlarını, iç mekan gereksinimlerini, mahalli şartları ve
maliyet etkinliğini de dikkate
alarak, bir binanın bütün enerji kullanımlarının değerlendirilmesini sağlayacak
hesaplama kurallarının belirlenmesini,
birincil enerji ve karbondioksit (CO2)
emisyonu açısından sınıﬂandırılmasını,
yeni ve önemli oranda tadilat yapılacak mevcut binalar için minimum enerji
performans gereklerinin belirlenmesini,
yenilenebilir enerji kaynaklarının uygulanabilirliliğinin değerlendirilmesini, ısıtma
ve soğutma sistemlerinin kontrolünü,
sera gazı emisyonlarının sınırlandırılmasını, binalarda performans kriterlerinin

ve uygulama esaslarının belirlenmesini
ve çevrenin korunmasını düzenlemektir.

BEP Yönetmeliği Hangi Binaları
Kapsamaktadır?
• Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari
ve hizmet amaçlı kullanılan binalar
• 1000 m2’nin üzerinde kullanım alanına
sahip binalar
• Korunması gerekli kültür varlığı olarak
tescil edilen binalar

BEP Yönetmeliği Kapsamı Dışında
Kalan Binalar
• Sanayi alanlarında işletme ve üretim
faaliyetleri yürütülen binalar
• Planlanan kullanım süresi iki yıldan
az olan binalar
• Toplam kullanım alanı 50 m2’nin
altında olan binalar, seralar, atölye-

ler ve münferit olarak inşa edilen ve
ısıtılmasına ve soğutulmasına gerek
duyulmayan depo, cephanelik,
ardiye, ahır, ağıl ve benzeri binalar

BEP-HY ve BEP-TR
BEP Hesaplama Yöntemi, BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2
başına düşen enerji tüketim miktarını
ve buna bağlı olarak CO2 salımının asıl
hesaplanacağının yol haritasıdır. BEP
Hesaplama Yönetmeliği sonuçlarına
göre binanın enerji performansı ve emisyon salım sınıfını belirlenecektir.
BEP-TR, internet tabanlı bir yazılımdır.
BEP Yönetmeliği kapsamına giren binaların yıllık m2 başına düşen enerji tüketim
miktarını ve buna bağlı olarak CO2 salımını hesaplar. BEP-TR, BEP Hesaplama
Yöntemini kullanılarak ilgili binaya uygun
enerji kimlik belgesini üretir.

Bina Enerji Performansı Açısından
Bina Isı Yalıtım Esasları
Söz konusu esaslar BEP Yönetmeliği
Madde 9 ve Madde 10’da tanımlanmaktadır.

MADDE 9
(1) Binaların ısı yalıtımı hesaplamalarında aşağıda belirtilen hususlara
uyulur.
a) Binanın yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının TS 825 standardında belirtilen
sınır değerden küçük olması gerekir.
b) Bitişik nizam olarak yapılacak olan
binaların ısıtma enerjisi ihtiyacı
hesabı yapılırken, bitişik nizam tarafında kalan duvarlar da dış duvar
gibi değerlendirilir.
(2) Binaları dış havadan, topraktan
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veya düşük iç hava sıcaklığına
sahip ortamlardan ayıran yapı bileşenlerinin yüzeyleri, TS 825 standardında belirtilen asgari ısı yalıtım
şartlarına uygun şekilde yalıtılır.
(3) Bina kabuğunu oluşturan, duvar,
döşeme, balkon, konsol, taban,
tavan, çatı ve pencere/duvar birleşimleri ısı köprüsü oluşmayacak
şekilde yalıtılır. Mevcut binalarda ısı
köprülerinin önlenememesi durumunda, ısıyı nakleden kaplama
yüzeylerinde oluşan ısı köprüleri
sebebiyle gerçekleşen ısı kaybı
hesabı TS EN ISO 10211-1, TS EN
ISO 10211-2, TS EN ISO 14683
veya TS EN ISO 6946 standardına
göre yapılır ve yıllık ısıtma enerjisi
ihtiyacının hesaplanmasında dikkate alınır.
(4) Belediye hudutları ve mücavir alan
sınırları dışında, köy nüfusuna kayıtlı
ve köyde sürekli oturanların, köy
yerleşik alanları civarında ve mezralarda 2 kata kadar olan ve toplam
döşeme alanı 100 m2’den küçük
(dış havaya açık balkon, teras,
merdiven, geçit, aydınlık ve benzeri yerler hariç) yeni binalar ile bu
alanlardaki;
a) Yapı bileşenlerinin ısıl geçirgenlik
katsayılarının, TS 825 standardında
belirtilen yapı bileşenleri değerlerine eşit veya daha küçük olması
b) Toplam pencere alanının, ısı kaybeden dış duvar alanının %12’sine,
eşit veya daha küçük olması hallerinde konstrüksiyonların ve ayrıntıların mimari projede gösterilmesi şartıyla, “ısı yalıtım projesi” yapılması
gerekmez. Bu durumda yukarıdaki
şartların sağlandığını gösteren bir
“ısı yalıtım raporu” düzenlenmesi
yeterlidir.
(5) Binanın farklı kullanıcılarına ait
bağımsız bölümleri arasındaki
duvar, taban ve tavan gibi yapı elemanlarında, ısıl geçirgenlik katsayısı 0,80 W/m2K’den daha düşük
olacak şekilde yalıtım uygulanır.
(6) Dış yüzeylerde yer alan bütün betonarme elemanlar (kolon, kiriş, hatıl
ve perde duvar ve benzeri) 8 inci
maddenin üçüncü fıkrasına uygun
şekilde yalıtılır.
(7) Bu Yönetmelikte belirtilmeyen
hususlarda TS 825 standardına
uyulur.

Ek-E’deki değerleri alınır. Bu kuruluşa ait çalışma usul ve esasları
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca
belirlenir.

Isı Yalıtım Projesi Zorunluluğu
MADDE 10

(8) Yapı ve yalıtım malzemelerinin standarda uygunluğu;
a) Yapı ve yalıtım malzemelerinin ısıl
iletkenlik hesap değerleri TS 825
Ek-E’de verilmiş olup, ısı yalıtım projesi burada verilen değerlere göre
hesaplanır. Bina yapımında kullanılacak yapı ve yalıtım malzemeleri
için 8/9/2002 tarihli ve 24870 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan, Yapı
Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde, Yapı ve Yalıtım Malzemelerinin CE veya G uygunluk işareti
ve uygunluk beyanı veya belgesi
alması zorunludur.
b) Birinci fıkra hükümleri çerçevesinde
beyan edilen ısıl iletkenlik hesap
değerlerinin TS 825 Ek-E’deki
değerlerden daha küçük olması
ve bu değerin hesaplamalarda kullanılmak istenmesi halinde, beyan
edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin hesaplamalarda kullanılabilmesi için, Bayındırlık ve İskan
Bakanlığınca bu amaç için özel
olarak görevlendirilmiş bir kuruluş
tarafından, malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değerlerinin belgelendirilmesi şarttır. Eğer
bu belgelendirme yapılmamışsa,
hesaplamalarda, söz konusu malzemenin beyan edilen ısıl iletkenlik hesap değeri yerine TS 825

(1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca TS 825 standardında belirtilen hesap metoduna göre, yetkili
makina mühendisi tarafından hazırlanan “ısı yalıtımı projesi” imara ilişkin mevzuat gereğince yapı ruhsatı
verilmesi safhasında tesisat projesi
ile birlikte ilgili idarelerce istenir.
(2) Isı yalıtım projesinde;
a) Isı kayıpları, ısı kazançları, kazanç/
kayıp oranı, kazanç kullanım faktörü ve aylık ve yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının büyüklüklerinin, TS
825 standardında verilen “Binanın
Özgül Isı Kaybı” ve “Yıllık Isıtma
Enerjisi İhtiyacı” çizelgelerindeki
örneklerde olduğu gibi çizelgeler
halinde verilmesi ve hesaplanan
yıllık ısıtma enerjisi ihtiyacının (Q),
TS 825 standardında verilen yıllık
ısıtma enerjisi (Qı) formülünden elde
edilecek olan sınır değerden büyük
olmadığının gösterilmesi,
b) Konutlar dışında farklı amaçlarla
kullanılan binalarda yapılacak
hesaplamalarda, binadaki farklı
bölümler arasındaki sıcaklık farkı 4
°C’den daha fazla ise ve bu binada
birden fazla bölüm için yıllık ısıtma
enerjisi ihtiyacı hesabı yapılacaksa,
bu bölümlerin sınırlarının şematik
olarak çizilmesi, sınırların ölçüleri
ve bölümlerin sıcaklık değerleri üzerinde gösterilmesi,
c) Binanın ısı kaybeden yüzeylerindeki
dış duvar, tavan ve taban/döşemelerde kullanılan malzemeler, bu malzemelerin eleman içindeki sıralanışı
ve kalınlıkları, duvar, tavan ve taban/
döşeme elemanlarının alanları ve
“U” değerlerinin belirtilmesi,
ç) Pencere sistemlerinde kullanılan
cam ve çerçevenin tipinin, bütün
yönler için ayrı ayrı pencere alanlarının ve “U” değerlerinin belirtilmesi,
d) Havalandırma tipinin belirtilmesi,
mekanik havalandırma söz konusu
ise, hesaplamalar ve sonuçlarının
proje raporunda belirtilmesi,
e) Isı yalıtım projesinde, binanın ısı
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kaybeden yüzeylerinde oluşabilecek yoğuşmanın TS 825 standardında belirtildiği şekilde tahkik
edilmesi, gerekli çizim ve hesaplamaların proje raporunda verilmesi,
f) Mevcut binaların tamamında veya
bağımsız bölümlerinde yapılacak
olan esaslı tamir, tadil ve eklemelerdeki uygulama yapılacak olan
bölümler için, TS 825 standardında
ısıtma derece gün bölgelerine göre
tanımlanmış tavsiye edilen ısıl geçirgenlik katsayılarına eşit veya daha
küçük olduğunun gösterilmesi,
g) Mevcut binalarda yapılacak olan
esaslı tamir, tadil ve eklemelerde,
uygulamanın yapılacağı yüzeylerde
oluşabilecek yoğuşmanın TS 825
standardında belirtildiği şekilde
tahkik edilmesi, gerekli çizim ve
hesaplamaların raporlanması

Enerji Kimlik Belgesi Nedir ve
Bu Belgede Bulunması Gereken
Hususlar
• Enerji Kimlik Belgesi düzenlenirken
EN 15217 standardına uyulur.
• Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl geçerlidir. Bu
sürenin sonunda Enerji Kimlik Belgesi hazırlanılacak bir rapor doğrultusunda yeniden düzenlenir.
• Enerji Kimlik Belgesi, binalar için aşağıdaki formata göre düzenlenir.
• Enerji Kimlik Belgesi, enerji kimlik
belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır ve ilgili idarece onay-
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lanır. Bu belge, yeni binalar için yapı
kullanma izin belgesinin ayrılmaz bir
parçasıdır.
• Enerji Kimlik Belgesi, toplam kullanım
alanı 1.000 m2 ve üzerinde olan mevcut binalar ve işletmeye alınan yeni
binalar için 26. maddede belirtilen
bilgileri içerecek şekilde düzenlenir.
• Enerji Kimlik Belgesi’nin bir nüshası bina sahibi, yöneticisi, yönetim
kurulu ve/veya enerji yöneticisince
muhafaza edilir, bir nüshası da bina
girişinde rahatlıkla görülebilecek bir
yerde asılı bulundurulur. Ayrıca bina
veya bağımsız bölüm satıldığında
veya kiraya verildiğinde, malsahibi
tarafından alıcı veya kiracıya binanın
Enerji Kimlik Belgesi de verilir.
• Enerji Kimlik Belgesi, binanın yıllık
enerji ihtiyacının değişmesine yönelik herhangi bir uygulama yapılması
halinde bu Yönetmeliğe uygun olacak şekilde yenilenir.

