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baspor-GEO
• Geleneksel dolgu malzemelerinin yaklaşık olarak %1’i ağırlığındadır,
• Ağır trafik yüklerini rahatlıkla taşır,
• Son teknolojiye sahip BASAŞ tesislerinde her projenin ihtiyacına 
  göre özelliklerde imal edilir, 
• Doğru uygulandığında sonsuz ömürlü bir inşaat malzemesidir,
• %100 geri dönüştürülebilir ve çevreci bir malzemedir, 
• Projelendirmede tanımlı ürün özellikleri sayesinde dizayn kolaylığı sağlar,
• Kapalı gözenekli hücre yapısı sayesinde suya karşı avantajlıdır.

baspor-GEO Uygulaması
• Çok hızlıdır,
• Zemine gelen yükleri azaltır,
• Konvansiyonel uygulamaların aksine ekonomik çözüm sağlar,
• Maliyeti yüksek zemin ıslah yönetmeleri uygulanması zorunluluğunu bertaraf eder,
• Güvenle, hızlı ve ekonomik şekilde yapılar inşa edilmesini sağlar,
• Hava şartlarından etkilenmez,
• Yapılara gelen deprem etkilerini sönümler ve titreşimleri azaltır.

baspor-GEO Uygulama Alanları
• Karayolu ve Demiryolu Dolguları,
• Köprü Yaklaşım Dolguları,
• Döşeme Üzeri Dolgu Yüklerinin Azaltılması,
• İstinat Duvarı ve Temel Geri Dolguları,
• Gömülü Yapılara Gelen Yüklerinin Azaltılması,
• Peyzaj Uygulamaları,       
• Şev Stabilitesi                      

GEOFOAM EPS BLOK
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GEOFOAM = TS EN 14933
 ISI YALITIM MAMULLERİ ve HAFİF DOLGULAR 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI İÇİN
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ÇEVKAK  TS EN 14933 ( GEOFOAM ) KAPSAMINDA 
CE BELGELENDİRMESİ YAPAN TÜRKİYE’DEKİ İLK 

AKREDİTE LABORATUVAR !

Zayıf Zemin Üzerine 
Yol İnşasında
GEOFOAM

Menfez ve Boru Hattı 
Geçişlerinde 
GEOFOAM

Tren Rayları 
Dolgusunda 
GEOFOAM

Peyzaj 
Çalışmalarında ve 

Döşeme Yüklerinin 
Azaltılmasında 

GEOFOAM

Yol 
Genişletilmesinde 

GEOFOAM

Köprü Yol 
Yaklaşımlarında 
GEOFOAM
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Erdem Ateş-EPSDER
Yönetim Kurulu Başkanı

Hafif Dolgu Malzemesi 
Olarak Eps Kullanılması

5. Uluslararası
Geofoam Konferansı

Röportaj-EPS’18 Yaklaşırken

Ülkemizde Hayata 
Geçirilmiş Bazı Geofoam 
Projeleri

Otoyol Hafif  Dolgusu

Yol İnşaatlarında 
EPS Blok Kullanımı

Hafif Dolgu Geofoam

KÜNYE
EPS-DER Adına Sahibi ve Sorumlu
Yazı İşleri Müdürü
Aslan Salman

Yayın Sorumlusu 
Murat Kenet

Yayın Kurulu
Erdem Ateş
Ümit Güneş
Galip Özyurt
Kadir Arı

Yapım
Remark Creative

Yönetim Yeri
EPS-DER
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Tel1: (212) 486 29 54 Tel2: (538) 976 42 21
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GEOFOAM HAFİF AĞIRLIKLI DOLGU MALZEMESİ EPS

GEOTEKNİK MÜHENDİSLİĞİNDE KULLANIMI
(Expanded Polistiren Sert Köpük)

T. +90 212 486 29 54 
F. +90 212 486 29 52

www.epsder.org.tr
info@epsder.org.tr

GEOFOAM KULLANIM ALANLARI
Set İnşasında ve Genişletilmesinde

Taşıma Kapasitesi Düşük Zeminlerde

Oturma Hasarlarına Karşı

İstinat Duvarları Arkasında

Drenaj İşlerinde

Gürültü Koruyucu Set İnşaatlarında

Köprü Yol Yaklaşımlarında



2018 SENESİNİN 

KALANININ BAŞTA 

ÜLKEMİZ, ÇEVRE 

COĞRAFYAMIZ VE 

TÜM İNSANLIĞA 

BARIŞ VE HUZUR 

GETİRMESİNİ 

DİLİYORUM.  

Değerli EPSDER Ailesi Üyeleri ve Sayın Okuyucular 

EPSDER Yönetim Kurulu içinde yaptığımız bir görev değişikliği ile beni bu göre 
layık gören tüm Yönetim Kurulu’ndaki eski başkanlarımıza ve çalışma arkadaş-
larıma teşekkür ederim.  Bu yeni görevimin sorumluluklarını en iyi şekilde yeri-
ne getirmeye çalışırken; tüm EPSDER Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımızın, 
tüm EPSDER üyesi firmaların ve EPSDER profesyonel kadrosunun bana gös-
terecekleri desteğe olan inancım tamdır.  Bu destek için de şimdiden hepsine 
ayrı ayrı teşekkür etmek isterim.

Yalıtım sektörü için kötü sayılamayacak bir yıl olan 2017 senesini geride bırak-
tık.  Elbette, yalıtımın farklı branşlarında ve ya kullanılan farklı yalıtım malze-
meleri özelinde her şey 2017 senesinde istenildiği gibi gitmedi. Ancak, genel 
anlamda yalıtım sektörünü değerlendirdiğimizde, 2017 senesinde bir küçülme-
den söz edemeyiz.  Zaten, 2017 senesinde inşaat sektörümüzde %8 gibi bir bü-
yüme söz konusu idi.  Buna bağlı olarak yalıtım sektörü de gelişti.  Ancak, döviz 
kurlarındaki dalgalanmalar, çevre coğrafyamızdaki siyasi belirsizlikler, kentsel 
dönüşümde beklenen seviyelere ulaşılamaması ve bu alandaki belirsizlikler 
gibi unsurlar, yalıtım sektörünün  beklenen gelişmeyi gösteremesini etkileyen 
faktörler oldular.  2018 yılında, 2017 senesinden çok farklı bir tablo beklemi-
yoruz.  Yani, olağanüstü durumlar ile karşılaşmazsak, yalıtım sektörü büyüyen 
ülke ekonomimizle birlikte 2018 senesinde 2017 senesinden daha kötü bir yıl 
geçirmeyecektir.  Derneğimizin ana faaliyet konularından olan ısı yalıtım sek-
törünün 2017 senesindeki durumunda ise, yalıtım sektörünün genelinden farklı 
bir tablo oluştu.  Özellikle, polimer esaslı ısı yalıtım malzemeleri haricindeki 
bazı ürün grupları, pazar paylarını çok arttırmalarına rağmen, EPS gibi poli-
mer esaslı ısı yalıtım ürünlerinde beklenen büyüme gerçekleşmedi.  Bunun ana 
sebebi, yönetmeliklerdeki eksiklikler ve bu eksikliklerin haksız rekabet unsuru 
olarak sektörde kullanılması oldu. Ayrıca, piyasaya gözetim denetim meka-
nizmasındaki problemler nedeniyle, yine haksız rekabet ile aslında ısı yalıtım 
malzemesi olamayan bazı dolgu malzemeleri ile bazı kaplama malzemeleri, 
pazarda kendilerine ısı yalıtım malzemesi olarak yer buldular. Bu Haksız Reka-
bet ile 2018 senesinde de EPSDER olarak yoğun şekilde mücadele edeceğiz.

EPSDER, her yıl olduğu gibi, bu sene de ülkemiz ve temsil ettiği sektör yararına 
çalışmaya devam edecektir.  Yapacağımız tüm çalışma ve faaliyetlerdeki ana 
prensibimiz, ülkemizin ve vatandaşımızın menfaatlerini, yani milli menfaatleri-
mizi savunmak ve geliştirmek olacaktır.  Bunun doğrultusunda, EPS sektörü-
nün ana faaliyet konuları olan yapı sektöründeki ısı yalıtımı (özellikle dış cephe 
harici kompozit ısı yalıtım sistemleri), asmolen ve Geofoam alanları ile ambalaj 
sektöründeki çalışmalarımıza ağrılık vereceğiz.  Pazardaki ürün kalitesinin artması, 
haksız rekabetin engellenmesi, standart ve yönetmeliklerin milli menfaatlerimiz 
doğrultusunda iyileştirilmesi gibi konular önceliklerimiz olacaktır.  Bunları yapar-
ken son kullanıcılar, kamu kurumları, dernekler, STK’lar, üreticiler, uygulayıcılar, sa-
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tıcılar, üniversiteler gibi sektörün tüm paydaşları ile olan iletişime önem verecek ve sektörümüzü ileriye taşımak adına, sektörün 
sorunlarına çözümler arayacağız. 

Isı yalıtım malzemelerine ait kaliteyi geliştirmek için, EPSDER, ısı yalıtım malzemeleri ve harici kompozit ısı yalıtım sistem-
leri (mantolama, ETICS) ile ilgili piyasa gözetim denetim faaliyeti olarak KDS’yi (Kalite Denetim Sistemi) uzun yıllardır uy-
guluyor.  KDS işleyişi, ayrı bir tüzük ile ayrıca tam detaylarıyla belirlenmiş durumda olan bir sistemdir. Pazardan toplanan 
ısı yalıtım malzemesi ve harici kompozit ısı yalıtım sistemleri (mantolama, ETICS), bu ürünler ile ilgili deneyler konusunda 
akreditasyonu bulunan ve bağımsız bir kuruluş olan ÇEVKAK tarafından ilgili testlere tabi tutuluyor.  Toplanan numuneler-
de herhangi bir firma ayrımı yapılmıyor ve hem EPSDER üyesi firmaların hem de EPSDER’e üyeliği bulunmayan firmaların 
ürünlerinden numuneler alınıyor. Alınan numunelerin ÇEVKAK tarafından yapılan testlerde elde edilen sonuçları, KDS 
tüzüğünde yer alan kriterlere göre akredite test raporu ile ilgili firmaya ve gerekirse T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 
Piyasa Gözetim Denetim birimlerine ÇEVKAK tarafından iletiliyor.  KDS, tamamen ÇEVKAK tarafından gizlilik esasına 
göre yürütülüyor.  Yani, EPSDER üyeleri hangi firmanın malzemelerinin sonuçlarının ne olduğunu ve hangi firmaların test 
raporlarının malzemedeki uygunsuzluk nedeniyle T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Piyasa Gözetim Denetim birimleri-
ne iletildiğini bilmiyorlar.  Yapılan testler sonucunda bir uygunsuzluk çıkması halinde, ne yazık ki, ne EPSDER ne de ÇEV-
KAK kanunen bir yaptırım gücüne sahip değiller.  Kanuni yaptırım gücü, tamamen T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait.  
Bu noktada, ilgili Bakanlık ile EPSDER olarak daha yakından çalışmamız ve kanunen tamamen Bakanlık yetkisinde olan 
Piyasa Gözetim Denetimi’nin EPSDER ve ÇEVKAK desteği ile Bakanlık tarafından daha sağlıklı yapılmasını sağlamamız 
gerekiyor.  Bunun için, Bakanlık ilgili birimlerinin, yapı denetim firmalarının ve belediye yerel yönetimlerinin de vazifelerini 
tam olarak yerine getirmelerinde EPSDER olarak tüm desteği kendilerine vermeye hazırız. 

Standartlar ve yönetmelikler ilgili de ülkemizde kat edilmesi gereken çok yol var.  Özellikle, bizim gibi enerjide dışarıya 
bağımlı bir ülkenin, kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmesi 
için, ülkemizde tüketilen enerji miktarını azaltması gerekiyor.  Özellikle, binalarımızda ısıtma ve soğutma için kullanılan 
enerji miktarını, binaların ısı yalıtımı ile en etkili şekilde asgari seviyeye indirmek mümkündür.  Ancak, ülkemizin yönetme-
liklerinde binalarda ısıtma ve soğutma için tüketilecek enerji miktarı seviyeleri, halen çok yüksek ve bu durum ülkemiz cari 
açığının enerji ithalatı ile artmasına yol açıyor.  Bu konu üzerinde de ilgili bakanlık olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
ve TSE (Türk Standartları Enstitüsü), İMSAD (Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği) ve İZODER (Isı, Su, Ses ve 
Yangın Yalıtımcıları Derneği) ile çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Derneğimizin daha verimli çalışmalar yapabilmesi ve hedeflerine daha hızlı şekilde ulaşabilmesi için derneğimizi daha 
kurumsal bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz.  Dernek çalışanı profesyonel arkadaşlarımızın sayısını arttırmayı ve üye 
firmalarımızın derneğimizdeki temsilcileri vasıtasıyla komisyonlarımıza daha aktif katkı verebilmelerini hedefliyoruz.  Bu 
bağlamda, üye firmalarımızdan derneğimize verdikleri desteği bir üst seviyeye taşımalarını ve sektöre daha fazla sahip 
çıkmalarını rica ediyoruz.

Bildiğiniz üzere, 9-10-11 Mayıs tarihlerinde Girne’de düzenlenecek 5. Uluslararası Geofoam Kongresi’ne EPSDER olarak ev 
sahipliği yapıyoruz.  Bu kongreye EPSDER üyesi olan ve olmayan tüm sektör paydaşlarını ve komşu coğrafyalardaki EPS 
sektör temsilcilerini bekliyoruz.

Saygılarımla,

 

DERNEĞİMİZİN DAHA VERİMLİ ÇALIŞMALAR 

YAPABİLMESİ VE HEDEFLERİNE DAHA HIZLI 

ULAŞABİLMESİ İÇİN DERNEĞİMİZİ DAHA 

KURUMSAL BİR YAPIYA KAVUŞTURMAYI 

HEDEFLİYORUZ.

Erdem Ateş
EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı



5. ULUSLARARASI 
GEOFOAM 
KONFERANSI

Geofoam teknolojisinin İnşaat 
Mühendisliği uygulamalarının ge-
lişimine ve uluslararası yayılımına 
şimdiye kadar organize edilen 
Oslo (1985), Tokyo (1996), Salt 
Lake City (2001) ve Oslo (2011) 
kongreleri katkıda bulunmuştur. 
Kongreler sayesinde teknolojide-
ki lider ülkeler çalışmalarını ulus-
lararası delegelerle paylaşmış ve 
aktarılan bilgi birikimi ile geofo-
am uygulamalarının geniş coğ-
rafyalara yayılımı gerçekleşmiştir. 

Geofoam blokların inşaat mü-
hendisliği uygulamalarındaki kul-
lanım alanlarının tartışılacağı 5. 
Uluslararası Geofoam Kongresi 
(5th International Conference on 
Geofoam Blocks in Construction 
Applications, EPS 2018) 9-11 Ma-
yıs 2018 tarihleri arasında Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde ger-
çekleşecektir. Geofoam’un kulla-
nım alanları ve geofoam tekno-

lojisindeki yeni gelişmelerden 
oluşacak olan EPS2018 kongre 
programı teknik bildiriler ve pa-
nel tartışmalarından oluşacaktır. 
Bu sayede EPS2018 geofoam 
teknolojisi ile yeni tanışan tasa-
rımcılar, uygulayıcılar, üreticiler 
ve idarelerle konunun uluslara-
rası uzmanları arasında bir köprü 
vazifesi görecektir.  

