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EPS Haber dergisinde yayınlanan yazı ve 
fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz.

Tüm Türkiye’de dağıtılmaktadır.
Basın Kanunu’na göre yerel süreli yayındır.

Z. Ümit GÜNEŞ
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı

SEKTÖR SÜRECİMİZ, YALITIM 
FEDERASYONU, İZODER, TOBB

Değerli  EPS üreticileri ailesi ve 
sayın okurlar, bir sayımızda 
yine birlikte olmanın mutluluğu 

ile hepinize selamlarımı ve saygılarımı 
sunarım.

Bu ailenin içinde varoluşun diyagramı, 
bu diyagramın tüm verilerini soluyan biz-
lerin yapılı, yapısız  sektörümüze olan tüm 
etkileri ile birlikte, tepkilerini bile sergile-
memize fırsat vermeyen ülkemizin yapı 
sektörü sistemine istedikleri şekillenmeyi 
veriyorlar. Bu şekillenmeyi verirken de sek-
törel ayrımı gözü kapalı, kulakları sağır ve 
vicdan-i muhasebe  yoksunu, en  önemlisi 
de bilim ve fizik muhasebesi yoksunu, 
ehli vukuf olamayan insanlar tarafından 
şekillendiriliyor.

İşte ben bunların bulundukları kurum-
larda hangi bilimsel, vatani bir çalışma 
ile kurumlarımızın müdür, genel müdür, 
inşaat, denetim vs. malzeme bilinci yapı 
elemanları uzmanlığı ile oturduklarını bile-
meden öleceğim. 

Tahminimce var oluşlarının ardında 
vatani bilimsel bir çalışma, analiz, sonuç-
sebep ilişkisi ile ülke için dinamik olan  
sebeplerin dışında yer almaları ve birile-
rinin vasıtası ile bir şeyleri şekillendirme 
gayreti ile yürüyorlar. 

Düşünün bir insan EPS nedir bilmi-
yor, anlatana kadar on türlü anlatım yapıp 
kendimizi tanıtıyoruz, sonra bu EPS yok-
sunu insan bir anda EPS eksperi kesiliyor 

ve hakkımızda yönetmelik çıkartıp fetva 
verip, yeni yangın yönetmeliğini, her türlü 
bilimsel çalışmaları önündeyken çıkartıyor. 
Neden böyle dediğimizde “üzerimizde 
çok baskı vardı” diyebiliyor. Kaldı ki işin 
çözüm noktası ilgili kurumken “mahkeme 
yoluna başvurun, değiştirin” deniyor 
(sonra bir operasyon, koltuğundan olu-
yor, sonra bir başkası geliyor, o da gidiyor, 
sonra bir başkası...)

Kime gideceğiz? Mahkemeye… Peki 
gidiyoruz. Mahkeme açılıyor, peki mah-
keme heyeti bilgili mi bu konuda? yapı 
elemanlarını tanıyor mu? Hayır, çünkü 
onlar hukukçu, hukuka aykırı bir şey var 
mı o gözle bakıyorlar. Yasaya aykırı mı, 
kurumun yönetmelik çıkarma yetkisi var 
mı? Ona bakıyorlar, biz istediğimiz kadar 
“yanlış bir yönetmeliktir” diyelim. Yok eşit-
sizlik diyelim, yok rekabeti etkiler diyelim, 
olmuyor. Çünkü hukuk, materyali tanımıyor, 
bilmiyor, yasal çerçeveye bakıyor. Sizce 
yapılan tespitin veya bilimsel veriye dayalı 
olan uygulaması, pratikliği, tamamen fizik-
sel açıdan incelenmesi gereken ve teknik 
olarak cevaplanması, yönetmeliği düzelt-
mesi gereken konunun hukuksal terimler 
içinde ezilip gitmesi mi gerekir? Teknik 
olamayan, mimar, mühendis, usta-kalfa, 
uygulamacı, üretici hammaddeci olma-
yan, nasıl yapıldığını dahi bilmeyen bir 
mahkemenin bu olayı çözmesi ne kadar 
mümkün, ne kadar doğru?  
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Sonuç mahkeme davayı red ediyor. Ne 
anlarlar EPS’den, ne anlar kapatılan tesis-
lerden, işini kaybedenlerden. Ne anlarlar 
borçtan harçtan, krediden, ne anlarlar işçi 
maaşından, ne anlarlar SSK ödemesinden, 
enerji faturalarından, vergi ödemelerimiz-
den. Anlamazlar, terimler doğru mu ona 
bakarlar, uygulamaya esas olan resmi kuru-
mun böyle bir yetkisi var mı ona bakarlar.

Haklılar bir yandan da çünkü ülkemiz ola-
ğanüstü dönemler yaşıyor. Bir yandan terör 
olayları, seçimler, referandumlar, iç ve dış 
tehlikeler, ülkemizin istikrarı ile durmadan 
uğraşıyorlar, bu olağanüstü dönemde bizim 
ile uğraşanda fazla olmaz. Olamazda zaten, 
konuyu bile bilmiyorlar çünkü piyasayı, mal-
zemeyi bilmezler. Bildikleri hukuksal terimler 
ve aldıkları maaşlar ve oturdukları koltuklar 
ve yaranmak için yaptıkları işler. Gerçi hiçbir 
teknik konu bilmiyorlarsa bile sadece hak-
sız rakabete yol açtığı için bu yönetmeliği 
iptal etmeleri gerekirdi ama korku baş belası, 
cesaret edemediler. Biz istediğimiz kadar 
uğraşalım, ilgili kurumlarda yıllar önce rakip 
sektörler yapmış zaten yapacağını. Lobi çalış-
masını yapmış, yeni yangın yönetmeliğini yani 
Y.Y.Y biz de yedik zaten başarı ile geçirmişti.

Düşünün ilgili kurumun bir malzeme-
den bihaber genel müdürü ve baskılar, işte 
sonuç. Dönün bu şahsın geçmişine bakın 
konuyla ilgili bir tezi, bilimsel bir çalışması 

var mıdır? Fiziki çalışması yok  çünkü kendi-
sinin geliş sebebi bu değil. Peki ilgili kurum 
bunu çözemez miydi? Tüm sektörlere eşit 
mesafede bilimsel yönden yaklaşımı olamaz 
mıydı? Olurdu elbet ama tercih sebepleri 
bu değil, ayrıca onu yapacak kapasite ve 
dolulukta değiller.

DEĞERLİ SEKTÖRÜM…
Bizler milyonlarımızı bu sektör için yatır-

dık, insan istihdamı yaptık, hem de dev-
letimizin teşvikleri ile ve halen bu teşvik-
ler devam ediyor. Düşünün bir kurum sizi 
yasaklamaya yönelik çalışma içindeyken 
bir başka kurum teşvik içerisinde, bu nasıl 
bir programdır. Bir başka kurum vergimizi 
toplarken peşin peşin bir başka kurum test-
lerimizi çözmeye yönelik acımasız kömür 
kazanı gibi test adı altında, standart adı 
altında milyonları yalayıp yutmakta, piyasa 
denetimi ve gözetimi ise hak getire...

Ve piyasamız kendi elimizle yarattığımız 

hammadde –enerji-personel-makine ekip-
man-vergi-standart bedelleri vs. daha birçok 
şeyi ödediğimiz, uğruna sivil toplum kenet-
lenmesi yapıp, emek zaman  para harcadığı-
mız, soframıza koyduğumuz ekmeğin geliri 
piyasamız yine kendi ellerimiz ve bilinçsiz 
üretim kalitesi, düşük üretim ve pazar kaygısı 
ile fiyat olarak alt-üst ettiğimiz piyasamız…

İşte biz el ele verip bunlara sebep olan 
olaylara engel olamıyoruz, olamadık. Yeterli 
çalışmayı ne bölgelerimizin ilgili resmi kuru-
luşlarında, ne piyasalarındaki müşteriyle, ne 
çalışanlarımızla eğitim yapmadık. Lobi faali-
yetleri yapmadık, kaçtık, kaçınıyoruz, mey-
danı boşluyoruz. Üniversiteler, bilim yuvaları, 
belediyeler, denetim firmaları, müşavirler, 
malzememizi uygulayan, satan firmalar, 
ustalar vs. yeterli vakti ve bütçeyi ayırma-
dık, yapan firma sayımız çok az biliyorum. 
Her şeyi derneğimize bıraktık, derneğin de 
yeterli bütçesi ve yasal bir yaptırımı olmadığı 
için olanlar bununla sınırlı kalıyor haliyle.

“Sonuç mahkeme davayı red ediyor. Ne anlarlar EPS’den, 
ne anlar kapatılan tesislerden, işini kaybedenlerden. 
Ne anlarlar borçtan harçtan, krediden, ne anlarlar işçi 

maaşından, ne anlarlar SSK ödemesinden...”
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BAŞKAN’DAN

ÇÖZÜM
1-  Firmalarımızın sektöre bakış açısı bir 

kere değişmeli
2- Daha kaliteli, daha bilgili, daha çevre-

sel olmalıyız
3- Ekonomi muhasebemizi çok iyi yap-

malıyız, bu pazar hepimize yeter
4-  Yeni teknolojilere ve yeni uygulama 

alanlarına çok daha fazla eğilmeliyiz, 
GEOFOAM gibi

5- En önemlisi dernek çatısı altında, tüm 
kaygılardan uzak, birlik ve beraberlik 
içinde olmalıyız, bilgimizi önerilerimizi 
çok rahat dile getirmeli ve doğru ola-
nın takipçisi olmalıyız. 

Misyon ve vizyon dediğimiz, kendiliğin-
den olacak şeyler değildir. Hani firmalarımı-
zın ön girişlerinde yer alan o taahhütlerimiz 
bu Misyon ve Vizyon aslında sizsiniz. Hayata 
geçirecek olan sizlersiniz, onu bir kez oraya 
yazıp orda unutmak değildir misyon ve viz-
yonlarımız.

DEĞERLİ EPS AİLESİ
Bu sektörün acil olarak tüm yalıtım sek-

törünü birleştirecek bir federasyona ihtiyacı 
vardır. Bu federasyonun tüm malzemelere 
eşit bilimsel yaklaşma felsefesi ve pratiği 
olmalı. ÜLKEMİZİN aslında bir yalıtım envan-
terinin olması gerekliliği, hem resmi kurum-
larımız, hem derneklerimizin hem de üreti-
cilerimiz için arz-talep yönünden ülke eko-
nomisindeki yeri, hacmi, çalışanı, malzeme 
çeşitliliği, yatırıma uygunluğu, uygunsuz-
luğu yine ülkemizde var olan yalıtım malze-
meleri, madenleri sanayi yoluyla elde edilen  
malzemelerin durumu ithalat yolu ile gelen 
hammadde ihtiyacı mamul, yarı mamul, 
tam mamul, ihracat yolu ile giden mamul, 
yarı mamul, tam mamul, ENERJİ ihtiyacı, 
istihdama yönelik boyutu vs. tam bir doğru 
envantere ihtiyacı vardır. Bu da bir yalıtım 
federasyonu içinde rahatça oluşturulabilinir. 

Belki o zaman birbirimize bakıp uzaktan 
görüp, fabrika açma çalışmalarına bir son 
verilip pazara girme-girmeme konusunda 
hem enerjimiz hem de parasal birikimleri 
ve zamanı kaybetmemiş olur, hatta kazançlı 
çıkabiliriz. Yalıtımın sosyoekonomik yapısı 
ve değerleri net bir şekilde tüm piyasaya 
her yıl doğru olarak  aktarılır. Ama bunu da 
yapacak kafaya ve sağlam ekiplere, çalışma 
arkadaşlarına ihtiyaç vardır.

Bunu 4 yıldır İZODER çatısı altında dile 
getirmeye çalıştım, ancak dördüncü sene 
sonunda çalışmaya karar verildi. O da kaç 
yıl sonra vücut bulur bilinmiyor. Ne zamanki 
üye sayısı ve gelir azalması yaşanmaya baş-
landı o zaman anlaşılıyor bazı şeyler.

İZODER yalıtım sektörünün çatısı konu-
mundadır. Çok değerli çalışanları, özelikle 
Ertuğrul Şen ve ekibi ile ayrıca önemli baş-
kanları ile birlikte oldum; Ferdi Erdoğan’ın 
ve Tayfun Küçükoğlu’nun kıymet teşkil eden 
anlayışları benim için çok önemliydi.

İZODER çok önemli üretici ve sanayici 
kitlesine sahiptir, ancak elitler kulübü görü-
nümü bir türlü değişmiyor. Anadolu yapılan-
ması, yalıtıma bakış açısı zor değişir, çünkü 
rakip sektörlerin temsilcileri burada tam 
temsil edilmiyor. Yine firma politikaları, üreti-
mini yaptıkları malzemeler ve bunların pazar 
kaygıları ile oluşturulan ve savunulan sistem 
hakim. Bu benim olduğum 4 yıl içinde ve 
daha önceki yıllar için de böyleydi. Belki 
yeni dönemde değişir ve güzel şeylere imza 
atarlar. İşte İZODER bu federasyon yolunu 
yapıp tamamlayacak bir konuma da sahiptir. 
Üye aidatları ile sadece bir-iki zirve yapıp 
yılları devirmek değil, bunu anlamlı, sağlıklı 
bir yapıya ulaştırması gerekir. Yalıtım adına, 
ülke adına dört yıldır savunduğum buydu, 
derneklerin birleşip İZODER çatısı altında 
federasyona dönmesi idi, izleyip göreceğiz.

Yeni yönetimi de başarılı, sağlıklı ve 
verimli bir dönem geçirmeleri dileği ile kut-
luyorum.

VE TOBB YANİ TÜRKİYE ODALAR 
BORSALAR BİRLİĞİ

Yine burada bir yalıtım meclisi kurul-
masına acil ihtiyaç vardır ki federasyon 
ile birlikte kurulacak meclisin ülkemizin en 
büyük sivil toplum kuruluşunda, yine yuka-
rıda bahsettiğim konuları sağlıklı, bilimsel 
olarak dile getirilebilmesi, kamuoyu oluşumu 
için olmazsa olmazdır. Gelecek dönemlerde 
bu çalışmaların netice vermesi gerekiyor.

TÜRK PLASTİK SANAYİSİ  ve değerli 
kurumu PAGEV’e sektörümüzle ilgili de 
önemli görevler düşmektedir. Bunu zaten 
var olduğumuz plastik ve kauçuk mecli-
sinde dile getirmenin öneminin dışında yalı-
tım meclisi içerisinde var olması bize göre 
daha doğru bir meseledir.

DEĞERLİ OKURLAR VE EPSDER 
AİLESİ,

İşte yine sözün ve yolun sonuna gelmiş-
ken bizimle ilgilenen resmi kurumların başına 
sektörleri yakan yönetmelikler çıkartmayan, 
malzemeleri tanıyan, ekonomiye olan katkı-
sını bilen eşit bir şekilde yaklaşan, lobi isteği 
ile değil ülke gerçeklerini görüp gözeten ida-
recilerimizin olmasını Yüce Allah’tan dilerim, 
böyle mahkemelerde insanları uğraştırma-
yan kendi içinde çözebilen insanların müdür, 
genel müdür olması dileğimdir.

Tüm hayatınızın sağlık ve başarı ile geç-
mesi dileği ile sektörüme olan teşekkürlerimi 
ifade etmek istiyorum. Yine sektörümüzden 
özür dilemek istiyorum, çünkü geldiğimiz 
günden bugüne çok uğraştığımız birçok 
şeyini değiştirdiğimiz bu derneğin ve sek-
törün lehine olabilecek adımlar attığımız 
yılların ardından bu yeni yangın yönetme-
liği dedikleri ve içerisindeki bizi etkileyen 
mahkeme sürecini yine bildiğimiz sebepler 
çerçevesinde kaybetmenin üzüntüsü ile 
ÖZÜR DİLERİM, başaramadım.

Dernek olarak tek başımıza verdiğimiz 
bu mücadele süreci diğer kardeş dernek-
ler veya üst derneklerden de görmediği-
miz-göremediğimiz destek ve bir-iki kişinin 
çalışması yani benim ve birkaç arkadaşımın 
çalışması da tek başına yeterli olamadı.

Başladığımız bu yeni dönemde dava 
sürecimizin başarısız olması ile ne yazık ki iyi 
bir başlangıç yapamadık, konuyu ilk yönetim 
kurulu toplantımızda değerlendirecek ve 
yapılması gerekenleri masaya yatıracağız.

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlar, 
hedeflerinize ulaşmada başarılar dilerim. 

   
 
        

“Bu sektörün acil olarak tüm yalıtım sektörünü 
birleştirecek bir federasyona ihtiyacı vardır. 

Bu federasyonun tüm malzemelere eşit bilimsel 
yaklaşma felsefesi ve pratiği olmalı. Ülkemizin aslında 
bir yalıtım envanterinin olması gerekir. Bu da yalıtım 

federasyonu içinde rahatça oluşturulabilinir.”
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GÜNCEL

EPSDER Olağan Genel Kurulu 
Antalya’da Gerçekleştirildi

EPS Sanayi Derneği’nin (EPSDER) Geniş Katılımlı Sektör Toplantısı ve Olağan Genel Kurulu, 24-25 Şubat 2017 
tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi. 