Enerji Kimlik Belgesi’nde Bulunması
Gereken Bilgiler
Enerji Kimlik Belgesi’nde, binanın
enerji ihtiyacı, yalıtım özellikleri, ısıtma
ve/veya soğutma sistemlerinin verimi/
etkenliği ve binanın enerji tüketim sınıflandırması ile ilgili bilgilerle birlikte;
a) Bina ile ilgili genel bilgiler
b) Düzenleme ve düzenleyen bilgileri
c) Binanın kullanım alanı (m2)
ç) Binanın kullanım amacı
d) Binanın ısıtılması, soğutulması, iklimlendirmesi, havalandırması ve sıhhi

sıcak su temini için kullanılan enerjinin miktarı (kWh/yıl)
e) Tüketilen her bir enerji türüne göre
yıllık birincil enerji miktarı (kWh/yıl)
f) Binaların kullanım alanı başına düşen
yıllık birincil enerji tüketiminin, A ile G
arasında değişen bir referans ölçeğine göre sınıﬂandırılması
g) Nihai enerji tüketiminin oluşturduğu
sera gazlarının kullanım alanı başına
yıllık miktarı (kg CO2 / m2-yıl)
ğ) Binaların kullanım alanı başına düşen
yıllık sera gazı salımının, A ile G arasında değişen bir referans ölçeğine
göre sınıﬂandırılması (kg CO2 / m2-yıl)
h) Binanın aydınlatma enerjisi tüketim
değeri
ı) Birincil enerji tüketimine göre,
EK-5a’da belirlenen enerji sınıfı
i) Nihai enerji tüketimine göre, EK-5b’de
belirlenen sera gazları emisyonu sınıfı
gösterilir.

BEP Yönetmeliği ile Isı Yalıtım
Yönetmeliği İlişkisi
Söz konusu Yönetmelik ile 9/10/2008
tarihli ve 27019 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Binalarda Isı Yalıtım Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut Binaların BEP Yönetmeliği’ne
Uygun Hale Getirilmesi
Mevcut binalar ve inşaatı devam edip
henüz yapı kullanım izni almamış binalar
için Enerji Verimliliği Kanununun yayımı
tarihinden itibaren on yıl içinde Enerji
Kimlik Belgesi düzenlenir (2017). n
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DOĞRULAR & YANLIŞLAR

Isı Yalıtımı Hakkındaki
DOĞRULAR ve YANLIŞLAR
1- Yanlış: Isı yalıtım malzemesi
kullanmadan, ısı yalıtımı yapan
sıvalarla eşdeğer ısı yalıtımı
yapılabilir.
Doğru: Her yapı malzemesinin ısı iletimine
belirli ölçekte bir etkisi vardır. Bir malzemenin ısının bir ortamdan başka bir ortama
taşınmasına gösterdiği direnç “ısıl direnç
(R)” olarak tanımlanmaktadır. Yapı malzemeleri, ısı dirençleri yüksek olduğu ölçüde
ısı yalıtımı sağlar. Isı direncin de yüksek
olması için, malzemenin ısı iletkenlik değerinin (lambda değeri) olabildiğinde düşük,
ve aynı zamanda, kalınlığının da olabildiğince yüksek olması gerekir. Ülkemizde
binalarda ısı yalıtımı amaçlı kullanılan ürünlerin ısı iletkenlik değerleri 0,040 W/m.K’in
den düşük, kalınlıkları 4 cm’den yüksektir.
Bu ısı iletkenlik ve kalınlık değerleri, ısı
direncin R ? 1 m2.K/W olmasını sağlamaktadır. Isı yalıtımı yaptığını iddia eden ve
ısı iletkenlik değeri 0,08 W/m.K olan bir

sıvanın, aynı ölçüde (R ? 1 m2.K/W) ısı yalıtımı sağlaması için 8 cm’den daha yüksek
kalınlıkta uygulanması gerekmektedir. Bu
kalınlıktan daha düşük kalınlıkta (örneğin
2 cm kalınlıkta) yapılan sıva uygulamaları, EPS, XPS, taşyünü gibi malzemeler
ile yapılan ısı yalıtımı ile mukayese edilebilir bir ısı yalıtımı sağlayacakları iddia
edilemez.

2- Yanlış: Binaların iç yüzeylerindeki
yoğuşma (kararma, küﬂenme veya
mantarlaşma) sorunu “su yalıtım
malzemeleri” ile çözülebilir.
Doğru: Yoğuşma probleminin çözümü için
ısı yalıtımı yapılması gereklidir. Binaların
içerisindeki sıcak ve nemli hava, binanın
yalıtımsız ve soğuk yüzeylerinde yoğuşur.
Bu durum “terleme” olarak da adlandırılır.
Bir binanın kolon, kiriş, perde duvar gibi
ısı iletkenliği yüksek kısımları yoğuşmanın
en sık rastlanan bölgelerdir. Yoğuşmanın

sürekli olduğu bölgelerde küﬂenme meydana gelme ihtimali çok yüksektir. Yoğuşmayı engellemenin birincil yolu, bina içerisindeki nemli havanın yoğuşabileceği soğuk
yüzeylerin yer almamasıdır. Bu da ancak,
bina kabuğunun yeterli kalınlıkta, yeterli ısıl
dirençle, doğru tekniklerle uygulanmış ısı
yalıtım malzemeleri ile ısı yalıtımının yapılması sayesinde mümkündür. Bina içerisinde,
standartların öngördüğünden daha yüksek
miktarda su buharı oluşumu varsa, yalıtımlı
binalarda da yoğuşma meydana gelebilir.
Böyle bir durum ile karşılaşılıyor ise, bina
içerisinde yüksek miktarda su buharının oluşumuna sebep olan kullanım alışkanlıkları
değiştirilmelidir. Bu önlemler, bina içerisinde
çamaşırların kurutulmaması, duş esnasında
ve sonrasında banyonun havalandırılması,
yemek ve çay pişirme esnasında aspiratörün çalıştırılması gibi önlemleri içerebilir.

3- Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında
aynı iklim bölgesindeki her bina
için aynı kalınlıkta ısı yalıtım levhası
kullanılır.
Doğru: Kullanılacak ısı yalıtım levhası kalınlığı, binanın dış kabuğunu oluşturan bileşenlerin (duvarlar, pencereler, çatı, tavan, taban
vs.) özelliklerine, binanın geometrisine, binanın mimarisine ve binanın yönelimine bağlı
olarak değişmektedir. Bu sebepten dolayı
TS 825 standardını sağlaması için gerekli
ısı yalıtım kalınlığı, her bina için ayrı ayrı
hesaplanmalıdır.

4- Yanlış: Dış cephe ısı yalıtım
uygulamalarında önemli olan tek şey
işçilik kalitesidir, malzemelerin hepsi
aynı özelliktedir.
Doğru: Dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında “işçilik kalitesi”, veya teknik tabir ile,
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uygulamanın meslek standartlarına ve paket
sistem üreticisinin tavsiye ettiği tekniklere
göre detay çözümlere içerecek şekilde
yapılması son derece önem arz etmektedir. Ancak en az uygulama/işçilik kalitesi
kadar kullanılan ısı yalıtım sistemi seçimi de
önemlidir. Kullanılan malzemelerin kalitesi,
sistem tanımı ve uygulama yapılacak binanın özelliklerine en uygun sistemin seçilmesi
yapılacak işin sonucunu etkileyecektir. Dış
cephe ısı yalıtım sistemlerinde birden çok
bileşen birlikte kullanıldığından bileşenlerin
birbirleriyle uyumluluklarının da test edilip
belgelendirilmiş olması gerekmektedir.

5- Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında
binaların yalnızca kuzey cephesine
ısı yalıtımı yapmak veya kuzey
cephelerde görece kalın, diğer
cepheler görece ince levha
kullanılmak yeterlidir.
Doğru: Dış cephe ısı yalıtımı cephe/yön
ayrımı gözetmeksizin bir bütün olarak düşünülmeli ve ısı köprüsü oluşmayacak şekilde
sürekliliği sağlanarak bina kabuğunun tüm
opak bileşenlerine yapılmalıdır. Tek bir cephede/yönde veya TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardına göre hesaplanan
asgari ısı yalıtım kalınlığının altında yapılacak uygulamalar eksik ve yetersiz olacaktır.
Sadece binanın kuzey cephesine ısı yalıtımı
yapılması durumunda, tahmin edilenden
daha düşük bir ısı tasarrufu sağlanır.

6- Yanlış: Isı yalıtım levhalarında
önemli olan malzemenin
yoğunluğudur. Yüksek yoğunlukta
malzeme ile daha az kalınlıkta levha
kullanılabilir.
Doğru: Isı yalıtım levhalarında önemli olan
malzemenin yoğunluğundan ziyade, kullanım alanına ve detayına uygun, standartlarının gerektirdiği niteliklere haiz olup
olmamasıdır. Doğru ürün seçiminde pek
çok özellik incelenirken yoğunluğun yüksek
olması aranan veya gereklilik arz eden bir
kriter olmayabilir. EPS ve taşyünü gibi ısı
yalıtım levhalarının yoğunluğundan ziyade,
ısı iletkenlik katsayısı, çekme mukavemeti,
eğilme mukavemeti, basma mukavemeti, su
alma değeri, su buharı geçirgenliği, boyutsal kararlılıkları ve sapmaları, yangına tepki
gibi özellikleri dikkate alınmalıdır. Dış cephe
ısı yalıtımında kullanılan ısı yalıtım levhalarının sahip olması gereken özellikler, TS
EN 13499, TS EN 13500, veya ETAG 004

gibi standartlarda yer almaktadır. Ürünlerin
teknik değerlerine ek olarak, mutlak suretle
CE işareti taşıyıp taşımadığına dikkat edilmelidir.

7- Yanlış: Sıcak bölgelerde ısı yalıtımı
yaptırılmasına gerek yoktur.
Doğru: Konforlu bir ortamda yaşamak için
soğuğun ve sıcağın olumsuz etkilerinden
korunmak gerekir. Bu nedenle soğuk iklimler
dışında sıcak iklimlerde de ısı geçişlerini
sınırlandırmak ve konfor şartlarını sağlayabilmek amacıyla ısı yalıtımı yaptırılmalıdır.