5. Uluslararası Geofoam Konfe-
ransı, geofoam’un inşaat mühen-
disliği uygulamalarında araştırma 
yapan bilim adamlarını, geofoam 
hafif dolgu sistemini çözüm or-
tağı olarak tasarlayan karayolu 
ve demiryolu proje firmalarını 
ve yüklenicilerini, geofoam blok, 
hammadde ve makine üreticile-
rini bir araya getirerek geofoam 
teknolojisindeki son gelişmelerin 
tartışılacağı bir platform yarata-
caktır. 

9–11 
MAYIS 
2018

DOÇ. DR. A. TOLGA ÖZER
OKAN ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM BAŞKANI

Pek çok ülke tarafından kabul gören geofoam 
teknolojisi, 1972 yılındaki ilk uygulamadan 
günümüze kendini kanıtlamış, uluslararası tasarım 
ve uygulama şartnameleri ile altyapısı oluşturulmuş 
bir teknolojidir. Teknolojinin altyapı projelerinde 
kullanımı, geleneksel uygulamalara alternatif, hızlı 
ve ekonomik çözüm sunduğu için yaygınlaşmıştır. 

EPS2018 kapsamında toplam 
yedi oturumda otuz iki adet ça-
lışma sunulacaktır.  Bu çalışmalar 
ana hatları ile geofoam teknolo-
jisinin inşaat mühendisliğindeki 
güncel kullanım alanları, malze-
me özellikleri, yeni yaklaşımlar ve 
özel geofoam uygulamaları ana 
başlıklarında olacaktır. 

Dünyadaki ilk geofoam uygula-
masının doğuşu ve ilk uygulama-
dan öğrenilen bilgi birikimi de-
legelerle paylaşılacaktır. Ayrıca, 
davetli konuşmada ise geofoam 
teknolojisinin güncel ve yeni uy-
gulama alanları ele alınacaktır. 

Bu oturumlara ek olarak uluslara-
rası yöneticiler ve panelistler eş-
liğinde geofoam uygulamalarının 
yeni geliştiği coğrafyalarda izle-
necek yol haritaları, teknolojideki 
lider ülkelerin tecrübelerinin de-
legelerle paylaşımı ve geofoam 
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08 MAYIS 2018, SALI
19:00 Resepsiyon

09 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

08:50 – 10:30 AÇILIŞ OTURUMU
Flom Bridge 1972, How the Idea of Using EPS Blocks Emer-
ged and the Lessons Learned, Geir Refsdal
Geofoam Blocks in Civil Engineering Applications, Roald 
Aabøe, Steven Floyd Bartlett, Milan Duškov, Tor Erik Fry-
denlund, Jnanendra Nath Mandal, Dawit Negussey, Abdul-
lah Tolga Özer, Hideki Tsukamoto, Jan Vaslestad
10:30 – 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 – 12:30 OTURUM: I Geofoam Blokların İnşaat Mühen-
disliği Uygulamaları – I
Oturum Başkanı: Dawit Negussey
Dutch A4all Tramway Eps Embankment With Vertical Si-
des, Milan Duškov and Johan de Jongh 
Geofoam Eps Used in Bridge Abutment, E18 Farris Bridge, 
Jan Vaslestad, Jørn Einar Liveroed, Tseday Damtew, Staale 
Singstad and Dag Loevstad
EPS Geofoam used in E16 Sandvika – Wøyen, Ermias Mijena
Dutch A76 Motorway Widening with a Vertical Side, Milan 
Duškov, Martin den Uil and Michaël Fütterer
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 OTURUM: II Yeni Konseptler ve Özel Konular - I

Oturum Başkanı: Abdullah Tolga Özer
Bridge Foundations Supported by EPS Geofoam Embank-
ments on Soft Soil, Jan Vaslestad, Steven Bartlett, Roald 
Aabøe, Hauke Burkart, Tebarek Ahmed, David Arellano
Guidance on Use of Geofoam Lightweight Fill and Comp-
lementary Technologies Using GeoTechTools, Ryan R. 
Berg, Vernon R. Schaefer, and Silas C. Nichols 
N222 Roundabout Upon Eps Embankment with Integrated 
Corrugated Steel Tunnel without Pile Foundation, Milan 
Duškov and Jeroen Tameling 
E18 Flakvarp.  Lack of Time & Bearing Capacity, Roald Aa-
bøe
15:00 – 15:30 ÇAY-KAHVE ARASI
15:30 – 17:00 OTURUM: III Malzeme Özellikleri ve Modelle-
me - I
Oturum Başkanı: Steven Floyd Bartlett
Creep Behavior of Recycled-Content Expanded Polystyre-
ne Geofoam Under Compressive Loading, Chuanqi Wang, 
David Arellano and Roger Meier  
Influence of Strain Rate on The Behavior of Eps Geofoam, 
Djiba Kaké, Engda Kassahun Temesgen, Dawit Negussey
Evaluation of Interface Shear Strength Between Interloc-
ked Geofoam Blocks and Precast Concrete, Abdullah Tolga 
Özer
Mechanical Properties of EPS Geofoam Under Various 
Loading Conditions, Vinil Kumar Gade and Satyanarayana 
Murty Dasaka 

teknolojisinin geleceği konuların-
da iki farklı panel düzenlenecek-
tir. Paneller, delegelerle panelist-
ler arasında aktif tartışma ortamı 
yaratarak geofoam teknolojisini 
yeni uygulayacak ülkeler için fay-
da sağlayacak fikir alışverişlerini 
oluşturmayı amaçlamaktadır. 

Kongrenin bilimsel sunumlarının 
tam metin makaleleri Springer 
tarafından yayınlanacak ve kita-
bın elektronik kopyası kongrenin 
ertesinde delegelere Springer ta-
rafından ulaştırılacaktır.

Kongre sergi salonunda kong-
renin sponsorları ve sergi alanı 
tahsis edilen firmalar hem ulusal 
hem de uluslararası paydaşları ile 
buluşup projelerini ve ürünlerini 
paylaşacaktır. 

Ülkemizde geofoam teknoloji-
sinin gelişimine olumlu katkılar 
sağlayacak EPS2018 kongresin-
de sizleri aramızda görmekten 
kıvanç duyarız. 



10 MAYIS 2018, PERŞEMBE

09:00 – 10:30 OTURUM: IV Geofoam Blokların Güncel Kul-
lanımı
Oturum Başkanı: Milan Duškov
Load Reduction on Buried Rigid Culverts, Instrumented 
Case Histories, Jan Vaslestad and Murad Sani Sayd 
Improving the Behavior of Buried HDPE Pipe by Using EPS 
Geofoam, Emre Akınay and Havvanur Kılıç
Effects of Installation of Different Density Geofoam and 
Continuous Vertical Gaps, Chen Liu and Dawit Negussey
Design and Evaluation of Seismic Stability of Free-Stan-
ding EPS Embankment for Transportation Systems, Steven 
Floyd Bartlett and Zahra Amini 
10:30 – 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 – 12:30 OTURUM: V Geofoam Blokların İnşaat Mühen-
disliği Uygulamaları – II
Oturum Başkanı: Roald Aabøe
First Geofoam Roadway Embankment Application of Tur-
key, Abdullah Tolga Özer and Emre Akınay
Dutch N201 Road Embankment With Eps Blocks, Milan 
Duškov and Wim Erkelens
Post-Use Examination of EPS Block Characteristics: Fin-
nish Case Histories, Gowthaman Sinnathamby, Leena Kor-
kiala-Tanttu and Henry Gustavsson 
Analysis of Crack and Differential Settlement on Pavement 
in EPS Section After Highway Opening, Yongchai Chang 
and Nagyoung Kim 
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30 – 15:00 PANNEL DISCUSSION – I
 EPS technology development in emerging markets: Chal-
lenges and lessons learned from the countries where geo-
foam is a mature technology
Yönetici: Steven Bartlett
Panelistler: Abdullah Tolga Özer and Libero Piscitelli
15:00 – 15:30 ÇAY-KAHVE ARASI
15:30 – 17:00 OTURUM: VI Malzeme Özellikleri ve Modelle-
me - II
Oturum Başkanı: Jan Vaslestad
Non-Destructive Testing for EPS Geofoam Quality As-
surance, Engda Kassahun Temesgen, Luke Andrews, and 
Dawit Negussey
Evaluation of Interface Shear Strength Between Interloc-
ked Geofoam Blocks and Cast-in-Place Concrete, Abdullah 
Tolga Özer and Özgür Ekincioğlu
Stress-Strain Behavior of EPS Geofoam with Multiple Gra-
des by Using FlexiForce Sensors, Chen Liu and Dawit Ne-
gussey
Effect of Static and Dynamic Loads on Clay Utilizing Ge-
ofoam: Experimental Study, M. El Gendy, I. El Araby,W. El 
Kamash, E. Sallam and A. El Labban
CBR Behavior of Expanded Polystyrene (EPS) Geofoam: 
Experimental and Numerical Studies, Yebeltal Zerie Beju 
and Jnanendra Nath Mandal  
19:00 GALA YEMEĞİ

11 MAYIS 2018, CUMA

09:00 – 10:30 OTURUM: VII Yeni Konseptler ve Özel Konu-
lar - II
Oturum Başkanı: David Arellano
The Effect of EPS Geofoam Thickness on the Seismic Per-
formance of Quay Walls, A. Edinçliler and Y. Toksoy
Opening Traffic for a Temporarily Remediated EPS Road 
After the 2016 Kumamoto Earthquake, Taneichi, K., Kona-
mi, T., Tsukamoto, H., Kubota, T. and Yasuhara, K.
Development of Joint Metal Binder for Improving Earthqu-
ake Resistance of EPS Embankment, Taneichi, K., Konami, 
T., Tsukamoto, H., Kubota, T. and Yasuhara, K.
Shaking Table Test of Scaled 15 EPS Embankment Model, 
Taneichi, K., Nishi, T., Konami, T., H., Kubota, T., Koseki, J., 
Kyokawa, H., and Yasuhara, K.
10:30 – 11:00 ÇAY-KAHVE ARASI
11:00 – 12:30 PANNEL DISCUSSION – II
Technology implementation experience and future directi-
on of EPS
Yönetici: David Arellano
Panelistler: Jan Vaslestad, Milan Duškov, Dawit Negussey, 
Ryan Berg, Todd Bergstrom and David Johnson
12:40 –KAPANIŞ OTURUMU



HAFIF DOLGU 
MALZEMESI OLARAK EPS 
KULLANILMASI

GEOFOAM
DOÇ.DR. AYŞE EDINÇLILER
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ,
DEPREM MÜHENDİSLİĞİ ABD, ÇENGELKÖY-İSTANBUL

EPS GEOFOAM KULLANIMININ TARIHI GELIŞIMI

İnşaat mühendisliği uygula-
malarında, EPS (Genleştirilmiş 
Polistiren) ekonomik ve etkili 
bir ısı yalıtım malzemesi olarak 
uzun yıllardır kullanılmaktadır. 
Genleştirilmiş Polistiren (EPS) 
Geofoam, 1972 yılında yol dol-
gusundaki oturmaları azaltmak 
amacıyla hafif ağırlık (light- 
weight) yol dolgu malzemesi ola-
rak Norveç’te, “Norwegian Road 
Research Laboratory” tarafından 
kullanılmıştır. EPS Geofoam’ın 
hafif yol dolgu malzemesi olarak 
Oslo’da kullanılmasının başarılı 
sonuçları bilinmesine rağmen, bu 
malzemenin kullanılması on yılı 
aşkın bir süre sadece İskandinav 
ülkeleri ile sınırlı kalmıştır. 1985 

yılında, Oslo’da gerçekleştirilen 
“Birinci Uluslararası Geofoam 
Konferansı” nda, EPS Geofoam’ın 
yol dolgularında kullanılmasında 
kazanılan deneyimler ve kazanç-
ların farklı ülke katılımcılarına ak-
tarılması ile özellikle problemli 
zemin şartları olan ülkelerde EPS 
Geofoam hafifağırlık dolgu mal-
zemesi olarak kullanılmaya baş-
lanmıştır. 1985-1987 yılları ara-
sında Japonya’da 2000 projede 
1.5 milyon metreküp Geofoam 
kullanılmıştır. Bu projelerde kulla-
nılan ve performansı test edilen 
Geofoam’ın başarılı sonuçları, bu 
yeni malzemenin potansiyel hafif 
ağırlık dolgu malzemesi olarak 
kullanılabileceğini göstermiştir. 

Örneğin; Japonya Havaalanı’n-
da uçak pistinin altına geofoam 
yerleştirilmesi, bu malzemenin 
ağır ve tekrarlı yüklere maruz 
kalan yerlerde de kullanılabile-
ceğini göstermiştir. Farklı ülke-
lerden üretici, uygulayıcı ve araş-
tırmacıların katıldığı 2010 yılında 
Amsterdam-Hollanda’da gerçek-
leştirilen, İnşaat Mühendisliği Uy-
gulamaları’nda EPS Kullanılma-
sı (EUMEPS Masterclass-EPS in 
Civil Engineering Applications) 
konulu toplantıda, 1985 yılın-
dan 2010 yılına kadar EPS’in çok 
önemli inşaat mühendisliği uygu-
lamalarında başarı ile kullanıldığı 
sonucuna varılmıştır.

HAFIF AĞIRLIK DOLGU MALZEMESI EPS GEOFOAM

Düşük taşıma gücü olan yumu-
şak, sıkışabilir zeminler üzerine 
inşa edilen mühendislik yapıla-
rında kısa ve uzun vadede bazı 
stabilite sorunları yaşanmakta-
dır. Bu tür zeminlerin iyileştiril-
mesi için günümüzde uygulanan 
birçok zemin iyileştirme yöntemi 
mevcuttur. Geleneksel toprak 
malzemelerin temel zemininde 
aşırı oturmalara, stabilite sorunu-

na veya yanal basınçlara neden 
olması nedeniyle, bu sorunlara 
çözüm olarak hafif ağırlık dolgu 
malzemeleri kullanılmaya baş-
lanmıştır. Atık lastik, ağaç par-
çacıkları, köpük beton, uçucu 
kül pelet agrega, hafifağırlık kil 
agre- ga, geofoam vb malzeme-
ler, Geoteknik Mühendisliği uy- 
gulamalarında hafifağırlık dolgu 
malzemeleri olarak kullanılmak-

tadır. Yol dolgularında hafifağır-
lık malzemelerin kullanılması ile, 
stabilite sorununun çözülmesi ve 
aşırı oturmaların engellenmesi-
ne ilave olarak; daha yüksek ve 
dik eğimli dolgu inşaasına olanak 
tanınması, yüksek mukavemetli 
malzeme olması, bu malzeme-
lerin dolgu mal- zemesi olarak 
kullanımını önemli kılmaktadır. 
(Edinçliler 2007)



EPS Geofoam’ın dizayn birim ha-
cim ağırlığının, 0.5 kN/m3 olma-
sı nedeniyle ultra hafif malzeme 
olma özelliğine sahiptir. Diğer 
hafif ağırlık malzemelerin tipik bi-
rim hacim ağırlıkları, atık lastiğin, 
5.0 kN/m3; uçucu kül pelet agre-
ganın, 10 kN/m3 ; ve hafif ağırlık 
kil agreganın, 6.0 kN/m3’dir. EPS 
Geofoam, ultra hafif malzeme 
olma özelliğine ilave olarak, çok 
büyük boşluk oranı (hava ile dolu 
kapalı hücreler), yüksek rijitlik ve 
mukavemet değerleri, düşük Po-
isson oranı değerleri gibi karak-
teristik özelliklere sahiptir.