T
oplantının 1. günü sektör ile ilgili 
bilgilendirme sunumları gerçekleş-
tirildi. Güneş İnan, “Mantolama ve 
Mantolama Sistemlerinde EPS’de 

Aranması Gereken Özellikler” konulu bir 
sunum yaptı. Daha sonra söz alan Prof. Dr. 
İbrahim Uzun, EPSDER’in uzun süredir yürüt-
tüğü Kalite Denetim Sistemi (KDS) hakkında 
bilgi verdi. Uzun, piyasada bulunan EPS ısı 
yalıtım levhalarının toplanarak ilgili standart-
lar çerçevesinde test edildiğini ve bunların 
raporlanarak rastlanan uygunsuzlukların 
firmalara bildirilerek düzeltilmesi yönünde 
talepte bulunulduğunu belirtti. Sunum yapan 
Doç. Dr. Tolga Özer, EPSDER desteği ile 
2017’de Kıbrıs Girne’de yapılacak  5. Ulus-
lararası Geofoam Semineri hakkında bilgi 
vererek, Geofoam uygulamasının Türkiye’de 
yaygınlaşmasına büyük katkı verecek bu 
organizasyon ile EPS’nin farklı bir kullanım 
alanının pazara kazandırılacağını ifade etti. 
Geofoam’un dünyadaki ve Türkiye’deki geliş-
melerinin de anlatıldığı sunumda, EPSDER 

üyesi firmaların bu seminerin tanıtımında 
aktif görev almalarının önemi bir kez daha 
vurgulandı. Toplantıda konuşan Ümit Güneş, 
sektörün 2016 yılını değerlendirdi ve 2017 
yılında EPSDER’in KDS çerçevesinde dene-
timlerini arttırması ve sektörel eğitimlere ağır-
lık vermesi gerektiğini söyledi.

2. gün yapılan EPSDER Olağan Genel 
Kurul’una, 28 firmadan 34 temsilci katıldı, 
Genel Kurul’da 2017-2018 dönemi EPS-

DER Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Ümit 
Güneş (Grofen), Faruk Tiritoğlu (Tiritoğlu), 
Erdem Ateş (Basaş), Emin Özgür (Atremit), 
Selim Yener (Ravago), Tolga Özkan (Asc-
hem), Kaan Maşlak (Panelsan), Hikmet Çetin 
(Çetin Grup) ve Özgür Alioğlu (Austrotherm) 
seçildiler. Genel Kurul sonrası yapılan yöne-
tim kurulu toplantısında Ümit Güneş tek-
rar EPSDER yönetim kurulu başkanlığına 
seçildi.  



geleceğe kattıklarımız
en önemlisi

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

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

Çevreye ve gelecek kuşaklara artı katıyoruz. Strafor çözümleri
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“2030’a Kadar Her Yıl 500 Bin Binanın 
Yenilenmesi Lazım”

T
oplantıda konuşan Çevre ve 
Şehircilik Bakanı Mehmet Özha-
seki, Türkiye ekonomisinin yüzde 
27’sinin inşaat sektörüne dayalı 

olduğunu ve sektörün yüzde 100 yerli ve 
milli olduğunu söyledi. 250 sektörü etki-
leyen inşaat sektörünün önünün çok açık 
olduğunu ifade eden Özhaseki, “Milyon-
larca insan İnşaat sektöründen ekmek yiyor. 
Köyden şehre göçler hala devam ediyor. 
İnsanların refah düzeyi artıyor ve daha lüks 
konutlarda oturmak istiyorlar. Organik yapı-
larda, bahçeli yerde oturmak istiyorlar. Bu 
nedenle inşaatın önü açık” dedi. 2030’a 
kadar İstanbul’da 7 şiddetinin üzerinde bir 
deprem beklendiğini ve bu gerçekleşmeden 
önce 7 milyon binanın bir an önce değiş-
mesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, her 
sene İstanbul’da 200 bin, Anadolu çapında 
ise 300 bin olmak üzere 500 bin binanın 
değiştirilmesi gerektiğini belirtti. 

Toplantıda konuşan Türkiye İMSAD Baş-
kanı Fethi Hinginar, Türkiye İMSAD’ın bugün 
78 büyük sanayici, 30 alt sektör dernek ve 
11 paydaş kurum üyesiyle sektörü büyük 
bir çatı altında topladığını belirtti. Hinginar, 
“Türkiye İMSAD, 33 yıldır, yatırımları ve ticari 
faaliyetleriyle, yarattığı istihdamla ve dış tica-
retteki başarısıyla ülkemizin kalkınmasına en 
yüksek katkı sağlayan sivil toplum kuruluş-
larından biri konumundadır” dedi. Hinginar, 
ülkenin sanayicileri ve inşaat sektörünün 
temsilcileri olarak, ülkeye ve sektöre fayda 
sağlayacak çalışmaları yapmakla birlikte, 
birtakım eksiklere de dikkat çekmeyi görev 
bildiklerinin altını çizdi.

Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi 
yolda…

Hinginar, Türkiye İMSAD’ın; Türkiye’nin 
deprem gerçeği ve kentsel dönüşüm, 

binalarda enerji verimliliği, yüksek kaliteli 
ve katma değerli malzeme üretimi, inşaat 
malzemeleri ihracat pazarını büyütme, konut 
kalitesini ve güvenliğini arttırarak insanımızın 
yaşam kalitesini yükseltmek gibi konularda 
önemli projeler yürüttüğüne dikkat çekti. 
Hinginar şöyle devam etti; “Ayrıca, tamam-
landığında ülkemiz ve sektörümüz için çok 
önemli bir proje olacak olan Güvenli Yapılar 
Eğitim Merkezi’mizin Tuzla Belediye Başkanı 
Sayın Şadi Yazıcı’nın da desteği ve katkıla-
rıyla inşa edilmesi için Tuzla Belediyesi ile 
bir protokol imzalamış bulunuyoruz.” 

“Kentsel dönüşümde yasal altyapı 
tamamlanmalı”

Türkiye İMSAD’ın kentsel dönüşümü 
desteklediğini belirten Hinginar, “Ülkemizde 
başlatılan “Kentsel Dönüşüm” faaliyetini 

bizler de destekliyoruz. Ancak, yine her 
fırsatta şunu da anlatmak istiyoruz ki, kentsel 
dönüşüm, yasal altyapısı tamamlanmadan 
devam ettirilirse, daha çok rantsal dönüşüm 
olarak adlandırdığımız şekle dönüşmekte ve 
ülkemize yarardan çok zarar verecek boyuta 
ulaşmaktadır. Bu nedenle, çok geç kalma-
dan yasal altyapıyı tamamlamaya daha fazla 
önem verilmesi çok doğru ve olumlu bir 
yaklaşım olacaktır. Başka bir deyişle bizlerin 
geleceğe dönük yaşam şartlarını karşıla-
yacak konutlar üretmemiz gerekiyor. Öyle 
ki 20-30 yıl sonra tekrar kentsel dönüşümü 
konuşmak durumunda kalmayalım” dedi.

“İnşaat ölü yatırım değildir”
Sektördeki önemli konulardan birinin 

de binalarda enerji verimliliğinin geleceğe 
dönük olarak enerji tüketimini en aza indire-

Türkiye İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği), 35. Olağan Genel Kurulu öncesi, Çevre 
ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla ‘Türkiye İnşaat Sektörü 2017 yılı Öncelikler ve 
Hedefler’ toplantısı düzenledi. 2030’a kadar İstanbul’da 7 şiddetinin üzerinde bir deprem beklendiğini ve 
bu gerçekleşmeden önce 7 milyon binanın bir an önce değişmesi gerektiğini söyleyen Özhaseki, her sene 
İstanbul’da 200 bin, Anadolu çapında ise 300 bin olmak üzere 500 bin binanın değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Mehmet Özhaseki
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cek şekilde uygulanmasını sağlamak oldu-
ğunu belirten Hinginar, Türkiye’nin “temiz 
enerjili evler” konusunu gündeme alması 
gerektiğini söyledi. Hinginar, “Akıllı Şehir-
ler uygulamalarını daha fazla gecikmeden 
ülkemizde yerleştirmemiz gerektiğini bir kez 
daha belirtmek istiyorum. Dokusal yapıyı 
bozan çok yüksek yapıların sınırlandırılması 
görüşünü destekliyoruz. İnşaat sektörü eko-
nomimizin ve ihracatımızın lokomotif sek-
törlerinden biridir. İstihdama olan katkımız 
da ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. 
Bu nedenlerle inşaatın, bazı ekonomistlerin 
dediği gibi ölü yatırım olarak nitelendirilme-
sini biz doğru bulmuyoruz. Katma değeri en 
yüksek sektör inşaat malzemesi sektörüdür.”

“Konutlarda yenileme de KDV 
indirimi kapsamına dahil edilmeli”

Ülke ekonomisine daha çok katkı sağla-
yabilmek amacıyla inşaat sektörünün teşvik 
gören sektörler arasında olmasının önemli 
olduğunun altını çizen Hinginar, “Konut 
satışlarının arttırılması ve sektöre hız kazan-
dırması amacıyla konutta KDV indiriminin 
doğru şekilde düzenlenmesi ve uygulan-
ması halinde hem konut maliyetinin düşe-
ceği hem de kayıt dışı işlemlerin azalacağı 
ve kontrol altına alınacağı görüşündeyiz. 
Öte yandan, inşaat malzemelerinde KDV 
indiriminin kapsamının genişletilerek mevcut 
konutlardaki “yenileme” çalışmalarının da 
bu kapsama dahil edilmesi, evini yenilemek 
isteyecek vatandaşlarımızı teşvik edecek 

ve ekonomimizin canlanmasına da vesile 
olacaktır” dedi.

“Gönüllü denetim sistemi 
oluşturulmalı”

Kayıt dışı ile mücadelede bir diğer 
önemli konunun da denetim olduğuna dikkat 
çeken Hinginar, “Bir yapının güvenli olabil-
mesi için gerek paydaşların yeterliliğinin, 
gerek tasarım ve uygulamanın denetlen-
mesi ve belgelenmesi şarttır. Türkiye İMSAD 
olarak, Piyasa Gözetim ve Denetimi konu-
sunda Bakanlığımız tarafından yürütülen 
tüm çalışmaları destekliyor ve bu konuda 
her türlü işbirliğine hazır olduğumuzu da sık 
sık ifade ediyoruz. Kamu denetiminin yanı 
sıra, her şeyi devletten beklemeyen, kendi 
kendini müteselsil olarak denetleyen, bir 
başka deyişle “Gönüllü Denetim” sisteminin 
de oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. 
Biz sektör olarak bakanlığımızla bu konuda 
işbirliği yapmaya her zaman hazırız. Yasa, 
yönetmelik ve standartların oluşturulması 
hususunda, denetim hususunda gerekli kat-
kılarda bulunmaya hazırız. Burada kazana-
cak olan ülkemizdir, ülkemizin geleceğidir” 
diye konuştu.

“Yapı yasamız olmalı”
“Bildiğiniz gibi ülkemizde bir yapı yasa-

mız yok. Yapı işleri genelde yönetmelik-
lerle düzenlenmiş durumda. Ancak, birçok 
yönetmelikte diğer yönetmeliklerle çelişen 
hususlar var. Örneğin Yangın Yönetmeliği ile 

Isı Yalıtım Yönetmeliği veya Deprem Yönet-
meliği arasında uyumsuzluklar var. Hatta su 
yalıtım yönetmeliği, ses yalıtım yönetmeliği-
miz hala yok. Bu nedenlerle de yapı kalitemiz 
maalesef arzu ettiğimiz nitelikte değil. Biz 
tüm yönetmelikleri aynı çatı altında bir araya 
getirecek bir “YAPI YASASI” oluşturmak için 
çalışma başlattık. Bu çalışmayı sektörümü-
zün tüm paydaşlarını bir araya getirerek ger-
çekleştirmek istedik. Ancak, itiraf etmeliyim 
ki bunda maalesef başarılı olamadık.

“Üretmeye devam edeceğiz”
“Ülke olarak 2016 yılında menfur darbe 

girişiminin yanı sıra üzücü terör olayları 
yaşadık. Tüm bu olumsuz gelişmeler bizim 
sanayiciler olarak üretme arzumuzu yitir-
memize neden olmamıştır, olamayacaktır 
da. İnşaat malzemesi sanayicileri olarak, 
2017 yılına ve geleceğe umutla bakıyoruz. 
Üretmeye, yatırımlarımıza ve katma değer 
yaratmaya devam edeceğiz.”

Bakan Mehmet Özhaseki: “45-50 
milyon dolarlık ekonomi oluşabilir”

Türkiye’nin deprem bölgesinde olduğunu, 
şu ana kadar gerçekleşen 6 ve üzeri deprem 
sayısının 56 olduğunu ve bu depremlerde 
82 bin kişinin öldüğünü söyleyen Özhaseki, 
“Bunlar ciddi ve ürkütücü rakamlar. Depreme 
hazırlıklı olmamız gerekiyor. Çok sağlıksız 
ve kimliksiz binalara sahibiz, deprem böl-
gesiyiz. Tehlike oluşturan alanlar yüzde 42. 
1999 yılından sonra yapılan 5 milyon bina 
var ama 7 milyon binanın dönüşmesi lazım. 
2012’den bu yana toplamda ulaşabildiği-
miz bina sayısı 960 bin. Daha hızlı olmamız 
gerek. 2030’a kadar, şiddeti 7 üzerinde bir 
deprem olacak İstanbul’da. Bir gün sonra 
da, 10 yıl sonra da olabilir bu. 7 milyon bina 
bir an önce değişmeli. Bu nedenle kentsel 
dönüşüm yasası çıkarıldı” dedi.

Her sene İstanbul’da 200 bin, Anadolu 
çapında ise 300 bin olmak üzere 500 bin 
binanın değiştirilmesi gerektiğini söyleyen 
Özhaseki, “Bu konuda başta bize büyük 
iş düşüyor. Ancak belediyelere ve vatan-
daşlara da görevler düşüyor. Belediyeler 
mahalle ve bölge bazında dönüşüm yap-
malı, böylece daha sağlıklı olur. Bu konuda 
teşviklerimiz var ve bunu daha fazla hız-
landıracağız. Vatandaşımızın da binalarının 
ölçümlerini yaptırmaları gerekiyor. Birbirimizi 
kandırmayalım. Devlet her şeyi yapamaz. 
Belediyelerimiz de vatandaşlarımız da üze-
rine düşeni yapmalı. Belediye, vatandaş ve 
devlet üzerine düşeni yaparsa, 45-50 milyon 
dolarlık ekonomi oluşabilir” dedi.   Fethi Hinginar
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Türkiye İMSAD’ın Yeni Başkanı Ferdi 
Erdoğan Oldu

G
enel Kurul’un ardından yapılan 
yönetim kurulu toplantısında 
Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu 
Başkanlığına Ferdi Erdoğan 

seçildi. Görevi Fethi Hinginar’dan devralan 
Ferdi Erdoğan, önceki dönemde Türkiye 
İMSAD Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev 
yapıyordu. Genel kurulda konuşan Erdoğan, 
sektörde kalitenin, rekabet ve istihdam konu-
larının önemine değinerek, Türkiye İMSAD’ın 
bu konularla ilgili çalışmalarına devam ede-
ceğini kaydetti. Enerji verimliliğinin de çok 
önemli olduğunu ifade eden Erdoğan, sektö-
rün madencilik ve lojistik alanında çalışma-
lar yapması gerektiğinin altını çizdi. 

Hinginar: “Ulaşılan her hedef, bir 
sonrakinin ilk basamağı olmalı”

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkan-
lığı görevini devreden F. Fethi Hinginar ise, 
başkanlık sürecinin kariyer ve yaşantısındaki 
en önemli iki yıl olduğunu söyledi. Hinginar, 
“Hayatta ulaştığımız her hedef, bir sonraki 
hedefin ilk basamağı olmalı. Başkanlığım 
süresinde çok değerli arkadaşlarla ve yöne-
ticilerle işbirliği yaptık. Derneğimizin bugün-
lere gelmesinde katkısı olan tüm üyelere 
ve yönetim kurullarına teşekkür ediyorum” 
dedi.

Erdoğan: “Ortak akıl üretiyoruz” 
Şu ana kadar Türkiye İMSAD’ın birçok 

proje ve yeniliğe imza attığını söyleyen Tür-
kiye İMSAD’ın yeni Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ferdi Erdoğan, İstanbul Tuzla’da yapı-
lacak Güvenli Yapılar Eğitim Merkezi’nin 
çok kıymetli bir proje olduğunu ifade etti. 
Önceki dönemde Türkiye İMSAD’ın başkan-
lığını yürüten F. Fethi Hinginar’a ve yönetim 
kurulu üyelerine teşekkürlerini ileten Erdo-
ğan, “Yönetim kurulu ve denetim kurullarını 
sürekli yenilemek gerek. Şu anda bünyemize 
katılan 30 dernek var. Ayrıca her üyenin 
temsil ettiği bir dernek de var. Hep birlikte 
yeni dönemde çok iyi işler yapacağız. 