8- Yanlış: Isı yalıtımını herhangi bir
ekibe uygulatabilirim ya da kendim
uygulayabilirim.
Doğru: Isı yalıtımı yapılacak bina mutlaka
uzman kişilerce incelenmeli ve sorunun
çözümüne yönelik uygulama, konusunda
deneyimli Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip
uygulamacılar istihdam eden ﬁrmalar tarafından yapılmalıdır. Isı yalıtımı çok fazla katmandan oluşan ve her bir katmanı önemli
detaylardan oluşan uygulama bütünüdür.
Bu nedenle uygulamayı yapacak ﬁrmanın
ayrıca İzoder üyesi bir ﬁrma olması tavsiye
edilir.

9- Yanlış: Isı yalıtımının ısıl
performansı ve tasarruf potansiyeli
sadece levha kalınlığına bağlıdır.
Doğru: Isı yalıtımının tasarruf potansiyelini
belirleyen iki kriter vardır. Birincisi lambda

olarak bilinen ısı iletkenlik değeri, diğeri de
ürünün kalınlığıdır. Bu iki kriter birlikte değerlendirilerek bina için ihtiyaç duyulan yalıtım
kalınlığı TS 825 Binalarda Isı Yalırım Kuralları
standardına göre belirlenerek yapılmalıdır.

10- Yanlış: Mantolamanın kalitesi
sadece malzemenin kalitesine
bağlıdır.
Doğru: Mantolama sisteminin kalitesi,
sistemi oluşturan bileşenlerin kalitesine,
bileşenlerin birbirleriyle uyumlu olmasına,
uygulamacının mesleki bilgi, beceri ve yetkinliğine bağlıdır. Bu çerçevede, mantolama
sisteminin belgelendirilmiş bir paket sistem
olmasına ve uygulamanın Mesleki Yeterlilik
Belgesine sahip uygulamacılar tarafından,
üretici ve meslek standartlarında tavsiye
ettiği şekilde yapılmasına dikkat edilmelidir.

11- Yanlış: Binamızda gazbeton,
bimsblok, tuğla v.b. kullanılmıştır ısı
yalıtımı yapmaya gerek yoktur.
Doğru: Bu tür yapı malzemeleri taşıyıcı
olmayan dolgu amaçlı yapı malzemeleri
olup, sadece yapılan ısı yalıtımına katkı
sağlamaktadır. Yapı hangi malzemeden
yapılmış olursa olsun, TS 825 Binalarda Isı
Yalıtım Kuralları Standardına göre ısı yalıtım
malzemesi ihtiyacı belirlenmelidir. Kolon ve
kirişler dahil olmak üzere tüm cepheler, çatı,
tavan ve döşemeler TS 825’e göre uygun
kalınlıktaki ısı yalıtım malzemeleri ile yalıtılmalı ve pencerelerde özel kaplamalı yalıtım
camları, yalıtımlı doğramalar kullanılmalıdır.
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DOĞRULAR & YANLIŞLAR

12- Yanlış: Isı yalıtımı sonrasında
duvarlar nefes almıyor binalar
havasız kalıyor.
Doğru: Binalarda ihtiyacımız olan temiz
hava, bina kabuğu üzerinden gerçekleşecek geçişten çok daha fazladır. Bundan
dolayı, dış cephe duvarlarında mantolama
olup olmadığına bakılmaksızın, temiz hava
ihtiyacımız için binalar mutlak suretle pasif
veya mekanik olarak havalandırılmalı. Mantolama ile bina sıcak tutulduğu için, pencere
açılarak yapılan havalandırma sonrasında,
oda eski sıcaklığına hızlı bir şekilde geri
ulaşır. Mantolama olmayan binalarda ise
duvarlar soğuk olduğu için, havalandırma
sonrası oda sıcaklığı hızlı yükselemez. Bu
sebeple, mantolama olmayan binalarda
havalandırma yapmaya eğilim psikolojik
olarak daha düşük olacağından, iç hava
kalitesi de daha düşük olur. Ayrıca bina
kabuğundan beklenen, havalandırmadan
ziyade su buharı geçirgenliğidir. Bina kabuğunun bu yoğuşma suyunu bertaraf etmeye
yetecek asgari su buharı geçirgenliğine
sahip olması gerekir. Bu nedenle, TS 825
Binalarda Isı Yalıtım Kuralları Standardı’nda
yoğuşma hesabı yapılmaktadır. Ayrıca mantolama sisteminde kullanılan tüm bileşenlerin TS EN 13499, TS EN 13500 veya ETAG
004’de belirtilen su buharı geçirgenliğine
sahip olması gerekir.

dolayı, dış cephe duvarlarında mantolama
olup olmadığına bakılmaksızın, temiz hava
ihtiyacımız için binalar mutlak suretle pasif
veya mekanik olarak havalandırılmalıdır.
Binaların dış cephesinde kullanılan ısı yalıtım malzemeleri, su buharı geçirgenliği olan
malzemelerdir ve duvar içerisindeki nemin
dışarı atılmasına engel teşﬁl etmez. Bina
içerisindeki hava kalitesinin yüksek olması
içinse, belirtildiği üzere, havalandırma yapılmalıdır.

14- Yanlış: Isı iletkenliği düşük ısı
yalıtım levhaları düşük kalınlıkta
kullanılsa dahi etkili ısı yalıtımı
sağlanabilir.
Doğru: Isı yalıtımının etkili olabilmesi için, ısı
iletkenliği düşük ısı yalıtım levhaları yüksek
kalınlıklarda kullanılmalıdır.

15- Yanlış: Dış cephe ısı yalıtımında
her türlü EPS, XPS, taşyünü
kullanılabilir.
Doğru: Dış cephe ısı yalıtımında kullanılacak EPS, XPS veya taşyünü levhalar, dış
cephe ısı yalıtımında kullanımına uygun ve
CE işaretli olmalıdır.
Bir ısı yalıtım levhasının dış cephe ısı yalıtımında kullanılabilir nitelikte olması tercihen
ETAG 004’lü bir sistemin bir bileşeni olması
tavsiye edilir.

13- Yanlış: Dıştan ısı yalıtım
yapılması binanın nefes almasını
engellemektedir.

16- Yanlış: Isı yalıtımında % 50
tasarruf sağlanmaz.

Doğru: Binalarda ihtiyacımız olan temiz
hava, bina kabuğu üzerinden gerçekleşecek geçişten çok daha fazladır. Bundan

Doğru: Mantolama sisteminin uygulandığı
yapılarda elde edilen tasarrufun oranı, bina
tipi, bina kullanım özellikleri, yalıtım kalınlığı,
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yalıtım bütünlüğü, iklim gibi birçok parametreye bağlıdır. Yüzde 50 tasarruf ortalama bir
hesap değeridir, altında gerçekleşebileceği
gibi çok üzerinde de olabiliyor. Konuyla ilgili
yapılan deneysel çalışmalarda, Türkiye standartlarında bir mantolama ile büyük oranda
yüzde 50 tasarrufa ulaşıldığı tespit edildi.
Bununla birlikte, mantolama sonrası %50
tasarruf beklenirken %30 elde edilmişse,
aradaki %20’lik fark konfor artışına gitmiş
olabilir. Yani yalıtım sonrası konut sahibi, “ne
de olsa yalıtımım var” mantığı ile sıcaklık set
değerini yükseltebilir veya kalorifer peteğini
kıstığı/kapattığı odaların peteğini açabilir. Bu
gibi durumlarda %50’lik tasarrufun %30’u
faturaya yansırken, %20’si konfor artışı olarak bina sahibine geri döner. Bundan dolayı
bina sakinleri hesaplara güvenmeli, toplam
fayda değerlendirmesi yapmalıdır.

17- Yanlış: Mineral yünler (camyünü
ve taşyünü) su emer yalıtım yapamaz.
Doğru: Uygulama detaylarında yalıtım malzemeleri son kat ürün olarak kullanılmamakta üzerine farklı yapı bileşenleri (sıva,
kaplama gibi) uygulanmaktadır. Dolayısıyla
ısı yalıtım malzemeleri doğrudan suya maruz
kalmazlar. Mineral yünlerin doğrudan suya
maruz kalmaları durumunda aldıkları su
alma miktarları, uygulama yerine göre ilgili
standartlarda belirtilmiştir.

18- Yanlış: Mantolama
uygulamalarında sistem bileşenleri
tek tek seçilerek ısı yalıtım paketi
oluşturulabilir.
Doğru: Sistem içindeki ürünlerinin kalitesi,
birbiriyle uyumunun sağlanması ve sistem
kalitesinin test edilerek belgelendirilmiş
olması önemlidir. ETAG 004, TS EN 13499,
TS EN 13500 gibi mantolama sistemi kalite
belgeleri, sistemi oluşturan ürünler ile sistemin bütününe verilir. Bu belgelere sahip
ısı yalıtım paketlerinin kullanılması önerilmektedir.

19- Yanlış: Sadece dış duvarlara
yapılan ısı yalıtımı yeterlidir.
Doğru: Bir binada tüm cepheler ile birlikte,
döşeme ve çatıya da ısı yalıtımı uygulanmalıdır. Sanıldığının aksine ısı kayıpları veya
kazançlarına, sadece cephede değil çatı
ve döşemeden iletilen ısı da önemli ölçüde
neden olmaktadır. Binanın zemini donatılı
beton elemanı olduğundan zemin, ısı köprüsü

daha etkin yalıtım ve enerji tasarrufu, ısı
kontrol kaplamalı (Low-E) camlar ile üretilen yalıtım camları ile sağlanır. Standart
yalıtım camına göre ısı kontrol kaplamalı
(Low-E) yalıtım camı üniteleri ısı kayıplarını
yarı yarıya azaltır.

23- Yanlış: Low-E kaplamalı yalıtım
camlarının getirisi düşüktür.
etkisi gösterir ve bina kolonlarından çektiği
ısıyı hızlı bir şekilde toprağa ileterek ısı kaybına sebep olur. Diğer yandan bina içerisinde
ısınan hava da ﬁziksel olarak daha yükseğe,
çatı katına yükseldiğinden çatıdan ısı kayıpları da fazla olmaktadır. Kat aralarında düz
plak döşeme yerine yalıtım sağlayacak yapı
elemanları kullanılmalı, çatı katlarının döşemeden veya mertek seviyesinden ısı yalıtımı
yapılmalıdır. Ayrıca pencerelerin iklim bölgesine göre doğrama ve çift cam veya üçlü cam
olarak doğru seçilmiş olması gerekmektedir.

20- Yanlış: Her EPS levhanın ısı
iletkenlik değeri aynıdır.
Doğru: EPS levhaların ısı iletkenlik değerleri,
üreticisi tarafında ambalajında ve/veya ilgili
ek dokümanlarda beyan edilir.