EPS Geofoam’ın standart özel-
likleri ve geoteknik uygula- ma-
larda kullanılması ile ilgili ASTM 
Standartları mevcuttur. ASTM 
D6817-07 (Standard Specificati-
on for Rigid Cellular Polystyrene 
Geofoam), rijit hücreli polistiren 
geofoam tiplerinin, boyutlarının 
ve fiziksel özelliklerinin tanım- 
landığı bir standarttır. Geoteknik 
projelerde (EPS) Geofoam kul-
lanılması ilgili kullanım rehberi, 
ASTM D7180-05 (Standard Gui-
de for Use of Expanded Polysty-
rene (EPS) Geofoam in Geotech-
nical Projects)’de verilmektedir. 
Belirtilen ASTM Standart’larında; 

Geofoam – “blok veya levha ha-
linde rijit, hücreli yapıya sahip 
polimerik kö- pük malzeme”; EPS 
geofoam ise “EPS’ten üretilen ri-
jit, hücreli yapıya sahip polistiren 
geofoam” olarak ta- nımlanmak-
tadır.

EPS Geofoam’ın tasarımlanmış 
mal- zeme olması, standartlara 
göre üretil- miş olması, özel proje 
ihtiyaçlarını karşılamak için farklı 

tiplerinin olması, özelliklerinin 
değişken olmaması, ha- fif dolgu 
malzemesi olarak davranışı- nın 
tahmin edilebilir olması, gömü-
lü şartlarda uzun vadede fizik-
sel özellik- lerinin bozulmaması, 
proje ihtiyaçları- na göre isteni-
len boyutlarda kesilebi- lir olma-
sı, inşaat süresinin kısa olma- sı, 
bu malzemeyi diğer hafifağırlık 
malzemelere göre farklı kılmak-
tadır.

FONKSIYONLAR VE UYGULAMALAR

Geofoam malzemenin mühendis-
lik yapılarında kullanılması için en 
önemli faktör, geofoam ürünün 
kulla- nım fonksiyonunun veya 
rolünün tanımlanmasıdır. Ancak 
bu durumda; EPS geofoam’ın 
özellikleri, gerçekleştirilecek uy-
gulamada kullanılmak üzere özel 
olarak formüle edilebilir. Birçok 
projede, bir geofoam ürününden 
çok fonksiyonlu (tipik olarak, ısı 
izolasyonu artı bir ve ya birden 
fazla fonksiyon) kullanım oluştu-
rulabilir.

Horvath (1992), EPS Geofoam’ın 
mühendislik uygulamalarında 
kullanılmasını fonksiyonlarına 
göre sınıflandırmıştır. EPS Ge-
ofoam’ın dört fonksiyonu; hafi-
fağırlık dolgu, sıkışabilir tabaka, 
ısı yalıtımı, küçük genlikli dal- ga 
sönümleme olarak verilmekte-
dir. Horvath (1999) daha sonra; 
drenaj (akışkan geçirgenliği) ve 
yapısal / çeşitli kullanımlar ola-
rak iki farklı fonksiyon daha ilave 
etmiştir.

Uygulamaları sınıflandırmak için 
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di- ğer bir yöntemde, mühen-
dislik özelliklerine göre sınıflan-
dırmadır. Uygulamalarda EPS 
Geofoam malzemenin, yoğunluk, 
sıkışabilirlik, ısısal direnç, titreşim 
sönümleme ve EPS’in kendi ken-
dini destekleyen yapısı gibi beş 
farklı özelliğe sahip olması, mü-
hendislik uygulamalarında EPS 

Geofoam kullanılmasının öne-
mini arttır- maktadır. Bu özel-
likler; oturma problemlerini, şev 
stabilitesi problemlerini ve yol 
dolguları, köprü yaklaşım dolgu-
ları, toprak istinat yapıları, köprü 
kenarayakları, gömülü borular, 
de- miryolu yalıtımı vb uygula-
malarda taşıma gücü problem-

lerinin çözülmesini sağlayabilir. 
Bu problemler için geleneksel 
geoteknik çözümler (örn. derin 
temeller, palplanş duvarlar, isti- 
nat duvarları veya diğer çözüm-
ler), ekonomik olarak uygun ol-
mayabilir.

SEÇILMIŞ UYGULAMA ÖRNEKLERI VE ARAŞTIRMALAR

EPS Geofoam, istinat ve rıhtım 
duvarlarında statik ve dinamik 
yanal toprak basıncını azaltmak; 
yol dolgularında oturma mikta-
rını azaltmak, yamaç stabilitesini 
sağlamak; ve kazıklı temellerde 
sismik yüklere karşı

izolasyon amacı ile kullanılabilir.   
EPS Geofoam kullanılan yapıların 
statik yükler altındaki performan-
sının iyi olduğu ile ilgili birçok uy-
gulama örnekleri bulunmaktadır. 
Sismik yükler altında EPS Geofo-
am performansının iyi olması ile 
ilgili örnek Japonya’dan verilebi-
lir. 1993-1995 yılları arasında Ja-
ponya’nın değişik bölgeleri kuv-
vetli depremlere maruz kalmıştır. 
Hotta vd. (1996), Büyüklükleri

6.6 ile 8.1 arasında değişen beş 
adet deprem sonrasında, bölge-
de bazı hasarların olmasına rağ-
men, EPS dolguların oldukça sta-
bil olduğunu belirtmiştir.

Yunanistan, İtalya ve Türkiye gibi 
sismik tehlike altındaki ülkelerde, 
taşıma gücü düşük zemin şartla-
rında kullanılan sürekli temeller-
de kullanılan doğal zemin dol-
gu malzemesinin homojenlik ve 
sıkışabilirlik gibi özelliklerinden 
emin olunamaması, temeldeki 
çelik donatının hasar görebilme-
si, donatılı kalın döşemeye ihti-
yaç duyulması, inşaat süresinin 
uzun olması ve yüksek maliyet 
gibi bir takım dezavantajları ola-
bilmektedir. Yunanistan’da inşa 



GENEL DEĞERLENDIRME  

EPS Geofoam malzemenin mü-
hendislik yapılarında kullanıla-
bilmesi için öncelikle geofoam 
ürünün fonksiyonu veya rolünün 
tanımlanması gerekmektedir. 
Gerçekleştirilecek uygulamadaki 
ihtiyaçlara göre tanımlanan ve 
üretilen Geofoam’ın geoteknik 
mühendisliği uygulamalarında 
kullanılması durumunda; hızlı, 
güvenli ve uygun maliyetli proje-
ler gerçekleştirilebilir. 

edilen sürekli temel inşaatında, 
özel mekanik özelliklerde EPS 
kullanılması ile döşeme kalınlığı-
nın azaltılacağı, inşaat süresinin 
hızlanacağı ve maliyetinin düşük 
olabileceği açıklanmıştır (Psarro-
poulos vd., 2008; 2010).

Sismik yanal itki kuvvetini azal-
tabilmek için sıkışabilir tabakanın 
kullanılması ilk olarak Horvath 
(1995) tarafından çalışılmıştır. Son 
yıllarda ise; Hazarika ve Okuzono 
(2004), Buthurst vd. (2007), Za-
manive Buthurst (2007,

2008 ,2009), rijit istinat duvarla-
rında EPS sıkışabilir tabaka kulla-
nılmasını laboratuar modelleri ile 
incelemiştir. Araştırmacılar, duvar 
ve dolgu malzemesi arasında ge-
ofoam sismik yastıkların kulla-
nılmasının dinamik yanal toprak 
basınçlarını önemli ölçüde azalt-
tığını açıklamışlardır. Athanaso-
poulos (2010), EPS geofoam’ın 
duvarın arka yüzü ve dolgu mal-
zemesi arasında kullanılmasının 
istinat yapılarında deprem etkile-
rini (basınçlar ve yerdeğiştirme-
ler) azalttığını belirtmiştir.





GEOFOAM ,SAĞLADIĞI 
AVANTAJLAR NEDENİ İLE 
ÜLKEMİZDE DE MUTLAKA 

DEĞERLENDİRİLMELİDİR

Bu yıl 9-11 Mayıs 2018’de Kıb-
rıs’ta 5.si gerçekleştirilecek, 
EPSDER olarak sizin de ev sa-
hipliği yaptığınız, Uluslararası 
Geofoam Kongresi var. Öncelik-
le bize biraz geofoam hakkında 
bilgi verir misiniz?

Geofoam (EPS Hafif Dolgu Mal-
zemesi), geleneksel dolgu mal-
zemelerinin neredeyse yüzde 
biri ağırlığında olmasına rağmen, 
yüksek taşıma mukavemetine 
sahip, üstün özellikli bir inşaat 
malzemesidir. Geofoam, 1960’lı 
yılların sonlarından beri Norveç 
ve Almanya’da kullanılmaya baş-
lanmıştır. 1960’lı yılların sonu ve 
1970’li yıllarından başlangıcından 
beri Avrupa’nın farklı ülkelerin-
de, Amerika Birleşik Devletleri ve 

EPSDER Yönetim Kurulu Başkanı 
Erdem Ateş ile 5. Uluslararası 

Geofoam Kongresi ve Geofoam 
hakkında konuştuk… 

EPS’18
YAKLAŞIRKEN

Japonya’da yaygın şekilde kulla-
nılan Geofoam, aslında EPS’nin 
hafif dolgu malzemesi olarak kul-
lanıldığı bir zemin ıslahı yönte-
midir.  1972 yılında Norveç’te ilk 
kez bir köprü yaklaşım rampasın-
da Geofoam kullanılarak yapılan 
dolgular, örneğin taşıma kapa-
sitesi düşük zeminlerde maliyeti 
daha yüksek ve yapım sürecini 
uzatan geleneksel zemin iyileş-
tirme yöntemleri uygulamaya 
gerek kalmadan, zamandan ve 
maliyetten büyük tasarruflar ya-
pılarak karayolu veya demiryolu 
yol üst yapısının güvenli bir şe-
kilde inşa edilmesini mümkün kı-
labiliyor.  Aynı şekilde, uzun süre 
trafiğe kapatılması mümkün ol-
mayan yollarda yapılacak geniş-
letme, tamirat vs. çalışmalarında 

Geofoam kullanıldığında, yol ya-
pım zamanından çok büyük ölçü-
de tasarruf edilebiliyor. 

Peki, Geofoam’un kullanım alan-
ları hakkında neler söyleyebilir-
siniz?
Geofoam’un başlıca kullanım 
alanlarını şöyle sıralayabiliriz: 

• Taşıma kapasitesi düşük zemin-
lerde hafif dolgu malzemesi ola-
rak,

• Altyapı hatlarının (sanat yapıla-
rı, menfez, enerji nakil hatları, isa-
le hatları vs.) üzerine gelen aşırı 
dolgu ağırlıklarının azaltılması,

• Yol genişletme çalışmalarında 
hızlı ve sıkıştırma gerektirmeyen 
dolgu olarak,

• Heyelan riski olan alanlarda şev 
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güvenliğinin arttırılması,

• Döşemelere gelen yüklerin 
azaltılması (döşeme üzerine pey-
zaj uygulamaları vb.),

• Yumuşak/zayıf zemin üzerine 
oturan yol dolguları,

• Köprü yaklaşım rampalarında 
dolgu malzemesi olarak,

• Don derinliği yüksek olan böl-
gelerde temel derinliklerinin 
azaltılarak ekonomi sağlanması,

• Yapılarda sismik (deprem) etki-
lerin azaltılması (sismik izolatör), 

• Temel geri dolgularında,

• Kör kalıp olarak,

• Çeşitli peyzaj uygulamaları ve 
yapay dolgu/yükselti oluşturma 
uygulamaları,

• Mevcut veya yeni yapılacak isti-
nat duvarlarının arkasındaki yük-
lerin azaltılması.

Ülkemiz özelinde Geofoam kul-
lanım potansiyeli hakkında dü-
şünceleriniz nelerdir?

Ülkemizin özellikle karayolu ve 
demiryolu gibi alt yapı projeleri-
nin hızla devam ettiği bu yıllarda, 
Geofoam gerçekten büyük bir 
potansiyele sahiptir.  Geofoam 
ile yapılan hafif dolgu imalatla-
rının, klasik dolgulara ve zemin 
ıslah yöntemlerine göre sağladığı 
yapım süresindeki avantajlar ile 
maliyetlerde sağladığı tasarruf-
lar, milli menfaatlerimiz açısın-
dan mutlaka değerlendirilmesi 
gereken hususlardır.  Ülkemizin 
aktif bir deprem kuşağında bu-
lunması münasebeti ile standart 
Geofoam uygulama alanları ha-
ricinde özellikle sismik izolatör 
olarak Geofoam kullanımı, ülke-
mizde deprem güvenliği arttırıl-
mış yapıların inşası için büyük bir 
fırsat durumundadır. Uzun yıllar-
dır, birçok karayolu, demiryolu, 
mühendislik yapısı projelerinde 
ve farklı geoteknik mühendisliği 

uygulamalarında kullanılan Geo-
foam, yaklaşık 50 yıllık bir geç-
mişe sahiptir.  50 yıllık bir bilgi 
birikimi ve tecrübe ile Geofoam, 
uygulandığı birçok coğrafyada 
artık klasik bir hafif dolgu malze-
mesi ve alternatif bir zemin ıslahı 
yöntemi olmuştur.  Bu, kendini 
50 yıla yakın sürede başarılı şe-
kilde ispat etmiş olan uygulamayı 
ülkemiz yapı sektörüne kazandır-
mak, milli görevimiz ve sorumlu-
luğumuzdur.

5.Uluslararası Geofoam Kongre-
si ile ilgili öngörüleriniz nelerdir, 
nasıl geçmesini planlıyorsunuz?

EPSDER olarak, ülkemiz ve 
coğrafyamız için karayolu ve 
demiryolu yapımında devrim 
yaratabilecek bir yeniliğin ulusla-
rarası arenadaki tek organizasyo-
nu olan bu kongreye Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nde ev sahipli-
ği yapacak olmaktan gurur duyu-
yoruz.  Kongre sürecinde emeği 
geçen Uluslararası Organizasyon 
Komitesi’ne, Uluslararası Bilim 
Komitesi’ne, sponsorlarımıza, 
tüm sektör paydaşlarına, kongre-
ye desteklerini esirgemeyen T.C. 
Karayolları Genel Müdürlüğü’ne, 
Yollar Türk Milli Komitesi’ne 
(YTMK), Türk Plastik Sanayicileri 
Araştırma, Geliştirme ve Eğitim 
Vakfı’na (PAGEV), TOBB Tür-
kiye Plastik Kauçuk Kompozit 
Sanayi Meclisi’ne, Türkiye İnşa-
at Malzemesi Sanayicileri Der-

neği’ne (İMSAD), Isı, Su, Ses ve 
Yangın Yalıtımcıları Derneği’ne 
(İZODER), Avrupa EPS Üreticileri 
Birliği’ne (EUMEPS) ve Uluslara-
rası Geosentetikler Derneği’ne 
(IGS) teşekkür ederiz.  Kongreye 
hem yurtiçi hem de yurtdışındaki 
kamu kurumlarından, özel sek-
törden ve akademisyenlerden 
oldukça yoğun bir ilgi var. El-
bette, bu ilgiden EPSDER olarak 
çok memnunuz.  Kongreye kadar 
kalan süreçte bu ilginin daha da 
artacağının belirtilerini de her 
geçen gün görmeye başladık.  
Kongrede, katılımcılar Geofoam 
konusundaki uluslararası uzman-
lar ile karşılıklı görüş alışverişinde 
bulunma ve Geofoam teknolojisi, 
bugüne kadar yapılan Geofoam 
uygulamaları, Geofoam’un kul-
lanılabileceği yeni alanlar, Geo-
foam üzerine yapılmış akademik 
çalışmalar ve daha birçok detay 
hakkında bilgi sahibi olabilme fır-
satlarını bulacaklar.  Katılımcıla-
rın, Geofoam ile ilgili tüm sorula-
rına cevap bulabilecekleri verimli 
bir kongre bizi bekliyor. EPSDER 
olarak kongrenin vatanımıza ve 
çevre coğrafyamıza hayırlı olma-
sını diliyoruz. Ülkemizde de sınır-
lı sayıda olmasına rağmen, özel 
sektörde Geofoam kullanımına 
başlanıldığını görmek bizlere ile-
risi için umut veriyor.  Az sayıda 
da olsa, yapılmış projeler ve tek-
nolojinin ülkemizde de uygulan-
maya başlanmış olması, ev sa-
hipliği yapacağımız kongrenin de 
zamanlamasının doğru olduğuna 
olan inancımızı arttırıyor. Özellik-
le, bugüne kadar Geofoam konu-
sunda sektörümüze emek ver-
miş tüm EPSDER eski Yönetim 
Kurulu üyelerine, EPSDER üyesi 
firmalar ve akademisyenlere te-
şekkür ediyoruz.