Bir önceki dönemde birçok proje yapıldı, 
komiteler çalışmalar yürüttü. Yeni dönemde 
de aynı hassasiyetle çalışmaların sürmesi 
sektör adına çok önemli. Burada ortak akıl 
üretiyoruz. Bu çok kıymetli, aynı şekilde 
devam” dedi.

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu 
ve depremin önüne geçilemeyeceğini vur-
gulayan Erdoğan, “Bu gerçekle yaşamayı 
öğrenmemiz ve buna uygun yapılar inşa 
etmemiz gerekiyor” dedi. Akıllı binalar ve 
akıllı kentleri, kaynakların verimli kullanıl-
ması olarak gördüğünü ifade eden Erdoğan, 
“Dünya hızla kentleşiyor ve kaynakların kul-
lanılmasında sıkıntı var. Özellikle enerji, su 
ve gıda bu anlamda önde. Akıllı binalarla 
kaynaklar verimli kullanılabilir. Sektöre bu 
konuda çok iş düşüyor” diye konuştu.

Ferdi Erdoğan hakkında...
1955 yılında doğan Ferdi Erdoğan, 

İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği 
Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede yüksek 
lisans yaparak Jeoloji Yüksek Mühendisi 
olarak eğitimini tamamlayan Erdoğan, 1980 
yılında Çanakkale Seramik’te başladığı Kale 
Grubu iş hayatına 1990’da Marmara Bölge 
Müdürü olarak Kalemaden’de devam etti. 
1998-2013 yılları arasında Kalekim Genel 
Müdürlüğü görevini yürüten Erdoğan, 2013 
yılından itibaren Kale Yapı Ürünleri Grubu 
Başkanlığı görevini sürdürüyor.  

Türkiye İMSAD’ın 35. Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda, 2017-2019 dönemini kapsayan iki yıl için görev yapacak 
yönetim ve denetim kurulları belirlendi.

Ferdi Erdoğan
Kale Yapı Ürünleri Grubu Başkanı

F. Fethi Hinginar
Türk Ytong Yönetim Kurulu Başkanı

Arif Dündar Yetişener
Fibrobeton Yönetim Kurulu Başkanı

Kenan Aracı
Çuhadaroğlu Genel Müdürü

Oktay Alptekin
Aluform Pekintaş Temsilcisi

Arif Nuri Bulut
İzocam Genel Müdürü

Çetin Tecdelioğlu
Çetin Cıvata Genel Müdürü

Erdem Ertuna
Türk Demirdöküm Yönetim Kurulu Üyesi-CMO

Müfit Ülke
Duravit Genel Müdürü

Tayfun Küçükoğlu
Betek Boya Genel Müdürü

Ebru Şapoğlu
Trakya Cam Pazarlama ve Satış Başkan Yard.

Nevra Özhatay
Çimsa Genel Müdürü

Bora Tuncer
Schneider Elektrik Türkiye, İran ve Orta Asya Bşk.

Ercüment Yalçın
Wilo Türkiye Genel Müdürü

Kemal Yıldırım
TİMDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

H. Yener Gür’eş
TUCSA Yönetim Kurulu Başkanı

Buğra Kavuncu
BASF Türk - CEO

Mehmet Nazım Yavuz
ÇATIDER Yönetim Kurulu Başkanı

A. Münir İsker
Tepe Betopan Genel Müdürü

2017-2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Mehmet Tunaman / Saint-Gobain Rigips Gen. Müd.

Ece Ceylan Baba / Seranit Grup Başkan Yard.

Mehmet Ercan Ecemiş / Dekor Ahşap Yön. Kur. Bşk.

Mustafa Tolunay / Prefabrik Yapı Genel Müdürü

Korhan Işıkel / TÜYAK Yönetim Kurulu Üyesi.  

TÜRKİYE İMSAD 2017-2019 DÖNEMİ 
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Ferdi Erdoğan
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Mayıs’tan İtibaren EKB’siz Bina 
Satılamayacak

T
ürkiye’de 2 Mayıs 2017’den itiba-
ren mevcut binalar için Enerji Kim-
lik Belgesi (EKB) zorunluluğu baş-
lıyor. Binalarda Enerji Performans 

Yönetmeliği’ne göre, söz konusu tarihten 
sonra Enerji Kimlik Belgesi olmayan yapıların 
alım ve satımı yapılamayacak. 

Enerjikimlikbelgesi.com’un yöneticilerin-
den Emre Ilıcalı, 2 Mayıs 2017 tarihinden 
başlayacak zorunluluğun 2011’den önce 
ruhsat alınmış binalar için de geçerli olduğu 
uyarısında bulundu.

Türkiye’de Enerji Kimlik Belgesi uygula-
ması zorunluluğunun 2011 yılında yeni bina-
lar ve yeni projeler üzerinden başladığını 
hatırlatan Emre Ilıcalı, yeni binaların en az 
C sınıfı enerji kimlik belgesini almadığı tak-
tirde yapı kullanma izin belgesi alamadığını 
açıkladı. Ilıcalı, mevcut binalara ise EKB 
alması için 2 Mayıs 2017 tarihine kadar süre 
tanındığını hatırlattı. Ilıcalı “Bina yöneticileri 
ve sahipleri için bu sürenin dolmasına yakla-
şık bir ay gibi kısa bir süre kaldı. Türkiye’de 
milyonlarca binanın hala EKB’si bulunmuyor” 
diye konuştu.

Enerji Kimlik Belgesi uygulamasıyla alım 
yapacak vatandaşın aldığı yapının enerji 
sınıfını bilerek yatırım yapacağını belirten 

Emre Ilıcalı,  EKB’nin yapının fiyatını da etki-
leyebileceğine dikkat çekti.

EKB, binalarda enerjinin ve enerji kaynak-
larının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji 
israfının önlenmesini ve çevrenin korunma-
sını sağlamak için asgari olarak binanın 
enerji ihtiyacı ve tüketim sınıflandırması, 
sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve 
ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi 
ile ilgili bilgileri içeren belge. Bu belge ile 
A’dan G’ye kadar sınıflandırma yapılıyor. A 
sınıfı en verimli seviyeyi belirtirken, G sınıfı 
en düşük verimli seviyeyi belirtiyor. Yeni yapı-
lacak veya yapılmakta olan binaların enerji 
sınıfı en düşük C sınıfında olacak şekilde 
tasarlanması gerekiyor. Söz konusu belge, 
dairelere ya da konutlara değil, binalara 
veriliyor. Binalara gelen uzmanlar, binanın, 
ısı kullanımı, teknik altyapısı, malzeme, kapı, 
cam sistemleri gibi özelliklerine bakarak, 
binaların enerji tüketim seviyesini belirle-
yecek.

Enerji Kimlik Belgesi, Yenilenebilir Enerji 
Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendiril-
miş uzman ve kuruluşlar tarafından veriliyor. 
Bünyesinde EKB uzmanları ve mühendisle-
rin yer aldığı www.enerjikimlikbelgesi.com 
platformu üzerinden müracaat edenlere kısa 

sürede EKB verebildiklerini anlatan Emre 
Ilıcalı, Enerji Kimlik Belgelerinin düzenleme 
tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olduğunu 
söyledi.  

Yapı Fuarları Sektörü Buluşturuyor

T
ürk yapı sektörünün uluslararası 
buluşma noktası Yapı Fuarları - 
Turkeybuild, yapı sektörünü İstan-
bul, Ankara ve İzmir’de buluşturu-

yor. Yapı Fuarları – Turkeybuild’in 2017’deki 
ilk buluşması olan 40. Yapı Fuarı – Turkey-
build İstanbul; 23 - 27 Mayıs 2017 tarihleri 
arasında düzenlenecek.

Yapı Fuarlarının Ankara buluşması 30. 
Yapı Fuarı - Turkeybuild Ankara, 5-8 Ekim 
2017 tarihlerinde Congresium, ATO Kongre 
ve Sergi Sarayı’nda; İzmir buluşması 23. 
Yapı Fuarı – Turkeybuild İzmir ise 2-5 Kasım 
2017 tarihlerinde Fuarizmir’de gerçekleşti-
rilecek.  

Standımıza 
bekliyoruz...
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Dekoratif çatı kaplama ürünleri Bitümlü su yalıtım örtüleri Drenaj levhası

EPS ısı yalıtım ürünleri Cam takviyeli polyester levha EPS enjeksiyon ambalaj ürünleri

EPS yerden ısıtma levhası Alçı levha ve asma tavan destek pro�lleriDış cephe ısı yalıtım sistemleri

Çukurova Yalıtım, sektörde 25 yıldır edindiği tecrübe,
kalite anlayışı ve insana verdiği değerle, sürekli geliştirdiği 
ürün gamı ile hayatınızın her anında sizlerle birlikte, 
sizler için üretmektedir. her anında...

hayatın 
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İZODER’in Başkanı Levent Pelesen Oldu

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları 
Derneği’nin (İZODER) Olağan Genel 
Kurulu’nda, başkanlığa oy birliği ile 
Levent Pelesen seçildi. İZODER’in yeni 

Yönetim Kurulu Başkanı Levent Pelesen, 
“Yalıtım sektörü için bir başvuru merkezi ola-
rak, yalıtım konusunda kamu ve kamuoyunu 
bilinçlendirmeye devam edeceğiz. Sektör 
adına çıkması beklenen yasa ve yönetme-
liklerin takipçisi olacağız” dedi.   

Türkiye’de yalıtım bilincinin ve yalıtım sek-
törünün geliştirilmesi misyonunu başarıyla 
sürdüren İZODER’in Olağan Seçimli Genel 
Kurul Toplantısı, 13 Nisan Perşembe günü 
Sheraton Otel Ataşehir’de yapıldı. Genel 
Kurul öncesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
Müsteşarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk’ün de 
katıldığı öğle yemeğinde, yalıtım sektörünün 
sorunları ve çözüm yolları konuşuldu. Prof. Dr. 
Mustafa Öztürk, yalıtım sektörünün öneminin 
farkında olduklarını belirterek, enerji verimli-
liği ve enerji tasarrufu için doğru malzemeler 
ve kaliteli işçilikle yapılan ısı yalıtımının, ülke 
ekonomisine katkılarının altını çizdi. 

“Yeni yönetmelikler mutlaka çıkacak”
Ayrıca yalıtım sektörünün uzun zaman-

dır çıkmasını beklediği ses ve su yalıtımı 
yönetmeliklerinin de mutlaka çıkartılacağını 

belirten Mustafa Öztürk, sektördeki kayıt dışı 
uygulamalar ve haksız rekabetin önlenmesi 
için de sektör dernekleri ve Bakanlığın birlikte 
hareket etmesinin önemini vurguladı. 

İZODER’in yeni başkanı görevi 
devraldı

Programın ikinci bölümünde İZODER’in 
yeni Yönetim Kurulu belirlendi. Yönetim 
Kurulu Başkanlığına MARDAV Genel Müdürü 
Levent Pelesen’in seçildiği İZODER’de, 
Başkan Vekilliğine İZOCAM Genel Müdürü 
Levent Gökçe ve ERYAP Yönetim Kurulu 
Üyesi Emrullah Eruslu getirildi. 

“Beklenen yasa ve yönetmeliklerin 
takipçisi olacağız”

Sektörün gelişimine katkıda bulunmayı 
hedeflediklerini vurgulayan Levent Pelesen, 
yaptığı konuşmada, İZODER’in yalıtım sek-
törü için bir başvuru merkezi olmaya ve yalı-
tım konusunda kamu ve kamuoyunu bilinçlen-
dirmeye devam edeceğini belirtti. Sektörün 
büyümesi ve gelişimi için yeni yönetimin de 
gerekli çalışmaları aralıksız sürdüreceğini 
ifade eden Levent Pelesen, yeni çalışma 
döneminde, sektör adına çıkması beklenen 
yasa ve yönetmeliklerin takipçisi olacaklarını 
söyledi. 

İZODER’in yeni yönetimi uzun bir 
çalışma dönemine hazır

İZODER Murahhas Üyesi Ertuğrul Şen’in 
Başkan Yardımcısı olarak görevini sürdüre-
ceği yeni Yönetim Kurulu Üyeleri şu isimler-
den oluşuyor: KALEKİM Genel Müdürü Altuğ 
Akbaş (Sayman), ODE Genel Müdürü Ali 
Türker, GÜNEY YAPI Yönetim Kurulu Başkanı 
Ahmet Bülent Güney, SİNERJİ YALITIM Genel 
Müdürü Ahmet Yaşar, BASAŞ Yönetim Kurulu 
Üyesi Erdem Ateş, RAVABER Genel Müdürü 
Harun Hasyüncü, ÖZGÜR ATERMİT Yönetim 
Kurulu Üyesi Levent Özgür, BTM Yönetim Kurulu 
Üyesi Orkun Ürkmez, TRAKYA CAM Pazarlama 
ve Satış Başkan Yardımcısı S. Ebru Şapoğlu, 
BETEK Yalıtım Grb. Direktörü Taner Soner Şahin, 
DKM İnşaat Genel Müdürü Volkan Dikmen. 

İnşaat Sektörü 2017’de Yüzde 5 
Büyüyecek

Yapı-Endüstri Merkezi’nce yapı 
sektörünün önde gelen firmala-
rının desteğiyle hazırlanan Türk 
Yapı Sektörü Raporu 2016 verileri, 

Dr. Can Fuat Gürlesel’in sunumu eşliğinde 
sektör profesyonellerinin katıldığı bir top-
lantıyla açıklandı. Türk Yapı Sektörü Raporu 
2016’da yaklaşık 2 milyon kişinin istihdam 
edildiği inşaat sektörünün 2017’de devam 
eden projeler ile birlikte yüzde 5 büyüyeceği 
öngörülüyor. İnşaat malzemeleri ihracatının 
da yükselerek 16-16,5 milyar dolar arasında 
gerçekleşmesi bekleniyor.

Toplantıda, Ekonomist-Yazar Mahfi Eğil-

mez, BloombergHT Genel Yayın Yönetmeni 
Cüneyt Başaran ve Fortune Türkiye Dergisi 
Yayın Direktörü Cüneyt Toros raporu değer-
lendirerek, dünya ve Türkiye ekonomisi ekse-
ninde yapı sektörüne dair 2017 öngörülerini 
paylaştılar. 

Yapısal reformların gerçekleştirilememesi-
nin uzun vadede Türkiye ekonomisinin kalkın-
masının önündeki en büyük engel olduğunu 
dile getiren Ekonomist-Yazar Mahfi Eğilmez 
şu değerlendirmeyi yaptı: “2016’nın kolay 
geçmeyeceğini biliyorduk ancak tahmin etti-
ğimizden de kötü geçti. Piyasalarda yaşa-
nabilecek en büyük şokların, en kötü senar-

yoların gerçeğe dönüştüğü bir yıl geçirdik. 
Donald Trump’ın ABD’de başkanlık seçimini 
kazanması, darbe girişimi, Birleşik Krallık’ın 
Avrupa Birliği’nden ayrılma kararı alması gibi 
büyük sürprizler yaşandı. Dünya genelinde 
tüm sektörlerde beklentilerin altında kalan 
büyümeler kaydedildi. Bu ortamdan Türkiye 
de olumsuz etkilendi. 2017’nin belirsizliğin 
hâkim olduğu bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. 
Türkiye özelinde ise büyümede eksinin görül-
mesinin ardından toparlanma bekliyorum. 
Türkiye büyümesinin lokomotifi olan inşaat 
sektörünün 2017’de de büyümede büyük 
payı olacağını düşünüyorum.”  

Levent PelesenLevent Pelesen
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İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik 
Endeksi Yeniden Artışa Geçti

T
ürkiye İnşaat Malzemesi Sanayici-
leri Derneği (Türkiye İMSAD) tara-
fından her ay düzenli olarak yayın-
lanan İnşaat Malzemeleri Sanayi 

Bileşik Endeksi’nin şubat ve mart ayı anket 
sonuçları açıklandı. Bileşik Endeks, 2016’nın 
ağustos ayından bu yana ilk kez artışa geçti. 
Bileşik Endeks, bir önceki aya göre 1,25 
puan artış göstermesine karşın, geçen yılın 
şubat ayına göre 6,91 puan geriledi. İnşaat 
malzemesi sanayinde faaliyetler de şubat 
ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 
Faaliyetlerinde, güven ve beklentilerle bir-
likte artış yaşanırken, ekonomiye ve sektöre 
verilen desteklerin iyileşmeyi desteklediği 
görüldü. Güven endeksinde uzun süre 
sonra yaşanan artış, güvende iyileşmeye 
işaret ederken, beklenti endeksinde önü-
müzdeki üç aya ilişkin, özellikle faaliyetlerde 
kuvvetli toparlanma beklentisi görüldü.