21- Yanlış: Cepheye BTB, PVC,
alüminyum vb. kaplama malzemeleri
yaptırdıktan sonra ısı yalıtımı
uygulamaya gerek yoktur.
Doğru: Söz konusu malzemeler ısı yalıtım
malzemeleri değildir. Uygulama yerine göre
değişmekle beraber, bir ürünün ısı yalıtım
sağladığını iddia edebilmek için, belirli bir
ısıl direnç sağlaması gerekmektedir. Örneğin,
bina cephesine uygulanan ısı yalıtım malzemesi, cepheye en az 1 m2.k/w’lık bir ısıl
direnç (R) sağlamalıdır. Bu miktarda bir ısıl
direnç, geleneksel ısı yalıtım malzemelerinden
(örneğin EPS, XPS, mineral yün) yaklaşık 4
cm kalınlığında kullanılması ile elde edilebilir.

22- Yanlış: Cam ile daha iyi ısı yalıtımı
sağlamak için cam kalınlığını artırmak
gerekir.
Doğru: Cam kalınlığının artmasının tek
başına ve her koşulda ısı yalıtımına katkısı
yoktur. Ancak cam alanı büyüdükçe, cam
kalınlıklarının artırılması gerekir. Diğer yandan da ısı yalıtımı, yalıtım camları ile sağlanır.
Tek cama göre, standart yalıtım camı, ısı
kayıplarını yarı yarıya azaltır. Ancak camla

Doğru: Low-E kaplamalı yalıtım camlarının
tercih edilmesi, gelecekte elde edilecek
kazançlara yönelik bir tür yatırım özelliği
taşımaktadır. Bu camlar için ilk yatırım aşamasında sağlayacağı faydaya oranla düşük
miktarda yapılan ek harcama, enerji giderlerinden sağlanan tasarruﬂa 1-2 yılda (kullanıldığı iklim bölgesine göre) geri kazanılmakta,
binanın kalan ömrü boyunca da kazanç
sağlanmaya devam edilmektedir.

24- Yanlış: Isı yalıtım malzemesi
kanserojendir; yapılarda
kullanılmaması gerekir.
Doğru: Avrupa Birliği ülkelerinde kullanılan hammadde ve teknolojiler ile üretilen ısı
yalıtım malzemeleri, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında üretilerek gerek yurt içi
gerekse AB ülkeleri dahil yurt dışı pazara
CE işareti ile sunuluyor. 305/2011/AB sayılı
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamındaki
ürünler; “sağlık, hijyen ve çevre” gibi temel
unsurlar çerçevesinde değerlendiriliyor. Bu
bağlamda CE işaretine tabi olan ve bu işaret
vasıtasıyla AB ve Türkiye pazarında kullanılabilen bir ürünün kanserojen olması söz
konusu olamaz.
Söz konusu ısı yalıtım ürünlerinin birçoğu
(EPS, XPS) inşaat sektörü dışında gıda,
ambalaj dâhil birçok sektörde de güvenle
kullanılıyor.

25- Yanlış: Isı yalıtımı ile sadece yakıt
tasarrufu sağlanabilir.
Doğru: Isı yalıtımı ile kışın yakıttan tasarrufu
ederken yazın da soğutma için tüketilen
elektrikten tasarruf edilir. Yalıtım enerji tüketimini azaltmaya sağladığı yararlar dışında,
binayı dış etkilere ve korozyona karşı koruyarak ve estetik bir görünüm sağlayarak
binanın değerini artırır. İç ortam kalitesini de
artırarak sağlıklı ve konforlu yaşama alanları oluşturur. Ayrıca yalıtım daha az enerji
tüketilmesine ve dolayısıyla daha az karbon salımına sebep olduğundan, çevrenin
korunmasına katkı sağlar.

26- Yanlış: Isı yalıtımı yaptırırken en
ucuz teklif veren ﬁrmanın seçilmesi
doğru bir yaklaşımdır.
Doğru: Isı yalıtımı yaptırırken malzemelerin
kalitesi, malzemelerin yönetmeliklere uygun
olarak doğru piyasaya arz dokümanlarına
sahip olması, uygulama yapan ﬁrmanın
Meslek Yeterlilik Belgesine sahip uygulayıcı
personel çalıştırması, uygulama ﬁrmasının
referansları gibi birçok kriter göz önüne
bulundurularak seçim yapılmalıdır.

27- Yanlış: Isı yalıtımında yalnızca
kalınlık artıkça tasarrufta aynı oranda
artar.
Doğru: Yalıtım malzemelerinin kalınlığı
arttıkça sağladığı tasarruf da artar. Ancak
ısı kaçakları binanın tüm kabuğunda (dış
duvarlar, çatı, tavan, zemin, pencereler,
kapılar vs.) gerçekleştiği için, dış cephe ısı
yalıtım malzemesinin kalınlığın iki kat artırılması, elde edilen tasarrufu iki kattan daha
az bir oranda artmasını sağlar.

28- Yanlış: Mevcut binalara yapılan
dış cephe ısı yalıtım uygulamalarında,
kirlenmiş veya dökülme meydana
gelmiş yüzeylere, bir ön işlem
gerekmeden direkt olarak ısı yalıtım
levhaları yapıştırılabilir.
Doğru: Mevcut binalarda dış cephe ısı
yalıtımı uygulamalarına başlamadan önce
yüzey etüdü (incelemesi) yapılması gereklidir. Kirli, zayıf, çatlak vb. sorunların olduğu
yüzeylerde onarım ve temizlik yapılmalıdır.
Dış cephe ısı yalıtımı sistem üreticisinin önerileri dikkate alınmalıdır.

29- Yanlış: Mevcut binalarda (Tadilat)
teknik inceleme yapmadan imalat
yapılabilir.
Doğru: Tadilat uygulamasında, ısı yalıtımı
yapılacak yüzeyin detaylı tetkiki yapılmalı
ve yüzeye ısı yalıtım yapılmasına uygun hale
getirecek, yüzey temizliği gibi ön işlemler
yapılmalıdır. Ayrıca detay çözümleri için
kullanılacak yardımcı ekipmanlar (proﬁller)
tespit edilmeli ve bunların uygulama detayları çıkartılmalıdır.

Kaynak: İzoder n
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Karayollarında Genleştirilmiş Polistiren
(EPS) Blok (Geofoam Blok) Kullanımı

T

aşıma gücü düşük, oturma potansiyeli yüksek yerel zemin koşullarına sahip güzergâhlar üzerine
inşa edilecek olan otoyol dolguları
özel geoteknik çözümler gerektirmektedirler. Bu tür zeminlerde dolgu imalatlarından
dolayı oluşacak gerilme artışları neticesindeki aşırı oturmaları önlemek için en çok
tercih edilen çözüm geleneksel zemin
iyileştirme yöntemleri ile mekanik olarak
zemini iyileştirmek ve daha sonra otoyol
dolgusunu inşa etmektir. Toplam oturmalara
ek olarak, köprü yaklaşım dolgularındaki
köprü ile yaklaşım dolgusu arasındaki farklı
oturmaları önlemek için yaklaşım dolgusu
izdüşümünde de benzer mekanik zemin
iyileştirme uygulamaları söz konusudur.
Ülkemizde bu tür uygulamalar geoteknik
mühendisleri tarafından yaygınlıkla tasarlanmakta ve zemin iyileştirme ﬁrmaları tarafından başarıya uygulanmaktadırlar. Yerel
zemin koşullarına göre değişkenlik gösteren
bu mekanik iyileştirme uygulamaları arasında düşey bant dren (PVD) artı sürşarj,
kum drenler artı sürşarj, taş kolonlar, fore
kazıklar, jet grout kolonlar, darbeli kırmataş
kolonlar ve derin karıştırma yöntemleri sıralanabilinir. Bu geleneksel yöntemler, otoyol
dolgusu inşaatlarında proje tamamlanma
sürelerini etkileyebilmekte ve ilave maliyetlere sebebiyet verebilmektedirler.
Bu mekanik iyileştirme yöntemlerine
alternatif olarak, geleneksel sıkıştırılmış
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otoyol dolgu malzemesinden 50 – 100 kat
daha haﬁf, dolayısıyla geleneksel dolguya
göre zemine 50 – 100 kat daha az gerilme
uygulayarak yerel zemin koşullarını iyileştirmeye gerek kalmadan dolgu imalatına izin
veren genleştirilmiş polistren (EPS) bloklar
(geofoam blok) otoyol dolgusu inşaatlarında
kullanılırlar.
Geosentetik ailesi ürünlerinden biri olan
geofoam bloklar, dane çapları 0.2-3.0 mm
arasındaki (Lin vd., 2001) granüler polistiren
boncukların (Şekil 1.a) ön şişirme (Şekil 1.b)
ve kalıplama neticesinde (Şekil 1.c) yoğunlukları 11.2 kg/m3 ile 45.7 kg/m3 arasında

değişen (ASTM D6817, 2015) prizmatik blok
formunda üretilen, geoteknik mühendisliği
uygulamalarında kullanılan haﬁf ve kapalı
gözenekli bir polimer malzemedir (ASTM
D4439, 2015). İyileştirilmesi gereken yerel
zemin koşullarının derinliğine bağlı olmakla
birlikte, geleneksel zemin ıslahı metotlarına
göre ilk yatırım maliyetleri düşüktür (Du kov
ve Waarts, 2011; Özer vd., 2012). Geofoam
bloklar inşaat mühendisliğinde kullanılan
diğer haﬁf dolgu malzemelerine kıyasla
yüksek mukavemet/yoğunluk oranına
sahip olmalarının yanı sıra (Elragi, 2000),
yoğunluklarının fonksiyonu olan mekanik

Şekil 1. CEPS blok üretim aşamaları (a) 0.2 – 0.5 mm çapında polistiren hammadde (Yer:
Austrotherm, Dilovası/Kocaeli; Fotoğraf: A. T. Özer, Tarih: 17.08.2016) (b) ön şişirme işlemi sonucunda
elde edilen çapları 1 mm – 4 mm arasında değişen EPS boncuklar (Koç, 2015) (c) ön şişirilme
işleminden sonra kalıplanmış stok sahasında dinlendirilen geofoam bloklar (Yer: Austrotherm, Dilovası/
Kocaeli; Fotoğraf: A. T. Özer, Tarih: 17.08.2016)