Ülkemizin özellikle 
karayolu ve 

demiryolu gibi alt 
yapı projelerinin 

hızla devam ettiği 
bu yıllarda, Geofoam 
gerçekten büyük bir 
potansiyele sahiptir. 



Ülkemizde, özellikle son yıllarda EPS Geofoam Hafif 
Dolgu kullanımının özel sektör projelerinde arttığı 
görülmektedir.  

EPS Geofoam’un klasik sistemlere göre sağladığı 
pekçok avantajı nedeniyle birçok büyük projede, EPS 
Geofoam malzeme tercih edilmiştir.  

INISTANBUL PROJESI – NEF & IŞ GYO
İstanbul’da Topkapı’da Nef ve İş Gyo ortaklığıyla projelendirilen, Sera 
Yapı tarafından hayata geçirilen İnistanbul Topkapı projesi kapsamın-
da otopark döşemesine gelen yüklerin azaltılması, araç yolu ve pey-
zaj dolgularının oluşturulması amacıyla 2017 yılının Temmuz ayında 
EPS Geofoam hafif dolgu imalatı gerçekleştirilmiştir.

 İnistanbul Topkapı projesinde 2.000 m3’ün üzerinde Geofoam uygu-
laması yapılmış olup proje halen devam etmektedir.  Proje kapsamın-
da, ASTM-D6817 standartlarına uygun ve ASTM-D1621 standartlarına 
göre %1 Deformasyondaki Basma Dayanımı 49,4 kPa ve 32,90 kPa 
olarak imal edilen EPS Geofoam hafif dolgu sistemiyle otopark dö-
şemesine gelebilecek 2 t/m2 ulaşan yol dolgusu ve peyzaj toprağı 
yüklerinden bertaraf edilmiştir. Projede araç yolu ve peyzaj altların-
da uygulanmak üzere çeşitli boyutlarda ve yüksekliklerde 2 farklı tip 
malzeme kullanılmıştır. Yol altlarında basınç dayanımı daha yüksek ve 
ASTM-D1621 standartlarına göre %1 Deformasyondaki Basma Daya-
nımı 49,4 kPa olan EPS kullanılırken, peyzaj altlarında ve ortak alan-
larda ASTM-D1621 standartlarına göre %1 Deformasyondaki Basma 
Dayanımı 32,9 kPa olan ürünler kullanılmıştır. Geofoam uygulaması 
yapıldıktan sonra yürüyüş yolları ve ortak alanların üzerine sert ze-
min ve küptaş uygulaması yapılırken, araç yolları ve peyzaj alanlarının 
üstüne hasır çelikli beton uygulaması yapılarak yol altyapısı hazırlan-
mıştır.

ÜLKEMİZDE HAYATA 
GEÇİRİLMİŞ BAZI 

GEOFOAM PROJELERİ
ERDEM ATEŞ 
İNŞ. MÜH. – BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SAN. A.Ş.

EGEMEN DANYILDIZ 
YÜK. İNŞ. MÜH. - MOVEA TURİZM İNŞAAT TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
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SEAPEARL 
PROJESI – KUZU 
GRUP
Kuzu Grup tarafından, İstanbul 
Ataköy’de hayata geçirilen Sea 
Pearl Ataköy projesi kapsamında 
otopark döşemesine gelen yük-
lerin azaltılması ve eğimli peyzaj 
dolgularının oluşturulması ama-
cıyla EPS Geofoam hafif dolgu 
imalatı gerçekleştirilmiştir. Hafif 
dolgu sistemiyle oluşturulan şev-
lerin yüzeyine hasır çelikli beton 
uygulaması yapılmış, ardından 
toprak erozyonunu engellemek 
amacıyla şev yüzeyine Hücresel 
Dolgu Sistemi uygulaması yapıl-
mıştır. Böylece proje ortak alan-
larında güvenli ve estetik bir pey-
zaj örtüsü oluşturulmuştur.
Yapılan Geofoam hafif dolgu ima-
latı miktarı 1.200 m3’ olup yakla-

şık 1 ayda Temmuz 2017-Ağustos 
2017 sürecinde taahhüt başarıyla 
tamamlanmıştır. Proje kapsamın-
da,  ASTM-D6817 standartlarına 
uygun ve ASTM-D1621 standart-
larına göre %1 Deformasyonda-
ki Basma Dayanımı 30 kN/m2  
(kPa) olarak imal edilen Geo-
foam hafif dolgu sistemiyle şev 
altlarında otopark döşemesine 
gelebilecek 5 t/m2 ulaşan toprak 
yükleri bertaraf edilmiştir. 
Yaklaşık 3 m yüksekliğe sahip is-
tinat duvarları ile site ortak pey-
zaj alanı arasında kalan bölgede 
değişken iki kot arasında fark-
lı eğimlerde ve değişken yatay 
ve düşey geometriye sahip şev 
alanları, sahada özel Geofoam 
kesim aletiyle ince boyutlandır-
ma yapılarak oluşturulmuştur. 
Uygulama geometrisinin çok 
değişken olması nedeniyle hat 

boyunca imalat kesitlerini oluş-
turabilmek amacıyla haritacılık 
işlemleri yapılmış, hat boyunca 
belirlenen mesafelerde referans 
ipleri konulmuştur.
Peyzaj üst yapısından gelebile-
cek sızma sularının yağmur suyu 
giderlerine yönlendirilerek deşarj 
edile bilmesi için Geofoam Hafif 
Dolgu sistemi içerisinde düşey 
boşluklar bırakılmıştır. Ayrıca ta-
bana gelebilecek suyun uzaklaş-
tırılması için dolgu sistemi altına 
drenaj kompoziti ve filtrasyon 
geotekstili uygulaması gerçek-
leştirilmiştir.
Site ana girişinde bulunan mer-
diven etrafına yapılan Geofoam 
imalatında, kotlar özel olarak 
ayarlanarak merdiven düşey eği-
minde doğal görünümlü tepeler 
oluşturulmuştur. 



NEF 12 PROJESI-NEF
İstanbul Merter’de Timur Gay-
rimenkul Geliştirme Yapı ve Ya-
tırım A.Ş. tarafından hayata ge-
çirilen NEF12 İstanbul (Merter) 
projesi kapsamında döşemelere 
gelen yüklerin azaltılması ve pey-
zaj ile yol kotlarının yükseltilmesi 
amacıyla EPS Geofoam hafif dol-

gu imalatı Mart 2016’da gerçek-
leştirilmiştir.
Projede Geofoam hafif dolgu 
imalatı miktarı 100 m3’ün üzerin-
de olup imalat 5 çalışma gününde 
başarıyla tamamlanmıştır. Proje 
kapsamında, ASTM-D6817 stan-
dartlarına uygun ve ASTM-D1621 
standartlarına göre %1 Deformas-
yondaki Basma Dayanımı 30 kN/

Mecidiyeköy İstanbul’da Viatrans 
A.Ş. – Meydanbey ortak girişimi 
ile hayata geçirilen Quasar İstan-
bul (Mecidiyeköy) projesi kapsa-
mında döşemelere gelen yüklerin 
azaltılması ve peyzaj-yol kotları-
nın yükseltilmesi amacıyla  EPS 
Geofoam hafif dolgu imalatı ger-
çekleştirilmiştir.
Proje uygulamasında Geofoam 
hafif dolgu imalatı miktarı 3.200 
m3’ün üzerinde olup 45 çalış-
ma gününde Ekim 2015-Aralık 
2015 döneminde başarıyla ta-
mamlanmıştır. Proje kapsamın-
da, ASTM-D6817 standartlarına 
uygun ve ASTM-D1621 standart-
larına göre %1 Deformasyonda-
ki Basma Dayanımı 41,9 kPa ve 
54,54 kPa olarak imal edilen Ge-
ofoam hafif dolgu sistemiyle dö-
şemeye gelebilecek 2 t/m2 ula-
şan ölü yükler bertaraf edilmiştir.
Uygulama tasarım rahatlığı açı-
sından proje peyzaj ve araç yol-

m2 (kPa) olarak imal edilen EPS 
Geofoam hafif dolgu sistemiyle 
döşemeye gelebilecek ölü toprak 
yüklerinden bertaraf edilmiştir.
Proje kapsamında Geofoam ima-
latı üzerine peyzaj uygulaması ve 
yürüyüş yolları yapılarak zemine 
gelen yükler büyük oranda azal-
tılmış, yapı güvenliği sağlanmış-
tır. 

ları olmak üzere etaplara ayrıl-
mıştır;
1. Etap: Merdiven kenarlarında 
Kademeli Kot Yükseltme ve Pey-
zaj Alanı Uygulaması
Bina ana giriş merdivenleri etra-
fında Geofoam Hafif Dolgu mal-
zemesi ile projesinde belirlenen 
eğime göre kademeli olarak yük-
seltme imalatı yapılmıştır. İmalatı 
tamamlanan bu uygulama üze-
rine filtrasyon ve koruma amaç-

lı olarak ısıl işlem görmüş keçe 
kullanılarak peyzaj alt yapısı ta-
mamlanmıştır. Oluşturulan şev 
yüzeyine gerekli miktarda bitki-
sel toprak uygulaması yapılarak 
yeşillendirme sağlanmıştır. 
2. Etap: Yeşil Alanlar ve Yürüme 
Yolu Uygulaması
Proje kapsamında belirlenen 
muhtelif açık alanlarda kot yük-
seltmesi çalışmaları yapılmıştır. 
Yapıya gelebilecek yükler ve yük-

QUASAR MECIDIYEKÖY PROJESI – VIATRANS & MEYDANBEY
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seklikler belirlenerek hafif dolgu 
mühendislik çalışmaları netice-
sinde projede peyzaj-yürüyüş 
yolları için ASTM-D1621 standart-
larına göre %1 Deformasyondaki 
Basma Dayanımı 41,9 kPa Geofo-
am kullanılması uygun görülmüş-
tür.
Bilgisayar ortamında 3 boyut-
lu modelleme yapılarak çiçeklik, 
bordur vb. peyzaj detayları çıkar-
tılmış, farklı dayanım ve yüksek-
liklerde hafif dolgu malzemesinin 
en doğru şekilde uygulanması 
sağlanmıştır.
Önceden belirlenen ölçülerde 
özel olarak istenilen yükseklikler-
de üretilen Geofoam hafif dolgu 
malzemesinin nakliyesi sahaya 

sağlandıktan sonra proje detay-
larına göre özel kesme aparatla-
rıyla boyutlandırılarak malzeme-
nin uygulaması yapılmıştır. 
3. Etap: Araç Yolları Uygulaması
Geofoam hafif dolgu malzemesi, 
araç yüklerini yapı ömrü boyunca 
rahatlıkla taşıyabilecek dayanıma 
sahiptir. Geofoam dinamik etki-
leri azaltan; oturma yapmayan, 
çevreye duyarlı bir mühendislik 
malzemesidir.
Proje içerisinde yer alan araç ge-
çiş yolları için yapılan mühendis-
lik analizleri sonucunda araç yol-
ları için yüksek dayanıma sahip, 
ASTM-D1621 standartlarına göre 
%1 Deformasyondaki Basma Da-
yanımı 54,4 kPa Geofoam hafif 

ANKARA – ADANA, 
POZANTI YOLU 
TÜNEL KORUMA 
PROJESI -TEKFEN
2014 yılında Tekfen tarafından 
yapılan bu uygulamada Anka-
ra-Pozantı / Çiftehan Pozantı ke-
simindeki Aç-
Kapa Kemer Kesitli Tünel yapı-
sının kaya düşmelerinden ko-
runması amacı ile geofoam uy-
gulaması yapılmıştır. 22 kg/m3 
yoğunlukta (%1 minimum Basınç 
Dayanımı : 50 kPa  ASTM D6817) 
yaklaşık 10.000 m3 EPS kullanı-
larak yapılan bu uygulama Türki-
ye de yapılan ilk farklı geofoam 
uygulamalarından birisi olmuş-
tur. Uygulama ile yaklaşık 5mt 
yüksekliğinde bir geofoam dolgu 
yapılmış daha sonra üzeri ince 
bir  toprak tabakası ile kapatıla-
rak , hem tünel üzerine gelebile-
cek kaya ve toprak düşmelerine 
karşı önlem alınmış hem de tünel 
yapı duvarlarının yanal etkilerden 
azami korunması sağlanmıştır.

dolgu malzemesinin kullanılma-
sı uygun görülmüştür. Mevcut 
döşeme üzerinde yalıtım kat-
manlarının tamamlanmasının 
ardından H= 30-40 cm yüksek-
liğinde ve ASTM-D1621 stan-
dartlarına göre %1 Deformas-
yondaki Basma Dayanımı 54,4 
kPa malzemesi uygulaması ya-
pılmıştır. Hafif dolgu imalatının 
tamamlanmasından sonra sert 
zemin imalatına geçilmiştir. 