İnşaat ve konut sektörüne yönelik verilen 
desteklerin inşaat malzemesi sanayinin faa-
liyetleri ile güven ve beklentileri üzerindeki 
olumlu etkileri şubat ayında hissedilmeye 
başlandı. Rapora göre, referandum önce-
sine kadar olan dönemde mevsimsellik etki-
leri ile de temkinli bir iyileşmenin sürmesi 
bekleniyor.

Faaliyetler, beklentilerin üzerinde 
gerçekleşti

Referandum öncesi oluşan bekle-gör 
dönemine rağmen sektöre verilen destekler 
ile birlikte faaliyetlerde toparlanma yaşanı-
yor. Şubat ayı faaliyet endeksinde bir önceki 
aya göre toparlanma yaşanırken, faaliyetler 
mevsimsellik etkisine rağmen beklentilerin 
üzerinde gerçekleşti. Faaliyet endeksinde 
şubat ayında özellikle iç satışlar, ihracat, üre-
tim ve ciroda artışlar yaşanırken, inşaat sek-
törü için açıklanan desteklerin de malzeme 
sanayinin faaliyetlerine yansıdığı görüldü.

Faaliyet endeksi şubat ayında 1,6 puan 

artarken, geçen yıl şubat ayının ise 5,2 
puan altında kaldı. Şubat ayında faaliyet-
lerin tamamında artışlar yaşanırken, yurtiçi 
satışlarda ve ihracatta bir önceki aya göre 
önemli bir artış kaydedildi. Üretim de iç 
satışlar ve ihracattaki artışa bağlı arttı. İç 
satışlar ve ihracattaki artış ile cirolarda da 
önemli bir artış gerçekleşti.

Güvende iyileşme, faaliyetleri de 
destekliyor

Güven Endeksi’nde şubat ayında uzun 
süredir yaşanan gerileme durdu ve sınırlı 

bir artış görüldü. Temmuz ayından itibaren 
başlayan güven kaybında şimdilik sona 
gelindiği ve Türkiye ekonomisinin genel 
gidişatına ilişkin güvenin uzun süre sonra 
ilk kez arttığı görüldü. Ayrıca ekonomide 
alınan önlemler ve sektörlere yönelik des-
tekler ile birlikte faaliyetlerde yaşanan topar-
lanma güvene de olumlu yansıdı. Güven 
seviyesinin bir önceki aya göre 0,4 puan 
artarken, geçen yılın aynı ayının 9,5 puan 
altında kaldı. İnşaat malzemeleri sanayine 
yönelik güven toparlanma gösterirken, yur-
tiçi pazara yönelik güven ise kuvvetli bir 

İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi’nin şubat ve mart ayı sonuçları açıklandı, endeks geçen ağustos 
ayından bu yana ilk kez şubat ayında yükseliş gösterdi. Bileşik Endeks, geçen yılın şubat ayına göre 6,91 
puan gerilerken, bir önceki aya göre 1,25 puan arttı. Bu artışta her üç alt endeksteki yükselme etkili oldu.

GÜNCELGÜNCEL
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artış görüldü. İhracat pazara yönelik güven 
de aynı şekilde arttı. Güven unsurlarının 
tamamında uzun süre sonra ilk kez birlikte 
yaşanan toparlanma önümüzdeki dönem 
için umut verdi.

Gelecek üç aya ilişkin beklentiler 
olumlu

Şubat ayında, Beklenti Endeksi’nin 7 
ay sonra ilk kez artmasıyla faaliyetlerde 
yaşanan toparlanma ve alınan önlemler ile 
birlikte yaşanan güven artışı beklentilere 
olumlu yansıdı. Şubat ayında bir önceki aya 
göre 1,7 puan artan Beklenti Endeksi, geçen 
yılın aynı döneminin 3,7 puan altında kaldı. 
Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde 
uzun süre sonra artış gözlenirken, inşaat 
malzemeleri sanayine ilişkin beklentiler ve 
önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurtiçi 
siparişleri de şubat ayında önemli oranda 
arttı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan ihra-
cat siparişlerinde de kuvvetli bir artış oldu. 
Yurtiçi ve yurtdışı siparişlerdeki artış bek-
lentisine bağlı olarak önümüzdeki üç ayın 
üretim beklentisinde de hissedilir bir artış 
ortaya çıkardı.

ABD, inşaat malzemesi ihracatında 
zirveye oturdu

Sektör Raporu’nun mart ayı sonuçlarına 
göre, Türkiye inşaat malzemeleri sektöründe 
ihracat 2016 yılında yüzde 10,2 gerileyerek 
15,2 milyar dolara indi. Rapora göre, 2016 
yılında ABD’ye ihracatımızın yüzde 8,7 geri-
lemiş olmasına rağmen ABD, 2016 yılında 
en çok inşaat malzemeleri ihracatı yaptığı-
mız pazar haline geldi. ABD’de inşaat ve 
konut sektöründeki toparlanma ihracatımızı 
destekledi.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri 
Derneği (Türkiye İMSAD)’nin mart ayı Sek-
tör Raporu’na göre, inşaat malzemeleri 
ihracatında ilk sırayı ABD’nin almasında 
yakın pazarlara olan ihracattaki gerileme 
etkili oldu. Bir önceki yıla göre ihracatında 
yüzde 29,2’lik gerileme yaşanan Irak ise 
ikinci sıraya yerleşti. Yakın ve komşu ülkelere 
ihracat önemli ölçüde gerilerken, İsrail’e 
ihracat yüzde 16,9 arttı. İran, Suudi Ara-
bistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üç 
önemli ülkeye yapılan ihracatta da gerileme 
yaşandı.

Rusya en çok ihracat yapılan ilk 20 
pazarın dışına çıktı

Yakın ve komşu ülkelerin içinde yer alan 
Mısır ve Cezayir’e ihracat düşerken, Fas’a 
olan ihracat artış gösterdi. Kafkas ve Orta 

Asya ülkelerinin büyük bölümüne ihracat 
2016 yılında da geriledi. Azerbaycan ve 
Türkmenistan’a ihracatta önemli ölçüde 
düşüş yaşanırken, Gürcistan’a ihracat yüzde 
1,6 yükseldi. İki Balkan ülkesi Romanya ve 
Bulgaristan’a ihracat artarken, Rusya’da son 
dönemde görülen ekonomik küçülme ve 
yılın büyük bölümünde bu ülke ile yaşanan 
sorunların da etkisiyle Rusya en çok ihracat 
yapılan ilk 20 pazarın dışına çıktı.

Yapı ruhsatları arttı
Belediyeler tarafından verilen yapı ruh-

satlarının 2016 yılında bir önceki yıla göre 
bina sayısı yüzde 5,5, yüzölçümü yüzde 7,3, 
değeri yüzde 15,4, daire sayısı yüzde 10,6 
oranında arttı. Yapı ruhsatı verilen yapıların 
toplam yüzölçümü 2016 yılında 202,3 milyon 
metrekare iken; bunun 112,8 milyon metre-
karesi konut, 48,2 milyon metrekaresi konut 
dışı ve 41,3 milyon metrekaresi ise ortak 
kullanım alanı olarak gerçekleşti. Kullanma 
amacına göre 150,9 milyon metrekare ile en 
yüksek paya iki ve daha fazla daireli ikamet 
amaçlı binalar sahip oldu.

Yapı kullanma izin belgesi arttı
Belediyeler tarafından verilen yapı kul-

lanma izin belgelerinin 2016 yılında bir 
önceki yıla göre bina sayısı yüzde 0,3, 
yüzölçümü yüzde 5,1, değeri yüzde 14,2, 
daire sayısı yüzde 2,5 oranında arttı. Yapı 
kullanma izin belgesi verilen yapıların top-
lam yüzölçümü 2016 yılında 150,3 milyon 
metrekare iken; bunun 86,1 milyon metre-
karesi konut, 36,0 milyon metrekaresi konut 
dışı ve 28,2 milyon metrekaresi ise ortak 
kullanım alanı olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü güven endeksi 13,0 
puan birden yükseldi

İnşaat sektöründe güven endeksi 2016 
yılı ikinci yarısında sürekli gerileme göste-
rerek 17,6 puan birden düşmüştü. Güven 
kaybı daha çok sektörün dışındaki dina-
miklerden kaynaklanmıştı. 2017 yılında ise 
inşaat sektörü güven endeksinde hızla-
nan bir iyileşme yaşandı. Ocak ayında 6,0 
puan ve şubat ayında 5,9 puan artan güven 
endeksi mart ayında ise sıçrama göstererek 
13,0 puan birden yükseldi. İnşaat sektörüne 
yönelik açıklanan destekler güveni artırarak 
güven son üç aydaki artış ile birlikte son 
yılların en yüksek seviyesine ulaştı.

Konut fiyat artışları, maliyet ve 
enflasyon artışlarının altında kaldı

2016 yılında yeni konut fiyat artışları 

yüzde 2,9 olurken, ikinci el konut fiyatları 
yüzde 9,1 artış gösterdi. Buna karşın konut 
inşaat maliyetleri 2016 yılı artışı yüzde 7,7 
olarak gerçekleşti. 2016 yılında maliyet 
unsurları içinde işçilik maliyetleri yüzde 
10,6, malzeme maliyetleri ise yüzde 6,9 
yükseldi. 2016 yılında tüketici enflasyonu 
ise yüzde 8,5 oldu. Bu çerçevede 2016 
yılında yeni konut fiyatlarının artışı hem 
konut inşaat maliyetlerindeki artışın hem 
de enflasyondaki artışın altında kaldı. Konut 
sektöründe 2016 yılında konut fiyatlarında 
balon etkisi yaratacak bir gelişme yaşan-
madı ve tam tersine fiyatlarda düzeltme 
ortaya çıktı.

Ocak’ta inşaat malzemelerinde 
ihracat arttı, ithalat geriledi

İnşaat malzemeleri ihracatında 2017 yılı 
Ocak ayında 2014 yılı Eylül ayından bu yana 
ilk kez aylık artış gerçekleşti. Ocak ayı ihra-
catı 2017 yılı için sahip olunan ihracat artışı 
beklentilerini destekledi ve ocak ayında ihra-
cat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 12,2 
artarak 1.225 milyon dolar oldu.

İnşaat malzemeleri ithalatı geçen yılın 
eylül ayından itibaren başlayan bir geri-
leme eğilimine girmişti. Yeni yılın ilk ayında 
gerileme hızlanarak devam etti. Artan döviz 
kurları da ithalatı önemli ölçüde sınırladı ve 
2017 Ocak ayında ithalat geçen yılın aynı 
ayına göre yüzde 22,0 gerileyerek 601 mil-
yon dolara düştü. 2017 Ocak ayında 2009 
yılından bu yana en düşük aylık ithalat ger-
çekleşti.

ABD’de inşaat harcamaları yüksek 
seviyesini koruyor

ABD’de konut ve konut dışı inşaat harca-
maları 2016 yılının tamamında kademeli artı-
şını sürdürmüş ve yılı 1,19 trilyon dolar sevi-
yesinden kapatmıştı. 2017 yılı ocak ayında 
da yüksek inşaat harcamaları devam etti. 
Ocak ayında yıllık konut inşaat harcamaları 
481,9 milyar dolar ve konut dışı yıllık inşaat 
harcamaları 698,4 milyar dolar ile oldukça 
yüksek seviyelerde gerçekleşti.

Avrupa inşaat harcamaları 2017’ye 
küçülerek başladı

Euro bölgesinde 2017 yılı ocak ayında 
inşaat harcamaları yüzde 6,2 küçüldü. Ocak 
ayında konut inşat harcamaları yüzde 5,9 
küçülürken, konut dışı bina harcamaları 
yüzde 8,2 daraldı. Küçülmeler bir önceki 
yılın ocak ayına göre hesaplandı. Euro böl-
gesi inşaat sektörü yeni yıla olumsuz bir 
başlangıç yaptı.  
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EPSDER, Kalite Denetim Sistemi (KDS) 
Uygulamalarına Devam Ediyor…

E
PS Sanayi Derneği (EPSDER) 
ülkemiz genelinde yalıtım malze-
mesi üreten ve toplam üretimin 
%80 kapasitesine sahip ve 65 

üyesi bulunan bir sivil toplum kuruluşudur.  
Yalıtım malzemesi üretimi yapan EPSDER’e 
üye olan veya olmayan firmaların standart-
lara ve yasal düzenlemelere uygun üretim 
gerçekleştirip gerçekleştirmedikleri konu-
sunda Kalite Denetim Sistemi (KDS) adı 
verilen bir uygulamayı yıllardır yürütmektedir. 
Bu uygulamayı yalıtım malzemesi üretim 
ve mantolama standartları kapsamlarında 
akredite bir laboratuvarı aracılığı ile gerçek-
leştirmektedir. Bu sistem ile piyasada yapı 
marketlerden, şantiyelerden, firma bayile-
rinden veya fabrikalardan yalıtım levhaları 
toplanılarak ürünlerin ilgili standart, yönet-
melik ve beyanlar çerçevesinde uygunluk-
ları kontrol edilmektedir. Bu kontroller veya 
deneyler sonucunda rastlanılan uygunsuz-
lukları öncelikle ilgili firmalarla paylaşılmakta 
ve “Düzeltici Önleyici Faaliyet” istenmekte, 
uygunsuzlukların devam etmesi halinde ise 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgili birimle-
rinden denetleme talep edilmektedir.

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 çık-
mıştır. 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 Sistemi - KDS” uygulamasına 
başlanılmıştır.

Bu sistem ile piyasadaki EPS ürünlerinin 
mevzuatlara ve standartlara uygunluğu, üre-
tici performans beyanları dikkate alınarak 
değerlendirilecek, eksiklik ve yanlış tespiti 
halinde firmalara rapor düzenlenip bunları 
düzeltmesi için süre verilecek, verilen süre 
sonunda tekrar denetim yapılacak, uygun-
suzluğun devam ettiğinin belirlenmesi duru-
munda ilgili mercilere şikayet etme ve eğer 
üye firma ise dernek üyeliğinden çıkarılmaya 
kadar gidecek süreç başlamaktadır. 

Bu sayede hedeflenen haksız rekabeti 
önlemek ve düzgün üretim yapanı koru-
mak olacaktır. Bu rekabet unsurunda kaliteli 
üretim yapan firmaların çıkarlarını korumak 
ve diğer firmaları da özendirmek amacıyla 
EPSDER PR çalışmalarında bulunacak ve 
her platformda KDS kullanım hakkı kazanan 
firmaların tercih edilmesini beyan edecektir.

EPS Sanayi Derneği (EPSDER)’in ikti-
sadi işletmesi olarak faaliyetlerini yürüten 
ve ısı yalıtım malzemeleri testleri konusunda 
akredite ve onaylı kuruluş olan ÇEVKAK 
tarafından aşağıdaki testler yapılmaktadır;

• 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 dene-
timlere başlanmış olup TSE-UTO-RD 011 
teknik onay dökümanı çerçevesinde G işa-
retlemesi aranmaktadır. 

Gerçekleştirilen denetimler ve uygunluk 
değerlendirme faaliyetleri neticesinde her-
hangi bir uygunsuzluğu tespit edilmeyen 
firmalara Kalite Denetim Sistemi Belgesi ve 
Kalite Denetim Sistemi (KDS) işareti kulla-
nım hakkı verilecektir. Firma bu işareti ürün 
ambalajlarında ve tanıtım dokümanlarında 
kullanabilecek ve bunu bir pazarlama argü-
manı olarak değerlendirebilecektir. Tabii ki 
bu kullanım hakkı firmanın KDS’ye uygun 
üretim yaptığı sürece devam edecek, 
uygunsuzluk halinde KDS kullanım hakkı 
geri alınabilecektir.  
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İZODER’den Türkiye için Yeni 
U Değerleri: Maliyet Etkin Metodoloji

2
010 yılında AB üye devletleri tara-
fından kabul edilen Binalarda Enerji 
Performansı Direktifi, üye devlet-
lerin binaların tahmini ekonomik 

ömrü boyunca en düşük maliyete yol açan 
enerji performans düzeylerini hesaplamala-
rını şart koşmakta ve bu bağlamda maliyet 
etkin bir metodoloji sunmaktadır. Metodoloji 
hem mevcut ve hem de yeni binalar için 
geçerlidir. Bu hesaplama metodolojisinin 
çıktısı olarak, her üye devletin politikalarında 
binalarda enerji verimliliğini en üst düzeye 
çıkarmaya yönelik değişimler oluşmuş, aynı 
zamanda AB’nin Kyoto sonrası emisyon 
azaltım hedefleri ve COP21 kapsamında 
Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı Niyeti 
(INDC) taahhütlerine olumlu etkiler olacaktır.