özelliklerinin kanıtlanmış üretim teknolojisi
ile kontrollü ortamda üretildiği haﬁf dolgu
malzemeleridir. Yoğunlukları arttıkça mekanik özellikleri de artar (Şekil 2). Kapalı gözenek yapısına sahip olduklarından dolayı su
emme kapasiteleri düşüktür.
Geofoam dünyada ilk olarak 1972 yılında
Norveç Kara Yolları İdaresi (NPRA) tarafından 10 metre kalınlığında yumuşak kil ve
üzerinde 3 metre kalınlığında organik zemin
üzerine inşa edilmiş Flom Köprüsü yaklaşım
dolgusunda her yıl yaklaşık 20 cm’lik ölçülen
oturmaları önlemek amacıyla kullanılmıştır
(Aabøe 2011).
Bu ilk uygulamayı takiben geofoam blokların oturma potansiyeli yüksek zeminler
üzerine inşa edilen otoyollarda kullanımı
hızla artmıştır ve dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan bir teknoloji haline dönüşmüştür (Thompsett vd., 1995; Beinbrech ve
Hillmann, 1997; Perrier, 1997; Bartlett vd.,
2000; Bartlett vd., 2001; Hotta vd., 2001;
Saarelainen ve Kangas, 2001; Lin vd., 2001;
Farnsworth vd., 2008; Du kov ve Nijhuis,
2011; Herle, 2011; Kubota, 2011; Spasojevi
vd., 2011; Papacharalampous ve Sotiropoulos, 2011; Youwai vd., 2011).
Geofoam blokların otoyol inşaatlarında
haﬁf dolgu malzemesi olarak ilk defa 1972’de
kullanılmasından günümüze kadarki 44 yılı
aşkın süredeki proje performansları dikkate
alındığında bu teknolojinin kendini kanıtladığı görülebilmektedir. Bununla birlikte,
geofoam dolgular için tasarım şartnameleri
Norveç’te (NRLL 1992) ve Amerika Birleşik
Devletleri’nde (Stark et al., 2004a; 2004b)
yayınlanmıştır. Ayrıca, Avrupa EPS üreticileri
birliği (EUMEPS) tarafından EPS blok standardı ve tasarım şartnamesi ortaya konmuştur (EUMEPS, 2014).
Geleneksel geofoam otoyol dolguları
trapez kesit (Şekil 3 ve Şekil 4) olduğu gibi
doksan derece dik eğimli olarak da (Şekil 5)
inşa edilebilirler. Tipik geofoam uygulamasının imalat adımları Şekil 6’da sunulmuştur
(Damtew vd., 2011). Bu uygulama sırası
ile; sahanın hazırlanması (Şekil 6a), temel
tesviye tabakasının serimi (Şekil 6b), geofoam blokların yerleştirmesi (Şekil 6c-d),
betonarme yük yayma platformunun imalatı
(Şekil 6e), yol alt temel, temel (Şekil 6f) ve
sıcak kaplamanın imalatı (Şekil 6g) şeklinde
sıralanır (Damtew vd., 2011). Bu imalatlara
ek olarak, eğer otoyol dolgusu trapez kesitli
teşkil edilmiş ise geofoam blokların şevli
kısımları geomembran ve toprak örtü ile
kapatılarak geofoam bloklar kapsüle edilmiş
olunur (Şekil 4 ve Şekil 6h-6ı).

Şekil 2. EPS19 ve EPS29 için gerilme-şekil değiştirme eğrileri ve ASTM D6817’e göre minimum anma
değerleri

Şekil 3. Tipik trapez kesit geofoam blok yol dolgusu detayı (Ateş, 2016)

Şekil 4. Geleneksel geofoam otoyol dolgusu izometrik görünümü (Aliyazıcıoğlu, 2016)
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Eğer otoyol dolgusu 90 derece eğimli
teşkil edilir ise (Şekil 5 ve Şekil 7), prekast paneller Şekil 5’de görüldüğü üzere
bir beton temel üzerine yerleştirilerek yük
yayma platformuna ankre edilerek geofoam
bloklar dış etkenlere karşı korunur.
Geofoam bloklar, otoyol dolgularının yanı
sıra, köprü yaklaşım dolgularının imalatlarında (Şekil 8), konsolidasyonunu tamamlamış geleneksel otoyol dolgularına bitişik imal
edilecek yeni şerit ilavelerinin inşaatında
farklı oturmaları önlemede (Şekil 6), ayrıca
geleneksel dolgular kullanıldığı zaman
yüksek düşey gerilmelere maruz kalacak
altyapı tesisleri ve menfezlere gelen düşey
gerilmeleri azaltmada (Şekil 9) da kullanılmaktadırlar (Özer, 2011).
Geofoam bloklar ülkemizde haﬁf dolgu
malzemesi olarak henüz bir karayolu dolgusunda kullanılmamıştır. Bununla birlikte,
Adana – Pozantı otoyolunda 2014 yılında
kaya düşmesine karşı yapılan koruma tüneli
geri dolguları geofoam bloklarla inşa edilerek tünele gelen yükleri azaltmada kullanılmışlardır (Şekil 10).
Ulaştırma Bakanlığımızın 2009 – 2013
stratejik planlarında ortaya konan “karayollarının geometrik ve ﬁziksel standartlarını
iyileştirerek, ülkenin sosyal ve ekonomik
kalkınmasına katkıda bulunmak” stratejik
hedeﬁ (TCK, 2012) doğrultusunda ülkemizdeki ulaştırma altyapısı yatırımları ivme
kazanmıştır. Önümüzdeki yıllarda da bu
gelişmelere paralel olarak ülkemizin ihtiyacı olan karayolu ulaşım altyapımızda yeni
yatırımlarla mevcut yol ağımızın zenginleşmesi aşikârdır. Sadece yeni güzergâhlarda
inşa edilecek olan yol inşaatlarında değil
aynı zamanda mevcut yolların standartlarının iyileştirilmesi ve yol genişletilmesi gibi
projelerde yurt dışında kırk yılı aşkın bir süredir başarıyla kullanılan geofoam teknolojisi,
ülkemizin altyapı projelerinde de geleneksel
zemin iyileştirme metotlarına alternatif ve
ekonomik bir metot olarak kullanılabilinir.

Şekil 5. Doksan derece şev eğimli geofoam blok yol dolgusu tipik detayı (Koç, 2015)
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Şekil 6. Geleneksel geofoam uygulaması imalat adımları (a) sahanın temizlenerek blok yerleşimine
uygun hale getirilmesi (b) temel tesviye tabakasının oluşturulması (c-d) blok yerleşim planına göre
geofoam blokların yerleştirilmesi (e) betonarme yük yayma platformu için beton dökümü (f) alt temel
malzemesinin serilmesi (g) sıcak kaplamanın tamamlanması (h) şevli kısımda geomembran ve toprak
örtü uygulaması (ı) yüzeysel erozyonu önlemek için çimlendirme (i) imalatı tamamlanmış ve trafiğe
açılmış geofoam hafif yol dolgusu (Damtew vd., 2011)
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STANDART

TS EN 13163 Standardı

Yeni Eklemelerle 02.04.2015 tarihli
TS EN 13163+A1 Olarak Revize Edildi
TS EN 13163+A1 olarak revize edilen TS EN 13163 ile ilgili olarak, üreticilerin beyanlarını etkileyecek bir
değişiklik bulunmadığını, değişikliklerin yeni yönetmeliğe uyumlaştırma işlemi olduğunu anlatan EPSDER
ve üye ﬁrma dilekçeleri sonrası, TSE denetime geldiğinde ürün ve üretim yeri incelemesi yapmaksızın
belgelendirme yapacağını ve ücret talep etmeyeceğini, bu şekilde 13163+A1 belge yenilemesi
yapacağını beyan etmiştir.

Ü

reticilerin beyanlarını etkileyecek bir değişiklik
bulunmamakla beraber çoğu değişiklik yeni
yönetmeliğe uyumlaştırma işlemidir. Üreticinin
etkilendiği değişiklikler aşağıdaki gibidir.

ZA.2.2.3 Performans Beyan Örneği
The following gives an example of a ﬁlled-in DoP for factory
made expanded polystyrene for EN 13163
DECLARATION OF PERFORMANCE
No 0123-DoP-2013/10/07

1- Madde 8: Ürünün Isı Yalıtım amaçlı kullanacağını işaret eden
ThIB (is Thermal Insulation for Buildings) kısaltması etikete
eklenerek kullanılacak. (aşağıda etiket örneği mevcuttur)
2- Ek ZA 3: “the identiﬁcation number of the notiﬁed body
[only for products under systems 1and 3]” Sistem 3 etiketine
Onaylanmış Kuruluş’un kimlik numarasının yazılması isteniyor.
3- Ek ZA.2.2.3: Performans Beyan örneği verilmiştir.

1. Unique identiﬁcation code of the product-type: ABCD
Cavity Wall Insulation
2. Type, batch or serial number or any other element allowing
identiﬁcation of the construction product as required under
Article 11(4) of the CPR: see product label
3. Intended use or uses of the construction product, in
accordance with the applicable harmonized technical
speciﬁcation, as foreseen by the manufacturer: Thermal
insulation for buildings
4. Name, registered trade name or registered trade mark and
contact address of the manufacturer as required under

Sistem 3 Etiket Örneği
ETİKET (TS EN 13163+A1

AÇIKLAMA

Article 11(5): Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050
NOTLAR

5. Where applicable, name and contact address of the
authorized representative whose mandate covers the tasks

“CE” sembolü içeren CE uygunluk işareti

-

Belgelendirme kuruluşunun tanıtıcı numarası

-

İmalatçının adı veya tanıtıcı işareti ve kayıtlı adresi

-

constancy of performance of the construction product as

CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı

-

set out in CPR, Annex V: AVCP 3

Belgelendirme numarası

Firmanın performans beyanına verdiği numara

Standardın numarası ve başlığı

Güncel Standard versiyon nosu ve tarihi

7. In case of the declaration of performance concerning a
construction product covered by a harmonized standard:

Marka

Notiﬁed testing laboratory No. 7456 performed the test reports

Kullanım amacı

ThIB: Thermal Insulation for Buildings
(Binalarda Isı Yaltılım)

for the other relevant declared characteristics

Ürün tipi - kimlik kodu

Beyan Isıl Direnç

-

8. Declared performance

Beyan Isıl İletkenlik

-

9. The performance of the product identiﬁed in points 1 and 2

Anma kalınlığı

-

Yangına tepki - Avrupa sınıfı

-

This declaration of performance is issued under the sole

Ürün standardında; 4.2 maddesi altındaki tüm istenilen testler beyan etmek zorunda, Çizelge 1’e bakınız.
4.3 maddesi kullanım alanına istinaden beyan
edilmesi zorunlu testlerdir ve beyan edilmek istendiğinde testlerin sonucuna istinaden ve güvenli tarafta
kalarak beyan edilip rutin testler arasına almanız
gerekmektedir. Her maddenin (testin) beyan şekli
madde de verilmiştir.

responsibility of the manufacturer identiﬁed in point 4.

İşaretleme kodu (Çizelge ZA.1’e verilen ilgili
karakteristikler için Madde 6’ya göre)
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speciﬁed in Article 12(2): not relevant
6. System or systems of assessment and veriﬁcation of

is in conformity with the declared performance İn point 8.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:
(Name and function)

ry

wing

nder

al

and

r

asks

as

a

ard:

ports

and 2

t 8.