TÜRKİYE’DE 
ALTERNATİF 

GEOFOAM KULLANIM 
ALANLARI

EMRE AKINAY 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI YÖNETİCİSİ
AUSTROTHERM

İstanbul – Kayaşehir’de Yavuz 
Sultan Selim Köprüsü bağlantı 
yolları üzerinde sürdürülen vi-
yadük ve alt geçit çalışmaları 
kapsamında çift sıra fore kazık 
aranjmanı ile imal edilen bir iksa 
yapısının başlık kirişi üzerine Ge-

ofoam  kullanılarak bir yol dolgu-
su inşa edildi.
Yükleniciliği Makyol & Eze İnşaat 
Ortaklığı tarafından gerçekleş-
tirilen projede iksa imalatları ta-
mamlandıktan sonra iksa başlık 
kirişi üzerine yaklaşık 3 m yük-

IBN HALDUN ÜNIVERSITESI ISTINAT 
DUVARI ARKASI HAFIF DOLGU PROJESI 
YER: KAYAŞEHIR -ISTANBUL

sekliğinde bir yaklaşım dolgusu 
inşa edilmesine karar verildi. Bu 
dolgunun geleneksel sıkıştırılmış 
toprak dolgu yerine Geofoam kul-
lanılarak inşası sayesinde kazık-
ların tasarımında bir servis yükü 
olarak gündemde olmayan ilave 
düşey yüklerin kalıcı iksa yapısı-
na aktarılması önlenmiş oldu. Ge-
ofoam çözümü ile iksa yapısına 
etkiyen ilave yükler yaklaşık 100 
kat azaltılarak tasarım yüklerine 
göre ekonomik ömrü boyunca 

hizmet vermesine olanak sağladı.  
Geofoam mühendislik çözümü 
kazıklara etkiyen düşey gerilme-
leri önemli düzeyde azaltmasının 
yanı sıra, proje sınırına inşa edilen 
bir istinat yapısının da geri dol-
gusunu oluşturmuştur. İstinat du-
varına etkiyecek yanal gerilmeler 
de bu sayede göz ardı edilecek 
düzeylere inmesi sağlanmıştır. 
Bu uygulama ülkemizde Geofo-
am kullanılarak inşa edilmiş bili-
nen ilk istinat duvarı geri dolgusu 

projesidir. 
Proje kapsamında 0.6 m x 1.25 
m x 0.5 m ve 0.6 m x 0.65 m x 
0.5 m boyutlarında, 20 kg/m3 
yoğunluğunda toplam 500 m3 
Geofoam kullanılarak 100 metre 
uzunluğunda, 4.4 metre genişli-
ğinde ve 3 metreye kadar yükse-
len bir rampa inşa edildi. Motorlu 
taşıt dingil yüklerinin Geofoam 
yol dolgusu yüzeyine uniform bir 
biçimde dağılmasını sağlamak 
amacı ile dolgu üzerine asgari 
kalınlığı 20 cm olan bir betonar-
me yük yayma platformu inşa 
edildi. Betonarme yük yayma 
platformunun üzerine 7 cm kalın-
lığında asfalt aşınma katmanının 
imalatı ile birlikte üst yapı imalatı 
tamamlandı. 
Bu uygulamada Geofoam  yol 
dolgusunun 2 metre yüksekliğin-
de olduğu bir kesitte bir ölçüm 
istasyonu kuruldu ve kapsam-
lı bir enstrumantasyon progra-
mı uygulandı. Enstrumantasyon 
programı kapsamında  istinat du-
varına etkiyecek yanal gerilme-
leri ölçecek bir adet VW toplam 
basınç hücresi  Geofoam  yol dol-
gusu tabanına etkiyecek düşey 
gerilmeleri ölçecek bir adet VW 
toplam basınç hücresi ve Geofo-
am yol dolgusunda servis yükleri 
altında meydana gelecek kümü-
latif deformasyonların gözlem-
lenmesi amacı ile bir adet mag-
net oturma plakası yerleştirildi. 
Her bir ölçüm aygıtının yerleşti-
rilmesinin ardından ilk okumalar 
alındı. Yolun trafiğe açılmasının 
ardından aylık periyotta ölçümler 
toplanacak ve değerlendirilecek.



İzmir – Çeşme’de inşa edilen Ala-
çatı Biblos Hotel Resort & SPA’da 
Geofoam teknolojisi sayesinde 
birçok uygulama için hızlı ve eko-
nomik çözümler elde edildi. 
Bu projede yaklaşık 20 kg/m3 
yoğunluğunda 2.000 metreküp 
Geofoam , SPA merkezinin döşe-
mesi üzerinde tasarım yüklerinin 
azaltılmasında, avluya bağlanan 
ara yolların inşaatında ve yeşil 
alan - peyzaj düzenleme çalışma-
larında olmak üzere birçok uygu-
lamada kullanıldı. 
Yer altı SPA merkezinin döşemesi 
üzerinde kot yükseltme amacı ile 
Geofoam uygulanması sayesinde 
tasarım yükleri yaklaşık 100 kat 
azaltıldı. Böylelikle projenin ta-
şıyıcı sisteminin statiği açısından 
daha güvenlikli bir tasarım elde 
edilerek düz çatı uygulaması ha-
yata geçirilmiş oldu.
Yeşil alan – peyzaj düzenleme 
çalışmaları kapsamında geofoam 

çözümü ile daha kolay ve daha 
hızlı bir imalat sağlandı. Özel ke-
sim işlemleri ile istenilen form-
larda üretilen EPS Bloklar havuz, 
ağaç saksısı ve benzeri eğrisel 
form ve geometrideki yapıların 
çevresine kolaylıkla uygulandı. 
Geofoam ile kot yükseltme, ya-
pay tepeciklerin oluşturulması 
ve avluya bağlanan bazı yolların 
inşa edilmesi uygulamaları gele-
neksel yöntemler (toprak dolgu, 
beton dolgu) ile karşılaştırıldığın-
da çok daha kısa bir sürede ta-
mamlandı.
Ayrıca, bu projede geofoam uy-
gulaması ile 150 metre uzunlu-
ğunda ve 1 metre yüksekliğindeki 
bahçe dolgusunun bir dayan-
ma yapısına gerek duyulmadan 
inşa edilmesini sağladı. Özer  vd. 
(2014) tarafından sunulan “örtü 
basıncı konsepti” dikkate alına-
rak hazırlanan blok yerleşim pla-
nında ilk olarak EPS Bloklar ile 

BIBLOS RESORT OTEL, IZMIR
YÜRÜYÜŞ YOLU, DÖŞEME ÜZERI, PEYZAJ ve DÜZ ÇATI  HAFIF DOLGU  
UYGULAMALARI 

bahçe sınırına basamaklı bir dol-
gu inşa edildi. Geri dolgu imalatı 
öncesinde, bahçe korkuluklarının 
monte edileceği ve bir yürüyüş 
yolu olarak servis verecek olan 
betonarme hatıl imal edildi. Sol-
vent içeren ve petrol bazlı akış-
kanlara karşı koruma amacı ile 
geomembran uygulamasının ya-
pılmasının ardından geri dolgu 
kademeli olarak inşa edildi. Bu 
uygulama ile geri dolgunun EPS 
Blokların şev içerisinde kalan 
bölgesine uyguladığı düşey ge-
rilme sayesinde yanal ötelenme-
ye karşı güvenlik katsayısı artışı 
sağlanmış oldu. 



İstanbul Ulaşım A.Ş. ‘nin işvereni 
olduğu Ataköy-İkitelli Metro Hat-
tı Projesi’nin Bahariye İstasyonu 
inşaatı kapsamında iksa kirişle-
ri arasında yer alan boşlukların  
doldurulmasında düşük yoğun-
luklu EPS Bloklar kullanıldı. Bay-
burt Grup A.Ş. şirketlerinden Aga 
Enerji yükleniciliğinde inşaatı 
devam eden projede, su yalıtımı 

uygulaması öncesinde 10 kg/m3 
yoğunlukta yaklaşık 1.200 metre-
küp EPS Blok kullanılarak geçici 
iksanın kirişleri arasında yer alan 
boşluklar dolduruldu ve yalıtım 
uygulaması için düz bir yüzey 
elde edildi. Geofoam uygulaması 
çözümü bu projede hızlı ve kolay 
bir imalatın gerçekleşmesini sağ-
ladı.

IKITELLI-ATAKÖY METRO HATTI 
BAHARIYE DURAĞI, ISTANBUL
KIRIŞ ARASI HAFIF DOLGU PROJESI
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Geofoam, dünyada ilk defa hafif 
otoyol dolgusu olarak 1972 yılında 
Norveç Karayolları tarafından toplam 
oturmaların azaltılması amacıyla 
kullanılmıştır (Aabøe, 2011).

HASAN ALIYAZICIOĞLU
İNŞAAT MÜHENDİSİ 
KAMER İNŞAAT 

DOÇ. DR. A. TOLGA ÖZER
OKAN ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BÖLÜM BAŞKANI

MEDIPOL MEGA HASTANELER 
KOMPLEKSI OTOPARK YAPISI 
ÜZERI GEOFOAM UYGULAMASI 

Bu ilk uygulamayı takiben, geofoam teknolojisi 
oturma potansiyeli yüksek zeminler üzerine inşa 
edilecek olan otoyol dolguları için zemin iyileştir-
mesine alternatif olarak pek çok ülkede kullanılma-
ya başlanmıştır. Geofoam bloklar ile otoyol inşası 
tekniği günümüzde 40 yılı aşkın süredir proje per-
formansı ile kendini kanıtlamış bir teknolojidir. Ayrı-
ca, geofoam bloklarla otoyol inşaası oturma potan-
siyeli yüksek zeminler üzerine inşa edilecek köprü 
yaklaşım rampalarının imalatında alternatif zemin 
iyileştirme yöntemlerine göre daha ekonomik bir 
uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır (Özer vd., 
2012). Norveç (NRRL, 1992) ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde (Stark vd., 2004a; 2004b) geofoam 
bloklar kullanılarak otoyol inşası ile ilgili şartname-
ler ve tasarım detayları yayınlanmıştır. Geofoam 
bloklar otoyol dolgularının yanı sıra inşaat mühen-
disliğinde pek çok farklı alanda kullanılmaktadırlar. 
Bu alanlar ile ilgili kapsamlı liste Özer (2011) tarafın-
dan özetlenmiştir. 

Bu yazıda Göztepe M. Kazım Karabekir C. Metin 
Şekil 1. Dolgu yapılan alan

S. N.1 Bağcılar/İSTANBUL adresinde bulunan Me-
dipol Mega Hastaneler Kompleksinde uygulanan 
geofoam hafif dolgu çözümünün tanıtımı ve detay-
ları verilmiştir. Bu projedeki geofoam uygulaması 
ülkemizdeki bilinen yada kayıtlanmış ilk geofoam 
uygulaması olarak anılmaktadır. Medipol Mega 
Hastaneler Kompleksi, bünyesinde dört ayrı hasta-
neyi barındırarak Türkiye’nin ilk özel sağlık komp-
leksi olma unvanını taşımaktadır. Genel, Onkoloji, 
Kalp-Damar Cerrahisi ve Diş Hastaneleri ile Me-
dipol Mega Hastaneler Kompleksi, aynı zamanda 
Türkiye’nin en fazla branş sayısına sahip 500 hasta 
yatak kapasitesi, 100.000 m2 kapalı alanı olan has-
tanesidir. 
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Şekil 2. Uygulama Kesiti

Hastane ana binasının giriş avlu-
sunun altında bulunan 4 katlı oto-
park binası ile ana hastane bloğu 
arasındaki 0.30m – 1.50m arasın-
da değişen kot farkını gidermek 
amacıyla orijinal projede otopark 
bloğu üst kotu ile hastane bloğu 
giriş kotu arasına merdivenler 
tasarlanarak otopark projesinin 
statik hesabı yapılmıştır. Otopark 
binası; 4822m2 oturum alanına 
sahip, en büyük aks açıklığı 9.5m, 
hâkim aks açıklığı 8.1m,  hâkim 

geleneksel dolgu malzemesinin 
getireceği ilave yükten, dolayı-
sı ile iyileştirmeden  kurtarmak 
için yenilikçi hafif dolgu sistemi 
ile çözülmesi gerekliliği ortaya 
çıkmıştır. Bu amaçla geleneksel 
dolgu malzemesinden 50 – 100 
kat daha hafif, dansitesi 20 – 22 
kg/m3 arasında değişen geofo-
am bloklar kullanılarak kot farkı 
ortadan kaldırılmıştır. Dolgunun 
yapılacağı alan ve uygulanan ke-
sit sırası ile Şekil 1 ve Şekil 2’de 
verilmiştir. Bloklar yerine yerleş-
tirildikten sonra (Şekil 3 ve 4), 
üzerlerine Q 257/257 çelik hasır 
donatıdan oluşan (Şekil 5) 15 cm 
kalınlığında betonarme yük yay-
ma platformu C25 beton ile inşa 
edilmiştir (Şekil 6). Betonarme 
yük yayma platformu üzerine 
yüzey kaplamaları inşa edilmiş-
tir. Otopark üzeri hastane giriş 
avlusu toplamda 3.095 m2 alana 

sahiptir. Bu alanın 3/6 oranındaki 
kısmı 3 cm kalınlığında andezit 
plaklarla (Şekil 7), 2/6 oranında 
yüzey alanı baskı betonla (Şekil 
8), 1/6 oranında yüzey alanı ise 
yansıma havuzu ve peyzaj alanı 
olarak kaplanmıştır (Şekil 9). 

Toplamda 2.011 m3 geofoam’dan 
oluşan bu sistem iki ay gibi 
kısa bir süre zarfında (Mart-Ni-
san/2012 tarihleri arasında) ya-
pılmıştır.  Geofoam bloklar saye-

Şekil 4. Hastane Bloğu ve Otopark 
Üst Kotu Arasına Geofoam Blokların 
Yerleştirilmesi 

Şekil 5. Q 257 / 257 Hasır Çelik 
Yerleşimi ve

Şekil 3. Hastane Bloğu ve Otopark 
Üst Kotu Arasına Geofoam Blokların 
Yerleştirilmesi 

Şekil 6. 15 cm Kalınlığında Betonarme 
Yük Yayma Platformu İmalatı

kolon ebattı 1,00m x 0,6m, dö-
şeme sistemi kaset döşeme ve 
kirişli klasik döşemeden oluşan 
karma sistemden oluşacak şekil-
de tasarlanmıştır. Otopark yapısı-
nın inşası tamamlandıktan sonra, 
otopark yapısı üzerinde hastane 
binası girişinde bir avlu oluştur-
mak ve hastane girişine merdi-
ven ile değil düz bir avlu ile giriş 
yaratma fikri bu iki yapı arasın-
daki kot farkının giderilmesi ge-
rekliliğini ortaya çıkarmıştır. Oto-
park binasının betonarme taşıyıcı 
sisteminin inşaatının bitiminden 
sonra her iki yapı arasındaki kot 
farkını giderme kararı verildiği 
için,  burada kullanılacak olan 
geleneksel dolgu malzemesinin 
yükü otopark yapısının orijinal 
statik  proje hesapları sırasında 
tasarım parametresi olarak kul-
lanılmamıştır. Dolayısı ile bu ilave 
yükler yapının statik sisteminin 
iyileştirilmesini gerektirecektir. 
Mevcut otopark yapı çerçevesini 



Şekil 7. Betonarme Yük Yayma 
Platformu Üzerine Yapılan 3 cm 
Kalınlığında Andezit Kaplama

sinde mevcut otopark binasının 
taşıyıcı sistemi herhangi bir iyi-
leştirmeye gerek kalmadan ko-
runmuştur. 

Dolgu alanı üzerinde ortalama 
5.000kişi/gün yaya, 2.000araç/
gün taşıt, sayılarına ulaşan trafik 
mevcuttur.   Dolgu alanın 36 ay 
sonraki performans değerlen-
dirmesi için yapılan ölçümler ve 
gözlemler neticesinde sistemin 
stabilitesini koruduğu ve son yü-
zey kaplama kotlarında değişiklik 
olmadığı tespit edilmiştir (Şekil-
ler 10, 11 ve 12).  

Bu vaka analizinden de görül-
düğü gibi, geleneksel dolgu 
malzemesi yerine tercih edilen 
geofoam bloklar, hafif olmaları 
sebebiyle mevcut otopark ya-
pısının statik sistemine ilave bir 
iyileştirme gerektirmeden  uy-
gulamanın yapılmasına olanak 
sağlamışlardır. Buna ek olarak, 
geofoam bloklar mekanik özellik-
lerinden dolayı üzerindeki ölü yük 
(betonarme yük yayma platfor-
mu ve yüzey kaplama malzeme-
si) ve taşıt trafiği yükleri altında 
(tasarım yükleri) servis vermeye 
devam etmektedirler. Bu başarı-
lı ve örnek proje ülkemizdeki ilk 

Şekil 8. Betonarme Yük Yayma Platformu Üzerine Yapılan Baskılı Beton 
Uygulaması

bilinen geofoam uygulamasıdır. 
Bu vaka analizi ile ilgili daha de-
taylı teknik bilgi, analiz ve inşaat 
adımlarını içeren Yüksek Lisans 
tezi makalenin ilk yazarı tarafın-
dan Okan Üniversitesi Fen Bilim-
leri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği 
Anabilim Dalında hazırlanmakta-
dır. Çalışmanın sonuçlarının 2016 
Bahar yarıyılında yayınlanması 
planlanmaktadır. 