Türkiye, kendi mevzuatını AB direk-
tiflerine uyumlaştırma yolundadır. Aynı 
zamanda, Türkiye, enerji ithalatına 55 mil-
yar dolar harcamaktadır (2014 yılı, toplam 
ithalatın%25’i). Onuncu Kalkınma Planı’na 
göre,  enerji tasarruflu bir ekonomi yaratmak 
Hükümetin gündeminde ön sıralarda yer 
almaktadır. 

Ülkemizde binalar toplam enerjinin yakla-
şık %35’ini tüketmektedir. Rapordaki sonuç-
lar, Binalarda Enerji Performansı Direktifi’nin 

uyarlanıp ulusal standartlar buna göre revize 
edildiğinde elde edilecek potansiyel enerji 
tasarrufunu, ulusal bütçenin üzerindeki 
olumlu etkisini ve CO2 emisyonları azaltma 
yönündeki katkıyı 2023 strateji hedefleri ve 
Türkiye’nin Ulusal Düzeyde Belirlenmiş Katkı 
Niyeti (INDC) 2030 hedefleri bağlamında 
vurgulamaktadır.

Çalışma, TS 825-2008’e göre ülkemizin 
4 ayrı iklim kuşağında yer alan 12 şehrin 
meteorolojik verileri alınarak, bunların stan-
dart örnek bir binanın tüm enerji yapısı üze-
rinde optimal maliyet analizine göre hesap 
edilmesi üzerine kuruludur. Bu hesapla-
malar farklı enerji birim maliyetlerine göre 
değerlendirilip, bu maliyetlere göre oluşan 
senaryolarda ne kadar enerji tasarrufu ve 
buna bağlı karbon salım azaltımı olduğunu 
ortaya çıkaracaktır.

Bu proje, kentsel dönüşüm hamlesi 

içinde bulunan ülkemizde binalarda gerçek 
anlamda enerji verimliliği sağlamak için AB 
kriterlerine uygun doğrultuda geliştirilen, 
ısıtma ve soğutma yüklerini hesaba katan 
ve “bilimsel parametrelere” dayanan verileri 
ortaya çıkarmıştır. Bu çalışmanın sonuçlarına 
göre geliştirilecek veya yeniden düzenle-
necek binalarda enerji verimliliğine yönelik 
yönetmelikler Türkiye’nin fosil yakıtlara olan 
bağımlılığını önemli ölçüde azaltacak, çevre 
ve bütçe üzerindeki yükü hafifletecektir.

Sonuçlar Konferansla Açıklandı
İZODER’in Alman ECOFYS Danışman-

lık firması ile hazırladığı, enerji verimliliği 
hedefleri doğrultusunda Türkiye için yeni 
U değerleri ile ilgili rapor sonuçları, T.C. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İZODER 
işbirliği ile 8 Haziran günü Ankara TOBB’da 
düzenlenen bir konferansla açıklanmıştır. 
Konferansa sektörden ve ilgili bakanlık yet-
kililerinden temsilciler yoğun ilgi gösterdi.   
Rapor sonuçları ilgili kamu, STK ve kamu-
oyu ile paylaşılmaya devam edilmektedir. 
Raporun İngilizce orijinali ve Türkçe tercü-
mesine http://www.izoder.org.tr/haber/28/
turkiye-u-degerleri-haritasi-raporu-2016-
ingilizce---turkce  adresinden ulaşılabilir. 
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Plastik Sektörü Genel Kurulda 
Birlik Mesajı Verdi

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörleri arasında yer alan plastik sektörünün temsilciliğini üstlenen 
PAGEV’in 2016 Genel Kurulu’nda Yavuz Eroğlu oybirliği ile yeniden başkan seçildi. Eroğlu, “Biz birlikte daha 
güçlüyüz. Önümüzdeki dönemde de çözüm odaklı projelerimizle sektörün önünü açmaya ve ekonomiyi 
büyütmeye devam edeceğiz” dedi.

T
ürk Plastik Sanayicileri Araştırma, 
Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV), 
29. Genel Kurulu’nu gerçekleştire-
rek yeni başkan ve yönetim kurulu 

üyelerini seçti. 18 Şubat Cumartesi günü 
Küçükçekmece’deki PAGEV Mesleki ve Tek-
nik Anadolu Lisesi’nde yapılan seçimlerde 
PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, oybirliği ile 
yeniden başkanlığa seçildi. Tarihi katılımla 
gerçekleşen PAGEV 2016 Genel Kurulu’nda; 
Başkan, Başkan Yardımcısı ve Yönetim 
Kurulu üyeleri seçildi. Üç yıllık süre için yeni-
den seçilen Eroğlu ve yönetim kurulu üyeleri 
PAGEV tarihindeki en yüksek oyu alarak tek 
liste ile girilen seçimden güçlenerek çıktı.

PAGEV Başkanlığına seçilen Eroğlu 
yaptığı konuşmasında, son 3 yıl içerisinde 
imza attıkları faaliyetleri başlıklar altında 
hatırlatarak “Sektör için önemli işler yaptık. 
Ama sizlerle birlikte yürüyecek yolumuz var. 
PAGEV’in güçlenerek sektöre daha fazla 
katkı sağlaması için ekip olarak önümüzdeki 
dönemde de çok çalışacağız” dedi.

Eroğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Plas-
tik sektörünün birleştirici gücü PAGEV, her 
zaman üyelerinin ve sektör temsilcilerinin 
yararına faaliyetler yürüttü. Bu bizim asli 
görevimiz. Misyonumuzu yerine getirmek 
için gece-gündüz proje üretmeye devam 
edeceğiz. Herkesle uyum içerisinde çalışa-

rak çözüm odaklı yaklaşımlar üretmek için 
buradayız. Ancak sektörün zararına olacak 
hiçbir adıma izin vermedik, vermeyeceğiz. 
Bu mücadelemizi ‘PAGEV çok kavgacı’ diye 
çarpıtmak isteyenler varsa bugün buradan 
söylüyorum PAGEV yönetimi bundan sonra 
da sektörün yararı için her zeminde hukuki 
ve yasal yollardan mücadelesini vermeye 
ve sektörün haklarını korumaya devam ede-
cek.” 

Birlikte Daha Güçlüyüz…
PAGEV Mesleki ve Teknik Anadolu 

Lisesi’nde gerçekleştirilen Genel Kurul’un 
yapıldığı salonda bulunan, “Birlikte Daha 
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Güçlüyüz” sloganına dikkat çeken Yavuz 
Eroğlu, önümüzdeki dönemde PAGEV’in 
güçlenmesi, plastik sektörünün katma 
değerinin artması ve sonuçta Türkiye eko-
nomisinin daha da büyümesi için çalış-
maya devam edeceklerini söyledi. Eroğlu, 
özellikle Başkanlığını yaptığı TOBB Plastik 
Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’nin 
sektörün içindeki tüm sivil toplum örgütle-
rini de kucaklayan yapısıyla büyük ailenin 
evi olmaya devam edeceğini de belirtti. 
Yavuz Eroğlu, gelecek döneme ait plan 
ve projelerinden biri olan PAGEV Plas-
tik Mükemmeliyet Merkezi’nin, Ar-Ge ve 
inovasyon çalışmalarının önünü açarak, 
sektördeki katma değeri arttıracağının 

müjdesini verdi. Firmaların sertifikasyon, 
test, laboratuvar maliyetlerini azaltırken, 
zaman kaybını ortadan kaldıracak PAGEV 
Mükemmeliyet Merkezi gibi pek çok projeyi 
önümüzdeki günlerde hayata geçirecek-
lerini ifade eden Yavuz Eroğlu, sektörün 
sorunlarını çözerken; hem yurt içinde, hem 
de küresel anlamda yürüttükleri çalışma-
ları hızlandırarak yola devam edeceklerini 
belirtti.

Eroğlu, Genel Kurul’da kendisini ve 
yönetimini yeniden göreve oybirliği ile 
seçen tüm üyelere ve sektör temsilcile-
rine teşekkür ederek, PAGEV’deki birlik 
ve beraberliğin artarak sürmesi gerektiği 
temennisinde bulundu.

GÜNCEL

Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu 
Sem Plastik A.Ş.

Başkan Yardımcısı Ahmet Meriç  
Enformak A.Ş.

Başkan Yardımcısı Ali Zeki Karadeniz 
Hakan Plastik

Burak Önder 
Lüks Plastik A.Ş.

Kazım Öztürk 
Petek Plastik A.Ş.

Aziz Özay 
Aziz Plastik

Cengiz Karabolat 
Meltem Makine

Abdullah Karatepe 
Öznar Plastik Ltd. Şti.

Özge Avcı 
Netpak A.Ş.

İsmail Eren Ünlü 
Akümsan Plastik A.Ş.

Orhan Göçer 
Credoy A.Ş.

YEDEK ÜYELER

Orçun Hakan Akarsu 
Ayka Plastik

Mehmet Aslan 
Astan Plastik A.Ş.

Serkan Karataş 
Karataş Makine 

Ömer Ertemiz 
Gamma Makine

Oğuzcan Çetinalp 
Pilsan Plastik A.Ş.

Cavit İlker İnan 
Durden Plastik A.Ş.

Yusuf Pala 
Akay Stand Ltd. Şti. 

DENETİM KURULU ASİL ÜYE

Dursun Cemal Bak 
Polinet Plastik A.Ş.

Şaban Gülbahar 
Üstün Plastik A.Ş.

Cuma Çekici 
Mensad 

DENETİM KURULU YEDEK ÜYE

Ersoy Kaya 
Nazkaya Ambalaj

Erkan İndibay 
Zirve Polimer

Aziz Turan 
Turan Plastik A.Ş.  

PAGEV
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yavuz Eroğlu
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İyi Bir Atık Yönetimi Hem Çevreyi 
Hem Ekonomiyi Korur

İyi bir atık yönetimi olmayan ülkelerde plastik, kullanım sonrası çevresel sorunlara yol açabiliyor. Bu 
soruna çözüm arayan dünya plastik endüstrisi, atık yönetimi ve geri dönüşüm konusundaki son gelişmeleri 
IdentiPlast 2017’de paylaştı. PlasticsEurope ev sahipliğinde Viyana’da gerçekleştirilen 13. Uluslararası Plastik 
Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Konferansı’nın bu yılki odak konusu çevre ülkelerde yaşanan zorluklar 
ve fırsatlar oldu. PAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu, “Türkiye’nin çok gelişmiş yasal düzenlemeleri var. Ancak 
çevreyi kirletene, ambalaj atıklarını ayırmayana veya tüketiciye bu hizmeti sunmayan belediyelere yaptırımlar 
uygulanmalı. İyi uygulanan bir atık yönetimiyle hem çevremiz hem de ekonomimiz kazanır” dedi.

G
ünümüzde kaynakların sürdü-
rülebilirliği ve çevreci bir yaşam 
için geri dönüşümün önemi 
giderek artıyor. Plastik üreticisi 

ülkeler de plastik atıkların belirlenmesi, top-
lanması, ayrıştırılması, geri dönüştürülmesi 
ve geri kazanımı konusunda son gelişmeleri 
yakından takip ediyor. Bu alanda dünyanın 
en prestijli buluşması olan Identiplast 2017, 
plastik endüstrisini Viyana’da buluşturdu. 

PlasticsEurope ev sahipliğinde 22 – 23 
Şubat 2017 tarihlerinde Viyana’da gerçek-
leştirilen 13. Uluslararası Plastik Geri Dönü-
şüm ve Geri Kazanım Konferansı’nın (Inden-
tiPlast) odak konusu çevre ülkelerde yaşa-
nan zorluklar ve fırsatlar oldu. Konferansta 
AB ülkeleri dışında tek ülke temsilcisi olarak 
Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliş-
tirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) ve Ambalaj 
Atıklarının Yetkilendirilmiş Kuruluşu PAGÇEV 
sunum yaptılar.

Identiplast Konferansı’nın ilk günü düzen-
lenen AB mevzuatı ve atık yönetiminin uygu-
lanması konulu panelde konuşmacı olarak 
yer alan PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı 
Yavuz Eroğlu, Türkiye’deki uygulamalar ve 
yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. 
Konferansın ikinci günü ise PAGÇEV Genel 
Müdürü Yağmur Cengiz gelişmekte olan 
ülkelerde atık yönetimi zorlukları konusunda 
bilgileri katılımcılarla paylaştı.

IndentiPlast 2017’de; Avrupa Komisyonu 
Çevre Genel Müdürlüğü’nden Hugo-Maria 
Schally, Avusturya, Almanya ve Galler Fede-
ral Bakanlıklarının ulusal hükümet temsil-
cileri, uluslararası çapta politika oluşturan 
kuruluşlar, akademiler, atık yönetimi ve 
plastik sektöründen üst düzey konuşmacılar 

yer aldı. İki gün süren etkinlikte konferan-
sın bu yılki ana teması “Döngüsel Ekonomi 
ve Plastik: Fırsatlar ve Zorluklar” çerçeve-
sinde Avrupa Komisyonu tarafından önerilen 
Döngüsel Ekonomi Paketi’nin sunacağı yeni 
fırsatlar ile Orta ve Güneydoğu Avrupa ülke-
lerini bekleyen zorluklar gündeme taşındı. 
Katılımcılar ayrıca Avusturya’da bulunan 
plastik geri dönüşüm, geri kazanım ve 
yakma tesislerini ziyaret ederek yerinde 
inceleme yapma fırsatı buldular.

Konferansta Türkiye’deki atık yönetimi ve 
geri dönüşüm uygulamalarını dünya plas-

tik sektörü temsilcilerine anlatan PAGEV 
Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Eroğlu yap-
tığı konuşmada, “Türkiye atık yönetiminde 
Avrupa Birliği’nin 27 ülke ortalamasının 
üzerinde bir performans gösteriyor ancak 
bu yeterli değil. Ülkemizde atık yönetimi 
konusunda gerçekten çok gelişmiş yasal 
düzenlemeler mevcut. Ancak uygulamada 
istenilen seviyede değiliz. Özellikle çevre 
bilincinin toplumda oluşması sadece eği-
timle olmuyor. Etkin ceza uygulamaları 
olmalı. Çevreyi kirletmenin, ambalaj atıklarını 
ayırmamanın veya tüketiciye bu hizmeti sun-
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mayan belediyelerin de yaptırımının istisna-
sız uygulanması gerekiyor. İyi bir atık yöne-
timi ile yapılacak geri dönüşüm sanayimizin 
ihtiyaç duyduğu ikincil hammaddeleri de 
sağladığından ülkemizin ekonomik geleceği 
açısından da önem taşıyor. Bu sayede dış 
ticaret açığı verdiğimiz ara mamul ithalatını 
azaltmamız mümkün” dedi. 

Almanya ambalaj atıklarının yüzde 
99’unu geri kazanıyor…

Bugün Avrupa’da ambalaj atıklarının 
toplanması konusunda en başarılı ülkenin 
yüzde 99’luk ambalaj atığı geri kazanım 
oranı ile Almanya olduğunu söyleyen Yavuz 
Eroğlu, “Bu rakamın yarısı geri dönüştürü-
lüyor, yarısı ise yakma tesislerinde enerji 
olarak geri kazanılıyor. Almanya bunu nasıl 
başardı? Eğitimle mi? Oturmuş kültürle mi? 
Evet bunlar önemli faktörler ama bunlar yıllar 
içinde çok ağır yaptırımların istisnasız uygu-
lanması ile oturtuldu ve 1980’lerde yüzde 14 
olan geri kazanım oranı bu sayede yüzde 
99’a ulaştı. Bunun en güzel örneğini trafik 
kurallarına uyulması ile ilgili günlük hayatta 

görüyoruz. Tünellerde otomatik hız denet-
leme sistemi olduğundan herkes hız sını-
rına uyuyor. Uymayanlara ise cezası hemen 
geliyor. Böyle olunca sanki bir kültürmüş gibi 
herkes tünelde hız sınırına uyuyor” diyerek 
sözlerine devam etti.