Konu ile ilgili TSE yazısı aşağıda bilginize sunulur:
“Yürürlükte olan TS EN 13163+A1 (02.04.2015) (İngilizce Metin) standardında yer alan değişikliklerin ürünün CE
işaretlemesine yönelik olması sebebiyle; TS EN 13163 (10.04.2013) (İngilizce Metin) ve TS EN 13163 (18.12.2013)
standardına göre düzenlenmiş olan TSE belgelerinin herhangi bir ürün ve üretim yeri incelemesi yapılmaksızın
doğrudan TS EN 13163 (02.04.2015) (İngilizce Metin) standardına göre düzenlenmesi kararı alınmıştır.”
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DOĞAL İNALLI
Austrotherm
Pazarlama Müdürü

Pasif Ev Temel Duvarı Isı Yalıtım Uygulaması
EPS Isı Yalıtım Levhası ile Ekho Mimarlık ve
Austrotherm İş Birliği ile Yapıldı
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AB ülkelerinde 20.000’den fazla pasif ev
bulunmaktadır. Ocak 2011’de yürürlüğe
giren Binalarda Enerji Performansı uygulaması Pasif ev uygulamasının ülkemizde de
uygulanmaya başlanması için önemli bir rol
oynamaktadır.
Pasif evler, giderek daha fazla anlam
kazanan geleceğin binalarıdır.Çok düşük
enerji maliyeti olan, özellikle hem yazın hem
de kışın sonsuz rahatlık ve konfor sağlayan
pasif evler, aktif ısıtma sistemi gerektirmiyor, bu evlerde ısıtma amaçlı radyatör ya
da ısıtıcıya gerek duyulmamaktadır. Güncel
ısıtma sistemi adı verilen, güneş panelleri ve
camlarda görünmeyecek incelikte kullanılan
ısıtıcılar ile donatılan evlerde, özel bir yalıtım

Elektrik
Havalandırma
Sıcak Su
Isınma
kWh/(m2a)

E

nerji, ülkelerin sosyal ve ekonomik
kalkınması için temel girdi olarak
kabul edilmektedir ve enerji kaynaklarının kullanımı birçok çevresel zararın oluşmasında önemli bir etkendir.
Çevresel zararlarına ek olarak ülkemizde
yakıt ﬁyatları da yakıt tüketimini en aza
indirmeye zorlayıcı bir etkendir. Son yıllarda
ülkemizde de yalıtımının önemi benimsenmeye başlamış ve bu konuda çeşitli projeler
hayata geçirilmiştir.
Pasif ev standardı 1988 yılında
Almanya’da binalarda enerji tasarrufunda
gelinebilecek en üst nokta olarak hazırlanmıştır ve ilk pasif ev 1991 yılında Darmstadt Almanya’da yapılmıştır. Pasif evlerde
ısı yalıtımı en önemli ölçüt olmasına rağmen
ısı yalıtımına ek olarak güneş kazanımları,
enerji verimli pencereler ve havalandırma
da belirlenen standartlara uygun yapılmalıdır. Pasif evlerdeki hedef mevcut duruma
göre %90 daha az enerji tüketimini yakalamaktır. Buda yıllık ihtiyacın 15 kWh/m2’ den
az olması şeklinde standartlaştırılmıştır. TS
825 standardına uygun yapılan etkin binalarda yakıt ihtiyacı 3-4 lt/ m2 pasif evlerde
bu değer 1,5 lt/ m2’ ye kadar düşmektedir. Ayrıca yapılan araştırmalara göre pasif
evlerde enerji tüketimi %90 azalırken, evlerin
toplam inşaat maliyetini yalnızca %10 arttırdığı görülmüştür.
Günümüzde Almanya’ da 10.000’den,

Güncel
Ortalama

Düşük
Enerji
Sarﬁyatlı Ev

Pasif
Ev

ve havalandırma sayesinde ısı kaybının da
önüne geçiliyor. Böylece ısınma için hiçbir
fatura gerekmiyor.
Bu evlerde tasarrufun en büyük kalemini
ise yalıtım oluşturuyor. “Pasif Ev” standartlarının, binanın ısıtma enerjisi tüketiminin
yılda metrekare başına 15 kWh’in altında
kalmasını hedeﬂeyen yalıtım sistemi ve
ısıtma donanımının kullanılmasını zorunlu
kılıyor. Buna karşılık Türkiye’deki yalıtımsız
binalarda, yılda metrekare başına enerji
tüketiminin 300-350 kWh’e kadar çıkıyor.
Ülkemizde binaların %90 ‘I halen yalıtımsız
durumda iken AB ülkeleri 2019 yılında “Pasif
Ev” ‘e dönmeyi hedeﬂemektedir.

En önemli pasif ev kriterleri
1. Mükemmel duvar, tavan ve zemin izolasyonu,
2. Isı köprüleri yoktur,
3. Hava geçirmez,
4. Konforlu havalandırma sağlar.
Ayrıca: Yıllık maksimum ≤ 15 kWh / (mÇa)
= E2 ısıtma ihtiyacı. Bu da yıllık yaklaşık 1,5
l yağ / mÇ yaşam alanı demektir.
15 kWh / mÇ pasif ev standardı; mevcut
hava verme sistemine gerekli olan ısıtma
sıcaklığını naklettiğinden, ayrıca bir ısıtma
sisteminin gerekliliğini ortadan kaldıran ekonomik bir düşünce esasına dayalıdır.
Pasif evin arta kalan minimum havalandırmaları ise, ısı kayıplarından doğan enerji
katkıları ile dengelenmektedir.

Bir Pasif Ev Yenileme Projesinde Temel Isı Yalıtımı uygulamamızı sizinle paylaşıyoruz

Mevcut bina - Etimesgut Ankara

Mevcut bina - Yenileme Pasif Ev

Austrothrem EPS Isı Yalıtım Levhası İle Temel Duvarları Isı Yalıtım Planı

Pasif enerji temini
Cam ve diğer şeffaf alanlardan giren
güneş ışını, Camların üzerindeki ısı yansıtan
özel madde ile kızıltötesi radyasyonu içeriye
yansıtır: Böylelikle ısı evin içine hapsedilmiş olur. Burada dikkat edilmesi gereken
diğer unsure ise pasif evlerin bir cephelerinin güneye bakması gerekmektedir. Bu
evlerin ana eksenleri, kuzey-güney yönünden ziyade doğu-batı yönünde olmalıdır.
Aydınlatma ve elektrikli cihazlarının yaydıkları ısı ve bina içerisindeki insanların vücut
ısılarından da, pasif şekilde enerji temini
sağlanır.

Toprak (Geri) Dolgu
Drenaj Levhası (Delta MS 500)
Su Yalıtım (Membran)
250 mm. Isı Yalıtımı (EPS/µ: 0.035 W/mK)
Su Yalıtımı (Sürme Esaslı)
Temel duvarı
İç Sıva

Üst bağlantı su
basman kotundan
(+0.30-min.)
baskı çıtalarıyla
yapılacaktır.

Konforlu havalandırma
Burada hedef, zararlı madde girişleri ile
sağlığa zararlı etkenlerin mümkün olduğunca
minimuma düşürülmesi. Her insan için normal
hareket halinde, saatbaşı 30 m3 temiz hava
ihtiyacı bulunmaktadır. Konforlu havalandırmalar ise, bu gerekliliği tamamen karşılamakta.
Pasif evler, bu sebeple daha yüksek konfor ve tamamen sıhhî ortam havası sağlar.
Bir ısı değiştirici ile de ekstra olarak enerji
tasarrufu sağlanabilir.

Daha az toz oluşumu
Alerjisi olanlar için ideal bir sistemdir,
çünkü polen etkileşimi yoktur. Dahası kötü
kokular ve sigara dumanı çekilip dışarı atıldığından, ev içerisinde de kokular yayılmamaktadır.
Ankara- Etimesgut’ta Ekho Mimarlık tarafından Ağustos 2016 tarihinde başlatılan
Pasif Ev yenileme projesinde Austrotherm’in
çeşitli kalınlıklarda yüksek yoğunluklu ısı
yalıtım levhaları kullanılmaktadır. İlk olarak
Temel Duvarlarının ısı yalıtımı ile işe başlanmıştır.

UYGULAMA ADIMLARI
1. Temel Duvarı temele kadar kazılır.
2. Temel duvarı üzerine 2 kat likit su yalıtım
membranı uygulanır
3. 2 Kat su yalıtım membranı üzerine
25cm’lik EPS ısı yalıtım levhası uygulanır
4. EPS ısı yalıtım levhası üzerine, likit su yalıtımı için, 2 kat ﬁleli ince sıva uygulaması
yapılır.
5. Uygulanan ince sıva üzerine tekrar 2 kat
likit su yalıtım membranı uygulanır.

6. Son olarak su yalıtımı üzerine drenaj
levhası uygulanır ve uygulama toprak
dolgunun yerleştirilmesiyle tamamlanır.
TEMEL’DE YAPILACAK ISI YALITIMI İÇİN
EPS ISI YALITIM LEVHASI UYGULAMASI
DETAYLARI
• Öncelikle toprak zemin ile temas eden
temel duvarları temel betonuna kadar
kazılır.
• Gerekli yüzey hazırlıkları yapıldıktan
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•

•

•

•

sonra; Isı yalıtımı yapılacak Temel duvarları üzerine bitüm-çimento esaslı iki (2)
kat likit su yalıtım membranı uygulanır.
Uygulaması tamamlanan likit su yalıtım
membranı üzerine 25 cm’lik 100kPa
basma dayanımına sahip, 0,035W/mK
ısı iletim katsayısı olan EPS ısı yalıtım
levhası çimento esaslı yapıştırıcı duvara
yapıştırılır.
Temel duvarı üzerine yapılan EPS 25cm
ısı yalıtım levhasının uygulamasını takiben, üzerine tekrar su yalıtımı uygulaması
yapılır. Ancak EPS levha üzerine yapılacak su yalıtımına uygun zemin oluşturma
amacıyla önce 2 kat ince sıva aralarında
alkali dayanımı yüksek ﬁle ile birlikte
uygulanır ve sıvanın kuruma süresi kadar
beklenir.
Uygulanan 2 Kat ﬁleli ince sıva üzerine
bitüm-çimento esaslı 2 kat likit membran
uygulanır. Böylelikle EPS ısı yalıtım levhasının arkasında-duvar ile temas eden
yüzey ve önünde-toprak dolgunun geleceği yüzey için toplam 4 kat su yalıtımı
yapılmış olur.
Son olarak drenaj levhası su basıncını
dengeleyecek şekilde kabarcıkları ısı
yalıtımına dönük olarak uygulanır, temel
duvarlarında ısı ve su yalıtımı uygulaması
tamamlanır ve toprak dolgu yerleştirilir. Drenaj levhası ve su yalıtımı detayı,
cephe bitiş sıvasının içinde kalır.