29Nisan 2018

Kaynaklar

Aabøe, R., 2011. 40 years of experience with the use of EPS geofoam blocks in road construction. Proceedings of 

4th International Conference on Geofoam Blocks in Construction Applications, Lillestrøm, Norway. 

Özer, A. T., Kiziroğlu, S., Akyol, Y. & Ateş, E., 2012. Yumuşak killi zeminler üzerine inşa edilecek köprü yaklaşım 

dolguları için zemin iyileştirme metotlarının ekonomik analizi, Beşinci Ulusal Geosentetikler Konferansı, G5 2012, 

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul, Mayıs 24 – 25, 2012, 165 – 176.

Özer, A. T., 2011. Yol inşaatlarında EPS blok kullanımı. EPS Haber, EPSDER Yayın Organı, Yıl: 1, Sayı: 2, 12-13. 

Stark, T.D., Arellano, D., Horvath, J.S. & Leshchinsky, D., 2004a. Geofoam applications in the design and constru-

ction of highway embankments. NCHRP Web Document 65 (Project 24- 11), (http://trb.org/publications/nchrp/

nchrp_w65.pdf), Transportation Research Board, Washington, D.C.

Stark, T.D., Arellano, D., Horvath, J.S. & Leshchinsky, D., 2004b. Guideline and recommended standard for geofo-

am applications in highway embankments. NCHRP Report 529, (http://trb.org/publications/nchrp/nchrp_rpt_529.

pdf), Transportation Research Board, Washington, D.C.

Şekil 10. 36 Ay sonraki durum (panoramik görünüm)Şekil 11. 36 Ay sonraki durum 
(alternatif açı-1)

Şekil 12. 36 Ay sonraki durum 
(alternatif açı-2)

Şekil 9. Geofoam Bloklar Üzerine Uygulanan Yansıma Havuzu ve Peyzaj Alanları



YER: ÇEVREYOLU UZUNÇAYIR BAĞLANTI YOLU 
HAFIF DOLGU PROJESI HAREM - ISTANBUL

İstanbul Çevre Yolu Uzunçayır 
çıkışının Harem yönü trafiğinin 
bir kısmının Acıbadem Mahal-
lesi ve Akasya AVM’ye yönlen-
dirilmesi projesi kapsamında 
Geofoam bloklar  yol dolgusu 
olarak kullanıldı. Ülkemizdeki 
bu ilk Geofoam  yol dolgusu Ni-
san 2017’de trafiğe açıldı. Pro-
jenin inşa edileceği bölgenin 
yaklaşık 3.8 – 5.6 m altında iki 
adet 2.2 m çapında  İSKİ’ye ait 
ana isale hattı bulunmaktadır. 
Yol dolgusunun imalatında ge-
leneksel sıkıştırılmış toprak dol-
gu tercih edilmesi halinde isale 
hatlarına uygulanacak ilave ge-
rilmeler yapısal hasarlara neden 
olabilirdi. Yol dolgusunun inşası 
geleneksel sıkıştırılmış dolguya 
alternatif çözüm olan hafif dol-
gu teknolojisi sayesinde hayata 
geçirildi. Geofoam  çözümü yol 
dolgusunun hatlarda herhangi 
bir servis kaybına neden olma-
dan inşa edilmesi sağlandı ile 
olası yapısal hasar riskinin önü-
ne geçilmiş oldu.

Proje kapsamında 1.2 m x 2.5 m 

x 1 m ve 1.2 m x 1.25 m x 1 m 
boyutlarında, 22 kg/m³ yoğun-
luğunda EPS bloklar  kullanıla-
rak 37 metre uzunluğunda, 6.6 
metre genişliğinde ve 3 metre 
yüksekliğinde bir yol dolgusu 
inşa edildi. Motorlu taşıt dingil 
yüklerinin geofoam yol dolgusu 
yüzeyine uniform bir biçimde 
dağılmasını sağlamak amacı ile 
yol üst yapısı Amerika Birleşik 
Devletleri Ulusal Otoyol Araş-
tırma Birliği (NCHRP) tarafın-
dan önerilen şekilde imal edildi. 
Asgari kalınlığının 61 cm olması 
önerilen yol üst kaplaması en 
alttan en üste sırası ile (1) 10 
cm kalınlığında betonarme yük 
yayma platformu (2) 43 cm ka-
lınlığında stabilize alt temel-te-
mel katmanı ve (3) 8 cm asfalt 
aşınma katmanı olacak şekilde 
tasarlandı. 

Ülkemizin bu ilk geofoam yol 
dolgusunda inşa süresince ve 
inşa sonrasında servis yükleri 
altında meydana gelecek de-
formasyonların gözlemlenmesi 
amacı magnet oturma plakala-

EMRE AKINAY 
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMALARI YÖNETİCİSİ
AUSTROTHERM
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rı ile enstrumantasyon prog-
ramı uygulandı. EPS bloklar 
kullanılarak inşa edilen bir yol 
dolgusunda inşaat sonrası kü-
mülatif deformasyon elastik 
limitin (toplam dolgu yüksek-
liğinin %1’i) altında olmalıdır. 
Bu projede geofoam  yol dol-
gusunda inşaat sonrasındaki 
deformasyon toplam dolgu 
yüksekliğinin %0.5’i (1.5 cm) 
olarak ölçüldü. Yolun trafiğe 
açılmasının ardından geçen 
sekiz ayın sonunda kümülatif 
deformasyonun (inşaat son-
rası deformasyon artı akma 
deformasyonu) toplam dolgu 
yüksekliğinin %0.8 düzeyine 
(2.4 cm) ulaştığı görüldü. Bir 
başka deyiş ile, yolun servise 
açılmasından günümüze ka-
dar oluşan akma deformas-
yonu %0.3 düzeyinde oluştu. 
Yolun servise açılmasından 
günümüze kadar geçen süre 
zarfında ayda bir olarak alınan 
ölçümler kullanılarak geofo-
am yol dolgusundaki kümü-
latif deformasyonun 50 yıllık 
ekonomik ömür sonundaki 
projeksiyonu toplam dolgu 
yüksekliğinin %1.7’si (5.2 cm) 
olarak tahmin edildi. Bu de-
ğer toplam izin verilebilir sınır 
olan %2.0 deformasyonun al-
tındadır. 

Bu yenilikçi mühendislik çözü-
mü sayesinde yoğun kentsel 
altyapı tesislerinin yer aldığı 
bölgede yer alan hem ma-
liyetli hem de lojistik olarak 
sıkıntılı olabilecek isale hatla-
rın deplasman maliyetlerinin 
önüne geçilerek yol dolgusu-
nun imalatının tamamlanması 
sağlandı. 



Geofoam 1960’lardan bugüne geoteknik mühendisliğin-
de kullanılan, geleneksel dolgu malzemelerinin neredeyse 
yüzde biri ağırlığında olmasına rağmen yüksek taşıma mu-
kavemetine sahip üstün özellikli bir inşaat malzemesidir.  
Geofoam (Hafif dolgu) teknolojisi ilk olarak 1972 yılında 
“Norveç Yol Araştırma Laboratuvarı” tarafından karayo-
lu uygulamalarında oturmaların azaltılması amacıyla hafif 
dolgu malzemesi olarak kullanılmıştır.

Geofoam 1960’lardan bugüne 
Geoteknik Mühendisliği’nde 
kullanılan, geleneksel dolgu 
malzemelerinin neredeyse yüzde 
biri ağırlığında olmasına rağmen 
yüksek taşıma mukavemetine 
sahip üstün özellikli bir inşaat 
malzemesidir. 

Geofoam (Hafif dolgu) 
teknolojisi ilk olarak 1972 
yılında “Norveç Yol Araştırma 
Laboratuvarı” tarafından 
karayolu uygulamalarında 
oturmaların azaltılması 
amacıyla hafif dolgu malzemesi 
olarak kullanılmıştır. İlk olarak 
İskandinav ülkelerinde, daha 
sonra Batı Avrupa, Amerika 
ve Japonya’da uygulanmaya 
başlanan malzeme, günümüzde 
Türkiye dahil birçok farklı ülkede 
mühendislik uygulamalarında 
yenilikçi ve güvenilir bir 
çözüm olarak kabul edilmiştir.  
Malzemenin özellikleri için 

hazırlanmış olan EN 14933 
Thermal insulation and light 
weight fill products for civil 
engineering applications - 
Factory made products of 
expanded polystyrene (EPS) 
– Specification (CEN European 
Committee for Standardization) 
ve ASTM D 6817 Standard 
Specification for Rigid Cellular 
Polystyrene ile ASTM D 1621 
Standard Test Method for 
Compressive Properties of 
Rigid Cellular Plastic (ASTM 
American Society for Testing 
and Materials) ve standartları ile 
projelendirme için hazırlanmış 
ASTM D7180 Standard Guide 
for t he Use of EPS Geofoam 
in Geotechnical Projects 
mevcuttur.  Malzeme özellikleri 
ile ilgili harmonize bir Avrupa 
Standardı olan EN 14933, Türk 
Standartları Enstitüsü tarafından 
aynen tercüme edilerek TS EN 
14933 Isı Yalıtım Mamulleri ve 

EPS
GEOFOAM

EGEMEN DANYILDIZ 
YÜK. İNŞ. MÜH. - MOVEA TURİZM İNŞAAT TEK. SAN. TİC. LTD. ŞTİ
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Hafif Dolgular – İnşaat Mühendisliği 
Uygulamaları İçin – Genleştirilmiş 
Polistirenden (EPS) Fabrikasyon 
Mamuller-Özellikler adı altında 
2004 yılında yayınlanmıştır.

Geofoam malzemesinin kullanım 
amacına ve proje ihtiyaçlarına 
göre farklı şekil, ebat ve basınç 
dayanımlarında üretilebilmesi ve 
diğer geosentetik malzemeler 
ile birlikte kullanılabilmesi 
malzemenin uygulanabilmesi 
açısından kolaylık sağlamaktadır.

Geofoam’un tercih edilmesinin 
birçok sebebi vardır:

1. Farklı dayanımlarda üretilebilen 
Geofoam ağır trafik yüklerini 
rahatlıkla taşıyabilir. Geofoam 
doğru üretildiğinde ve 
uygulandığında kalıcı bir inşaat 
malzemesidir.

2. Geleneksel dolgu malzemelerinin 
yaklaşık olarak %1’i ağırlıktadır. 
Taşıması kolay ve hızlıdır.

3. Geofoam imalatı çok hızlıdır. 
Hafif dolgu imalatının en önemli 
özelliklerinden biri çalışmaların 
(dolgu serme, sıkıştırma vb.) 
hava şartlarından büyük oranda 
etkilenmemesidir.

4. Geofoam’un kapalı hücre yapısı 
su emilimini engeller. Geofoam 
diğer avantajlarının yanında çok iyi 
bir ısı yalıtım malzemesidir. 

5. Geofoam geri dönüştürülebilir 
(recycle) ve çevreci bir 
malzemedir. Hafif olması nedeniyle 
geleneksel dolgu malzemelerine 
göre daha az sayıda ve daha hafif 
nakliye araçları kullanılır.

6. Geofoam doğru kullanıldığında 
geleneksel dolgu malzemeleri 
ile yapılan uygulamaların 
aksine ekonomik ve hızlı çözüm 
sağlamaktadır.

7. Geofoam, biyolojik olarak 
çözülmeyen, kolay taşınabilir ve 
sahada rahatlıkla şekillendirilebilir.



Zeminin taşıma gücünün 
yeterli olmadığı 
durumlarda gerekli 
ıslah işlemleri büyük 
maliyetler doğurabilir. 

Geofoam kullanımı ise tamamen farklı bir 
bakış açısıyla zeminin taşıma kapasitesi-
nin arttırılması yönünde değil, zemine ge-
len yüklerin azaltılması ile mevcut zeminin 
maliyetli ıslah işlemleri (ön yükleme, dü-
şey drenler, taş kolon, enjeksiyon, kazık, 
geokazık vb.) uygulanmadan kullanıla-
bilmesine olanak tanır. Örnek olarak bir 
metre dolgu imalatı mevcut zemine yak-
laşık olarak 2 t/m2 yük etkimesine neden 
olur. Aynı durumda Geofoam kullanıldığı 
takdirde zemine etkiyen yük 0,02 t/m2 
gibi aşırı düşük bir mertebeye iner. Yükün 
azalması nedeni ile zemin ıslahına gerek 
kalmaz.

Bazı kullanım alanlarını aşağıdaki şekilde 
sıralayabiliriz.

• Altyapı hatlarının üzerine gelen aşırı 
dolgu ağırlığının azaltılması.

• Yol genişletme çalışmalarında hızlı ve sı-
kıştırma gerektirmeyen dolgu olarak.

• Heyelan riski olan alanlarda şev güvenli-
ğinin arttırılması.

• Döşemelere gelen yüklerin azaltılması. 
(Beton üzerine peyzaj uygulamaları vb.)

• Yumuşak/Zayıf zemin üzerine oturan 
yol dolgularında.

• Köprü yaklaşım rampa dolgu malzemesi 
olarak.

• Don derinliği yüksek olan bölgelerde te-
mel derinliklerinin azaltılarak ekonomi 
sağlanması.

• Yapılarda sismik etkilerin azaltılması.
• Mevcut veya yeni yapılacak istinat du-

varlarının arkasındaki yüklerin azaltıl-
ması.

• Çeşitli peyzaj uygulamaları ve yapay 
dolgu/yükselti oluşturma uygulamaları.

Geofoam 
Kullanım 
Alanları
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Düz arazilerde geofoam kullanılarak hızlı bir şekilde 
tepeler ve yükseltiler yaratılabilir. Yeşil çatı uygulamaları 
için geofoam ideal bir malzemedir. Sahada tıraşlanarak 
ve kesilerek farklı geometrilere kolaylıkla uyum sağlar. 
Yeşil çatı uygulamalarında çatı yükünü azaltır, önemli 
derecede izolasyon sağlar.

İstinat yapılarına gelen yükler, arkalarında bulunan dolgu 
malzemesinin ağırlığı ve malzemenin mekanik özellikleri ile 
doğru orantılıdır. Geofoam kullanımı, istinat duvarlarında ve 
gömülü yapılarda yapıya gelen yanal yükü önemli derecede 
azaltır. Geofoam’un bu yapılarda kullanılması deprem durumunda 
oluşan yanal yükleri azaltmada da önemli fayda sağlar.

Bina temelleri için yapılan kazıların doldurulmasında genellikle hafriyat 
malzemeleri kullanılır. Bu malzemelerin yeteri kadar sıkıştırılmadan 
kullanılması yapının kullanıma açılması durumunda önemli oturmalara 
neden olur. Bu oturmalar zemin durumuna bağlı olarak kısa veya uzun 
dönemde gerçekleşebilir. Geofoam hafif dolgu ile yapılan temel geri 
dolguları büyük avantajlar sağlar. Yapı temel perdelerine gelen yanal 
yükler önemli oranda azalır, ısı yalıtımı sağlanır.