Avrupalı meslektaşlarıyla hayata geçir-
dikleri ortak çalışmalarla atık yönetim sis-
temindeki iyi projeleri Türkiye’de uygula-
dıklarına değinen Eroğlu konuşmasına şu 
sözlerle son verdi: “Avrupa’da başlatılan 
Waste Free Oceans (Atıksız Denizler) 
Vakfı’nın organizasyonunu PAGEV-PAGÇEV 
olarak Türkiye’de “Mutlu Balıklar” projesi 
adıyla hayata geçirdik. İstanbul Boğazı’nda 
deniz yüzeyindeki atıklar, proje kapsamında 
özel bir ağ ile temizlendi. Üstelik bu temizliği 
sadece plastik atıklar için değil tüm ambalaj 
atıklarını toplamak üzere gerçekleştirdik. 
Toplanan atıkların geri dönüşüm işlemlerini 
ise PAGÇEV yerine getirdi. Geçtiğimiz yıl 
da ev sahipliğini PlasticsEurope ve PAGEV-
PAGÇEV olarak bizim üstlendiğimiz “Okya-
nuslarda Sıfır Plastik Atık” ana temasıyla 
Brüksel’de gerçekleştirilen Polytalk konfe-

ransına Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcı-
mız Mehmet Ceylan ile katılarak “Okyanus-
larda Sıfır Plastik Atık” ana teması üzerine 
hem Mutlu Balıklar’ı hem de Türkiye’de 
yapılan çalışmaları aktardık. İstanbul Plas-
tik Zirvesi ve imzaladığımız Deklarasyon 
çerçevesinde Avrupa’nın en büyük ikinci 
üreticisi ve AB’de ‘öncü’ ülke olarak sek-
törümüzün menfaatlerinin korunması için 
çalışmalara devam edeceğiz. Sektör ola-
rak giderek büyüyen bu alandaki faaliyetleri 
çoğaltmaya odaklanacağız. Avrupalı plastik 
örgütleri ile yakın işbirliği ve bilgi alışverişi 
sayesinde Avrupa’da plastikler aleyhine alı-
nan kararlarda taraf olabiliyor ve bunların 
yaptırıma dönüşmemesi için mücadele veri-
yoruz. Fransa’nın 2020 yılında tek kullanımlık 
plastiklerin satışına sınırlama getiren tebliği 
buna bir örnektir. Üyesi olduğumuz EuPC 
ile birlikte Avrupa Komisyonu’na yaptığımız 
şikayetler neticesinde konuyu Komisyonun 
gündemine taşımayı başardık. PAGEV’in 
Avrupa ve dünya genelindeki önemli sektör 
örgütleri ile işbirliği plastik sektörümüzün 
itibarını ve gücünü de artırıyor.” 
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EPS Üretim Prosesi ve EPS Ana Üretimleri 

EPS (Expande Polistiren) bir poli-
mer grubu olan partiküler köpük 
tipi olup, 5 bağımsız fazın birle-
şimi ile ürün elde edilir.

• Ön-Şişirme,
• Bekletme,
• Kalıplama,
• Dinlendirme (ve /veya) Kurutma,
• Kesme,

Ön-Şişirme: EPS hammaddesinde mev-
cut olan pentan sıvısının buhar ile karşıla-
şarak gaz fazına geçmesi ve polistirenin 
ilk boncuk haline geldiği fazdır, bu işlem 
Ön-Şişirme makinalarında yoğunluğunun 
(dansitenin) ayarlandığı işlemdir.

Bekletme: Ön-Şişirmeyle boncuk haline 
gelen PS, özel dizayn edilmiş silolarda 
bekletilerek, boncuk içerisinde kalmış belli 
oranda pentanın hava ile yer değişimini sağ-
layarak, boncuğun kürlenmesinin yapıldığı 
fazdır. Bekletme zamanı malzeme cinsine, 
yoğunluğuna, iklim şartları, silo dairesi şart-
larına göre değişmektedir. Aslolan kalıplama 
fazı öncesi olan bu işlemde pentan oranını 
kalıplama prosesine uygun hale getirmektir.

Kalıplama: 
Blok EPS malzeme üretiminde iki türlü kalıp-
lama mevcuttur, biri Blok Form ve diğeri 
Şekil Kalıp (Enjeksiyon).

a) Blok Form Kalıplama: Mevcut Blok 
makinasının buhar kamarasının ölçüsünde 
EPS Kütük elde edilmesi esastır. Form maki-
nasının hacmi ve kapasitesi oranında kütük 
halinde EPS Bloklar üretilmektedir.
Bu işlemdeki esas; bekletme silolarında 
bekleyen ve kalıplamaya uygun hale gel-
miş (pentan oranı indirgenmiş) boncuğun 
buhar yardımı ile blok makinasında füzyonu 
prizmatik form kazandırılarak kütük elde 
edilmesidir.

Dinlendirme (ve/veya) Kurutma: Bu işlem, 
üretilmiş blok kütüğün kesme makinasına en 
az su (buhardan kondense olmuş) ve pentan 
gazı içerecek şekilde prosese devamlılığını 
sağlamaktadır. Blok makinasının vakumlu 
olması, bu zamanı kısaltmak ile birlikte 
iklim şartlarına göre naturel dinlendirmenin 

yanında kurutma odaları ile bloklar çok daha 
kısa zamanda şartlara haiz hale getirebil-
mektedir.
Şekil kalıp ürünlerinde de işlevine göre 
(elektronik ve/veya otomotiv sektörlerinde) 
içerdiği nem oranı önemli olduğu için ayrıca 
kurutma odalarında kullanım şartlarına haiz 
hale getirebilmektedir.

Kesme: Bu işlem sadece nihai şekline ulaş-
mamış EPS blok kütüklerin şekil almasına 
yöneliktir.
Kesme işlemi 2 farklı biçimde, birincisi EPS 
levha kesme, ikincisi EPS şekilli kesim olarak 
adlandırılabilinir.
Her iki biçimde esas olan sıcak tel kesme 
olup, levha kesme hatları sadece levha 
üretimine yönelik hızlı ve kapasiteli proses 
makinalarıdır, konturlu tip kesme hatları da 

mevcut olmakla birlikte daha detaylı şekilli 
kesimler, CNC kesme makinalarında elde 
edilmektedir.
Blok kesimleri ile yapılan imalatların büyük 
kısmı ısı yalıtım levhaları olarak yapılmakta 
ve mantolamada kullanılmaktadır.
Blok üretimi ile birlikte üretimi çok yaygın 
olan diğer bir imalat ise EPS Asmolen’dir.
Dişli veya asmolen döşeme olarak adlandı-
rılan döşeme sisteminde esas amaç, taşıyıcı 
kirişlerin tavanda gözükmesini engellemek-
tir. Yassı kiriş ve buna bağlı olarak seçilen 
döşeme kalınlığına göre istenen boyutta blok 
veya enjeksiyon ile üretilen EPS Asmolenler 
zaiyatsız ve hafifliğinden ötürü çok kolay bir 
şekilde döşeme içine yerleştirilirler üzerine 
yassı kirişler ve nervür kirişlerle birlikte üzeri 
beton ile kapatılır, alttan ise sıva veya asma 
tavan yapılarak sistem tamamlanır. 

TEKNİK
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Şişirme Makinası Silolarda Dinlendirme

Enjeksiyon Makinası ile Ürün Üretimi

Müşteriye TeslimatKesme Hattı ile Levha Üretimi

Blok Makinası ile Blok Üretimi
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Sistemin en büyük avantajlarından birisi de 
döşemeye gelen yüklerin inanılmaz ölçüde 
azalmasıdır, çünkü EPS Asmolen ortalama 
10-15 kg/m3 lük bir ağırlığa sahiptir. Bu 
sayede bina taşıyıcı elemanları olan kolon 
ve kirişlere çok daha az yük gelir.

Dekoratif ürünler de EPS üretiminin ana 
sektörlerinden birisidir. CNC tezgâhlarda 
EPS blokların 3D olarak kesilmesiyle oluşan 
ve yüksek kalitede akrilik esaslı macun 
ile üzeri kaplanarak oluşturulurlar, enjek-
siyon ile üretilen tipleri de vardır. Söve 
cephe elemanları, ana bileşeni olan EPS 
(Expanded Polystyrene) kullanılması sebe-
biyle hafif ürünlerdir. Değişik kalınlık ve 
genişlikte üretilebilmektedirler. Süsleme ve 
detay çözümlemelerde kullanılırlar, yapı-
daki detaylara çok kolay uygulanır. Kapı ve 
Pencere Söveleri, Denizlikler, Desenli Kat 
Silmeleri, Motif Aksesuarlar, Yalı Baskısı, 
Fugalı Mantolama, Sütunlar, Payandalar 
vs. başlıca ürünlerdir.

b) Şekil Kalıp (Enjeksiyon): Bunun esası 
da aynı blok makinasının temel esası olan 

Besleme,
Buharlama,
Soğutma,
Kalıp çıkarma,

Şeklinde 4 ana işlemi içerir, tek farkı şekil 
kalıplamada kalıp değişkendir ve nihai EPS 
ürün burada elde edilerek şekil verme işle-
min bitmesi ile proses sonuçlandırılır.
Enjeksiyon ile üretilen ürünler genellikle 
ambalaj veya ambalaj destek ürünleridir.

Yüksek yoğunluklu, basınca ve darbeye 
dayanıklıdır, su, nem ve sarsıntıdan az etki-
lendiği için tercih edilirler. Toz ve buhar 
sızdırmaz. Isıyı muhafaza eder, hafiftir, 
kolay yüklenir. İşçiliği rahattır, kolay tasnif 
edilir. Sağlığa zararı yoktur, içindeki ürüne 
zarar vermez. Geri dönüşümlüdür, çevre 
dostudur. Üzerine baskı ve yazı ile şekil 
verilebilir, mamule göre özel tasarlanabilir. 

Rutubete karşı dirençlidir, rutubetli şart-
larda bile dayanımında azalma olmaz. Bu 
nedenle soğuk zincir için idealdir. Otomo-
tiv, modelleme, ürün sevk ve beyaz eşya 
koruma amaçlı kullanılabilir.
Ayrıca sebze meyve ve balık kutusu olarak 
da kullanılabilir.
Çiçekçilik sektöründe saksı, saksı altlığı ve 
fide yetiştirime kabı olarak da kullanılır.  



Çocuklarınızın kafasını ve 
milyonlarca başka şeyi korur.

Teşekkürler %98 havaya.

Yaşamsal organlar 
nasıl nakledilir?

%98 hava ile.

Bu resimde Avrupa mühendisliğinin 
bir şaheserini görüyorsunuz.

Ve bir TV.

EPS’in Yeni AdıEPS’in Yeni Adı

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

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

www.epsder.org.tr
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Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir? 
Kimler Yeterlilik Sertifikası Alacak?

Kalite güvencesi sağlanmış ve 
uluslararası personel belgelen-
dirme standardına göre akredite 
edilmiş bir sistem aracılığıyla 

tarafsız, tutarlı, âdil ve güvenilir şekilde 
yapılan ölçme değerlendirmeler sonucunda 
başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi düzenlenir.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), 40 mes-
lekte Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu 
getirdi. MYK tarafından yayımlanan ulusal 
yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini bel-
gelendirmek isteyen herkes, MYK Mesleki 
Yeterlilik Belgesi sahibi olmak için ilgili yeter-
lilikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuru-

luşlarına (YBK) başvuru yapabilir. Adayların 
sınav ve belgelendirme süreçleri YBK’lerce 
yürütülmekte olup, sürece ilişkin ayrıntılar 
YBK’lerce belirlenerek adayların erişimine 
sunulur. Başvuruyu alan YBK, söz konusu 
yeterlilikte yer alan başvuru şartlarına göre 
sınav ve belgelendirme başvurularını değer-
lendirir. Başvuruları uygun bulunan adaylar, 
başvuruda bulundukları ulusal yeterlilikte 
yer alan esaslar doğrultusunda sınav ve/
veya diğer ölçme yöntemlerine göre değer-
lendirilirler. Değerlendirme sonucunda 
başarılı olan kişiler MYK Mesleki Yeterli-
lik Belgesi almaya hak kazanırlar. Mesleki 
Yeterlilik Belgesi nasıl alınır? Bireylerin MYK 

Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için 
belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal 
yeterliliğin olması ve MYK tarafından bu ulu-
sal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yap-
mak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşunun bulunması gereklidir.

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal 
yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetki-
lendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama 
modülünden sorgulama yaparak öğrenir. 
Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı 
yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşla-
rınca yürütülür, bireyler sınav başvurularını 
belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde 

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme 
kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme 
değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal 
yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.
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yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarına 
yaparlar. Ulusal yeterliliklere göre yürütü-
len teorik ve performansa dayalı sınavlarda 
başarılı olan adaya MYK Mesleki Yeterlilik 
Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir 
cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik 
Kartı düzenlenir. Hangi mesleklerde belge 
zorunluluğu aranacak? Belgesi olmayan-
lar için geçiş süreci ne kadar sürecek? 
Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi 
için, MYK tarafından ilgili mesleğin ulusal 
meslek standardının yayımlanmış olması ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara-
fından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe 
yer verilmiş olması gerekmektedir. Tebliğin 
yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde birey-
lerin MYK Mesleki Yeterlilik Belgesini almış 
olması gerekmektedir. 12 aydan sonra bu 
Kanunda düzenlenen esaslara göre, MYK 
Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler 
çalıştırılamaz. 25/05/2015 tarihinde Resmî 
Gazetede Bakanlıkça yayımlanan 2015/1 
nolu ilk tebliğde yer alan 40 meslek ile 
başlayan belge zorunluluğunun Kurumca 

standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok 
tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de pey-
derpey devam etmesi beklenmektedir. Bu 
doğrultuda Bakanlıkça 2016/1 nolu ikinci 
tebliğ 24/03/2016 tarihinde yayımlanarak 
8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil 
edilmiştir. Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden 
olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde 
belirtilen mesleklerde, 21/9/2006 tarihli 
ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu 
Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav 
ve belgelendirme kuruluşlarının gerçek-
leştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 

31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile 
sınav ücreti, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 
tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav 
ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan 
karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin 
yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla 
Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun 
kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu 
desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve 
esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Kaynak: Kamu Saati  
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AVM’ler ve Yalıtım

Genel

Shopping Mall kapalı binalar, 
“Shopping Center” kavramları 
ise genelde üstü açık perakende 
satış yapılan binalar için kullanı-

lır. Her iki tesis tipi de genelde ana trafik 
arterleri üzerinde bulunup, büyük otopark 
alanları ve çevre semtleriyle yaya bağlantı-
larına sahiptirler. 

İstanbul’daki Kapalı Çarşı, 15’inci yüz-
yılda kurulmuş, 58’den fazla sokağı, 4 bin 
adet dükkanı ve günlük 500 bin ziyaretçi-
siyle hala dünyanın en büyük üstü kapalı 
alışveriş merkezlerinden birisidir.  

Halen 103 alışveriş merkezi (AVM) bulu-
nan İstanbul’da, 2018 sonuna kadar 31 yeni 
AVM daha açılacak. Türkiye’de toplam kira-
lanabilir alanı 10 milyon metrekareye ulaşan 
344 alışveriş merkezi bulunuyor. AVM yatı-
rımları yaklaşık 50 milyara ulaştı ve 77 yeni 
AVM’nin de inşaatı sürüyor. 2018 yılı itibariyle 
toplam 421 alışveriş merkezine ulaşması 
beklenirken, Türkiye’de 81 ilimizin 54’ünde 
AVM bulunuyor (1), (2).

AVM ve Isı Yalıtımı
Birincil enerjiye göre referans göster-

gesi (RG) (kWh/m2-yıl) (2. bölge için) apart-
manlar ve eğitim binaları için 255; ofis ve 
büro binaları için 300; alışveriş ve ticaret 
merkezleri için 750 olarak belirlenmiştir. 
Yani alışveriş merkezleri, birim alanda en 
fazla enerji tüketen yapı çeşitlerindendir. 
Bu kapsamda daha dikkatli olup, daha 
fazla enerji tasarrufu yapabilmeliyiz. Yalı-
tım için TS 825’e uygun yapılar tasarlama-
lıyız. AVM’lerde bulunması gereken Enerji 
Kimlik Belgesi (EKB), “5627 Sayılı Enerji 
Verimliliği Kanunu” ve buna bağlı olarak 
çıkartılan “Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliği”ne göre, binalarda enerjinin 
ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kul-
lanılmasına, enerji israfının önlenmesine 
ve çevrenin korunmasını sağlamak için 

asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji 
tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve 
ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi 
ile ilgili bilgileri içerir. 

AVM’lerde havalandırmadan aydınlat-
maya, ısıtma ve soğutmadan bina otomas-
yonuna kadar birçok farklı birimin ortak bir 
ilke doğrultusunda sürdürülebilir ve çevreci 
yatırımlarla oluşturulması gerekir.

AVM ve Gürültü Yalıtımı
AVM’lerde oyun merkezlerinin elektronik 

ses ve müzik yayan birimleri, gürültü kay-
naklarından biridir. Ayrıca oyun alanındaki 
lunaparklar, bowling salonları da darbe 
sesi yayan başka kaynaklardır. Bir AVM’nin 
eğlence merkezinde ölçülen gürültü düzeyi 
86 dB’dir. AVM’lerin otoparkları da gürültü 
kaynaklarıdır.

Bunların dışında ısıtma, soğutma grup-
ları, jeneratör gibi mekanik sistemler de 
gürültünün önlem alınması gereken nokta-
larıdır. Ayrıca açık yemek alanlarında insan-
ların konuşması ve yemek gürültüsü için 
de akustik önlemler alınmalıdır. AVM’lerdeki 
sinemalar ise gürültü ile ilgili tedbirler alına-
cak diğer önemli alanlardır. 

Günümüzün gürültülü dünyasında, 
insanlar psikolojik ve fiziki sağlık için sakin 
ve sessiz ortamlarda alışveriş yapmaya, 
eskisinden daha fazla gereksinim duyuyor. 
Bu nedenle Çevresel Gürültünün Değerlen-
dirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği’ne uygun 
çözümler üretebiliriz.