Uygulamada 20 kg/m3 yoğunluklu,
25 cm kalınlığında EPS ısı yalıtım levhası CS(10) ≥ 100 kPa ürünü aşağıdaki
hesaplamaya dayanılarak toprak zeminden gelecek yanal yükler dikkate alınarak
seçildi.
Zemin, kazı derinliği boyunca EPS ısı
yalıtım levhalarına yanal basınç uygulayacaktır. Zemin yoğunluğu 20 kN/m3 olarak
öngörüldü ve buradan da 2 metre derinlikteki kazı tabanında düşey gerilme, v =
20 x 2 = 40 kPa olarak hesaplandı. Zemin
bünyesi içerisinde herhangi bir noktadaki
yanal gerilmenin düşey gerilmeye oranı
yanal toprak basıncı katsayısıdır (K). Bu
uygulama için yanal toprak basıncının alt
ve üst sınır değerleri aşağıdaki eşitlikler ile
öngörüldü:
En küçük K = tan2(45- /2), En büyük
K = 1-sin . Burada imgesi ile verilen zeminin kayma dayanımı açısıdır. Bu parametrenin 20° ila 30° arası olduğu varsayılarak;
En küçük K = 0,49 (20° için) – 0,33 (30° için)
ve en büyük K = 0,66 (20° için) – 0,50 (30°
için) olarak hesaplandı.
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Ankara Pasif Ev Yenileme Projesi: Temel Duvarı Isı Yalıtımı

Pasif Ev Yenileme: Temel Duvarı Isı Yalıtımı Su yalıtımı-Isı Yalıtımı-Su Yalıtımı-Drenaj Levhası

Buradan, kazı tabanında EPS ısı yalıtım
levhasına etkiyecek yanal zemin gerilmesi
aşağıdaki gibi hesaplandı:
h = 40 x 0.66 = 26.4 kPa
Sonuç: 20 kg/m3 yoğunluğa sahip EPS ısı
yalıtım levhası için CS1 = 40 kPa ve CS10 =
110 kPa’dır (ASTM D6817), EPS katmanının
tabanına etkiyeceğini öngördüğümüz yanal
gerilmenin uygulamada kullanılan EPS’nin
CS1 değerinin altında olduğu görülmektedir.
Bu hesaplamalar neticesinde temel

duvarları ısı yalıtımında EPS 20 kg/m3
25 cm ısı yalıtım levhası güvenle kullanılmıştır. n

EPS

ÇEVRE DOSTU ISI YALITIM MALZEMESİ
Ekonomik
Yüksek performans
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MEHMET AYDOĞDU
Yapı Bölümü Bayi Kanalı Yöneticisi
EJOT A.Ş.

Dübel Temel Bilgileri
YIPRANMIŞ DIŞ CEPHELERDE
GÜVENLİ SABİTLEME

E

ski binaların enerji tasarrufu
amaçlı tadilatında, ısı yalıtım sistemleri sıkça uygulanmaktadır.
Peki yapının üzerindeki eski sıvanın gerçekte ne kadar taşıma gücüne sahip
olduğunu biliyor musunuz?
Eski cepheler yıllar boyunca kötü hava
koşullarına ve çeşitli emisyonlara maruz
kalırlar. İs, kir ve eski boya kalıntıları, yapıştırıcıların taşıma gücünü olumsuz yönde etkiler. Ya da bazı durumlarda belirli bileşenler,
kullanılan yapıştırıcının bileşimine tolerans
gösteremeyebilmektedirler (sabunlaşma
etkisi). Isı yalıtım sisteminin uygulanmasından sonra ortaya çıkabilecek ﬁziksel etkiler,
eski sıvanın taşıma gücü özellikleri üzerinde
yıllar sonra dahi değişimlere yol açabilir
(eski sıvanın yetersizliği). Yeni yapılarda
ise kalıp ayırıcı yağı kalıntıları beton yüzey
üzerinde sorunlara neden olabilmektedir.
Bu durumda, cephe temizliği zahmetli ve
masraﬂı olmaktadır. Bunun yanı sıra zararlı
maddeler içeren atıksuların toplanması ve
kurallara uygun şekilde ortadan kaldırılması
da gerekmektedir. Ayrıca, böylesi kapsamlı
bir temizlik işlemi sırasında eski sıva önemli
ölçüde ıslanmaktadır. Buna karşılık, yalıtım
plakalarının ilaveten dübellenmesi halinde,
cephe üzerinde ayrıca özel bir ön işlem
yapılması gerekmemektedir. Yapılması
gereken, sadece sıva üzerindeki gevşemiş
yerlerin, yüzeydeki kusmuş tuz/kireç gibi
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maddelerin ve dökülen boyaların kabaca
temizlenmesi ve olası başka zayıf yerlerin
sıva harcı ile tamir edilmesidir. En son uygulanacak dübeller ise güvenli bir sabitleme
sağlamaktadır.

Yüksek Statik Güvenlik
Isı yalıtım sisteminin öz ağırlığı, yalıtım
plakalarının yapıştırılması ile birlikte yerçekimi aracılığıyla duvar konstrüksiyonuna
aktarılmış olmaktadır. Kullanılan yapıştırıcı
böylelikle duvar ile yalıtım malzemesi arasındaki yegane bağlantı olmaktadır. Özellikle sağlam dübeller sayesinde, dübeller
yüksek karakteristik yüklere karşı güvenli
bir sabitleme sağlamaktadır. Uygulanan

temas basıncı sayesinde hem dış cephenin
yüzeyi ile yapıştırıcı arasında hem de yapıştırıcı ile yalıtım plakası arasında elde edilen
sürtünme direnci sürekli olarak artmaktadır.
Sonuçta bu, sistemin genel olarak statik
güvenliğini yükseltmektedir. Bunun yanı sıra
uygulanacak dübel, çelik vida veya çelik
çiviler sayesinde yangın durumunda daha
yüksek bir güvenlik toleransı sağlanmaktadır.

Dübellemenin Etkisi
• Sistemin öz ağırlık yükü, yapıştırıcı ve
yalıtım malzemesine aktarılmaktadır.
• Dübeller ayrıca sürekli temas basıncı
yaratmaktadır.

Avantajlar
• Sistem genelinde yüksek statik güvenlik
• Alt yüzey ile yapıştırıcı arasında sağlanan
sürekli sürtünme direnci
• Rüzgar emme yüküne maruz kalan alanlarda yüksek güvenlik.

ISI YALITIM SİSTEMLERİNDE
DÜBELLEME NEDEN GEREKLİDİR?
Rüzgar Emme Yüklerine Karşı
Yüksek Güvenlik
Maruz kalınan rüzgar emme kuvveti, öz
ağırlık yüküne dik olarak uygulanmaktadır.
Bu nedenle, yapışma bağı dik yönde bir
çekme kuvvetine maruz kalmaktadır.
Bu özellikle de duvar/yapıştırıcı (yeni
yapılarda) ve eski sıva/yapıştırıcı (tadilatlarda) ile yapıştırıcı/yalıtım malzemesi

(*) Yalıtım dergisinin 150. sayısından alınmıştır.

arasındaki geçişler de büyük bir önem
kazanmaktadır. İklim uzmanları, tüm dünya
çapında fırtına risklerinin ve böylelikle ağır
hasar risklerinin gün geçtikçe arttığını varsayıyorlar.
Bu kapsamda dübellerin ilave güvenlik
sağladığını hatırlatmak gerekir.
Rüzgar emme kuvvetine aşağıdaki hallerde maruz kalınmaktadır:
• Yüksek binalarda
• Bina kenarlarında
• Açık alanda konumlu ayrık nizam binalarda
• Rüzgara açık konumlarda
• Kıyı bölgelerinde
• Fırtına esnasında

Onayda belirtilen yük değerlerini olduğu
şekilde, gerekli dübel sayısının hesaplanmasında kullanmak mümkündür. Gerekiyorsa
yerel ülke güvenlik katsayıları da dikkate
alınmalıdır. Duvar yapı malzemesi olarak
dolu tuğla tespit edilmiştir. Bu malzeme
kullanım sınıfı B’ye girmektedir. Dübel, kullanım sınıﬂarı A ve B için onaya sahiptir. Dolu
tuğla alt yüzeyler için Avrupa Teknik Onayı
(ETA)’nda karakteristik yük 1.2 kN olarak
belirlenmiştir. Yerel ülke uygulama yönetmeliklerinde ise kullanım sınıfı B için güvenlik
katsayısı 3 olarak öngörülmüştür. Yapıda
ayrıca bir test yapılmasına gerek olmaksızın
dübel için izin verilen maksimum yük değeri
olarak 1,2 kN: 3 = 0,4 kN kullanılabilir.
Durum 2: Dübel, tespit edilmiş olan yapı
malzemesi sınıfı için onaylanmamıştır. Taşınmazda tespit edilen yapı malzemesi dübel
için Avrupa Teknik Onayı (ETA)’nda izin
verilen kullanım sınıfına girmiyorsa, dübel
bu taşınmazda kullanılamaz. Bu durumda
dübelin uygunluğunun, dübel çekme testleri
yapılarak onaylanması mümkün değildir.
Duvar yapı malzemesi olarak boşluklu tuğla
tespit edilmiştir. Bu malzeme kullanım sınıfı
C’ye girmektedir. Sadece kullanım sınıfı, A
ve B için onaylanmış olan bir dübelin kullanılması mümkün değildir.

Durum 3: Dübel, prensip olarak tespit
edilen yapı malzemesi sınıfı için uygundur. Ancak dübele ait Avrupa Teknik Onayı
(ETA)’nda tespit edilen yapı malzemesi
açıkça belirtilmemiştir. Dübelin uygun olup
olmadığına, yapı üzerinde yapılacak testlerden sonra karar verilir.
Bunun için taşınmaza özgü karakteristik yük değerleri, Avrupa Teknik Onayı
(ETA)’nda anlatıldığı gibi yapılacak dübel
çekme testleri sonucunda belirlenir. İzin
verilen yük değerlerinin belirlenmesinde
yerel ülke güvenlik katsayıları da dikkate
alınmalıdır.
Duvar yapı malzemesi olarak boşluklu
tuğla tespit edilmiştir. Bu malzeme kullanım sınıfı C’ye girmektedir. Dübel, kullanım
sınıﬂarı A, B, C, D ve E için onaya sahiptir.
Boşluklu tuğla alt yüzeyler Avrupa Teknik
Onayı (ETA)’nda açıkça belirtilmemiştir.
Taşınmaz üzerinde yapılacak dübel
çekme testleri sonucunda karakteristik yük
olarak 1,5 kN hesaplanmıştır. Yerel ülke
uygulama yönetmeliklerinde ise kullanım
sınıfı C için güvenlik katsayısı 3 olarak öngörülmüştür. Dübel için izin verilen maksimum
yük değeri olarak 1,5 kN:3 = 0,5 kN uygun
görülmektedir.

Doğru Dübelleme Nasıl Yapılır?
Dübeller, uygulanacakları alt zemin ile
mükemmel bir uyum içinde olmalıdır. Ancak
böylelikle dübelin ısı yalıtım sistemindeki
işlevini optimum düzeyde yerine getirmesi
sağlanabilir. Bu yüzden, alt yüzeyin titiz bir
şekilde değerlendirilmesi çok önemlidir.
Isı yalıtım sistemlerinde dübel kullanımı
hakkındaki Avrupa Teknik Onayı Şartnamesi
ETAG 014’te, uygun dübellerin belirlenmesini kolaylaştırmak amacıyla bilinen tüm
yapı malzemesi türleri farklı kullanım sınıﬂarı
altında toplanmıştır.
Alt yüzeyin tespit edilmesinden sonra,
Avrupa Teknik Onayı’na sahip dübeller belirli
kullanım sınıﬂarı için test edilerek onaylanmış olduklarından, bu Onay’a bakılarak
uygun dübelleri saptamak mümkündür.
Buna göre aşağıdaki farklı durumlar ortaya
çıkabilmektedir:
Durum 1: Dübel, tespit edilen yapı
malzemesi sınıfı için uygundur. Dübele ait
Avrupa Teknik Onayı (ETA), tespit edilen
yapı malzemesini kapsamaktadır. Dübel
ayrıca bir test yapılmasına gerek olmaksızın
yapıda kullanılabilir.
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Durum 4: Dübel, prensip olarak tespit
edilen yapı malzemesi sınıfı için uygundur. Tespit edilen yapı malzemesi dübele
ait Avrupa Teknik Onayı (ETA)’nda belirtilmiştir; ancak kullanılacak malzemenin ham
yoğunluğu ve/veya basınç dayanımı onay
da belirtilen değerlerden sapmaktadır.
Bu durum, yukarıda anlatılan durum 3’e
benzer şekilde hareket edilmesini gerektirir.
Burada da dübelin ankraj yüzeyine uygun
olup olmadığına, yapı üzerinde yapılacak
testlerden sonra karar verilir.
Uygulamaya bağlı geniş başlık kullanımı
ısı yalıtımı dübellerimiz, gerçekleştirilen
uygulamaya bağlı olarak kombine geniş
başlık ile birlikte kullanılabilmektedir.
Geniş başlıkların uygulanması çok kolaydır ve farklı çaplarda kullanıma sunulmuşlardır. Aynı bir pul veya rondela kullanımında
olduğu gibi bir dübele takılabilirler. Bunun
dışında montaj normalde olduğu gibi yapılır.
Hangi durumda hangi geniş başlığın kullanılacağı, kullanılan ısı yalıtım malzemesine ve
sistemin yapısına bağlı olarak değişmektedir. Öncelikle sistem üreticililerinin verdikleri
bilgiler dikkate alınmalıdır.