Köprü yaklaşım dolgularında geofoam kullanımının büyük avantajları 
vardır. Geofoam ile azalan dolgu yükleri sayesinde zemindeki diferansiyel 
oturmalar engellenir, sürüş güvenliği artar. İstinat yapılarına benzer 
olarak, geofoam kullanımı betonarme köprü temel duvarlarına gelen 
yanal yüklerin azalmasını sağlar. Böylece betonarme kesitler daraltılarak 
ekonomi sağlanır.

GEOFOAM UYGULAMALARI

Peyzaj Uygulamaları

İstinat Duvarı Geri Dolguları

Temel Geri Dolguları

Köprü Yaklaşım Dolguları

Sanat yapıları, boru isale hatları, enerji nakil hatları vs. 
gibi mevcut yeraltı yapıları üzerine inşa edilen yeni 
dolgularda Geofoam yapıcı çözümler sunar. Zayıf 
yeraltı yapılarını kaldırmak ya da güçlendirmek yerine 
bu yapıların üzerine yapılacak imalatlarda Geofoam 
kullanılarak gömülü yapılara zarar verilmesi engellenir.

Gömülü Yapılar



Geofoam hafif dolgu malzemesi özellikle bodrum ve otopark 
katı üst döşemelerine gelen yüklerin azaltılmasında basit ve hızlı 
bir çözüm sunar. Hafif dolgu kullanımı ile döşemeye gelen yükler 
neredeyse 100 kat azalır. Böylece hem güvenlik arttırılır, hem 
de yapı kesitlerinde küçülmelere gidilerek ekonomi sağlanır. 
Geofoam üzerine araç yolu, peyzaj gibi uygulamalar yapılabilir.

Döşeme Yüklerinin Azaltılması

Geofoam bloklarının yüksek taşıma kapasitesi malzemenin 
trafik yüklerinin rahatlıkla üstesinden gelmesini sağlar. 
Zayıf zeminlerde ağır dolgu malzemeleri yerine geofoam 
kullanılması, mühendislere hızlı ve yapıcı çözümler sunar. 
Geofoam mükemmel bir izolasyon malzemesidir. Malzemenin 
yol dolgusunda kullanılması, özellikle soğuk iklimlerde donmayı 
engelleyerek trafik güvenliğini önemli derecede arttırır. Geofoam 
ile yapılan yollarda işçilik maliyetleri önemli derecede düşer, 
imalat hızlanır, ağır iş makineleri ile yapılan serme-sıkıştırma 
uygulamalarına ihtiyaç kalmaz. Proje geneline bakıldığında 
geofoam hafif dolgu sistemi ekonomi ve hız sağlar.

Karayolu Dolguları
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Eps Geofoam’un mühendislik uygulamalarında 
kullanımı büyük avantaj sağlamakla birlikte 
imalatın yapı ömrü boyunca güvenli ve verimli 
bir şekilde çalışabilmesi için malzemenin doğru 
projelendirilmesi ve konusunda uzman kişiler 
tarafından doğru uygulanması gerekmektedir. 
Geofoam uygulamalarımızda uygulamalarında 
aşağıdaki dört ana adım izlenmeldir:

Doğru bir Geofoam uygulaması için problem 
ve ihtiyacı tanımlamak en önemli adımdır. Ön 
projelendirme aşamasında uygulanabilirlik, 
proje ihtiyaçlarına uygunluk, deneyimli teknik 
ekip tarafından incelenmelidir. Projelendirme 
aşamasında güvenlik ve estetikten ödün 
vermeden en uygun ve ekonomik çözüm 
üretilmelidir.

Geofoam malzemesinin istenilen biçimde 
çalışabilmesi için mühendislik hesaplarının 
(statik ve dinamik yükler, ortam koşulları) doğru 
yapılması büyük önem teşkil eder. Doğru malzeme 
seçilmediği ya da yanlış projelendirme yapıldığı 
takdirde imalatta önemli oturmalar veya göçmeler 
meydana gelebilir. 
Geofoam projeleri uluslararası standartlar (ASTM 
ve EN) göz önünde bulundurularak hazırlanır. 
Özellikle, ASTM D7180 Standard Guide for the 
Use of EPS Geofoam in Geotechnical Projects, 
Geofoam kullanılarak yapılacak dolgu projelerinin 
mühendislik hesaplamalarında yaygınca kullanılan 
bir standarttır. Proje koşulları dikkate alınarak 
en doğru malzeme seçilmelidir. Hesaplamalarda 
özellikle, %1 Deformasyondaki Basma Dayanımı 
ve diğer malzeme özellikleri,  EN 14933 (Thermal 
insulation and light weight fill products for 
civil engineering applications - Factory made 
products of expanded polystyrene (EPS) – 
Specification) veya ASTM D 6817 (Standard 
Specification for Rigid Cellular Polystyrene 
Geofoam) standardından akredite bir kurum veya 
laboratuvar tarafından raporlar ile tescil edilmiş 

GEOFOAM Uygulamalarında 
İzlenmesi Gereken Adımlar:

1. Ön Tasarım:

2. Mühendislik Hesapları:



olan EPS ürünlerin değerleri kullanılmalıdır.  TS EN 14933’e göre EPS 
malzemeler %10 Deformasyondaki Basma Dayanımı değerlerine 
göre aşağıdaki tabloda verildiği şekilde sınıflandırılır:
Uygulamalarda malzeme özellikleri EN 14933 veya ASTM D 6817’den 
akredite bir kurum veya laboratuvar tarafından raporlar ile tescil 
edilmiş olan EPS ürünleri tercih edilmelidir.  Peyzaj dolguları 
haricindeki araç yüklerine maruz kalacak projelerde araç aks yükleri 
(H30-S24 vb.) hesaba katılarak Sonlu Elemanlar Metodu ile oturma 
analizi yapılmalıdır. Geofoam dolgu malzemesinin ASTM veya EN 
standartlarına göre özellikle %1 Deformasyondaki Basınç Dayanımı, 
projelendirme ve malzeme seçimindeki kriter olmalıdır.  Bunun 
sebebi, Geofoam malzemenin çalışmasının elastik deformasyon 
sınırları içerisinde kalması zorunluluğudur.  Üzerine araç yükü 
gelmeyecek, yani sadece yaya yükü gelebilecek peyzaj amaçlı dolgu 
yapılması durumlarında ise oturma miktarları tolare edilebileceği 
için malzemenin %5 Deformasyondaki Basınç Dayanımı da 
hesaplarda ve malzeme tercihinde kullanılabilir. 
Aşağıdaki tabloda ASTM D 6817 standardına göre hazırlanmış 
EPS Geofoam malzemenin Dansite / %1 Defoprmasyondaki Basınç 
Dayanımı eğrisi verilmiştir.

Ön tasarım ve mühendislik hesaplarının yapılmasından sonra nihai 
proje hazırlanmalıdır. Projede sahada kullanılacak malzemelerin 
tipleri, ön boyutları ve gerekli olduğu takdirde kullanılacak diğer 
geosentetik malzemelerin detayları verilmelidir. Böylece saha 
uygulaması için gerekli tüm çizim ve detaylar hazır hale getirilmiş 
olur.

Geofoam uygulamalarının en önemli detayı sahada yapılan işçiliktir. 
Geofoam malzemesinin uygulamasına başlanmadan, üzerine 
uygulama yapılacak zemin tesviye edilmeli ve temizlenmelidir. 

3. Projelendirme:

4. Uygulama:
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Projesinde belirtilen 
geometriye ve taşıma 
mukavemetine sahip 
malzeme proje detaylarına 
göre özel kesim aletleri ile 
kesilerek en doğru şekilde 
uygulama yapılmalıdır.  
Araç yükünün söz konusu 
olduğu durumlarda, 
Geofoam dolgu 
malzemesi üzerine yük 
yayma platformu olarak 
betonarme (donatılı ve 
beton sınıfı asgari C30) 
bir çözüm önerilmektedir. 
Uygulamada dikkat 
edilmesi gereken bir 
başka önemli konu 
da sahada yapılacak 
olan Kalite Kontrol’dür.  
Malzeme seçiminde, 
malzeme özellikleri 
akredite bir kurum veya 
laboratuvar tarafından 
raporlar ile tescil edilmiş 
olan EPS ürünler tercih 
edildikten sonra bu 
ürünlerin uygulanması 
aşamasında sahaya 
getirilen ürünler ile 
raporlarda bahsedilen 
ürün özellikleri 
karşılaştırılmalı ve 
akredite bir kurum veya 
laboratuvara mutlaka 
numune gönderilerek 
fiili ürün özelliklerinin 
raporlarda yer alan 
özellikler ile uyumlu olup 
olmadığı tespit edilmelidir.



Genleştirilmiş Polistiren Köpük  (EPS) genelde 100 - 120 cm genişliğin-
de 200 – 500 cm uzunluğunda 50 – 60 cm yüksekliğinde ve 10 – 40 kg/
m3 arasında yoğunluklarda değişen bloklar şeklinde üretilir. EPS bloklar, 
inşaat mühendisliğinde kullanıldıkları zaman “Geofoam” olarak adlandı-
rılar. Günümüzde inşaat mühendisliğinde Geofoam’un uygulama alanla-

rından bazıları aşağıda sıralanmıştır: 

Doç. Dr. A. Tolga ÖZER
Okan Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Bölüm Başkanı

• Yumuşak zemin üzerine oturan yol dolgularında 
aşırı birincil ve ikincil konsolidasyon oturmalarının 
önemli derecede azaltılmasında
• Köprü yaklaşım rampalarının imalatında
• Kamulaştırma problemi olan yol güzergâhlarında-
ki şerit ilavesi için gereken yol dolgusu çalışmala-
rında
• Farklı oturmaların önlenmesinde
• İstinat yapılarına gelen yanal ve sismik yüklerin 
azaltılmasında
• Yüksek düşey yüklere maruz yer altı boru hatla-
rındaki düşey gerilmelerin azaltılıp borularda olu-
şabilecek potansiyel yapısal hasarların önlenilme-
sinde
• Şev güvenliğini artırılmasında
• Don derinliği yüksek bölgelere yapılacak olan ya-
pılarda temel derinliğinin azaltılmasında
• Yüksek donma – çözünme etkisi olan bölgelerde-
ki yol kaplamasının ömrünün uzatılmasında
• Şişme potansiyelli yüksek zeminler üzerine inşa 

edilen beton döşeme veya plaklarda zeminin şişme 
potansiyelinden kaynaklanacak olan kuvvetlerin 
azaltılmasında
• Arazi sıkıntısı olan bölgelerde yüzen evler, sera-
lar, platformlar, peyzaj amaçlı küçük adacıklar vb. 
yapımında

Bu yazı kapsamında, Geofoam’un yol inşaatlarında 
hafif dolgu malzemesi olarak kullanılması özetlen-
miştir. Geofoam, hafif yol dolgusu olarak 1970’li yıl-
lardan itibaren ilk defa İskandinav ülkelerinde, daha 
sonra Batı Avrupa, Amerika ve Japonya’da yaygın 
olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Birincil ve ikincil oturma potansiyelleri yüksek, ta-
şıma kapasitesi düşük yumuşak killi zeminler ve 
turbalık zeminler üzerine inşaa edilecek olan yol 
dolguları özel mühendislik çözümleri gerektirmek-
tedir. Bu tür zeminlerde inşaat sonrasında oluşacak 
oturmaların ve yıllık yol bakım maliyetlerinin azal-
tılması için zemin ıslahı gerekmektedir. Geleneksel 



41Nisan 2018

olarak bu tür zeminlerin ıslahı 
için kullanılan bazı yöntemler; ön 
yükleme, prefabrik düşey drenler, 
kum drenler, çimento enjeksiyo-
nu, elektro-osmoz, kireç-çimento 
kolonlar, kazıklar, vb. şeklinde sı-
ralanmaktadır.  Bu yöntemler, yol 
dolgusu inşaatlarında fazla mas-
raflara sebebiyet verebilmekte ve 
inşaat süresinin önemli derecede 
uzamasına yol açabilmektedirler. 
Geofoam hafif yol dolgu mal-
zemesi, geleneksel zemin ıslahı 
yöntemlerine alternatif olarak 
kullanılmaktadır. Geofoam’un yo-
ğunluğu geleneksel sıkıştırılmış 
yol dolgusunun yoğunluğunun 
yaklaşık yüzde biri olduğu için 
Geofoam dolgunun zemine uy-
guladığı düşey yük sıkıştırılmış 
toprak dolgulara göre yaklaşık 
yüz kat daha azdır. Dolayısı ile 
Geofoam dolgu kullanıldığında 
toplam oturmalar önemli şekilde 
azaltılmış olunur. 2:1 ya da daha 

dik dolgu eğimlerini Geofoam bloklarla yapmak mümkündür. Uzun 
süreli performans kriterlerine bakıldığı zaman Geofoam yol dolgu-
larının toplam oturmalarının geleneksel dolgulara göre çok daha az 
olması sebebiyle bakım maliyetlerinin daha az olduğu gözlenmiştir. 
Bu durum yol fayda/maliyet analizlerinde Geofoam’un alternatifleri-
ne göre öne çıkaran en belirgin özelliğidir. 
Yol inşaatlarında hafif dolgu malzemesi olarak kullanılacak olan Ge-
ofoam’un en önemli dizayn parametresi yoğunluğudur. Geofom’un 
mekanik özellikleri (basınç mukavemeti, kayma mukavemeti, elastisi-
te modülü, sünme özellikleri ve bükülme mukavemeti)  yoğunluğuna 
bağlıdır. Geofoam basınç mukavemeti serbest basınç deneyi netice-
sinde yüzde 1, 5 veya 10 şekil değiştirme değerine karşılık gelen geril-
me değeri olarak tanımlanmaktadır.  
Basitleştirilmiş tipik trapez Geofoam yol dolgusu kesiti Şekil 1’de gös-
terilmektedir. Geofoam hafif dolgu inşaatı, temel tesviyesi ve son-
rasında serilecek olan taban kumunun üzerine Geofoam blokların 
şaşırtmalı olarak tırnaklı dübellerle birleştirilmesi sonucunda oluştu-
rulur. Üst yapı trafik yüküne göre Geofoam bloklar üzerine yükleri 
yaymak için betonarme plaka ya da sızdırmaz membranla kaplanır-
lar. Daha sonra da yol alt temel, temel ve asfalt kaplaması imal edilir.  
Kesitin şev kısımlarında kalan Geofoam blokların üzerleri ultraviyole 
etkiden korumak için toprak örtüsü ile kapatılır. Bloklar hafif ve inşa-
atı kolay olduğundan binlerce metre küp dolgu inşaatı çok kısa bir 
sürede tamamlanabilmektedir (Şekil 2 ve 3).  
Geofoam bloklar olası petrol esaslı yakıt ve çözücü sızıntılarına ve 



 Asfalt Alt Temel ve Temel 

Toprak 
Kaplama 

Betonarme Plaka 

Yerel Zemin Koşulu: Taşıma gücü düşük, oturma potansiyeli 
yüksek yumuşak killi veya turbalık zeminler 

Toprak 
Kaplama 

Granüler taban malzeme (kum) 