AVM ve Su Yalıtımı
AVM’ler, genelde büyük alanlı mekanlar-

dır. Çatılarda, iklime uygun su ve ısı yalıtımını 
birlikte yapmak gerekir. Su giderlerinde ve 
yapı derzlerinde de su yalıtımı ile uyumlu 
çözümler uygulanmalıdır. Ayrıca şehrin en 
kıymetli yerlerindeki arsalar çoğunlukla AVM 
yapıldığından 3-5 bodrum kat yapılmaktadır. 
Bu derin bodrum katlar için de uygun su 
yalıtım sistemi seçilmelidir. Cephelerdeki su 
yalıtımı genelde cephe giydirme malzeme-
leriyle beraber çözümlenmektedir.

AVM ve Yangın Yalıtımı
AVM’ler genelde yüksek yapılar değil, 

fakat çok fazla insanı barındıran mekanlar-
dır. Haftasonları seksen veya yüz bin civa-
rında, mekanı iyi bilmeyen insanı bir yangın 
anında dışarı çıkarmak zorunda kalınabilir. 
Alan büyük olunca kaçış mesafeleri de uzun 
olduğu için yönetmeliğe uygun sayıda kaçış 
yolu dizayn edilmesi şarttır. 

Ayrıca kapalı garajlarda 500-2500 araç 
bulunması da otoparkları, yangın açısından 
önlem alınması gereken alanlar yapmaktadır. 
Bodrum katlardan yukarıya çıkılabilmesi için 
kaçış merdivenleri dizayn edilmelidir. 

100-300 mağazanın bulunduğu 
AVM’lerde duman tahliye sistemleri olma-
lıdır. Ayrıca cephede de yangını yayacak 
malzemelerden kaçınılmalıdır. Büyüklüğüne 
göre mekanda yangın kompartımanlarına 
yer ayrılmalıdır. 

Sonuç  
Daha konforlu alışveriş mekanları için su, 

ses, yangın, ısı ve tesisat yalıtımı yönetmelik-
lerine uygun yapılmış AVM’ler inşa etmeliyiz.

Kaynaklar:
1. h t t p : / / w w w. h a b e r v a k t i m . c o m /

haber/422718/neresinden-tutarsaniz-
tutun-elinizde-kaliyor.html

2. http://www.ayd.org.tr/TR/DataBank.
aspx   

FARUK BİLAL
Danışman
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KONFERANS

G
enleştirilmiş polistiren (EPS) 
blok (Geofoam blok), EPS’nin 
hafif dolgu malzemesi olarak 
inşaat mühendisliği uygula-

malarında kullanılmasına verilen isimdir. 
Geofoam, özellikle oturma potansiyeli 
yüksek, taşıma gücü düşük zeminler 
üzerine inşa edilecek otoyol dolguları-
nın imalatında geleneksel zemin ıslahı 
yöntemleri ile zemini iyileştirip üzerine 
sıkıştırılmış toprak dolguların inşasına 
alternatif olarak Norveç, Hollanda, A.B.D. 
ve Japonya başta olmak üzere pek çok 
ülkede kullanılmaktadır. Geofoam’un 
yoğunluğu geleneksel sıkıştırılmış toprak 
dolgusunun yoğunluğunun yaklaşık elli - 
yüzde biri olduğu için Geofoam dolgunun 
zemine uyguladığı düşey yük sıkıştırılmış 
toprak dolgulara göre yaklaşık elli - yüz 
kat daha azdır. Dolayısı ile Geofoam ile 
inşa edilen dolgular sayesinde toplam 
oturmalar önemli şekilde azaltılmış olunur. 
Sadece ilk yatırım maliyetine değil, aynı 
zamanda uzun süreli performans kriter-
lerine de bakıldığı zaman Geofoam yol 
dolgularının geleneksel dolgulara göre 
bakım maliyetlerinin daha az olduğu 
gözlenmiştir.

Otoyol dolgularının yanı sıra Geofoam 
bloklar otoyol genişletilmesinde, istinat 
duvarı arkasında geri dolgusu olarak, 
sismik kuvvetleri sönümlemede, men-
fez ve gömülü borulara gelecek yapısal 
hasarları önlemede, gürültü koruyucu set 
inşaatlarında ve köprü yol yaklaşım ram-
palarının imalatında pratik ve ekonomik 
yöntem olarak kanıtlanmış bir teknolojidir. 
Dünya’nın farklı ülkelerinde 1972 yılından 
beri yüzlerce projede başarıyla kullanıl-
mıştır.

Geofoam teknolojisinin gelişimi ve 
geldiği yer, şimdiye kadar yapılan bazı 

projelerin uygulamacı ve akademisyen-
lerce anlatılması, gelecek kullanımlarla 
ilgili projeksiyon yapılması için 5. Ulusla-
rarası Geofoam Konferansı; Girne, Kuzey 
Kıbrıs’da yapılacaktır (The 5th Interna-
tional Conference on Geofoam Blocks 
in Construction Applications, EPS 2018, 
http://www.geofoam2018.org). 

5. Uluslararası Geofoam Konferansı, 
Geofoam’un inşaat mühendisliği uygula-
malarında araştırma yapan bilim adam-
larını, Geofoam hafif dolgu sistemini 
çözüm ortağı olarak tasarlayan karayolu 
ve demiryolu proje firmalarını ve yükle-
nicilerini, Geofoam blok, hammadde ve 
makine üreticilerini 9 - 11 Mayıs 2018’de 
Girne’de bir araya getirerek Geofoam 
teknolojisindeki son gelişmelerin tartışı-

lacağı bir platform yaratacaktır. EPS2018 
kongresi Geofoam’un inşaat mühendis-
liği uygulama alanlarına ve Geofoam 
teknolojisine bundan önce düzenlenen 
Oslo (1985), Tokyo (1996), Salt Lake City 
(2001) ve Oslo (2011) konferanslarından 
edinilen temel birikimlerin ışığı altında 
katkıda bulunacaktır. 

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

modelleme
· Geofoam tasarım şartnameleri
· Geofoam’un inşaat mühendisliğindeki 

uygulama alanları
· Geofoam teknolojisindeki yeni geliş-

meler ve özel konular

5. Uluslararası Geofoam 
Konferansı’na Doğru…
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Kongre bildirileri Springer tarafından 
yayınlanacaktır. Kongre takvimi, prog-
ramı ve önemli tarihler için: http://www.
geofoam2018.org 

Sponsorlar
5. Uluslararası Geofoam Konferansı’nın 

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

Sergi Alanı Firmaları
Yine EPSDER üyesi makine üreticimiz 

Akkaya Eps Dış Tic. Kol. Şirketi ve EPS 
üreticisi Aschem Petrokimya San. A.Ş. 
sergi alanımızda yer alarak desteklerini 
gösterdiler.

Destek olan tüm firmalarımıza ayrı, ayrı 
teşekkür ediyor; Platinum, Gold, Silver 
sponsorlukları ve  diğer sergi alanları için 

sizlerin desteğini bekliyoruz.
Ayrıca konferans için kayıtlar başlamış 

olup tüm ilgililerin bir an önce web site-
mizi http://www.geofoam2018.org  ziyaret 
etmelerini rica ederiz.    

EPS2018 Hakkında

Geofoam’un kullanım alanları ve 
geofoam teknolojisindeki yeni geliş-
melerden oluşacak olan EPS2018 
kongre programı teknik bildiriler, panel 
tartışmaları ve kısa kurslardan oluşa-
caktır. Bu sayede EPS2018 geofoam 
teknolojisi ile yeni tanışan tasarımcılar, 
uygulayıcılar, üreticiler ve idarelerle 
konunun uluslararası uzmanları ara-
sında bir köprü vazifesi görecektir.

Destekleyen Kuruluşlar

Mamul Üretici Ana Sponsor:

Hammade Üreticisi Ana Sponsor:

Medya Sponsoru:
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MAKALE

PROF. DR. İBRAHİM UZUN
ÇEVKAK

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
Avrupa mevzuatı uyum çalışmaları 
kapsamında (305/2011/AB) nolu 
direktif doğrultusunda oluşturul-

muştur. Yönetmeliğin amacı, yapı malzeme-
lerinin temel karakteristikleri ile ilgili perfor-
mans beyanlarının ve malzemelere CE veya G 
işaretinin iliştirilmesinin kurallarını oluşturarak 
yapı malzemelerinin piyasaya arz edilmesi 
ve piyasada bulundurulması ile ilgili usul ve 
esasları belirlemektir. Direktiflerine uygunluğu 
kanıtlamada imalatçıların direktiflerle ilgili har-
monize standardlara uygun üretim yapmaları 
gerekmektedir. Standartlara uymak zorunlu 
olmamakla birlikte, standartlara uygun üre-
tim yapılması halinde, direktiflere de uygun 
davranılması teşvik edilmektedir. 

Yönetmelik  yapı işlerine ilişkin olarak 
Yönetmelik eklerinde belirtilen temel gerek-
ler açısından yapı malzemelerine uygula-
nacak kuralları, performans beyanını, CE 
işaretlemesini, işletmelerin yükümlülüklerini, 
uyumlaştırılmış teknik şartnamelere ilişkin 
kuralları, onaylanmış kuruluşların ve teknik 
değerlendirme kuruluşlarının görevlendiril-
mesini, denetlenmesi ve değerlendirilme-
sini, bildirim merciini, onaylanmış kuruluşlar 
ile ilgili düzenlemeleri, piyasa gözetimi ve 
denetimine dair usul ve esasları kapsar. 
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne uygunluk 
için hangi malzeme sınıflarının hangi direk-
tif kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, 
direktif kapsamında değerlendirmeye tabi 
olmayan malzemeler tanımlanmıştır. 

Ürünlerin hangi direktifler kapsamında 
değerlendirileceği ve ilgili yasal kuruluşlar 
Tablo 1.’de gösterilmiştir. 

Yönetmelik kapsamında kullanılan temel 
tanımlamaların bazılarının açıklamaları aşa-
ğıdaki şekilde verilmiştir.

 Akreditasyon, bir ulusal akreditasyon 
kurumu tarafından, bir uygunluk değer-
lendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk 
değerlendirme faaliyetini yerine getirmek 
üzere, ilgili ulusal veya uluslararası stan-
dartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel 
düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri kar-
şıladığının resmî kabulünü göstermektedir.

Avrupa Teknik Değerlendirmesi, bir yapı 
malzemesinin temel karakteristiklerine iliş-
kin performansının Avrupa Değerlendirme 

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği 
“G” İşaretlemesi

Ürünler İlgili Bakanlık Direktif
Gaz yakan aletler Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı 2009/142/AT
Sıcak su kazanları Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı 92/42/AT

……..
Basınçlı kaplar Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı 97/23/AT

Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı 90/385/AT

Tıbbi cihazlar Sağlık Bakanlığı 93/42/AT
İnşaat malzemeleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 305/2011/AB

Kişisel korunma donanımları Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı 89/686/AT
Asansörler Bilim, Sanayi ve Tek. Bakanlığı 95/16/AT, 95/16/AT

Tablo 1. Kullanımdaki Ürünler ve Bağlı Bulundukları Direktifler
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Esasına göre belgeye dayalı olarak değer-
lendirmesidir.

Dağıtıcı, bir yapı malzemesini piyasada 
bulunduran, tedarik zincirinde yer alan, ima-
latçı ve ithalatçı dışındaki gerçek veya tüzel 
kişiyi göstermektedir.

Eşik değer, bir yapı malzemesinin her-
hangi bir temel karakteristiğinin asgari veya 
azami performans değerini göstermektedir.

Fabrika üretim kontrolü, fabrikadaki üre-
tim sisteminin uyumlaştırılmış teknik şartna-
melere uygun olarak yazılı hale getirilmiş, 
kalıcı ve iç kontrolünü kapsamaktadır.

İmalâtçı, bir yapı malzemesini imal eden 
veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve 
kendi adı veya ticarî markası ile pazarlayan 
gerçek veya tüzel kişiyi göstermektedir.

Kullanım amacı, yapı malzemesinin 
uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde belir-
tilen kullanım amacını tanımlamaktadır.

Uyumlaştırılmış standart: 3/4/2002 tarihli 
ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Teknik Mevzuatın ve Standartların 
Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildiri-
mine Dair Yönetmeliğin eklerinde sıralanan 
Avrupa Standardizasyon kuruluşlarından 
biri tarafından Komisyonun talebi üzerine 
hazırlanarak kabul edilen standardı gös-
termektedir.

Yapı malzemesi, her türlü yapı işlerinde 
veya bu işlerin herhangi bir kısmında kalıcı 
olarak kullanılmak üzere üretilen ve piyasaya 
arz edilen ve performansı yapı işlerinin temel 
gereklere ilişkin performansını etkileyen 
bütün malzemeleri veya takım malzemelerini 
tanımlamaktadır.

Performans Beyanı ve İşaretlemeler
Performans beyanı yapı malzemelerinin 

yapı işlerinin temel gerekleriyle bağlantılı 
olan temel karakteristikleri, uyumlaştırılmış 
teknik şartnamelerde belirtilir. Uyumlaştı-
rılmış standartlarda tanımlanan kullanım 
amaçları ile ilgili olarak, belirli ürün aileleri 
için, ürün piyasaya arz edildiğinde imalâtçı 
tarafından performansı beyan edilecek 
temel karakteristikler ve eşik değerlerin 
uygulanmasıdır.

Yapı malzemesi uyumlaştırılmış bir stan-
dart kapsamındaysa veya hakkında hazır-
lanmış bir Avrupa Teknik Değerlendirmesi 
varsa, uyumlaştırılmış teknik şartnamesinde 
tanımlanan temel karakteristiklerle ilgili 
performansa ilişkin bilgiler verilir. İmalâtçı, 
imal ettiği yapı malzemesinin beyan edi-
len performansa uygun olduğuna ilişkin 
sorumluluğu, performans beyanı düzenle-
yerek üstlenir. Aksi yönde bilgi ve belgeler 

bulunmadığı müddetçe, imalâtçı tarafından 
düzenlenen performans beyanının doğru ve 
güvenilir olduğu kabul edilir.

Yapı malzemelerinin kullanım amacına 
göre temel karakteristiklerinin beyan edil-
mesini gerekli kılan Avrupa Birliği veya ulu-
sal hükümlerin mevcut olmaması hâlinde 
imalâtçı, uyumlaştırılmış bir standart kap-
samındaki bir yapı malzemesini piyasaya 
arz ederken, belirli bir yapı işine has ve 
münferit olarak veya seri üretime tabi olma-
dan sipariş üzerine üretilerek, ürünün yapı 
işlerinde güvenli olarak monte edilmesinden 
sorumlu olan imalâtçı tarafından ve yürürlük-
teki mevzuat çerçevesinde belirlenmiş yapı 
sorumlularının mesuliyeti altında belirli bir 
yapı işi için monte edildiğinde, yürürlükteki 
mevzuata uygun olarak, yapı sorumlularının 
mesuliyeti altında ilgili yapı işlerinde kulla-
nılmak üzere şantiye mahallinde imal edil-
diğinde, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 
Kanunu kapsamında tespit ve tescil edilen 
ve söz konusu Kanuna uygun olarak kül-
türel mirasın korunmasına uygun biçimde 
ve belirli bir çevrenin parçası olarak veya 
özel mimarî ve tarihî değeri sebebiyle resmî 
olarak korunan yapı işlerinin yenilenmesi 
için endüstriyel olmayan süreçte imal edildi-
ğinde performans beyanı düzenlenmeyebilir.

Performans beyanı, yapı malzemelerinin 
uyumlaştırılmış teknik şartnameye uygun 
olarak, temel karakteristikleri ile ilgili perfor-
mansını beyanın düzenlendiği ürün tipine 
ilişkin referansı, yapı malzemesinin perfor-
mans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve 
doğrulanmasına ilişkin sistem veya sistem-
leri, her bir temel karakteristiğin değerlen-
dirilmesi için kullanılmış olan uyumlaştırılmış 
standardın veya Avrupa Teknik Değerlendir-
mesinin referans numarası ve yayım tarihini,  
yapı malzemesinin tâbi olduğu yürürlükteki 
uyumlaştırılmış teknik şartnameye göre 
belirtilen kullanım amacını veya amaçlarını, 
beyan edilen kullanım amacı veya amaç-
larına karşılık gelen uyumlaştırılmış teknik 
şartnamede yer alan temel karakteristiklerin 
listesi ve buna benzer bilgileri içerir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği yanında 
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler 
Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bina ve 
diğer inşaat mühendisliği işlerini içeren yapı 
işlerinde kalıcı olarak kullanılmak üzere piya-
saya arz edilen ürünlerin kullanım amacına 
uygunluğunun ortaya konulması için gere-
ken kural ve düzenlemeler içermektedir. Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında “CE” 
işareti iliştirilmesi zorunlu olmadan piyasaya 
arz edilecek ürünlerin piyasaya arz koşulları 

ile ilgili kural ve düzenlemeler “G” işareti 
iliştirilerek piyasaya arzına izin verilen yapı 
malzemelerinin sağlaması gereken özellikler 
ile ulusal ve Avrupa Birliği mevzuatına göre 
piyasaya arz edilen yapı malzemelerinin 
yapılarda kullanım amacına uygunluğuna 
karar verilebilmesi için sağlaması gereken 
kriterleri bu yönetmelikle ayrıca düzenlen-
miştir.