Optimum Dübel Seçiminde Diğer
Kriterler
Önceden tespit edilen bir yapı malzemesi için kullanılabilecek prensip olarak birden çok farklı dübel tipi bulunması halinde
başka kriterler değerlendirmeye alınabilir.
Nominal Ankraj Derinliğinom
+ Tolerans payıtol
+ Yalıtım malzemesi kalınlığı hD =Gerekli
dübel boyu
(Dübel derinliği için basit hesaplama:
L ev h a
k a l ı n l ı ğ ı + k . s ı va
kalınlığı+yapıştırıcı+tutunma derinliği: Dübel
boyu)

Genel Dübel Sayısının Belirlenmesi
Gerekli dübel sayısı, her binanın ihtiyacına bağlı olarak ayrıca belirlenir. AB ve
yerel ülke rüzgar normları uyarınca farklı
faktörler etkili olmaktadır. En önemli dış
faktörlerin başında, bina konstrüksiyonu
(yükseklik, zemin planı ve bina proﬁli) ve
binanın konumu gelmektedir. Sahile yakın
alanlar, dağlık alanlar veya yoğun yerleşim dışında kalan bölgeler gibi rüzgara
açık alanlar normal şartlar altında daha
yüksek rüzgar emme kuvvetine maruz
kalmaktadırlar. Yerel ülke yönetmeliklerinde tanımlanmış rüzgar yükü alanlarına
ait bilgilerden ve güncel haritalarından
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yararlanılmalıdır.
Yalıtım sistemlerinde ise kullanılan yalıtım
plakalarının taşıma gücü ile kullanılan dübellerin başlık sertliği ve karakteristik yükü,
dübel uygulamalarında önemli bir rol oynamaktadır. Bu nedenle sistem tedarikçilerinin uygulama talimatları dikkate alınmalıdır.
Burada temel bir kural vardır; bina yüksekliği
arttıkça ve binanın konumu rüzgara açıksa,
daha çok sayıda dübel kullanmak gerekmektedir. Aksi hallerdeyse metrekare başına
daha az sayıda nitelikli dübel kullanımı ile
daha hesaplı bir uygulama sayesinde hem
malzemeden hem de iş sürelerinden tasarruf edilebilmektedir.

ÖNORM EN 1991-1-4 sayılı norm uyarınca
proje mühendisleri tarafından tespit edilir.

Durum 5: ÖNORM Uyarınca Dübel
Seçimi:
Dübeller ÖNORM DIN 6124 standardına
uygun olmalıdır. Dübel seçiminde aşağıdaki
hususlara dikkat edilmelidir:
• Alt yüzey
• Ankraj uzunluğu ve sabitlenmesi gereken
eski sıva, mantolama betonu ve benzeri
katmanlar
• Yalıtım plakalarının kalınlığı
• Montaj şekli
• Uyulması gereken yapı ﬁziği şartları
(örneğin tek boyutlu ısı köprülerine dikkat
edilmelidir)

ÖNORM UYARINCA DÜBEL SAYISI
Toplam dübel sayısı metrekare başına
eşit oranda dağıtılmalıdır. Dübel, yapıştırıcı
içine veya hemen yakınına yerleştirilmelidir.
Şekillerde W ve T düzeninde dübel şemaları
gösterilmektedir.
Taşyünü yalıtım plakaları için Avusturya’da
dübel şeması olarak T düzeni onaylanmıştır. Diğer türde yalıtım malzemeleri ise ilgili
üreticinin talimatları doğrultusunda dübellenmelidir.
Dübel şemalarında, VAR 2011 sayılı
Uygulama Yönergesi uyarınca Isı Yalıtım
Sistemleri için tanımlanmış Kalite Grubuna
ait metrekare başına 6/8/10/12 dübel pozisyonları (orta alandaki ve kenar alanlardaki
dübeller) gösterilmektedir. Kenar alanları

Yüksekliği 35 m üzerinde olan veya yüksekliği eninin 2 katından fazla olan binaların
yanı sıra, birim alan ağırlığı 50 kg/ m2 değerinden az olan ısı yalıtım sistemlerinde, proje
mühendisleri dübelleme için ayrı bir proje
hazırlamak durumundadır. Sistem yük sınıfı
dahilinde sınıﬂandırma (ısı yalıtım sistemleri sınıﬂandırması) ÖNORM B 6400 sayılı
norma göre yapılır.
Bu sınıﬂandırma, teknik dokümanlardan
yararlanılarak sistem taşıyıcısına göre belgelenir.
Minimum dübel sayısı metrekare başına
6 dübel olup, maksimum dübel sayısı metrekare başına 12 dübeldir.
Durum 6: Uygun Delme Yönteminin
Seçimi
Darbeli ve burgulu delme işlemlerinde
temiz bir delik delebilmek için özel matkap
uçları kullanılmalıdır. Dübeller her zaman
yapıştırma alanlarına uygulanmalıdır, böylelikle yapışma bağlarına mümkün olduğunca
yüksek bir destek sağlamak amacıyla temas
basıncı elde edilir.
Delme işlemi yöntemleri, ankraj yüzeyine
bağlı olarak değişmektedir.
Not: Binalarınızda yapılacak mantolamada
en doğru dübelleme için EJOT’un ücretsiz Pull-Out dübel çekme test hizmetinden
yararlanabilirsiniz. n

ÜYELERİMİZ
EPS Mamül Üretici Üyelerimiz
ADANA

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

AFYON

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

ANKARA

PANELSAN ÇATI VE ÇEPHE SİS. SAN. TİC. A.Ş.
Turgut Özal Bulv. Maşlak İş Merk. No: 20/14
İskitler / Ankara
Tel : 0312 342 03 82
Faks : 0312 342 03 80
info@panelsan.com
www.panelsan.com
TİRİTOĞLU MİM. MÜH. KONUT YAPI İNŞ. MALZ.
YALITIM PRO. SAN. LTD. ŞTİ.
Demirciler Sit.2.Cd.No:6 Siteler / Ankara
Tel : 0312 864 06 50
Faks : 0312 351 22 73
info@tipor.com.tr
www.tipor.com.tr

ANTALYA

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
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KOMAK ISI YALITIM SİST. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
AVP Mah. Hünkar Cad. No: 8 Kestel / Bursa
Tel : 0224 373 04 61
Faks : 0224 373 04 35
info@komakisiyalitim.com.tr
ULUDAĞ YALITIM İZO.AMB.DEK.İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Ankara Cad. Barakfakıh San. Böl.
No: 81/A Kestel / Bursa
Tel : 0224 384 1203
Faks : 0224 384 1204
mehmet.yalitim@gmail.com
mehmet.sove@hotmail.com

ÇORUM

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

ELAZIĞ

ED STRAFOR VE YAPI MALZ.SAN. VE TİC. A.Ş.
OSB 3. Kısım 24.Yol No: 3 / Elazığ
Tel : 0424 255 57 34
Faks : 0424 255 57 35
info@redboard.com.tr
www.redboard.com.tr
TRAPEZ YALT. İNŞ. MUH. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Organize San. Bölg. 3. Kısım 23. Yol / Elazığ
Tel : 0424 255 14 44
Faks : 0424 255 14 72
info@megaboard.com.tr
www.megaboard.com.tr

ESKİŞEHİR

ÇETİN GRUP ENERJİ ÜRT.SİST.BİL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Organize Sanayi Bölgesi 34. Cadde No: 22 / Eskişehir
Tel : 0222 236 90 55
Faks : 0222 236 90 45
cetin@cetingrup.com.tr
www.cetingrup.com.tr
ISITAŞ SOBA YALITIM İNŞ. TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş.
Organize San. Bölgesi 6. Cadde
No: 4 / Eskişehir
Tel : 0222 236 01 63-64
Faks : 0222 236 06 58
isitas@isitas.com.tr
www.isitas.com.tr

HATAY

GÖKÇE EPS STRAFOR PLASTİK İML.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Akçay Mah. Güzelköy Yeşilyurt Mevkii No:128
İskenderun / Hatay
Tel : 0326 626 16 02-03
gokcestrafor@hotmail.com

İSTANBUL

AUSTROTHERM YALITIM MALZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Orhan Veli Kanık Cd. Yakut Sk. Eryılmaz Plaza
No: 3 K: 5 Kavacık / İstanbul
Tel : 0216 404 10 90
Faks : 0216 404 10 99
turkiye@austrotherm.com.tr
www.austrotherm.com.tr
BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SANAYİ A.Ş.
Karayolları Mh. 648. Sk. No: 22 Küçükköy G.O.Paşa
/ İstanbul
Tel : 0212 617 27 50 (4 Hat)
Faks : 0212 617 06 33
info@basas.com.tr
www.basas.com.tr
BC YAPI MALZ. NAK.İNŞ İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.
Koşuyolu Mh. Mahmut Yesari Sk.
No: 59 Koşuyolu / İstanbul
Tel : 0216 325 30 43
Faks : 0216 327 01 79
info@bcyapi.com.tr
www.bcyapi.com.tr

BİRSAN YALITIM VE AMB. SAN. TİC. A.Ş.
İsmetpaşa Cad. No: 3 Kağıthane / İstanbul
Tel : 0212 294 11 00
Faks : 0212 294 11 01
birsan@birsanpor.com.tr
www.birsanpor.com.tr
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.
Barış Mah. Beldiye Cad. Ginza-Lavinya D: 258/259
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

ad.

D.ŞTİ.

anbul

Tİ.

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

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

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

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

ORDU

VAN

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

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

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
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TS EN 13163 KAPSAMINDA
DEKORATİF CEPHE PANEL ÜRETİMİNİZE
BELGELENDİRMESİ YAPTIRDINIZ MI?

“ 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.

EPS Silver ile

Sınıf Atlama

Zamanı

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

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