Geofoam 
Bloklar 

Şekil 1. Tipik basitleştirilmiş trapez yol en kesiti

Geofoam’un su emme kapasi-
tesi düşüktür. Tam olarak suya 
batmış Geofoamların uzun süreli 
arazi performansları değerlendi-
rildiğinde su muhtevasının yak-
laşık yüzde 10 olduğu belirlen-
miştir. Bu oran yer altı su seviyesi 
üzerinde inşaa edilen Geofoam 
bloklarda yüzde bir’e kadar düş-
mektedir. Dolayısı ile su emme 
oranının Geofoam’un mühendis-
lik özellikleri üzerinde etkisi yok-
tur. 
Geofoam yol dolguları, düşük yo-
ğunluklu olmaları sebebi ile yer 
altı su seviyesinin yükselmesi ya 
da olası taşkın durumunda kal-
dırma kuvvetlerine maruz kala-
bilmektedirler. Kaldırma kuvveti 
Geofoam üzerine yerleştirilen ölü 
yükün (toprak dolgu malzeme, 
betonarme plaka, alt temel, te-

aynı zamanda da yangına karşı 
korunmalıdırlar.  Yol alt temel, te-
mel ve asfalt kaplaması bu tür sı-
zıntılara karşı bir ön koruma ola-
rak görev alırlar ayrıca sızdırmaz 
membran ya da üst yapı yüklerini 
yaymak için kullanılan betonar-
me plakada ilave koruma sağ-
larlar. Yangına karşı korumada 

ise alev geciktirici EPS kullanılır. 
Arazide dolgu imalatı süresince 
de yangına karşı gerekli tedbir-
ler alınmalıdır. Geofoam dolgu 
imalatı tamamlanıp bloklar üstte 
betonarme plaka, alt temel, te-
mel ve asfalt satıh ve yanlarda da 
toprak örtü ile kaplanınca (Şekil 
1) hafif dolgu sisteminin yangın 

etkilerine karşı dayanıklılığı artı-
rılmış olur.   
Geofoam, biyolojik olarak parça-
lanabilen bir malzeme değildir. 
1970’lerden beri gözlenen pro-
jelerdeki arazi performansları da 
malzemenin projenin ekonomik 
ömrü boyunca niteliğinin bozul-
madığını göstermiştir. 



mel, ve asfalt kaplama) miktar ile den-
gelenebilir. Bazı projelerde kaldırma 
kuvvetine karşı ankrajlar da alternatif 
olabilmektedir. 
Geleneksel zemin ıslahı metotlarına 
göre imalat süresinin çok kısa ve inşa-
at sürecinin kolay olması, toplam otur-
maları ciddi şekilde azaltması ve buna 
bağlı olarak bakım-onarım masraflarını 
en aza indirmesi, ayrıca da son 30 yıllık 
projelerde gözlenilen malzemenin daya-
nıklılığı sayesinde son yıllarda yumuşak 
killi ve turbalık zeminlerden geçen yol 
inşaatlarında Geofoam uygulamasında 
artışlar gözlenmektedir.  
Gelişmekte olan ülkemizde nüfusumu-
zun hızlı artışına paralel olarak ulusu-
muzun ihtiyaçlarını karşılayacak olan 
ulaştırma yatırımlarında önümüzdeki yıl-
larda büyük atılımların yapılması ihtiyacı 
her geçen gün artmaktadır. Sadece yeni 
yapılacak olan yol projelerinde değil 
mevcut yolların iyileştirilmesi-genişletil-
mesi işlerinde de yurt dışında otuz yılı 
aşkın bir süredir başarıyla kullanılan Ge-
ofoam, ülkemizin altyapı projelerinde de 
geleneksel zemin iyileştirme metotlarına 
alternatif bir metot olarak kullanılabilinir.  



Başlıktan da anlaşıldığı üzere hafif dolgu malzemesi olarak karşımıza 
çıkan Geofoam biz geoteknik mühendisleri için bulunmaz nimet olarak 

tasarım hayatımıza girmiş bulunmaktadır. 

Malzeme Özellikleri Tanımlı
İlk Geoteknik Dolgu Malzemesi:

HAFIF DOLGU GEOFOAM

Bir çok çözümsüz veya çözüm-
süze yakın geoteknik uygulama-
larda pek de alışkın olmadığımız, 
zaten çok da bilgi sahibi olmadı-
ğımız bu hafif dolgu malzemesi 
“Geofoam” kabul edilmesi güç 
kolaylıkta çözümler sunmakta-
dır. Bunlara yazının ilerleyen kı-
sımlarında bir takım özet vaka 
analizleri ile değineceğiz. Ama 
öncelikle Geofoam nedir, mühen-
dislikteki tipik kullanımları neler-
dir bir bakalım:

Geofoam EPS (expanded Polyst-
rene) olarak geçmekte ve hafif ve 
görece yüksek dayanımlı ve ho-
mojen bir malzeme olduğundan 
mühendislik uyguamalarında da 
sıklıkla kullanılmaktadır. 

Einstein “Bir önyargıyı parçala-
mak, benim atomu parçalamam-
dan çok daha zor” demiştir. Dün-
yada Amerika, Japonya, Avrupa 
ülkeleri dahil ileri ülkelerde 50 
yıla yakındır kullanılan Geofo-

Peki nedir bu Geofoam’un özel-
likleri ve avantajları:

• Özgül ağırlığı 10-40kg/m3’tür, 
diğer bir deyişle sudan 25-100 
kat daha hafiftir,
• 1.5-6.0 ton/m2 aralığında daya-
nıma sahiptir. Bu değer ortalama 
4-5katlı bir yapının yüküne eşit-
tir. Ayrıca tipik bir yol-trenyolu 
yükünün de 0.5-1.5t/m2 arasında 
olduğu düşünülürse yol doguları 
için ideal dayanımdadır. 
• Böcekler için gıda değildir,
• %1 tasarım eşiği aşılmadığı sü-
rece zamana bağlı ilave defor-
masyon göstermez,
• Hızlı imalat gerektiren dolgu-
larda rakipsizdir, bu bağlamda 
alternatif zemin iyileştirme yön-
temlerindeki vakit kaybı sorunu 
yoktur, 
• Oturma problemi olan zayıf ze-
min geçişlerindeki zemin iyileştir-
me maliyetlerini düşürür, uygula-
ma zamanını kısaltır, en önemlisi 
de zemin iyileştirme yöntemleri-
nin doğal sonucu gerekliliği olan 
kalite kontrol deneylerine gerek 
yoktur. Unutmamak gerekir ki bu 
deneyler sonucunda istenen iyi-
leşme hedeflenmemiş de olabilir. 
Geofoam için bu riskler geçerli 
değildir,
• Yanmaya karşı direkt aleve ko-
runmalıdır (toprak örtü, alçı levha 
gibi), ancak bu durm pratikte bir 

DR. GÖRKEM IÇÖZ
KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ GEOTEKNİK ANABİLİMDALI ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

DR. İNŞ. (GEOTEKNİK) MÜH.
GEOSİSMİK PROJE A.Ş.,GENEL MÜDÜR

am’un ülkemizdeki kullanımının 
bu denli dar alanda sıkışmış ol-
masının altında da bu zorluk yatı-
yor. Halbuki Geofoam geoteknik 
mühendislerinin hiç de alışkın 
olmadığı çok da önemli bir tasa-
rım avantajına sahip. Bu da Geo-
foam’un tüm elastik ve mekanik 
parametrelerinin tanımlı olma-
sından ileri gelir. Diğer bir deyişle 
nasıl donatı çeliğinin tüm özel-
likleri biliniyor ve nümerik ana-
lizlerde rahatlıkla tasarım girdisi 
olarak kullanılabiliyorsa Geofo-
am da aynı şekilde ve hiç tered-
düte yer bırakmadan rahatlıkla 
kullanılabilir. Halbuki zemin veya 
kayaç ortamlarda bu gibi kesin 
bir tanımlama yoktur. Bir masa 
etrafındaki zemincilerin her biri 
aynı zemin profilindeki mekanik 
ve elastik özellikleri farklı tanım-
layabilmektedir. Aşağıda ASTM 
standartlarında tanımlanmış Ge-
ofoam elastik ve mekanik para-
metreleri görebileceğimiz örnek 
bir tabloyu sunuyorum:
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sorun teşkil etmez,
• UV ışınlarına karşı duyarlıdır an-
cak toprak örtü altında kaldığın-
dan genelde bir problem değildir,
• Biyolojik-kimyasal tepkimeye 
girmez, bazı hidrokarbonlar, kon-
santre asitler, ether, benzin, gaz 
gibi kimyasallar dışında hasar 
görmez, ancak bu kimyasallar da 
işin doğası gereği Geofoam ile 
temas etmeyecektir,
• Geri dönüşümde kullanılabilir,
• Donma-çözünme ile davranışı 
değişmez (kapalı gözenekleri sa-
yesinde su emmesi çok azdır),
• Tasarım kriterleri takip edildiği 
sürece kalıcı imalatlar için uygun-
dur, 50-100 yıllık tasarım ömrü 
dikkate alınabilir, 
• İstinat yapılarına yanal yük ver-
mez, bünyesinde su barındırmaz.
• Yol dolguları, mevcut yer altı 
(boru menfez vb.) korunması, 
yol genişletme çalışmaları, geçici 
derivasyon yollarının hızlı imalatı, 
şev stabilizasyonu, köprü kenar 
ayak imalatları, su setleri, mimari 
peyzaj uygulamaları gibi alanlar-
da benzersiz çözümler sunabil-
mektedir.

Yazının bu son kısmında kısaca 2 
projede karşılaşılan sorunlar ve 
çözümüiçin Geofoam’un kullanı-

mını vaka analizlerini özetlemek 
isterim (gizlilik anlaşması gereği 
proje isimlerini bu yazıda veremi-
yoruz):

Vaka Analizi – 1: Konsol Fore Ka-
zıklı Sistem Çözümü
• Bahse konu projede orta sert 
killi bir ortamda kalıcı 11-12m’lere 
varan konsol kazıklı sistem ge-
rekmekteydi,
• Yapılan analizlerde hem defor-
masyonların hem de kesit tesir 
değerlerinin çok yüksek çıktığı-
nı gördük, bu nedenle Ø120cm 
çaplı kazıklar ancak limitte yeterli 
olabilmekteydi,
• Alternatif bir çok uygulama 
değerlendirilmişti ve tarafımıza 
başvurulduğunda kazıkların ar-
kasında 3x3m’lik bir kazı ve geri 
Geofoam hafif dolgu ile doldu-
rulmasını önerdik, 
• Sonucunda yaptığımız analiz-
lerde hem deplasmanların yarı-
dan daha az değere düştüğünü 
gördük hem de kesit tesir değer-
leri önemli miktarda azaldığı için 
kazık çapını Ø100cm’e düşürme 
şansımız oldu. Bu projede idare-
nin Geofoam’u tanımaması önü-
müzde bir engel olarak durmak-
tadır.
Vaka Analizi – 2: Yol Profilnin 

Yükselmesi ve Mevcut Altyapı ve 
Menfezlerin Korunması
• Bahse konu projede projedeki 
bir değişiklik nedeni ile yol pro-
filinin 5-6m mertebelerinde yük-
seltilmesi gerekmekte idi,
• Ancak mevcut altyapılar ve 
menfezlerin bu ilave 12t/m2’lere 
varan yükü taşıması mümkün de-
ğildi,
• Tarafımızca bu menfez ve alt 
yapı geçişlerinin olduğu yerlerde 
dolguların hafif dolgu ile yapıla-
rak bu menfez ve alt yapılar üze-
rine yük gelmesinin engellenmesi 
önerilmiştir, bu hızlı çözüm ben-
zersiz avantajlar getirmiştir,
• Çok yakın benzer bir uygulama 
da Acıbadem Akasya AVM E5 
bağlantısının mevcut altyapının 
korunması için yapılmış ve başarı 
ile uygulanmıştır.
Yukarıda vaka analizlerinde de 
belirttiğim gibi bir malzeme özel-
likleri tanımlı hafif dolgu malze-
mesi Geofoam geoteknik mü-
hendislerine başka zemin ıslah 
veya güçlendirme yöntemlerinin 
sunamayacağı alternatif çözüm-
ler sunarken aynı zamanda dolgu 
işlerinde de hız, kalite konusunda 
rakipsiz avantajlar sağlamaktadır.
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EPS Mamül Üretici Üyelerimiz 

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

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

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 

BÜYÜKENTAŞ İNŞAAT /İDAPOR
Mahkeme Mah.ecz.rasim Bulv. Deniz 2 Apt. No:6 
Burhaniye/ Balıkesir
Tel : 0266 383 3838
info@entasinsaaat.com.tr
www.entasinsaat.com.tr

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

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

EPSA YALITIM VE AMBALAJ ÜRÜNLERİ SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
Barakfakih Sanyi 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 

DİYARBAKIR
İZOSET İZO.MÜH.İNŞ.NAK.SAN.VE TİC.AŞ
Elazığ Karayolu 22.Km Osb 2.Etap 15.Cad. No:20
Yenişehir / Diyarbakır
TEL :412 290 2208
Tel : 412 2902210
serdarbadem@izoset.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

GÜÇPANEL İNŞ.VE İNŞ.MLZ.MAK.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
O.S.B. 3.Kısım 30.Yol  No:2 Elazığ
Tel : 424 255 5522
Tel : 424 255 5532
gucpanel@hotmail.com
www.gucpanel.com

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

GİRESUN
KSS YALITIM İNŞ.SAN.VE TİC.AŞ.
OSB 3.Cadde 4/1 Merkez / Giresun
Tel : 454 225 8080
Tel :454 225 8080
kss@kss.com.tr
www.kss.com.tr

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

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

BASAŞ AMBALAJ VE YALITIM SANAYİ A.Ş.
Karayolları Mh. 648. Sk. No: 22 Küçükköy G.O.Paşa / 
İstanbul
Tel  : 0212 617 27 50
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

PROTHERM EPS YALITIM VE İZO.SAN.TİC.A.Ş
Osman Gazi Mah.mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:28 
Esenyurt/İstanbul
Tel : 212 863 09 95
Tel :212 863 09 96
www.prothermeps.com

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

YİĞİTSAN YAPI KİMYA BOYA İZO.SAN.LTD.ŞTİ
Boğazköy İstiklal Mh.ismet İnönü Cad. No:42 Arnavutköy/
İstanbul
Tel :212 685 2425
Tel : 212 685 2188
yigitsangrup@yigitsangrup.com.tr
www.yigitsangrup.com.tr

YÖN YAPI MÜHENDİSLİK A.Ş.
Fener Mah.fener Kaynak Sok No:7 Silivri/İstanbul
Tel : 0212 597 88 80 
Faks : 0212 597 88 40 
bilgi@isolion.com.tr     
www.isolion.com.tr
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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
SER-İNŞAAT SERVEN İNŞ. TİC. SAN. AŞ.
Kulak Mah.israş Arkası Küme Evler No:21
Akdeniz-Huzurkent-Mersin
Tel :324 646 3024
Tel : 324 646 3024
www.servenepsgrup.com.tr

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

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

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

EPS Makina Üreticisi Üyelerimiz
İSTANBUL
AKKAYA EPS MAK.İML.SAN.VE TİC.A.Ş
Marmaracık Mahallesi 1987 Sok. No:25 59930 ERGENE / 
TEKİRDAĞ
Tel : 0282 655 58 94
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

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 
Alcancak / İzmir
Tel  : 0232 464 82 83
Faks : 0232 464 81 91
info@eastchem.com.tr / www.eastchem.com.tr

KOCAELİ
CFN KİMYA SAN VE DIŞ TİC.A.Ş.
Gebkim V Kimya İht.osb Murat Yıldıran Cad. No:2
Çerkeşli-Dilovası/Kocaeli
Tel : 0262 290 86 55 
Tel :0262 290 86 60
info@cfnkimya.com
www.cfnkimya.com

EPS Hammadde İthalatçısı Üyelerimiz

İSTANBUL 
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

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
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