Bu yönetmelik çerçevesinde Avrupa Tek-
nik Onayı (ETA), tâbi olduğu bir uyumlaştırıl-
mış standart ve/veya ulusal standart bulun-
mayan veya Komisyon tarafından standart 
hazırlanması öngörülmeyen malzemelere 
ilişkin olarak, açıklayıcı dokümanlar çerçe-
vesinde, Avrupa Teknik Onay Organizas-
yonunca (EOTA) oluşturulan ortak esaslara 
göre, bunlar yok ise Açıklayıcı Dokümanlar 
dikkate alınarak verilen kullanıma uygunluk 
belgesini tanımlamaktadır.

Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kri-
terler Hakkında Yönetmelik çerçevesinde 
Prototip malzeme, seri üretimi gerçekleş-
tirilmeyen, kullanıcının taleplerine göre 
geliştirilmeye ve kullanılmaya açık, işçilik 
ve montajına ilişkin şartlar ilgili yapının üre-
tim sürecinde rol alanlar tarafından tespit 
edilen, ancak tanımlı bir kullanım amacına 
göre temel gerekler bakımından kararlı bir 
performans gösteren malzemeleri, Takım 
Malzeme, yapı işlerinde kalıcı olarak tesis 
edilmek üzere bir araya getirilen en az iki 
bileşenden oluşan, tek bir dağıtıcıdan bir 
defada temin edilebilen, temel gereklerin 
hükümlerini karşılamak üzere kendisine ait 
karakteristikleri bulunan malzemeleri, Tasa-
rım sistemi: Belirli yapı işleri veya kısımları 
için geliştirilen, ilgili temel gereklerin hüküm-
lerini karşıladığı kanıtlanan mimari detaylara 
göre farklı çözümler için bir araya getirile-
bilen bileşenlerin oluşturduğu, tek bir dağı-
tıcıdan bir defada temin edilmesi mümkün 
olsa dahi, ancak bir araya getirildiği tak-
dirde takım malzeme olarak kabul edilebilen, 
yapım esnasında kanıtlanmış mimari detaya 
göre bir araya getirildiği kontrol edilmesi 
gereken sistemleri, kapsamaktadır. 

Bu yönetmeliğe tabi olacak malzemelerin 
içerisinde kullanıldıkları yapı işlerinin tabi 
oldukları ve mekanik dayanım ve stabilite, 
yangın durumunda emniyet, hijyen, sağlık 
ve çevre,  kullanım emniyeti, gürültüye karşı 
koruma, enerjiden tasarruf ve ısı muhafazası 
konularındaki yapı mevzuatını karşılaması 
gerektiği belirtilmektedir. 

Piyasaya arz
Uyumlaştırılmış standardı bulunmayan 
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yapı malzemelerinin piyasaya arz edilebil-
meleri için uygunluk değerlendirmesi ile 
teyit edilen performans değerleri “G” işareti 
ile beyan edilir. Yapılacak beyan, ürünün 
tabi olduğu bir ulusal standart olması duru-
munda standardın tüm karakteristiklerine 
göre ve böyle bir standart, olmaması halinde 
öngörülen bir ulusal teknik onaya göre yapı-
lır. Yapı malzemelerinin içerisinde kullanıldığı 
yapı işlerinin tabi oldukları temel gerekleri 
karşılamasına imkân verdiğinin belirlene-
bilmesi amacıyla beyan edilmesi gereken 
ürün karakteristiklerinin standartlarca karşı-
lanmaması halinde, eksiklik TSE’ye bildirilir. 
Standardın ihtiva etmediği belirlenen ürün 
karakteristiği veya karakteristikleri, stan-
dart revize edilinceye kadar Bakanlıkça alt 
düzenleyici işlem ile belirlenir. Ürün, tabi 
olduğu uygunluk değerlendirmesinin yanı 
sıra eksik karakteristik veya karakteristikler 
çerçevesinde ulusal teknik onaya tabi olur. 
Malzeme, alınan teknik onay çerçevesinde 
ayrıca bir işaretleme yapılmadan güvenli 
ürün kabul edilir. Ancak eksik ürün karak-
teristiği ürünün daha üst bir uygunluk teyit 
sistemi ile değerlendirilmesini gerektiriyorsa 
ürünün uygunluk değerlendirmesi Teknik 
Onay Kuruluşunca yürütülür ve G işareti 
buna göre malzemeye iliştirilir. 

Yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak 
“G” işareti iliştirilen malzemeler güvenli ürün 
olarak değerlendirilir ve piyasaya arzına izin 
verilir. “G” işaretinin bulunmaması güven-
sizlik şüphesi olarak değerlendirilir. Yapı 
malzemesi olarak nitelendirilebilecek bir 
ürün, yapı işlerinde kalıcı olarak kullanıl-
mak amacıyla piyasaya arz edilmemişse, 
bu duruma ilişkin bilgi ürün piyasaya arz 
edilirken görünür bir biçimde ürünün üzerine 
iliştirilmelidir.

Yönetmelik kapsamında olan malzeme-
lerden birisi için bir uyumlaştırılmış stan-
dardın yayımı halinde, G işaretlemeye tabi 
olmayıp CE işaretlemesine tabi olacaktır.  
Bir malzeme aynı anda her iki işareti birden 
taşıyamaz.

Ulusal standartlar ve Ulusal Teknik 
Onay

Yapıda kullanılmak amacıyla piyasaya 
arz edilen ve ulusal standartlara tabi olan 
ürünler, “G” işareti taşırlar. Ulusal bir stan-
darda eş bir standarda göre Avrupa Birliğine 
üye bir devlette yasal olarak üretilmiş ve/
veya yasal olarak serbest dolaşıma girmiş 
ürünler hakkında G işareti ile ilgili madde 
hükümleri uygulanır.

Uyumlaştırılmış veya ulusal standart 

Kuruluş No.

Times New Roman, minimum 5 mm
yüksekliğinde siyah büyük harf ile 
deforme edilmeden 5/4 oranında kutu
içine yazılacaktır. 

Bakanlık tarafından belirlenecek
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu
No.su (Sistem 1+, 1, 2+, 2 için)

İmalatçının Adı veya Tescilli Markası

İmalatçının Kayıtlı Adresi

Ürünün imal edildiği fabrikanın adı veya 
tescilli markası

İşaretin basıldığı yılın son iki 
basamağının yazılması

0YYY: Kuruluş No.
0XXX: Kuruluş tarafından verilen belge 
no.(Sistem 4’de sadece 0XXX kısmı 
beyan numarası olarak yer alacaktır)

Standart numarası

Ürün tipini belirten standart işaretlemesi

Uygunluk Teyit sistemi ve Madde 
5(2)’de belirtilen ürün karakteristikleri

Firma

Adres

Fabrika

YIL

0YYY-0XXX

Standart Numarası

Ürün Tipi

X
İlave Bilgiler

Tablo 2. G işaretlemesi için Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve İşletme Görevleri

Kontrol Metotları 1+ 1 2+ 2 3* 4*

Başlangıç Tip Deneyi a UDK UDK İ İ UDK İ

Fabrika Üretim Kont-
rolü e İ İ İ İ İ İ

Fabrika Üretim Kont-
rolü 

İlk tetkiki

g UDK UDK UDK UDK X X

Fabrika Üretim Kontro-
lü gözetimi f UDK UDK UDK X X X

Planlı deney b İ İ İ X X X

Takip deneyi c(d) UDK X X X X X
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bir yapım sistemi veya bir tasarım sistemi 
çerçevesinde alınan Ulusal Teknik Onaya 
uygun olarak bir yapı işinin veya kısımlarının 
tesis edilmesinde kullanılan malzemelerin, 
ayrıca işaretleme yapılmadan temel gerek-
leri karşıladığı kabul edilir. Yapı tasarımı için 
gerekli hesaplamalara yönelik tasarım des-
tek yazılımları ve bunların belirlediği referans 
yapı malzemeleri de tasarım sistemine dair 
bir teknik onaya konu olması halinde ilgili 
temel gereğin hükümlerini karşıladığı kabul 
edilir. Ancak böyle bir teknik onay ilgili temel 
gereklerden sorumlu kamu kurum/kuruluş-
larının nihai görüşü alındıktan sonra verilir. 
Yapı ruhsatı verilmesinde rol alanlar, projesi 
çizilen yapının tipine göre tasarım sistemi 
ile öngörülen kullanım amacının gözetil-
diğini kendi sorumluluklarını düzenleyen 
mevzuat çerçevesinde kontrol ederler. 6 
ncı maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen 
sorumlular imalatı teknik onay almış tasarım 
sistemine göre denetlerler. Yapı malzemesi, 
imalatçısı tarafından yapıya monte ediliyor 
ise yapım sistemine dair bir teknik onay 
alınması gerekir. 

“G” İşareti
Yönetmelik ile “G” işareti iliştirilerek 

piyasaya arz edilmeleri gerektiği belirlenen 
yapı malzemelerinin AB Komisyon Karar-
ları çerçevesinde öngörülen uygunluk teyit 
sistemine göre yapılacak uygunluk teyidi 
doğrultusunda piyasaya arz edilebilmeleri 
için, yukarıda temsili olarak gösterilen “G” 
işareti ile birlikte G” Uygunluk Belgesi ve/
veya “G” Uygunluk Beyanına sahip olmalı-
dırlar.  “G” işareti; malzemeye, malzemeye 

bulunmayan ya da bunlardan sapma gös-
teren malzemeler ile kendi başlarına güvenli 
oldukları kanıtlansa dahi birlikte piyasaya 
arz edilerek takım malzeme olan ürünler 
ve prototip malzemeler teknik onay alır 
ve buna dayanarak “G” işareti iliştirilerek 
piyasaya arz edilir. Ulusal Teknik Onay, 
malzemenin kullanım amacına göre asgari 
olarak Türkiye’de yürürlükte bulunan temel 
gerekleri karşıladığını gösterir. Avrupa Teknik 
Onay Ortak Esası bulunan malzemeler de 
sadece Türkiye’de piyasaya arz edilmek 
istenmeleri halinde Ulusal Teknik Onay ala-
bilirler. Daha önce bir Avrupa Teknik Onayı 
almış malzeme ise Ulusal Teknik Onay ala-
maz. Başka bir kullanım amacı düşünülerek 
piyasaya arz edilmiş bir ürünün, yapı mal-
zemesi olarak kullanılma olasılığına karşılık, 
bu ürüne ilişkin bir Ulusal Teknik Onayın 
bulunması halinde yapıda kullanılmasına 
izin verilir. İlgili malzemenin kullanım ama-
cına uygunluğunun belirlenmesi için içeri-
sinde kullanılacağı yapı işinin tabi olduğu 
temel gereğin/gereklerin mevcut olmadığı 
veya bunlardan sapma gösterdiği durum-
larda, alınan Ulusal Teknik Onay temel gerek 
hükmü olarak değerlendirilir ve ilgili yapı 
işi o malzemenin performans değerlerine 
göre tasarlanabilir. İlgili malzeme hakkında 
uyumlaştırılmış veya ulusal standart bulun-
ması halinde, malzeme alınan teknik onay 
çerçevesinde bir işaretleme yapılmadan 
güvenli ürün kabul edilir.

Ulusal Teknik Onay, yapım sistemleri 
ve tasarım sistemleri için de verilir. Tek bir 
tedarikçiden temin edilmesi şart olmayan 
birden fazla yapı malzemesi için tarif edilmiş 

iliştirilen bir etikete, malzemenin ambalajına 
veya malzemeye ait ticari belgelere, tek-
nik şartnamelere dayalı olarak malzemenin 
özelliklerini tarif eden performans değerleri 
ile birlikte iliştirilir.

Yapı malzemelerinin tabi olacağı uygun-
luk teyit sistemi, AB Komisyon Kararları ile 
öngörülmemiş ise ulusal standarda tabi 
ürünlerin uygunluk teyit sistemi 1+  kabul 
edilir. Bunun aksi talep edilmesi halinde, bu 
durum, danışma süreciyle değerlendirilir. 
TSE Belgesine sahip ürünlere, uygunluk 
değerlendirme kuruluşu işlemlerine gerek 
olmaksızın TSE belgesi kapsamında temin 
edilen raporların sonuçlarına göre perfor-
mans değerleri beyan edilerek G işareti iliş-
tirilebilir. Özel üretimlerde ve seri olmayan 
üretimlerde, sağlık ve emniyet açısından 
özel önem arz eden malzemelere ilişkin 
teknik şartnamelerde aksi öngörülmediği 
takdirde, “Uygunluk Teyit Sistemi 4” çer-
çevesinde yapılan uygunluk beyanı yeterli 
kabul edilir.

Ulusal Teknik Onay
• Milli standardı olmayan ürünler için,
• Mevcut standarttan sapma gösteren 

karakteristiklerin tespitinde,
• Temel Gerekleri karşılamayan ulusal bir 

standardın kapsamındaki ürünlerde,
• Karşılıklı tanıma maddesi çerçevesinde 

yer alan değerlendirmelerde,
• Belirli bir veya birkaç temel gerekten 

sapma gösteren ürünlerde,
• Tasarlanan yapı sistemlerinin ülke mev-

zuatında tanımlanmış olan temel gerek 
şartlarını karşılayıp karşılamadığının tes-
piti amacıyla,

• Yapı işlerinde inşa edilen sistemlerin ülke 
mevzuatında tanımlı temel gerekleri kar-
şılayıp karşılamadığının tespiti amacıyla 
düzenlenebilir.

G Uygunluk Belgesi
• Belgelendirme yapan uygunluk  Değer-

lendirme  kuruluşunun adı ve adresi,
• İmalatçının veya temsilcisinin adı ve 

adresi,
• Ürünün tanımı (tarifi) (cins, tip, sınıf, kul-

lanım
• Ürünün uyacağı hükümler,
• Ürünün kullanımında uygulanabilir özel 

şartlar,
• Belge numarası,
• Uygulanabildiğinde, belgenin geçerlilik 

süresi ve şartları,
• Belgeyi imzalamakla görevli kişinin adı 

ve pozisyonu.  



EPSEPS
ÇEVRE DOSTU ISI YALITIM MALZEMESİÇEVRE DOSTU ISI YALITIM MALZEMESİ

Ekonomik
Yüksek performans
Çevre dostu

Ekonomik
Yüksek performans
Çevre dostu

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

www.epsder.org.tr
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ÜYELERİMİZ

EPS Mamül Üretici Üyelerimiz

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

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

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

ÇORUM
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

DENİZLİ
GÜÇSAN MAKİNA DOĞALGAZ VE GIDA SAN. TİC. 
LTD. ŞTİ.
Ankara Asfaltı Üzeri 10.km Akkale-Pamukkale / Denizli
Tel : 0258 267 23 02 
Faks : 0258 267 23 11 
eps@gucsanmakina.com.tr  
www.gucsanmakina.com.tr 

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

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 
MENPOR ISI YALITIM İNŞAAT A.Ş.
Saraykent Sanayi Bölgesi Saraykent Cadde 16/B 
Kazan /Ankara
Tel : 0532 651 40 08
info@menpor.com.tr       
www.menpor.com.tr

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

TİPOR MİM. MÜH. 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

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

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

ENERGYTHERM STRAFOR A.Ş.
Alipaşa Mh. İmalat Sk. No:15/1 Silivri / İstanbul
Tel : 0212 671 75 60  
info@izomakmakina.com

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

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

EPS Hammadde Üreticisi Üyelerimiz
ADANA 
ASCHEM PETRO KİMYA SANAYİ A.Ş. 
Adana Yumurtalık Serbest Bölgesi  01920 
Ceyhan / Adana
Tel : 0322 634 22 10           
www.aschem.com.tr

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

ORAN POLİMER KİMYA DIŞ TİCARET SAN. LTD. ŞTİ.
19 Mayıs Mah. Turaboğlu Sok. Sıtkıbey Plaza No:2-1 D:26 
Kadıköy / İstanbul
Tel : 0216 410 2525             
Faks : 0216 410 2526
info@orankimya.com  /  www.orankimya.com

SYNTHOS KİMYASAL ÜRÜNLER 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

VERSALİS KİMYA TİC. LTD. ŞTİ.
Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi No: 237 
K:4 Ofis:411 Maslak - Sarıyer / İstanbul
Tel : 0212 286 75 30 
Faks : 0212 286 75 11
www.versalis.eni.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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





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

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

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

EPS Silver ile
Sınıf Atlama

Zamanı






